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الجهات المستلمة

نشـــرة
ا�صـدار



متعهد التغطية مدير االكتتاب المستشارين الماليين



إشعار هام
تقدم ن�سرة الإ�سدار هذه تفا�سيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�سركة اإ�سمنت الجوف وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب. وعند تقديم طلب الكتتاب في الأ�سهم المعرو�سة للبيع، �ستتم 
معاملة الم�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على المعلومات التي تحتويها هذه الن�سرة والتي يمكن الح�سول على ن�سخ منها من ال�سركة ومدير الكتتاب و الجهات الم�ستلمة، اأو عن 
طريق زيارة موقع ال�سركة الإلكتروني  )www.joufcem.com(  اأو موقع هيئة ال�سوق المالية )www.cma.org.sa(  اأو موقع مدير الكتتاب )www.ncbc.com( اأو موقع مجموعة 

.)www.ksb.com.sa(  ك�سب المالية

تم تعيين �سركة الأهلي المالية ومجموعة ك�سب المالية م�ست�سارين ماليين لعملية الطرح لالكتتاب العام ، كما تقوم �سركة الأهلي المالية بمهام مدير الكتتاب  ومتعهد التغطية لالكتتاب 
فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب العام والوارد و�سفها في هذه الن�سرة. 

تحتوي  ن�سرة الإ�سدار هذه على  معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية )"الهيئة"(. ويتحمل اأع�ساء 
اأو منفردين، كامل الم�سئولية عن �سحة المعلومات الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون)بعد اإجراء جميع  اأ�سماوؤهم في ال�سفحة ) ب ( ، مجتمعين  مجل�س الإدارة الذين تظهر 

ال�ستف�سارات المعقولة(، اأنه ح�سب علمهم واعتقادهم، ل يوجد اأي حقائق اأخرى من �ساأن اإغفالها اأن يجعل اأي اإفادة في هذه الن�سرة م�سللة.

اإن ال�سركة قامت بالتحريات المعقولة للتاأكد من �سحة المعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة في تاريخ اإ�سدارها، علمًا باأن جزًء كبيرًا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع ماأخوذة 
من م�سادر خارجية، ومع اأنه ليوجد لدى اأي من م�ست�ساري ال�سركة اأي �سبب لالعتقاد باأن المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، اإل اأنه لم يتم التحقق ب�سورة 

م�ستقلة عن هذه المعلومات، وعليه فاإنه ل يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه المعلومات. 

اإن المعلومات الواردة في هذه الن�سرة كما في تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيير. وبالتحديد فيما يتعلق بالو�سع المالي لل�سركة وقيمة الأ�سهم والتي يمكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي بالتطورات 
الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو اأية عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.  ول يجوز اعتبار تقديم هذه الن�سرة اأو اأية 

معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة باأ�سهم الكتتاب اأو تف�سيرها اأو العتماد عليها باأي �سكل على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن اأية اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.  

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه بمثابة تو�سية من جانب �سركة اإ�سمنت الجوف اأو الم�ساهمين الحاليين اأو اأي من م�ست�ساريهم، الذين تظهر اأ�سماوؤهم في ال�سفحات من )ج( اإلى )د( 
من هذه الن�سرة،  للم�ساركة في عملية الكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة في ن�سرة الإ�سدار ذات طبيعة عامة تم اإعدادها بدون الأخذ في العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو 
الو�سع المالي اأو الحتياجات ال�ستثمارية الخا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار، قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية الح�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب 

لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة في الن�سرة بالن�سبة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات المالية الخا�سة به. 

يقت�سر هذا الكتتاب على الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم 
ل�سالحها على اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر. كما يحظر توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الكتتاب في اأي دولة اأخرى. وتطلب ال�سركة والم�ساهمون البائعون ومدير الكتتاب من 

متلقي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.  

معلومات حول القطاع والسوق
في هذه الن�سرة، تم الح�سول على المعلومات عن قطاع الإ�سمنت والبيانات الأخرى ذات ال�سلة بالقطاع الذي تعمل فيه ال�سركة من )1( تقديرات ال�سركة و)2( البيانات والتحليالت عن 
قطاع الإ�سمنت، والتي تم الح�سول عليها من م�سادر تابعة لأطراف اأخرى ومتاحة للعموم. وتعتقد ال�سركة اأن هذه المعلومات والم�سادر والتقديرات التي تم الح�سول عليها عن طريق 
طرف ثالث موثوق به، ولكن لم يتم التحقق منها ب�سكل م�ستقل من قبل م�ست�ساري ال�سركة )الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحات من )ج( اإلى )د((، ول يمكن تقديم �سمان ب�ساأن دقتها 
اأو اكتمالها. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن جميع المعلومات التي تم جمعها من الم�سادر المذكورة اأعاله متاحة للعموم، وبالتالي لم يتم الح�سول على موافقة لإدراج اأ�سماء تلك الم�سادر في 
ن�سرة الإ�سدار هذه. وت�سير ال�سركة اإلى اأن معلومات ال�سوق المتعلقة بقطاع الإ�سمنت المبينة في الق�سم 2 ، والبيانات ذات ال�سلة التي تظهر في اأي مكان اآخر من هذه الن�سرة ا�ستمدت 

من التقرير الذي اأعده ا�ست�ساري درا�سة ال�سوق، وهو موؤ�س�سة ا�ست�سارية م�ستقلة.

لي�س لدى ال�ست�ساري اأو اأي من الجهات  التابعة له اأو الم�ساهمين اأو المديرين فيه اأو اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع في ال�سركة. وقد منح ا�ست�ساري ال�سوق موافقته الخطية على 
ا�ستخدام بيانات ال�سوق الم�ستخرجة من تقريره بالطريقة وال�سيغة الواردتين في ن�سرة  الإ�سدار هذه.

اإن بيانات القطاع وال�سوق عر�سة للتغيير، ول يمكن دائمًا التحقق من �سحتها بيقين تام ب�سبب القيود المفرو�سة على توافر البيانات الأولية و موثوقيتها والطابع التطوعي لعملية جمع 
البيانات وغير ذلك من القيود والأمور غير الموؤكدة التي تنطوي عليها اأية درا�سة ا�ستق�سائية لحجم ال�سوق.

المعلومات المالية
لقد تم اإعداد البيانات المالية المراجعة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2009 و 2008م و 2007م والإي�ساحات المرفقة بها والتي تم اإدراجها في الن�سرة وفقًا لمعايير المحا�سبة 

ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين "SOCPA"، وتقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها المالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افترا�سات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الت�سغيل الم�ستقبلية عن الفترا�سات الم�ستخدمة، وبالتالي فاإنه ل يوجد 

�سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

وتمثل بع�س التوقعات الواردة في ن�سرة الإ�سدار »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه الإفادات الم�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »من 
الممكن« اأو »�سوف« اأو »ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد« اأو »يعتقد« اأو ال�سيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة اأو الم�سابهة لها في المعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر 
ال�سركة الحالية فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء الم�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر في الأداء الفعلي اأو الإنجازات اأو النتائج التي تحققها ال�سركة 

اأ



وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبير عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنيًا في الإفادات المذكورة. وقد تم ا�ستعرا�س بع�س المخاطر اأو العوامل التي يمكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكثر 
تف�سياًل في اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع ق�سم "عوامل المخاطرة"(. وفيما لو تحقق اأي واحد اأو اأكثر من هذه المخاطر اأو الأمور غير المتيقنة اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة 

اأي من الفترا�سات التي تم العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك المو�سحة في هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج لالأ�سهم، تلتزم �سركة اإ�سمنت الجوف بتقديم ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا تبين لل�سركة في اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة الإ�سدار وقبل 
ت�سجيل اأ�سهمها في القائمة الرئي�سية اأي من التالي: )اأ( حدوث اأي تغيير ملحوظ في اأمور جوهرية واردة في هذه الن�سرة اأو في اأي م�ستند مطلوب بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج، اأو 
)ب( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها في هذه الن�سرة. وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فاإن ال�سركة ل تعتزم تحديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق 
التي تت�سمنها هذه الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجًة معلومات جديدة اأو حوادث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجًة لما تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غير المتيقنة والفترا�سات، فاإن توقعات 
الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�سرة قد ل تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل تحدث اإطالقًا. وعليه يجب على المكتتبين فح�س جميع الإفادات الم�ستقبلية 

على �سوء هذه التف�سيرات مع عدم العتماد على الإفادات الم�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.

دليل الشركة
مجلس اإلدارة

م�ستقل/تنفيذيال�سنالجن�سيةالمن�سباال�سم
غير م�ستقل/ غير تنفيذي69�سعوديرئي�س مجل�س الإدارة�سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد 1
غير م�ستقل/ غير تنفيذي37�سعودينائب رئي�س مجل�س الإدارةال�سيد/ �سعد �سنيتان ع�سري بن هديب2
غير م�ستقل/ غير تنفيذي59�سعوديع�سوال�سيد/ عبد الإله محمد كعكي3
م�ستقل/ غير تنفيذي66�سعوديع�سوالدكتور/ حمزة  بهي الدين الخولي4
غير م�ستقل/ غير تنفيذي38�سعوديع�سوال�سيد/ ع�سري �سعد مزعل الع�سري5
م�ستقل/ غير تنفيذي47�سعوديع�سوال�سيد/ خالد �سنيد ال�سنيد6
م�ستقل/ غير تنفيذي48�سعوديع�سوال�سيد/ محمد بن �سعيد العطية7

العنوان والممثلون

�سكرتير عالقات الم�ساهمين�سكرتير مجل�س االإدارةممثل ال�سركة المعتمد لدى هيئة ال�سوق المالية عنوان ال�سركة
المكتب الرئي�س الم�سجل

�سركة اإ�سمنت الجوف
�س ب 295689

الريا�س 11351
هاتف: 266 0 216 1 966 +
فاك�س: 277 0 216 1 966 +

info@joufcem.com

الدكتور فهد بن محمد الهبدان
�سركة اإ�سمنت الجوف

�س ب 295689
الريا�س 11351

هاتف: 266 0 216 1 966 +
فاك�س: 277 0 216 1 966 +

info@joufcem.com

اأحمد بن عبد العزيز بن اإبراهيم اليحيي 
�سركة اإ�سمنت الجوف

�س ب 295689
الريا�س 11351

هاتف: 266 0 216 1 966 +
فاك�س: 277 0 216 1 966 +

info@joufcem.com

عبد الرحمن ال�سايع
�سركة اإ�سمنت الجوف

�س ب 295689
الريا�س 11351

هاتف: 266 0 216 1 966 +
فاك�س: 277 0 216 1 966 +

info@joufcem.com

البنوك التجارية التي تتعامل معها ال�سركة
البنك االأهلي التجاري

�سارع المعذر
�س ب 22216

الريا�س 11495
هاتف: 966-1-478-7877 +
فاك�س: 966-1-472-7508+

المملكة العربية ال�سعودية

م�سرف الراجحي
�سارع العليا. بناية العقارية رقم )3( 

�س ب 22022
الريا�س 11411

هاتف: 966-1-405-4244 +
فاك�س: 966-1-405-2950+

المملكة العربية ال�سعودية

ب



م�سجل االأ�سهم
تداول

اأبراج التعاونية، 700 طريق الملك فهد
�س ب 60612

الريا�س 11555
المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966-1-218-1200+
فاك�س: 966-1-218-1260+

المستشارون
الم�ست�سارون الماليون

�سركة االأهلي المالية
�سارع المعذر

�س ب 22216
الريا�س 11495

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 966-1-478-7877 +
فاك�س: 966-1-472-7508+

مجموعة ك�سب المالية
�سارع العليا العام حي المروج

�س ب 395737
الريا�س 11375 

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2079979 1 966+
فاك�س: 2079963 1 966+

مدير االكتتاب و متعهد التغطية
مدير االكتتاب و متعهد التغطية

�سركة االأهلي المالية
�سارع المعذر

�س ب 22216
الريا�س 11495

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 966-1-478-7877 +
فاك�س: 966-1-472-7508+

المستشارون القانونيون للشركة
مكتب المحامي هاني القر�سي للمحاماة 

ولال�ست�سارات القانونية
مركز اأوركيد

مكتب 13/12، الدور الأول . طريق العليا
�س ب 300200 
الريا�س 11372

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 1911 966-1-201 +

فاك�س: 966-1-201-1970 +

)Eversheds LLP( مكتب اإيفر�سيدز األ األ بي
برج البطين )ج6(

مكتب ب905،
الدور )9( 

34 �سارع بينونة 
�س ب 42182

هاتف: 971-2-494-3600 +
فاك�س: 971-2-494-3601 +

اأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

المحاسب القانوني 
)KPMG( كاي بي اأم جي

الفوزان وال�سدحان، محا�سبون ومراجعون قانونيون 
الدور )3(، بناية رقم 7103، �سارع الأح�ساء

�س ب 92876
الريا�س 11663

المملكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4350 291 1 966 +
فاك�س: 4351 291 1 966 +

ج



معد الدراسة السوقية
)ERNST&YOUNG( اإيرن�ست و يونغ المحدودة

برج الفي�سلية الدور )6(
طريق الملك فهد
الريا�س 11461

هاتف: 2734740 1 966 +
المملكة العربية ال�سعودية

ERNST &YOUNG

مراجعو الحسابات والمحاسبون
الخرا�سي محا�سبون ومراجعون قانونيون 

ع�سو مزارز
�سارع المنفلوطي، حي الزهراء

الريا�س 11482
�س.ب 8306 

هاتف: 4784009 1 966+
فاك�س: 4774924 1 966+
المملكة العربية ال�سعودية

المستشار اإلعالني
Advert One

�سركة ال�سواف العالمية
مركز ال�سفوة التجاري، ال�سليمانية

�س ب 43307 ، الريا�س 11561
المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 6632 288 )1( 966+ 
فاك�س: 6631 288 )1( 966+ 

www.advert1.com :الموقع الإلكتروني

تنويه:

با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�سرة في �سفحة 35 )»العقود مع الأطراف ذات العالقة«( فاإن جميع الم�ست�سارين المذكورين اأعاله اأعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم في 
ن�سرة الإ�سدار ولم يتم �سحب هذه الموافقة، وتجدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه الجهات والعاملين فيها اأو اأي من اأقربائهم ليملكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها في ال�سركة اأو اأي 

تابع لها.

د



الجهات المستلمة
طريق الملك عبد العزيزالبنك االأهلي التجاري

�س. ب. 3555، جدة 21481 ، المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 6493333 )2( 966+، فاك�س: 6446468 )2( 966+

www.alahli.com

�سارع العليا العامم�سرف الراجحي
�س. ب. 28، الريا�س 11411، المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2116000 )1( 966+، فاك�س: 4600705 )1( 966+
www.alrajhibank.com.sa

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

www.riyadbank.com

طريق الملك عبد العزيزمجموعة �سامبا المالية
�س. ب. 833، الريا�س 11421، المملكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4774770 )1( 966+، فاك�س: 4799402 )1( 966+
www.samba.com.sa

�سارع المعذرالبنك ال�سعودي الفرن�سي
�س. ب. 56006، الريا�س 11554، المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 4042222 )1( 966+، فاك�س: 4042311 )1( 966+

www.alfransi.com.sa

�سارع الملك في�سل البنك العربي الوطني
�س. ب. 56921، الريا�س 11564، المملكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 4029000 )1( 966+، فاك�س: 4027747 )1( 966+

www.anb.com.sa

برج العنود - طريق الملك فهدبنك االإنماء
�س.ب 66674، الريا�س 11586 المملكة العربية ال�سعودية

هاتف 8001208000  . فاك�س 0096612185000
www.alinma.com

طريق الملك فهد. ار�سيد �سنترفالكم للخدمات المالية
�س.ب. 884، الريا�س 11421، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2011280 )1( 966+ .فاك�س: 2011295 )1( 966+
www.falcom.com.sa

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

www.aloulageojit.net

طريق الملك فهد جدوى لالإ�ستثمار
�س.ب. 60677، الريا�س 11555، المملكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1111-279 )1( 966+ .فاك�س: 279-1571 )1( 966+
www.jadwa.com
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ملخص شروط االكتتاب
1427/07/11هـ ال�سركة وتاريخ   )1870( رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تاأ�س�ست  �سعودية،  م�ساهمة  �سركة  الجوف،  اإ�سمنت  �سركة 

)الموافق 2006/08/06م(، �سجل تجاري رقم )1010225259(.
1.021.000.000 ريال �سعودي )102.100.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد(راأ�س مال ال�سركة قبل الطرح

1.300.000.000 ريال �سعودي )130.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد(راأ�س مال ال�سركة بعد اكتمال الطرح

طرح 65.000.000 �سهم )"الأ�سهم المطروحة"( ب�سعر 10 ريالت لل�سهم الواحد )بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت(، تمثل الطرح 
50% من راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادة.

اأولد  المكتتبون االأفراد لها  التي  الأرملة  اأو  المطلقة  ال�سعودية  المراأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  ال�سعوديين  الأ�سخا�س  على  الكتتاب  يقت�سر 
ق�سر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها )وي�سار اإليهم مجتمعين بـ "المكتتبين" وي�سار اإليهم 

منفردًا بـ "المكتتب"( . 
10 ريالت �سعودية لل�سهم�سعر الطرح

102.100.000 �سهم عدد االأ�سهم الم�سدرة قبل الطرح

130.000.000 �سهم عدد االأ�سهم الم�سدرة بعد الطرح

65.000.000  �سهمعدد االأ�سهم المطروحة

50% من راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادةن�سبة عدد االأ�سهم المطروحة

10 ريالت �سعوديةالقيمة اال�سمية

650.000.000 ريال �سعوديالقيمة االإجمالية لالأ�سهم المطروحة

65.000.000 �سهمعدد اأ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

650.000.000 ريال �سعودياإجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته 

)50( �سهمالحد االأدنى لالكتتاب في االأ�سهم المطروحة 

)500( ريال �سعودي الحد االأدنى لمبلغ االكتتاب

)500.000( �سهمالحد االأق�سى لالكتتاب في االأ�سهم المطروحة 

)5.000.000( ريال �سعودي الحد االأق�سى لمبلغ االكتتاب

من المتوقع اأن تكتمل عملية تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب بتاريخ   1431/8/20 هـ )الموافق 2010/8/1 م(. و�سوف يخ�س�س تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب
لكل مكتتب )50( �سهمًا كحد اأدنى، وتخ�س�س بقية اأ�سهم الكتتاب على اأ�سا�س تنا�سبي. وفي حال كان عدد المكتتبين يزيد 
عن )1.300.000( مكتتب اأو في حال كان يتعين تعديل الطرح، فاإن ال�سركة ل ت�سمن الحد الأدنى للتخ�سي�س من الأ�سهم 

المطروحة. وفي هذه الحالة، �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب بالت�ساوي بين جميع المكتتبين.
ا�ستقطاعات من قبل مدير الكتتاب رد فائ�س اأموال االكتتاب اأو  اأي عمولت  المكتتبين دون خ�سم  اإلى  اأموال فائ�س الكتتاب،اإن وجد،  �سوف تعاد 

والجهات الم�ستلمة. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س، اإن وجد، في موعد اأق�ساه يوم 1431/8/20 هـ 
)الموافق 2010/8/1 م(، لمزيد من التفا�سيل،ف�ساًل راجع الق�سم12)"�سروط وتعليمات الكتتاب"(.

تبلغ القيمة المتوقعة لإجمالي متح�سالت الكتتاب )650.000.000( �ستمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي. �سيتم توزيع ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب
�سافي متح�سالت الكتتاب البالغة )632.450.000( بعد خ�سم م�ساريف الكتتاب المقدرة بحوالي )17.550.000( 

ريال �سعودي  )"�سافي متح�سالت الكتتاب"( على النحو التالي:
- مبلغ )360.983.000( ريال �سعودي يح�سل عليه الم�ساهمون الحاليون. 

- مبلغ )271.467.000( ريال �سعودي تح�سل عليه ال�سركة من زيادة راأ�س المال. 

 لمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم 5 )"ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب"(.
يوم فترة  االكتتاب بنهاية  تنتهي  اأيام  �سبعة  فترة  وت�ستمر  2010م(   /7/19( الموافق  هـ   1431/8/7 يوم  في  الكتتاب  عملية  تبداأ 

1431/8/13هـ )الموافق 2010/7/25م(.
تمنح الأ�سهم المطروحة حامليها الحق في الح�سول على اأية اأرباح تعلن ال�سركة عن توزيعها عن الفترة التالية لنهاية الطرح توزيع االأرباح

وال�سنوات المالية الالحقة. لمزيد من المعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم  9  )"�سيا�سة توزيع الأرباح"(. 
اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويعطي كل �سهم حامله �سوتًا واحدًا. ويحق حقوق الت�سويت تت�سمن  الأ�سهم، وهي ل  لل�سركة فئة واحدة من 

لكل م�ساهم يمتلك 20 �سهمًا على الأقل ح�سور اجتماعات الجمعية العامة لل�سركة والت�سويت فيها ويجوز للم�ساهم تفوي�س 
م�ساهم اآخر ل يكون ع�سوًا في مجل�س اإدارة ال�سركة لينوب عنه في ح�سور اجتماعات الجمعية العامة.  لمزيد من المعلومات 

عن الأ�سهم وحقوق الت�سويت لحاملي الأ�سهم ف�ساًل راجع الق�سم 10 )"و�سف الأ�سهم"(. 

و



ل يجوز للم�ساهمين الحاليين الت�سرف في اأية اأ�سهم  لمدة )6(  �ستة اأ�سهر من تاريخ البدء في تداول اأ�سهم ال�سركة في فترة الحظر / القيود على االأ�سهم
�سوق الأ�سهم. وبعد  انتهاء فترة الحظر هذه يجوز للم�ساهمين الحاليين الت�سرف في اأ�سهمهم  ب�سرط الح�سول م�سبقًا على 

موافقة الهيئة  على ذلك.
اآخر. وقد تقدمت ال�سركة بطلب لدى اإدراج وتداول االأ�سهم اأ�سهم ال�سركة في المملكة ول في اأي مكان  لم يوجد قبل هذا الكتتاب �سوق لتداول 

الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية، وح�سلت على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة بخ�سو�س ن�سرة الإ�سدار هذه، 
وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات الموؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن المتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم ال�سعودي في 
وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم وا�ستكمال جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة )ف�ساًل راجع ق�سم 

"تواريخ مهمة  للم�ستثمرين" في هذه الن�سرة.
بعمليات عوامل المخاطرة تتعلق  مخاطر   )1( وهي:  لالكتتاب،  المطروحة  الأ�سهم  في  بال�ستثمار  يتعلق  فيما  معينة  مخاطرة  عوامل  هناك 

الق�سم 1 )"عوامل المخاطرة"( و�سفًا لهذه  تتعلق بالأ�سهم. ويت�سمن  بال�سوق، )3( مخاطر  تتعلق  ال�سركة، )2( مخاطر 
المخاطر التي ينبغي اأخذها بعين العتبار بعناية تامة قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.

�سوف تتحمل ال�سركة جميع التكاليف المتعلقة بعملية الطرح، وتقدر التكلفة الإجمالية لالكتتاب بمبلغ )17.550.000( ريال  الم�ساريف
�سعودي. �ساملًة اأتعاب الم�ست�سارين الماليين، ومتعهد التغطية، والم�ست�سار القانوني لل�سركة  ومراجعي الح�سابات القانونيين 

اإ�سافة اإلى اأتعاب الجهات الم�ستلمة، وم�ساريف الت�سويق، وم�ساريف الطباعة والتوزيع والم�ساريف الأخرى ذات العالقة.

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

ن�سبة اال�سم
الملكية

اإجمالي 
الملكية

عدد االأ�سهم 
المملوكة ب�سكل 

غير مبا�سر

عدد االأ�سهم 
المملوكة ب�سكل 

مبا�سر

ن�سبة 
الملكية

اإجمالي 
الملكية

عدد االأ�سهم 
المملوكة ب�سكل 

غير مبا�سر

عدد االأ�سهم 
المملوكة 

ب�سكل مبا�سر
%6.12 7.957.884 0 7.957.884 %12.243 12.500.000 0 12.500.000 مجموعة ك�سب المالية

%5.35 6.957.464 0 6.957.464 %10.71 10.928.570 0 10.928.570 علي عبد العزيز علي ال�سويان

%3.857 5.013.467 875.367 4.138.100 %7.71 7.875.000 1.375.000 6.500.000 عبدالله محمد �سالح الكعكي٭
%3.869 5.030.099 4.393.468 636.631 %7.74 7.901.125 6.901.125 1.000.000 �سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب٭٭
%3.869 5.030.099 4.393.468 636.631 %7.74 7.901.125 6.901.125 1.000.000 ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري٭٭٭

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

٭٭٭ الملكية غير المبا�سرة ناتجة عن ملكيته في �سركة مجموعة ك�سب المالية و�سركة الأعمال التطويرية .

تواريخ مهمة للمستثمرين
التاريخ )التواريخ( الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

من يوم 1431/8/7 هـ )الموافق 7/19/ 2010م( اإلى يوم 1431/8/13هـ )الموافق 2010/7/25م(فترة الكتتاب
يوم 1431/8/13هـ )الموافق: 2010/7/25م( اآخر موعد لتقديم طلبات الكتتاب و�سداد قيمة الكتتاب

يوم 8/20/ 1431 هـ )الموافق 2010/8/1م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب )اإن وجد(. 
بعد النتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة.تاريخ بداية تداول الأ�سهم المطروحة في ال�سوق

مالحظة: 

الجدول الزمني والتواريخ الم�سار اإليها اأعاله مبدئية تقريبية، و�سيتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عن طريق الإعالنات التي �ستن�سر في ال�سحف المحلية. 

ز



كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب على:

الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين، وت�سم هذه الفئة على �سبيل المثال ل الح�سر ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات اأو الأرامل ولديهن اأطفال من اأزواج غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن 
الكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم اأو اأ�سماء اأي من اأطفالهن الق�سر. 

�ستكون نماذج طلبات الكتتاب متوفرة اأثناء فترة الكتتاب لدى فروع الجهات الم�ستلمة. ويجب تعبئة النماذج وفق  التعليمات المبينة في ق�سم »�سروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�سرة. 

كما يجوز الكتتاب عن طريق الإنترنت، اأو الهاتف الم�سرفي، اأو اأجهزة ال�سراف الآلي، في اأٍي من الجهات الم�ستلمة، التي تقدم تلك الخدمات لعمالئها، ب�سرط ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

يجب اأن يكون لدى المكتتب ح�ساب م�سرفي لدى البنك الم�ستلم الذي يقدم تلك الخدمات، وكذلك؛   -1

اأن ل يكون قد طراأ اأي تغييرات على المعلومات اأو البيانات الخا�سة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا، �سواًء بالحذف اأو الإ�سافة لأي ع�سو من اأع�ساء اأ�سرته ما لم   -2
يكن قد تم التبليغ عن ذلك التعديل والإقرار به من جانب البنك الم�ستلم المعني. 

يجب على جميع  المكتتبين تعبئة طلبات الكتتاب وفقًا للتعليمات المبينة في  ق�سم )"�سروط وتعليمات الكتتاب" �سفحة 59( من هذه الن�سرة. 

ح



ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س المعلومات الأ�سا�سية اإلى اإعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه الن�سرة، وباعتباره ملخ�سًا، فاإنه ل يحتوي على جميع المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين. 
ويجب على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءة كامل محتوياتها قبل اتخاذ قرار ب�ساأن ال�ستثمار في اأ�سهم ال�سركة من عدمه. و قد تم تعريف بع�س الم�سطلحات الواردة في هذه الن�سرة في ق�سم 

موا�سع اأخرى من هذه الن�سرة. الخت�سارات" وفي  و  "التعريفات 

الشركة
تاأ�س�ست �سركة اأ�سمنت الجوف في تاريخ 1427/11/1هـ )الموافق 2006/11/22م( ك�سركة م�ساهمة بموجب �سجل تجاري رقم )1010225259( وبناًء على القرار الوزاري رقم )1870( 
بتاريخ 1427/7/11هـ )الموافق 2006/8/6م(. وبراأ�س مال قدره )1.021.000.000( مليار و واحد وع�سرين مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )102.100.000(  مائة واثنين مليون 
ومائة األف �سهم.  و�ستقوم ال�سركة بزيادة راأ�س مالها عن طريق الطرح لالكتتاب العام لي�سبح )1.300.000.000( مليار وثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )130.000.000( 
مائة وثالثين مليون �سهم، يطرح منها )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون �سهم لالكتتاب العام، وهو ما يمثل  50% من اأ�سهم راأ�س المال بعد الزيادة.  وتتخذ ال�سركة مدينة الريا�س 

مقرًا رئي�سًا لإدارتها، اأما م�سنعها فيقع بمدينة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�سمالية. 

يتمتع الم�سنع بموقع ا�ستراتيجي، حيث يقع على بعد )30( كيلو مترًا اإلى الجنوب الغربي من مدينة طريف التابعة  لمنطقة الحدود ال�سمالية، ويبعد حوالي )23( كيلو مترًا عن الطريق 
ال�سريع )طريف – القريات(. وتكمن اأهمية هذا الموقع في قربه من م�سادر المواد الأولية بالإ�سافة اإلى قربه من الأ�سواق المحلية والإقليمية. 

 )China Triumph International Engineering Co. Ltd. )CTIEC(  ( المحدودة  اإنجنيرنج  اإنترنا�سيونال  تريمف  ت�ساينا  �سركة  مع  بالتعاقد  ال�سركة  قامت 
المحدودة  ماتيريال  بيلدنج  نا�سيونال  ت�ساينا  لـ�سركة  تابعة  وهي  والزجاج،  الإ�سمنت  �سناعة  في  ومتخ�س�سة  محدودة،  م�سوؤولية  ذات  عالمية   �سينية  مقاولت  �سركة  وهي 
اأكثر من )70( م�سنعًا من م�سانع  ).China National Building Material Co. Ltd( )�سركة مدرجة ب�سوق هونج كونج لالأوراق المالية(،وقد قامت ال�سركة باإن�ساء 
�سنوات  ثالث  لمدة  الم�سنع   و�سيانة  ت�سغيل  بعملية  ال�سينية  ال�سركة  قيام  اإلى  التعاقد  ويهدف  يوميًا.  طن   )12.000( و   )2.500( بين  تتراوح  اإنتاجية  بطاقات  الإ�سمنت 
اأعمال  ت�سلم  من  تتمكن  حتى  كوادرها  تاأهيل  اإلى  العقد  مدة  خالل  ت�سعى  ال�سركة  اأن  اإل   ،  )6 الق�سم  من   )4-13-6( الفقرة  في  مبينة  العقد  هذا  )تفا�سيل  للتجديد  قابلة 

وال�سيانة.  الت�سغيل 

كما ح�سلت ال�سركة على عدد من التراخي�س والت�ساريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي:

zz الموافق( 1430/11/08هـ  بتاريخ  )716/�س(  رقم  بالترخي�س  والمعدل  2005/02/20م(  )الموافق  1426/01/11هـ   بتاريخ  )25/�س(  رقم  �سناعي  ترخي�س  اإ�سدار  تم 
2009/10/27م(  من وزارة التجارة وال�سناعة لل�سركة  وذلك لإنتاج  )1.400.000( مليون واأربعمائة األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س و )350.000( 

ثالثمائة وخم�سون األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب. 

zz تم اإ�سدار ترخي�س المحجر رقم )59/ق( بتاريخ 1428/07/03هـ الموافق 2007/07/17م من وزارة البترول والثروة المعدنية لل�سركة ل�ستغالل خام الحجر الجيري في �سناعة
الإ�سمنت. وتبلغ م�ساحة منطقة الرخ�سة )22.647 كم مربع (. ومدة الرخ�سة )30( ثالثين �سنة هجرية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدورها.

ويقدر الإنتاج اليومي لل�سركة مع بداية الإنتاج الفعلي والتجاري بحوالي )5.000( خم�سة اآلف طن يوميًا. وتقدر الطاقة الإنتاجية بـ )1.750.000( مليون و�سبعمائة وخم�سين األف طن 
�سنويًا. و�ستقوم ال�سركة باإنتاج نوعين من الإ�سمنت بح�سب معايير الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س وهما:

zz والأر�سيات الجدران  بناء  من  العامة  البناء  لأغرا�س  ي�ستخدم  اإ�سمنت  )وهو  �سنويًا  طن   )1.487.500( اأي  الإجمالي  الإنتاج  من   )%85( ويمثل  العادي  البورتالندي  الإ�سمنت 
والأر�سفة وغيرها(.

zz الإ�سمنت المقاوم للكبريت ويمثل )15%( من الإنتاج الإجمالي اأي )262.500( طن �سنويًا، ويت�سف هذا النوع بقدرة اأكبر على مقاومة الكبريتات، وي�ستخدم في العمليات التي تتطلب
ذلك مثل بطانات القنوات، بالإ�سافة اإلى الإن�ساءات الخر�سانية المعر�سة لتاأثير الأمالح ال�سديدة وخا�سة في الأماكن التي تكون فيها المياه ذات ملوحة عالية.

رسالة الشركة واستراتيجيتها الشاملة
تتج�سد ر�سالة ال�سركة في خلق القيمة لعمالئها و�سركائها وم�ساهميها والعاملين لديها مع اللتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على البيئة وتحمل م�سوؤولياتها الجتماعية الأخرى.  

اأما روؤية ال�سركة فتتمثل في اأن ت�سل اإلى م�ساف ال�سركات الكبرى في مجال اإنتاج الإ�سمنت في المملكة والعالم العربي من خالل النمو الم�ستدام والأداء عالي الجودة من خالل تكييف 
اإنتاجها ليتما�سى مع اأحدث تقنيات �سناعة مواد البناء.

المزايا التنافسية:
تتمتع ال�سركة بالمزايا التناف�سية التالية: 

zz :الموقع الجغرافي والقرب من الأ�سواق

يتمتع م�سنع �سركة اإ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي، حيث يقع على بعد )30( كيلو مترًا اإلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بمنطقة الحدود ال�سمالية، ويبعد حوالي )23( كيلو مترًا 
عن الطريق ال�سريع ) طريف – القريات(.  وتكمن اأهمية الموقع في قربه من م�سادر المواد الأولية )حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري(، بالإ�سافة اإلى قربه من الأ�سواق 
المحلية الرئي�سية في المملكة، كذلك يمتاز موقع الم�سنع بقربه من موانئ الت�سدير للدول المجاورة كدولة العراق مثاًل والتي  من المتوقع اأن  تحتاج اإلى كميات كبيرة من الإ�سمنت في 

عملية اإعادة الإعمار. 

zz اإدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة

تتمتع ال�سركة بوجود فريق اإدارة على م�ستوى عاٍل من الكفاءة المهنية والخبرة الطويلة في اإدارة وت�سغيل �سركات الإ�سمنت الكبرى.   

ط



zzتوفر المواد الخام

ح�سلت ال�سركة على رخ�سة ل�ستغالل خام الحجر الجيري وهو المادة الخام الأ�سا�سية ل�سناعة الإ�سمنت من المحجر الواقع جنوب مدينة طريف في محافظة طريف التابعة لإمارة 
المنطقة ال�سمالية. ومدة الرخ�سة )30( ثالثون �سنة هجرية  تبداأ اعتبارًا من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة.  

لمحة عامة عن السوق
ت�ستند المعلومات الواردة في هذا الق�سم اإلى درا�سة ل�سوق الإ�سمنت اأعدتها �سركة اإيرن�ست و يونغ )ERNST&YOUNG( في �سهر نوفمبر 2008م )مع تحديثات محدودة حتى فبراير 
2009م( بالإ�سافة اإلى تقارير البحوث التي اأعدتها �سركة الأهلي المالية بتاريخ اإبريل 2009م. وبناًء عليه، فهي ل تعك�س تطورات ال�سوق التي ح�سلت منذ تواريخ درا�سة ال�سوق وتقارير 

البحث ال�سادرة عن �سركة الأهلي االمالية الم�سار اإليهما اأعاله. 

ويعد ال�سوق ال�سعودي من الأ�سواق النا�سئة وتدعمه مجموعة من عوامل القت�ساد الكلي ال�سحية واآفاق النمو القوية. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نموًا حقيقيًا بمعدل 
4.2% في عام 2008م مقابل 3.5% في عام 2007م. ويعود الف�سل في ذلك اإلى اأ�سعار النفط القيا�سية التي تم ت�سجيلها في الن�سف الأول من العام قبل انهيارها في الن�سف الثاني من 
نف�س العام. وما زال اأداء القت�ساد الكلي في البالد يعتمد في مجمله على الهيدروكربونات، فالنفط والغاز ي�سكالن ب�سكل مبا�سر اأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %85 

من اإيرادات موازنة الدولة في المملكة. 

و في مواجهة التباطوؤ القت�سادي، تقوم الحكومة بدور ريادي في دعم القت�ساد من خالل التو�سع في الإنفاق، ففي عام 2009م  اأقرت ميزانية الدولة مبلغ 475 مليار ريال �سعودي  لالإنفاق 
الحكومي. 

ويعتبر قطاع �سناعة الإ�سمنت من القطاعات ال�سناعية المتطورة في المملكة التي تعد اأكبر منتج وم�ستهلك لالإ�سمنت على م�ستوى دول مجل�س التعاون الخليجي. فوجود روا�سب �سخمة 
من الحجر الجيري في المملكة وانخفا�س تكلفة الوقود الالزم لالأفران ال�سخمة ل�سركات الإ�سمنت يجعل من المملكة بلدًا مثاليًا لإنتاج الإ�سمنت.

ويمكن اعتبار قطاع البناء، الذي يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة هو المحرك الرئي�سي لنمو �سناعة الإ�سمنت. ويرتبط اأداء هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا 
اإلى زيادة الطلب على  اإلى ال�سكن، المدفوعة بالعوامل الديموغرافية وما يتطلبه ذلك من بذل الجهود  لبناء بنية تحتية حديثة،  اأدت الحاجة  بعائدات النفط والإنفاق الحكومي. وقد 
الإ�سمنت في البالد. وياأتي تجدد النه�سة العمرانية التي ت�سهدها البالد حاليًا تم�سيًا مع الزيادة الكبيرة في ال�ستثمارات الحكومية والم�ساريع المدعومة من القطاع العام، مما يوؤدي 
اأي�سًا اإلى زيادة ا�ستهالك الإ�سمنت. فبناء المدار�س والم�ست�سفيات والطرق وال�سكك الحديدية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه وحقول النفط والمن�ساآت ال�سناعية، والمدن 

القت�سادية جميعها تزيد من الإقبال على ا�ستهالك الإ�سمنت.  

و من حيث القيمة المطلقة، �سهد ال�سوق المحلي زيادة في الطلب على الإ�سمنت بمقدار12.7 مليون طن في ال�سنوات الثمان الما�سية حتى نهاية عام 2007م نتيجة زيادة الإنفاق على 
البناء بفعل ارتفاع النفقات الراأ�سمالية في القطاع العام وال�ستثمارات الخا�سة. وبناًء عليه، كان المتو�سط ال�سنوي لنمو �سناعة الإ�سمنت يعادل 8.4% على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة.

وقد بلغ اإجمالي اإنتاج الإ�سمنت في عام 2008م رقمًا قيا�سيًا و�سل معه اإلى 32.8 مليون طن، اأي بزيادة 8.6% عن العام ال�سابق بما في ذلك 3.74 مليون طن من اأربعة م�سانع جديدة 
)اإ�سمنت الريا�س، اإ�سمنت نجران، اإ�سمنت المدينة، اإ�سمنت ال�سمالية(. وكانت هذه الم�سانع تح�سل على احتياجاتها من مخزون الكلنكر الذي تراكم خالل �سنوات التباطوؤ ف�ساًل عن 

الطاقة الإنتاجية للم�سانع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري.

وتعتبر المملكة اأكبر م�ستهلك لالإ�سمنت في منطقة مجل�س التعاون الخليجي، حيث قدرت �سحنات الإ�سمنت التي دخلت المملكة في عام 2007م بحدود 30.3 مليون طن تمثل 53% من 
اإجمالي ا�ستهالك الإ�سمنت في دول مجل�س التعاون. وبالنظر اإلى الم�ساريع ال�سخمة الجاري تنفيذها في المملكة، فاإن من المتوقع اأن ي�ستمر ا�ستهالك الإ�سمنت في الزيادة بمعدل %12 

�سنويًا على مدى ال�سنوات القليلة المقبلة. 

تتوزع �سناعة الإ�سمنت في المملكة على خم�س مناطق. وا�ستنادًا اإلى الموقع، ي�سنف منتجو الإ�سمنت في مجموعات على النحو التالي: الغربية والو�سطى وال�سرقية وال�سمالية والجنوبية. 
وقد نتج عن هذا التركز الجغرافي فوارق في نمو هذا القطاع على م�ستوى المناطق بفعل الختالف في توافر المواد الخام والطلب على الإ�سمنت. كما اأ�سفرت الم�سافة الجغرافية عن 

اختالف في التكاليف وتباين في اأ�سعار الإ�سمنت في جميع اأنحاء البالد. 

يتوقع اأن ي�ستمر القطاع العقاري ال�سعودي في تحقيق نمو بمعدل �سنوي يتراوح في المتو�سط ما بين 5% اإلى 7% حتى عام 2012م. و�ستكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج خالل الفترة نف�سها 
بمعدل 200.000 وحدة �سكنية �سنويًا تقريبًا. 

ويجري العمل حاليًا على تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية ل�سناعة الإ�سمنت. فال�ستثمار الهائل في البنية التحتية الذي ت�سهده المملكة ي�سجع على جذب ال�ستثمارات للتو�سع في 
الطاقة الإنتاجية القائمة والمتوقعة من جانب منتجي الإ�سمنت.

اثنتان فقط من ت�سدير  ال�سهر ذاته من عام 2007م. وقد تمكنت �سركتان  اأكتوبر 2008م مقابل 335.000 طنًا في  و�سلت مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة 85.000 طنًا حتى �سهر 
الإ�سمنت في �سهر اأكتوبر من عام 2008م مقابل خم�س �سركات م�سدرة في �سهر اأكتوبر 2007م. وقد انخف�ست ال�سادرات ب�سبب فر�س قيود من وزارة التجارة على مبيعات الإ�سمنت 

خارج المملكة منذ �سهر يونيو 2008م. وكانت البحرين وجهة الت�سدير الوحيدة التي �سمح بت�سدير ح�سة خا�سة اإليها مقدارها 25.000 طنًا من الإ�سمنت في الأ�سبوع. 

لقد ت�سببت الموجات الهائلة من اأن�سطة البناء في ارتفاع الطلب على الإ�سمنت في ال�سنوات الأخيرة. وا�ستجابة لهذا الطلب الكبير، قامت ثمانية من �سركات الإ�سمنت بتعزيز قدراتها 
الإنتاجية في الوقت الذي وجد فيه م�ستثمرون جدد في �سناعة الإ�سمنت تجارة مربحة وفر�سة �سانحة للدخول فيها. ونتيجة لذلك، فقد تم منح 37 رخ�سة �سناعية جديدة من ال�سلطات 
المخت�سة ت�سمنت �سبع منها امتيازات تعدين ل�ستخراج المواد الخام وبا�سرت خم�س �سركات منها الإنتاج التجاري هذا العام ليرتفع مجمل الطاقة الإنتاجية اإلى 44.8 مليون طن بحلول 

عام 2010م والطاقة الت�سميمية اإلى 54 مليون طن.
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ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة البيانات المالية الواردة اأدناه مع القوائم المالية المدققة الملخ�سة لل�سنوات المالية 2007م و 2008م و2009م، بما في ذلك  الإي�ساحات المرفقة بها والمدرجة في اأق�سام 

اأخرى من هذه الن�سرة. 

ريال �سعودي ) اآالف الرياالت (
ال�سنة المالية المنتهية

2009 مدققة
)12 �سهراً(

2008 مدققة
)12 �سهراً(

2007 مدققة
)20 �سهراً(

39.240179.331663.529الموجودات المتداولة
1.091.184885.978382.443الموجودات غير متداولة

1.130.4241.065.3091.045.972اإجمالي الموجودات
157.97860.97230.824المطلوبات المتداولة

26096 549المطلوبات غير المتداولة
158.52861.23230.920اإجمالي  المطلوبات

1.021.0001.021.0001.021.000راأ�س المال
)5.948()16.923()49.103(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

971.8971.004.0771.015.052حقوق الم�ساهمين
1.130.4241.065.3091.045.973اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

3211.15326.737اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط 
10.613)6.541()31.088(�سافي )الخ�سارة( الدخل قبل الزكاة  

)5.948()10.975()31.878(�سافي )الخ�سارة(  بعد الزكاة 

بيانات التدفق النقدي
67.0382.46022.263 التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)382.648()507.705()205.620(التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار
1.021.000--التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل
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التعريفات واالختصارات
التعريفالم�سطلح

اإدراج الأ�سهم في القائمة الر�سمية لهيئة ال�سوق الماليةاالإدراج 

�سركة اإ�سمنت الجوفاإ�سمنت الجوف اأو ال�سركة

مقدمو طلبات الكتتاب من الأفراد المكتتبون

الخرا�سي محا�سبون قانونيون ح�سب المذكورة تفا�سيل الت�سال بهم المبينة في �سفحة )د(مراجعو الح�سابات / المحا�سب القانوني

مجل�س اإدارة  �سركة اإ�سمنت الجوفمجل�س االإدارة اأو المجل�س

�سركة الأهلي الماليةمدير االكتتاب

هيئة ال�سوق المالية، بما في ذلك، حيثما ي�سمح ال�سياق بذلك، اأية لجنة اأو لجنة فرعية اأو موظف اأو وكيل ت�سند اإليه مهام الهيئة
الهيئة.

نظام ال�سركات ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ، ب�سيغته المعدلةنظام ال�سركات

بتاريخ 1427/10/21هـ )الموافق 2006/11/12م(، ب�سيغته نظام حوكمة ال�سركات المالية  ال�سوق  ال�سركات ال�سادر عن هيئة  نظام حوكمة 
المعدلة بالقرار رقم 1-1-2009 الموؤرخ في 1430/1/8هـ )الموافق 2009/1/5م( 

 CTIEC  .)China Triumph International Engineering Co. Ltd( سركة ت�ساينا تريمف اإنترنا�سيونال اإنجنيرنج المحدودة�
ال�سركة ال�سينية التي تم التعاقد معها لت�سغيل و�سيانة الم�سنع.

اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركةاأع�ساء مجل�س االإدارة

1.300.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 130.000.000 �سهمراأ�س المال بعد الزيادة

�سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( ال�سوق / �سوق االأ�سهم 

الم�ساهمون المبينة اأ�سماوؤهم في الفقرة 6.2 من الق�سم  6 الم�ساهمون الحاليون

�سركة الأهلي  المالية ومجموعة ك�سب المالية الم�ست�سارون الماليون

دول مجل�س التعاون الخليجيمجل�س التعاون الخليجي 

حكومة المملكة العربية ال�سعوديةالحكومة

المملكة العربية ال�سعوديةالمملكة اأو ال�سعودية

قواعد الإدراج ال�سادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بقرارها رقم 3-11-2004 الموؤرخ في 1425/8/20هـ )الموافق قواعد الت�سجيل واالإدراج
2004/10/4م( بال�ستناد اإلى نظام ال�سوق المالية ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، والمعدل 

بقرار هيئة ال�سوق المالية رقم 2-128-2006 الموؤرخ في 1426/12/22هـ )الموافق 2006/1/22م(
اإيرن�ست ويونغ )ERNST&YOUNG(، المو�سحة بيانات الت�سال بها في ال�سفحة )د(م�ست�سار ال�سوق

وزارة التجارة وال�سناعة في المملكة العربية ال�سعوديةالوزارة / وزارة التجارة وال�سناعة

الطرح لالكتتاب العام لعدد 65.000.000 �سهم تمثل 50% من راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادة االكتتاب

فترة �سبعة اأيام التي تبداأ من يوم  1431/8/7 هـ الموافق )7/19/ 2010م( وتنتهي بنهاية يوم 1431/8/13هـ الموافق فترة االكتتاب
)2010/7/25م( 

10 ريالت �سعودية�سعر  االكتتاب

65.000.000 �سهم اأ�سهم االكتتاب

جريدة اأم القرى، الجريدة الر�سمية للحكومةالجريدة الر�سمية 

القائمة الر�سمية التي تحتفظ بها هيئة ال�سوق المالية وفقًا لقواعد الت�سجيل والإدراجالقائمة الر�سمية

اأي �سخ�س طبيعيال�سخ�س

م�سنع الإ�سمنت العائد لل�سركة ومرافق الإنتاج التي تم اإن�ساوؤها في مدينة طريف، المنطقة ال�سمالية. الم�سنع

ل



التعريفالم�سطلح

هذه الن�سرة التي جرى اإعدادها من ال�سركة بخ�سو�س عملية الطرح لالكتتاب.الن�سرة / ن�سرة  االإ�سدار

البنوك وال�سركات المرخ�سة الم�ستلمة والمدرجة في ال�سفحة )هـ(الجهات الم�ستلمة

الم�ستثمرون الأفراد من الأ�سخا�س الطبيعيين ال�سعوديين، بمن فيهم ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات اأو الأرامل ولديهن المكتتبون
اأولد من اأزواج غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن الكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم اأو اأ�سماء اأي من اأولدهن الق�سر

الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعوديةريال 

الإدارة العليا )التنفيذية( لل�سركة، المبين اأ�سماء اأع�سائها في الفقرة  4.4 من الق�سم  4 االإدارة العليا/ االإدارة التنفيذية

�سهم ال�سركة العادي بقيمة ا�سمية 10 ريالت �سعودية�سهم

حامل الأ�سهمالم�ساهم

SOCPAالهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين

النظام الآلي لتداول اأ�سهم ال�سركات ال�سعودية المدرجة في �سوق الأ�سهمتداول

�سركة الأهلي المالية متعهد تغطية االكتتاب

دولر اأمريكي، العملة الر�سمية للوليات المتحدة الأمريكيةدوالر 

م
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عوامل المخاطرة 1
اأدناه. قد يتاأثر ن�ساط  يتعين على كل من يرغب في ال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب، درا�سة كافة المعلومات الواردة في هذه الن�سرة بعناية، بما في ذلك المخاطر المبينة 
ال�سركة، وتوقعاتها الم�ستقبلية، ومركزها المالي ونتائج عملياتها و تدفقاتها النقدية ب�سكل �سلبي وجوهري في حالة حدوث اأي من المخاطر التالية اأو اأي مخاطر اأخرى غير معروفة في 
الوقت الحا�سر، وفي حال حدوث اأو تحقق اأحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة في الوقت الحا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأية مخاطر اأخرى لم يت�سنى لالإدارة اأن تحددها، اأو 

التي يعتبرونها في الوقت الحا�سر غير جوهرية، فاإن ذلك يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر كامل اأو جزء من ا�ستثماره في اأ�سهم ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 111

حقوق التعدين 11111

في حال اإلغاء حقوق التعدين الممنوحة لل�سركة اأو فر�س قيود كبيرة على ا�ستخدام هذه الحقوق، فاإن قدرة ال�سركة على ت�سغيل الم�سنع يمكن اأن تتاأثر بذلك مما ينعك�س �سلبًا وبدرجة 
كبيرة على الو�سع المالي ونتائج العمليات. 

المواد الخام 11111

تعتمد ال�سركة على ا�ستمرار الإمدادات من الجب�س وخام الحديد وغيره من المواد الخام والوقود، والتي يعتبر توفيرها وتكاليفها عر�سة للتفاوت اإلى حد كبير. فاإذا اأ�سبحت ال�سركة غير 
قادرة على الح�سول على اإمدادات كافية من المواد الخام اأو الوقود في الوقت المنا�سب اأو ب�سروط مقبولة من الناحية التجارية، اأو اإذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات، 
اأو اإذا كانت ال�سركة غير قادرة على تحميل هذه الزيادة على الم�ستهلكين ب�سبب المناف�سة اأو غير ذلك، فاإنها يمكن اأن توؤثر على ربحية ال�سركة، مما يوؤثر ب�سكل �سلبي وبدرجة كبيرة على 

اأن�سطة عملها ونتائج عملياتها.

شبكات التوزيع 11111

�سوف تعتمد ال�سركة على �سبكة توزيع خا�سة بها لبيع منتجاتها، واأي انقطاع في الخدمات اأو ف�سل من جانب الو�سطاء في اللتزام بالمعايير المحددة للبيع يمكن اأن يوؤثر على مبيعات 
ال�سركة. وف�ساًل عن ذلك، ففي حال تقديم المناف�سين �سروطًا تجارية اأف�سل لموزعي ال�سركة، قد يقتنع هوؤلء الموزعون بترويج المنتجات المناف�سة بدًل من منتجات ال�سركة. 

عملية التصنيع 11111

تخ�سع عمليات ال�سركة لمخاطر الت�سنيع، وقد تتعطل تلك العمليات ب�سبب توقف مرافق الت�سنيع عن العمل. 

إنشاء المصنع 11111

قد تتاأثر اأن�سطة العمل ونتائج عمليات ال�سركة �سلبًا في الم�ستقبل في حال عدم تمكن ال�سركة من اإن�ساء الم�سنع المقترح �سمن الإطار الزمني المن�سود.

المنافسة 11111

ل يوجد تاأكيد وا�سح على اأن ال�سركة �ستكون قادرة على المناف�سة بفعالية في مواجهة المناف�سين في الحا�سر والم�ستقبل. فمع ا�ستمرار فر�س القيود على ت�سدير الإ�سمنت والإمدادات 
الإ�سافية من الإ�سمنت الناتجة عن الرخ�س الجديدة الممنوحة، فاإن ال�سوق قد ي�سل اإلى مرحلة الإ�سباع في حال زيادة العر�س على الطلب من الإ�سمنت. وعالوة على ذلك، فقد يتوفر 
للجهات المناف�سة قدر اأكبر من الموارد المتاحة لهم مقارنة بموارد ال�سركة. فالتغيرات في البيئة التناف�سية اأو في �سيا�سات الت�سعير من جانب الجهات المناف�سة قد يوؤدي اإلى انخفا�س 

اإيرادات ال�سركة اأو خ�سارة ح�ستها من ال�سوق، وجميع هذه العوامل يمكن اأن توؤثر �سلبًا اإلى حد كبير على اأن�سطة العمل، ونتائج العمليات، والأداء المالي لل�سركة. 

الموارد البشرية 11111

يعتمد النمو الم�ستدام لل�سركة على قدرتها على اجتذاب وا�ستبقاء الموارد الب�سرية الماهرة.  كما اأن عمليات ال�سركة واآفاقها الم�ستقبلية تتوقف اإلى حد كبير على موا�سلة قيادة ال�سركة 
وكبار الم�سوؤولين التنفيذيين وغيرهم من المهنيين اأو الفنيين العمل في خدمة ال�سركة. فاإذا ترك اأي من الموظفين الرئي�سيين العمل بال�سركة اأو لم يتمكن من اأداء واجباته ولم تتمكن 
ال�سركة من تعيين بديل منا�سب فورًا، اأو اإذا لم تتمكن ال�سركة من الحفاظ على عدد كاٍف من الموظفين المنا�سبين اأو الفنيين اأو من تعيين الموظفين المهنيين والفنيين بما يتالءم مع 

وتيرة النمو فيها، فاإن اأداءها قد يتاأثر �سلبًا نتيجة لذلك. 

التمويل والحاجة إلى رأس مال إضافي 11111

اإن اأي تاأخير اأو اإخفاق في تاأمين التمويل الالزم عند الحاجة م�ستقبال قد يوؤثر �سلبًا على تنفيذ الخطة الإ�ستراتيجية لأعمال ال�سركة. كما اأن ال�سركة قد تحتاج في اأي وقت من الأوقات 
م�ستقباًل اإلى راأ�س مال اإ�سافي، والذي قد ل يكون متاحًا في حينه اأو اأن توفيره مرتبط ب�سروط غير متحققة، مما ينعك�س �سلبًا على قدرة ال�سركة على التو�سع والمناف�سة.  

التأمين 11111

هناك اأنواع معينة من الخ�سائر مثل العيوب الكامنة التي قد تكون غير قابلة للتاأمين. فاأعمال الحرب والإرهاب قد توؤدي اإلى وقوع خ�سائر قد ل تعو�س تمامًا من تعوي�سات التاأمين. وفي 
هذه الظروف، فاإن تعوي�سات التاأمين قد ل تكون كافية ل�ستعادة الو�سع القت�سادي لل�سركة فيما يتعلق بخ�سارة راأ�س المال الم�ستثمر وخ�سائر العائدات اأو التكاليف الإ�سافية لإ�سالح 

الممتلكات المت�سررة. وال�سركة ل يمكنها اأن تقدم اأية �سمانات باأن الخ�سائر المادية التي توؤثر على ال�سركة �سوف ل تتجاوز مبلغ تعوي�سات التاأمين.
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مخاطر النمو والتوسعة  -11111

والتقديرات  والتوقعات  النماذج  اأيًا من هذه  اأن  تبين  واإذا  منا�سبة.  باأنها  تعتقد  التي  والفترا�سات  والتقديرات  والتوقعات  النماذج  اإلى عدد من  بال�ستناد  ال�سركة خطة عملها  اأعدت 
والفترا�سات غير �سحيحة اأو معيبة اأو غير ذلك، فقد يكون لذلك اآثار �سلبية على اأن�سطة عمل ال�سركة وعلى و�سعها المالي ونتائج عملياتها اأو اآفاقها الم�ستقبلية. وعالوة على ذلك، فاإن 
م�ستقبل ال�سركة �سوف يعتمد جزئيًا على قدرتها على اإدارة نموها بطريقة مربحة.  و�سوف تحتاج الإدارة العليا لتو�سيع العمليات من خالل تحقيق النمو المطلوب والحفاظ على العمالء 
الحاليين وجذب عمالء جدد وتعيين الموظفين وتدريبهم والحتفاظ بهم واإدارة �سوؤونهم على نحو فعال وكذلك في عمليات دعم العمالء ونظم الرقابة المالية. فاإذا كانت ال�سركة غير 

قادرة على اإدارة النمو بطريقة مربحة، فاإن ذلك قد ينعك�س �سلبًا على اأن�سطة عملها ونتائجها المالية. 

السعودة 111111

تلزم ال�سركات ال�سناعية عادًة باأن تكون ن�سبة 30% على الأقل من العاملين لديها من ال�سعوديين، واأن تكون لديها خطة لل�سعودة وتقدم تعهدًا كتابيًا برفع تلك الن�سبة، وفي مقابل ذلك 
تح�سل ال�سركة على �سهادة �سعودة، وي�سمح لها بذلك نقل كفالت العاملين غير ال�سعوديين اإليها، وا�ستقدام المزيد منهم، وتقوم وزارة العمل بفر�س �سيا�سات اأكثر �سرامة فيما يخ�س 
بن�سبة ال�سعودة  المطلوبة وعقوبة عدم اللتزام بها، كاحتمالية اإيقاف اإ�سدار تاأ�سيرات للعمالة الالزمة لل�سركة اأو المتناع عن اإ�سدار الموافقات الالزمة لنقل كفالت العاملين  لدى 
ال�سركة  اأو منع ا�ستراك ال�سركة في المناق�سات الحكومية اأو الح�سول على قرو�س حكومية.  مما قد ينتج عنه تاأثير على اأعمال ال�سركة ونتائجها المالية ومركزها المالي ب�سكل �سلبي في 

حال عدم قدرتها على الح�سول على تاأ�سيرات الالزمة للعمالة اأو الح�سول على ال�ستراك في مناق�سات حكومية اأو قرو�س. 

المخاطر المتعلقة بالسوق  111

عوامل العرض والطلب 11111

تتاأثر �سناعة الإ�سمنت في المملكة بعدد من العوامل التي توؤثر في العر�س والطلب على الإ�سمنت، بما في ذلك  اإنتاج القطاع، والطاقة الإنتاجية الزائدة عن الحاجة وت�سرفات الجهات 
المناف�سة، وهذا ما قد يوؤثر بدوره على الأ�سعار التي يمكن اأن تحددها ال�سركة لمنتجاتها وبالتالي على هوام�س اأرباحها. 

تباطؤ االقتصاد السعودي واستمرار فرض قيود على الصادرات  11111

تعتمد اأعمال ال�سركة اإلى حد كبير على العقارات وقطاع البناء والت�سييد، واأداء هذا القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائدات النفط والإنفاق الحكومي في القطاع العام  وال�ستثمارات التي 
ترعاها الدولة، مما يوؤدي اإلى زيادة ا�ستهالك الإ�سمنت.  والتغييرات ال�سلبية، اإن وجدت، في �سيا�سة الحكومة اأو في حالة القت�ساد ال�سعودي يمكن اأن توؤثر من هذه الناحية على فر�س 

الأعمال التجارية لل�سركة. 

فم�سنع  اإقليمي.   طابع  ذا  كبير  حد  اإلى  يعتبر  المملكة  في  وبيعه  الإ�سمنت  ت�سنيع  فاإن  الإجمالية،  التكاليف  على  النقل  لتكاليف  الكبير  للتاأثير  نظرًا  اأنه  تقدم،  ما  اإلى  ي�ساف 
مختلفة،  عوامل  وهناك  ال�سمالية.  المنطقة  في  للعمالء  الإ�سمنت  لبيع  تخطط  ال�سركة  فاإن  المملكة  م�ستوى  وعلى  المملكة،  من  ال�سمالية  بالمنطقة  طريف  مدينة  في  يقع  ال�سركة 
منتجاتها.  واأ�سعار  الطلب  م�ستوى  ذلك  في  بما  عملياتها،  ونتائج  اأعمالها  على  مبا�سر  تاأثير  لها  يكون  ال�سمالية،  المنطقة  في  النمو  وم�ستوى  القت�سادية  الظروف  بينها   من 
ي�سكل �سوق الت�سدير عن�سرًا حا�سمًا في اإ�ستراتيجية ال�سركة على المدى الطويل، ويظهر تاأثير هذا العن�سر جليًا بمتابعة الأداء المالي ل�سركات الإ�سمنت المدرجة خالل فترة الحظر 
التي فر�ستها الدولة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة، حيث تمثل الأ�سواق العربية والإقليمية والعالمية فر�سًا جيدة لت�سريف المنتجات. وقد ح�سلت ال�سركة على ترخي�س للت�سدير بتاريخ 
1430/05/18هـ من وزارة التجارة وال�سناعة ب�سعر )10( ريالت للكي�س ت�سليم الم�سنع مع ا�ستيفاء ال�سوابط الأخرى للت�سدير والتي منها الحتفاظ بن�سبة )10%( من حجم الفائ�س 
كمخزون ا�ستراتيجي، وتزويد الوزارة ب�سال�سل التزويد وتحديد الموزعين و�سعر البيع للم�ستهلك النهائي)التقريبي( لت�سهيل عملية المتابعة. ومن المتوقع اأن يكون لذلك اأثرًا  اإيجابيًا  على 

الأعمال التجارية لل�سركة وعلى نتائج عملياتها. 

القوانين واألنظمة البيئية 11111

تخ�سع عمليات ال�سركة لمختلف القوانين والأنظمة البيئية المت�سلة بمكافحة التلوث في المكان الذي تعمل فيه.  ول يمكن اأن يكون هناك �سمانًا باأن المتثال لهذه القوانين والأنظمة البيئية 
لن يوؤدي اإلى تقلي�س اإنتاج المواد اأو زيادة تكاليف الإنتاج اأو غير ذلك مما يكون له اأثر �سلبي على الو�سع المالي لل�سركة وعلى نتائج عملياتها في الم�ستقبل.  فاإ�سدار القوانين واللوائح 
الأكثر ت�سددًا، اأو تف�سير القوانين والأنظمة القائمة بطريقة اأكثر ت�سددًا، من �ساأنه اأن يفر�س التزامات جديدة على ال�سركة، اأو يوؤدي اإلى الحاجة لمزيد من ال�ستثمار في معدات مكافحة 

التلوث، والتي يمكن لأي منها اأن يوؤثر على اأن�سطة عمل ال�سركة اأو و�سعها المالي اأو اآفاقها الم�ستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باألسهم  111

عدم وجود سوق سابق لألسهم  11111

لم يكن هناك �سوق لالأ�سهم من قبل، كما اأنه ل يوجد �سمان اأو تاأكيد بوجود �سوق فعال وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد الكتتاب. واإذا لم يتطور �سوق ن�سط لتداول الأ�سهم فقد تتاأثر 
�سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره تاأثرًا �سلبيًا. 

وهناك عوامل مختلفة ، منها التغيرات وحالت التباين الفعلية اأو المتوقعة في نتائج الت�سغيل وتقديرات الأرباح اأو التوقعات ، وظروف ال�سوق في هذا القطاع ، والإجراءات التنظيمية ، 
والظروف القت�سادية العامة وغيرها من العوامل الخارجة عن �سيطرة ال�سركة والتي قد تت�سبب في ح�سول تذبذب كبير في الأ�سعار وفي �سيولة الأ�سهم ال�سركة. 
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بيع أو إصدار أسهم جديدة مستقبلًا 11111

اإن بيع كميات كبيرة من الأ�سهم في ال�سوق المالية بعد النتهاء من عملية الكتتاب، اأوالعتقاد والتوقع بحدوث ذلك، يمكن اأن يوؤثر �سلبًا على �سعر الأ�سهم في ال�سوق. 

و�سيخ�سع الم�ساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها )6( اأ�سهر تبداأ من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة في �سوق الأوراق المالية )"فترة الحظر"(، يحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من 
اأ�سهم ال�سركة التي يملكونها. وقد تفر�س الهيئة فترة حظر اإ�سافية على بع�س اأو جميع حاملي الأ�سهم الحاليين. 

الأ�سهم  من  بيع  اأو  ال�سركة  اإ�سافية من قبل  اأ�سهم  اأي  اإ�سدار  فاإن  الطرح مبا�سرة. ومع ذلك،  بعد  اإ�سافية  اأ�سهم  اإ�سدار  الراهن  الوقت  تنوي في  ال�سركة ل  اأن  اإلى ما تقدم،  ي�ساف 
الم�ساهمين الحاليين بعد انتهاء فترة الحظر بكميات كبيرة يمكن اأن يترك اأثرًا �سلبيًا على �سوق الأ�سهم، مما يخف�س من �سعر اأ�سهم ال�سركة في ال�سوق. 

توزيع األرباح 11111

قد تتباين قيمة الأ�سهم تبعًا للتقدم المتحقق في اإنتاج الإ�سمنت من م�سنع ال�سركة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد ترغب ال�سركة في جمع الأموال عن طريق طرح اأ�سهم جديدة لالكتتاب العام 
اأو عر�سها على واحد اأو اأكثر من الم�ساهمين الحاليين اأو الم�ستثمرين ال�ستراتيجيين. وقد ل تدفع ال�سركة اأرباحًا على الأ�سهم ب�سكل دائم، وخا�سة في ال�سنوات الأولى من العمليات. 
و�سوف يكون اأي قرار بتوزيع اأرباح اأ�سهم نقدية على الم�ساهمين ح�سب تقدير ال�سركة ويتم بناًء على تو�سية من المجل�س وموافقة الجمعية العامة بعد اأن يوؤخذ في العتبار مختلف العوامل 

القائمة في حينه، بما فيها الو�سع المالي لل�سركة واحتياجاتها الت�سغيلية في الم�ستقبل. 

المخاطر االقتصادية  11111

اإن اأي تقلبات في اأ�سعار النفط �سيكون لها تاأثيرًا مبا�سرًا على اقت�ساد المملكة، و�ستظهر تلك الآثار لحقًا على جميع القطاعات الفرعية، بما في ذلك قطاع البناء الذي تعمل �سركة اإ�سمنت 
الجوف في اإطاره. و�سي�ستمر القطاع النفطي في م�ساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ب�سكل كبير رغم نجاح الحكومة في تطبيق �سيا�سات التنويع وا�ستمرارها في ذلك، لكن هذا 

التنويع ل ي�سمن عدم تاأثر ال�سركة �سلبًا بالمتغيرات القت�سادية وال�سوق والأو�ساع ال�سيا�سية في الم�ستقبل. 
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لمحة عامة عن السوق 2
المعلومات الواردة في هذا الق�سم ت�ستند اإلى درا�سة �سوق الإ�سمنت التي اأعدتها �سركة اإيرن�ست ويونغ )ERNST&YOUNG( في �سهر نوفمبر 2008م )مع تحديثات محدودة حتى 
فبراير 2009م( بالإ�سافة اإلى تقارير البحوث التي اأعدتها �سركة الأهلي المالية في �سهر اإبريل 2009م. وبناًء عليه، فهي ل تعك�س تطورات ال�سوق التي ح�سلت منذ تواريخ درا�سة ال�سوق 

وتقارير البحث ال�سادرة عن �سركة الأهلي المالية الم�سار اإليهما اأعاله. 

)يوجد لدى �سركة اإرن�ست و يونغ لال�ست�سارات المحدودة، المملكة العربية ال�سعودية )“EYCLSA”( ثالثة فروع في المملكة وهي تعتبر ع�سو في �سركة اإرن�ست ويونغ العالمية المحدودة 
المحدودة  الدولية  ويونغ  اإرن�ست  في  EYGL ع�سو   ، العالم  ويونغ حول  اإرن�ست  �سركات  لجميع  بمثابة هيئة مركزية  م�سوؤولية محدودة وهي  بريطانية ذات  �سركة  ، وهي   )”EYGL“(

)“EYI”( وهي �سركة ذات م�سوؤولية محدودة ومقرها جزر كايمان (. 

لمحة عامة عن االقتصاد السعودي1 111
يعتبر ال�سوق ال�سعودي من الأ�سواق النا�سئة وتدعمه مجموعة من عوامل القت�ساد الكلي ال�سحية واآفاق النمو القوية. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نموًا حقيقيًا بمعدل 
4.2% في عام 2008م مقارنة بن�سبة 3.5% في عام 2007م . ويعود الف�سل في ذلك اإلى اأ�سعار النفط القيا�سية التي تم ت�سجيلها في الن�سف الأول من العام، ولكنه ظل محدودًا جزئيًا 
ب�سبب انهيار اأ�سعار النفط  في الن�سف الثاني من العام. وقد اأحدث التدهور القت�سادي العالمي الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية تغييرًا كبيرًا في توقعات النمو على المدى القريب 
بالن�سبة للمملكة وذلك من خالل التاأثير ب�سكل عميق على اثنين من المحركات الرئي�سية لأدائها القت�سادي في الآونة الأخيرة، وهما قطاع النفط وجهود الحكومة في مجال التنويع 
القت�سادي. وقد زاد ا�ستمرار تراجع اأ�سعار النفط من مخاطر الركود اأو حتى النمو ال�سلبي الحقيقي في عام 2009م. ولكن مع اتجاه اأ�سعار النفط نحو الرتفاع اإلى حد ما وظهور بوادر 

ال�ستقرار القت�سادي اإلى حد معقول على ال�سعيد العالمي، فاإن من المتوقع اأن يعود الناتج المحلي الإجمالي لالتجاه نحو الرتفاع بن�سبة 3- 4% في عام 2010م.

ما زال اأداء القت�ساد الكلي في البالد يعتمد في مجمله على الهيدروكربونات. فالنفط والغاز ي�سكالن ب�سكل مبا�سر اأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 85% من اإيرادات 
موازنة الدولة في المملكة. وعلى الرغم من انخفا�س اأ�سعار النفط وما نتج عنه من خف�س لالإنتاج وبالتالي انخفا�س النمو القت�سادي، فاإن هذا النخفا�س يتجلى ب�سكل كبير في الآثار غير 

المبا�سرة على اقت�ساد البالد. فالظروف الناتجة عن نق�س ال�سيولة النقدية اأدت اإلى انخفا�س نمو القطاع الخا�س غير النفطي، من 5.8% في عام 2007م اإلى 4.3% في عام 2008م.

في عام 2009م، خف�ست وزارة المالية بند الإيرادات المتوقعة في الميزانية اإلى 410 باليين ريال �سعودي في �سوء توقعات النخفا�س في اإنتاج واأ�سعار النفط. وكانت الإيرادات المتوقعة 
لعام 2009 اأقل بن�سبة 63% من الإيرادات الفعلية لعام 2008م والبالغة حوالي 1.100 بليون ريال �سعودي. ويقدر اأن تعتمد ميزانية 2009م على متو�سط �سعر النفط ال�سنوي المتوقع وذلك 

بحدود 40 دولرًا اأمريكيًا للبرميل الواحد.

با�ستثناء التقلبات الدورية في الإنتاج، �ستبقى المملكة المنتج العالمي الرائد للمواد الهيدروكربونية لبع�س الوقت في الم�ستقبل. فاحتياطيات النفط الموؤكدة في المملكة تبلغ حاليًا 264.2 
مليار برميل اأو ما يعادل 21% من مجموع الحتياطي العالمي. ومن حيث الإنتاج الفعلي، يمثل اإنتاج المملكة 12.6% من الإجمالي العالمي لإنتاج النفط و 2.6% من اإنتاج الغاز الطبيعي. 

وفي الم�ستقبل القريب على الأقل، �ست�ستمر المملكة في ال�ستفادة من حقولها النفطية الكبيرة التي ي�سهل ا�ستغاللها ن�سبيًا، مما يعزز من قدرتها التناف�سية على ال�سعيد الدولي.

في مواجهة التباطوؤ القت�سادي، تقوم الحكومة بدور ريادي في دعم القت�ساد من خالل التو�سع في الإنفاق. ففي عام 2009 م، بلغ العجز في ميزانية الدولة 475 مليار ريال �سعودي تمثل 
في الإنفاق الحكومي. وياأتي هذا النهج التو�سعي في الميزانية تم�سيًا مع خطة طويلة المدى لإنفاق 1.5 ترليون ريال �سعودي )400 مليار دولر اأمريكي( خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة، 

مع التركيز بوجه خا�س على البنية التحتية والتعليم.

وقد تجلى بعد نظر الحكومة ال�سعودية وتحفظها في اإدارة عائدات النفط غير المتوقعة مما و�سعها في موقف قوي مكنها من دعم برنامج التنويع القت�سادي في البالد. وفي الوقت ذاته، 
قامت الحكومة وب�سورة منهجية بخف�س الدين الحكومي المحلي اإلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م )بعد اأن بلغ هذا الدين حدًا اأق�سى �سكل معه 119% من الناتج 
المحلي الإجمالي في عام 1999م(. وهذا ما ي�سع الحكومة في موقف قوي يمكنها من جمع اأموال اإ�سافية في حال حدوث تراجع طويل الأمد في اأ�سعار النفط. كما تتمتع المملكة بمركز 

خارجي قوي، مع ارتفاع فائ�س الح�ساب الجاري اإلى 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م مقارنة بن�سبة 25.1% في عام 2007م. 

حتى نهاية �سهر دي�سمبر 2008م، كانت الم�سكلة الرئي�سية التي تواجه القت�ساد ب�سورته ال�سمولية في المملكة تتمثل ب�سكل وا�سح في تزايد ال�سغوط الت�سخمية. فقد بلغ الت�سخم في 
المملكة ن�سبة 11.1% في �سهر يوليو 2008م - وهذا يمثل تحوًل جذريًا عن ن�سب الت�سخم التاريخية التي كانت تقترب من ال�سفر. ومع ذلك، فاإن النخفا�س في اأ�سعار المواد الغذائية 
على الم�ستوى الدولي وح�سول تباطوؤ في الطلب المحلي �ساعد في كبح جماح هذا الت�سخم. ووفق البيانات ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساءات المركزية، فقد بلغ معدل الت�سخم ال�سنوي في 

المملكة ن�سبة 6.0% في �سهر مار�س 2009م، ويتوقع اأن ت�ستمر هذه الن�سبة في النخفا�س.

1  بحث �سركة الأهلي المالية 
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لمحة عن الو�سع االقت�سادي في المملكة العربية ال�سعودية
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2.9 0.9- 4.2 3.5 3.2 5.6 5.3 7.7 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )%(
424 374 482 382 349 316 251 215 الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي )بليون دولر اأمريكي(

16.2 14.7 19.3 15.7 14.7 13.7 11.1 9.8 ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ال�سمي )األف دولر اأمريكي(
4.5 5.5 9.9 4.1 2.2 0.6 0.4 0.6 الت�سخم

-- -- 13.5 23.3 29.6 40.9 65.4 81.4 الدين الحكومي )% من الناتج المحلي الإجمالي(
4.5 1.8- 28.9 25.1 27.9 28.7 20.8 13.1 ر�سيد الح�ساب الجاري )% من الناتج المحلي الإجمالي(

7.6- 8.7- 33.6 12.3 20.9 18.4 11.4 4.47 ر�سيد الميزانية )% من الناتج المحلي الإجمالي(
26.2 25.5 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 22.0 عدد ال�سكان )مليون(

الأرقام بعد عام 2007م هي اأرقام تقديرية
)IIF( ومعهد التمويل الدولي )IMF( الم�سدر : �سندوق النقد الدولي

قطاع صناعة اإلسمنت في المملكة العربية السعودية1 111
قطاع �سناعة الإ�سمنت من القطاعات ال�سناعية المتطورة في المملكة، والتي تعتبر اأكبر منتج وم�ستهلك لالإ�سمنت على م�ستوى دول مجل�س التعاون الخليجي. فوجود روا�سب �سخمة من 
الحجر الجيري في المملكة وانخفا�س تكلفة الوقود الالزم لالأفران ال�سخمة ل�سركات الإ�سمنت يجعلها بلدًا مثاليًا لإنتاج الإ�سمنت.  وبف�سل هذه المزايا الطبيعية لإنتاج الإ�سمنت، فقد 

با�سرت اأول �سركة لالإ�سمنت اإنتاجها في المملكة في عام 1959م. ومنذ ذلك الحين قطعت هذه ال�سناعة �سوطًا طوياًل من التطور.

ويعد قطاع البناء، الذي يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، هو المحرك الرئي�سي لنمو �سناعة الإ�سمنت. ويرتبط اأداء هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بعائدات 
النفط والإنفاق الحكومي. وقد اأدت الحاجة اإلى ال�سكن، المدفوعة بالعوامل الديموغرافية وما يتطلبه ذلك من بذل الجهود  لبناء بنية تحتية حديثة، اإلى زيادة الطلب على الإ�سمنت في 
البالد. وياأتي تجدد النه�سة العمرانية التي ت�سهدها البالد حاليًا تم�سيًا مع الزيادة الكبيرة في ال�ستثمارات الحكومية والم�ساريع المدعومة من القطاع العام، مما يوؤدي اأي�سًا اإلى زيادة 
ا�ستهالك الإ�سمنت. فبناء المدار�س والم�ست�سفيات والطرق وال�سكك الحديدية ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه وحقول النفط والمن�ساآت ال�سناعية واإقامة المدن القت�سادية 
جميعها عوامل تزيد من الإقبال على ا�ستهالك الإ�سمنت. ومع ذلك، فاإن الطفرة التي ي�سهدها قطاع الإن�ساءات في ال�سوق اأدت  اإلى زيادة الطلب في ال�سوق على الإ�سمنت )فقد نما قطاع 
العقارات بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط 5.8% خالل الفترة 2004 – 2009م( مما اأدى اإلى تدخل الحكومة لمنع حدوث زيادات مفرطة في الأ�سعار. ومن المتوقع اأن تتجاوز قيمة قطاع 

البناء 70 بليون ريال في عام 2008م.

اتجاهات اإلنتاج 111
حققت المملكة الكتفاء الذاتي في مجال اإنتاج الإ�سمنت في عام 1989م، ودخلت مرحلة الت�سدير لأول مرة في العام التالي. ثم مر الإنتاج بعد ذلك بمرحلة من النمو البطيء للغاية 
تزامنت مع �سعف الأداء القت�سادي خالل عقد الت�سعينات قبل معاودة النمو ا�ستجابة للبوادر الأولى من النتعا�س في القت�ساد. وقد بداأ الإنتاج ي�ستجمع قواه في اأوائل هذا العقد. ولكن 

خالل عام 2006م، �سهد اإنتاج الإ�سمنت ارتفاعًا مفاجئًا نظرًا لتوفر طاقة اإنتاج جديدة قابلها �سحب كميات كبيرة من المخزون القائم لمنتجات الإ�سمنت. 

من حيث القيمة المطلقة، �سهد ال�سوق المحلي زيادة في الطلب على الإ�سمنت بمقدار 12.7 مليون طن في ال�سنوات الثمان الما�سية حتى نهاية عام 2007م نتيجة زيادة الإنفاق على البناء 
بفعل ارتفاع النفقات الراأ�سمالية في القطاع العام وال�ستثمارات الخا�سة. وبناًء عليه، كان المتو�سط ال�سنوي لنمو �سناعة الإ�سمنت بمعدل 8.4 % على مدى الأعوام الثمانية الأخيرة.

في المقابل، ارتفع مجموع ال�ستثمارات في اأن�سطة البناء ال�سكنية وغير ال�سكنية بن�سبة 9% �سنويًا، مما يدل على نوع من عدم تكافوؤ العر�س والطلب خالل هذه الفترة، حيث اأن النق�س 
في الوحدات ال�سكنية مقدر بحوالي مليون وحدة. ونتيجة لذلك، ومع موجة الإعالنات عن مبادرات البناء الجديدة، و�سعت �سركات الإ�سمنت الثمان الحالية خطط تو�سع طموحة لمواجهة 

ال�ستهالك المحلي المتزايد من الإ�سمنت.

بالإ�سافة اإلى ما تقدم، وا�ستجابًة للطلب ال�سخم الم�ستجد، عززت �سركات الإ�سمنت الثمان القائمة من قدراتها الإنتاجية في الوقت الذي وجد م�ستثمرون جدد في �سناعة الإ�سمنت فر�سة 
تجارية مربحة �سجعتهم على الدخول في هذا الميدان. ونتيجة لذلك، فقد �سدر 37 ترخي�سًا �سناعيًا جديدًا، ت�سمنت �سبعة منها امتيازات تعدين من ال�سلطات المخت�سة ل�ستخراج 
المواد الخام ودخلت خم�س منها مرحلة الإنتاج التجاري )اإ�سمنت الريا�س، اإ�سمنت نجران، اإ�سمنت المدينة، اإ�سمنت ال�سمالية، اإ�سمنت ال�سفوة( هذا العام لي�سل مجمل الطاقة الإنتاجية 

44.8 مليون طنًا. وبحلول عام 2010م، من المقرر اأن ت�سل الطاقة الإنتاجية اإلى 54 مليون طن �سنويًا.

وقد بلغ اإجمالي الإنتاج في عام 2008م رقمًا قيا�سيًا و�سل معه اإلى 32.8 مليون طن، اأي بزيادة 8.6% عن العام ال�سابق بما في ذلك 3.74 مليون طن من اأربعة م�سانع جديدة )اإ�سمنت 
الريا�س، اإ�سمنت نجران، اإ�سمنت المدينة، اإ�سمنت ال�سمالية(. وكانت هذه الم�سانع تح�سل على احتياجاتها من مخزون الكلنكر الذي تراكم خالل �سنوات التباطوؤ ف�ساًل عن الطاقة 

الإنتاجية للم�سانع الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري.

اتجاهات االستهالك 112
تعتبر المملكة هي اأكبر م�ستهلك لالإ�سمنت في منطقة مجل�س التعاون الخليجي، حيث قدر اإنتاج الم�سانع العاملة بالمملكة في عام 2007م بحدود 30.3 مليون طن تمثل 53% من اإجمالي 
ا�ستهالك الإ�سمنت في دول مجل�س التعاون الخليجي. وعلى مدى فترة ال�سنوات الخم�س المنتهية في 2006م، ارتفع ا�ستهالك الإ�سمنت في المملكة بمعدل �سنوي مركب مقداره %10.5 
بينما كان ارتفاع الإنتاج بمعدل �سنوي مركب بن�سبة 6%.  وفي الفترة من 1996 اإلى 2003م، اختفت واردات الإ�سمنت تقريبًا لأن الإنتاج تجاوز ال�ستهالك اإلى حد كبير ومن ثم كان يتم 

2  درا�سة ال�سوق المعدة من قبل اإيرن�ست اآند يونغ واأبحاث الأهلي المالية
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ت�سدير كميات كبيرة، حيث تجاوزت ال�سادرات 5.3 مليون طن في عام 2002م. ومع ذلك، فقد انخف�ست �سادرات الإ�سمنت اإلى م�ستويات اأكثر اعتداًل في ال�سنوات القليلة الما�سية مع 
ازدياد وتيرة ال�ستهالك التي كانت اأعلى بكثير من ن�سبة الرتفاع في م�ستويات الإنتاج.

وبالنظر اإلى الم�ساريع ال�سخمة الجاري تنفيذها في المملكة، فاإن من المتوقع اأن ي�ستمر ا�ستهالك الإ�سمنت في الزيادة بمعدل 12% �سنويًا على مدى ال�سنوات القليلة المقبلة. وقد �سجع 
تزايد الطلب على الإ�سمنت المنتجين المحليين على رفع طاقتهم الإنتاجية. وقد نتج عن هذا التو�سع الجديد في الطاقة زيادة في الإنتاج من 27.05 مليون طن في عام 2006م اإلى 32.8 

مليون طن في عام 2008م. 

ويبين الجدول اأدناه اإنتاج ومبيعات ومخزون الإ�سمنت والكلنكر لالأعوام 2007م و 2008م وحتى تاريخه من عام 2009م. 

حتى تاريخه من 2009م 2008م 2007م األف طن
12.395 32.888 30.290 اإنتاج الإ�سمنت
12.218 29.918 26.823 مبيعات الإ�سمنت المحلية

297 2.794 3.507 �سادرات الإ�سمنت
2.791 6.683 3.697 مخزون الإ�سمنت

33.520 40.035 16.180 مخزون الكلنكر

الم�سدر: ق�سم الأبحاث ب�سركة الأهلي  المالية

حجم صناعة اإلسمنت السعودية على المستوى اإلقليمي  112
تتوزع �سناعة الإ�سمنت في المملكة على خم�س مناطق. وا�ستنادًا اإلى الموقع، ي�سنف منتجو الإ�سمنت في مجموعات على النحو التالي: الغربية والو�سطى وال�سرقية وال�سمالية والجنوبية. 
وقد نتج عن هذا التمركز الجغرافي فوارق في نمو هذا القطاع على م�ستوى المناطق بفعل الختالف في توافر المواد الخام والطلب على الإ�سمنت. كما اأ�سفرت الم�سافة الجغرافية عن 
اختالف في التكاليف وتباين في اأ�سعار الإ�سمنت في جميع اأنحاء البالد. فعلى �سبيل المثال، فاإن م�سافة 1.233 كيلومترًا بين جدة و الدمام و 846 كيلومترًا بين الريا�س وجدة يترتب 

عليها اختالف في تكلفة نقل الإ�سمنت من منطقة اإلى اأخرى، وبالتالي خلق فروق في الأ�سعار بين منطقة واأخرى في جميع اأنحاء المملكة.

اآلفاق المستقبلية لصناعة اإلسمنت في المملكة 112
يتوقع اأن ي�ستمر القطاع العقاري ال�سعودي في تحقيق نمو بمعدل �سنوي يتراوح في المتو�سط ما بين 5% اإلى 7% حتى عام 2012م. و�ستكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج خالل الفترة نف�سها 

بمعدل 200.000 وحدة �سكنية �سنويًا تقريبًا. 

يجري العمل حاليًا على تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية ل�سناعة الإ�سمنت. فال�ستثمار الهائل في البنية التحتية الذي ت�سهده المملكة ي�سجع على جذب ال�ستثمارات للتو�سع في 
الطاقة الإنتاجية القائمة والمتوقعة من جانب منتجي الإ�سمنت.

 قيود التصدير1  112
اأكتوبر 2008م مقابل 335.000 طنًا في ال�سهر ذاته من عام 2007م. وقد تمكنت �سركتان اثنتان فقط من ت�سدير  و�سلت مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة  85.000 طنًا حتى �سهر 
الإ�سمنت في �سهر اأكتوبر من عام 2008م )هما اإ�سمنت ال�سمالية واإ�سمنت ال�سرقية( مقابل خم�س �سركات م�سدرة في �سهر اأكتوبر 2007م. وقد انخف�ست ال�سادرات ب�سبب فر�س قيود 
من وزارة التجارة على مبيعات الإ�سمنت خارج المملكة منذ �سهر يونيو 2008م. وكانت البحرين وجهة الت�سدير الوحيدة التي �سمح بت�سدير ح�سة خا�سة اإليها مقدارها 25.000 طنًا 

من الإ�سمنت في الأ�سبوع. 

الخالصة2 112
ا�ستجابة للموجات الكبيرة من اأعمال البناء الجارية، عمدت �سركات ال�سمنت الثماني العاملة في المملكة اإلى تعزيز قدراتها الإنتاجية في وقت وجدت فيه �سركات جديدة في دخول 
�سناعة ال�سمنت فر�سة مربحة. ونتيجة لذلك، تم منح 37 رخ�سة �سناعية ل�سركات جديدة، �سبعة منها ح�سلت من ال�سلطات المخت�سة على امتيازات للتنقيب عن المواد الخام، وبداأت 
خم�س من تلك ال�سركات ال�سبع اإنتاجها هذا العام مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية اإلى 44.8 مليون طن بحلول عام 2010م، ومن المقرر اأن ت�سل الطاقة الق�سوى اإلى 54 مليون طن. 

اأن  حين  وفي  ال�سكنية.  وغير  ال�سكنية  العادية،  البناء  اأعمال  عن  الناجم  الأ�سا�سي  الطلب  من  تن�ساأ  الأ�سمنت  مبيعات  اإجمالي  من   %65 نحو  هناك  المملكة،  في  ال�سمنت  �سوق  وفي 
�سادرات الإ�سمنت ت�ستوعب حوالي 10% من اإجمالي مبيعات ال�سمنت، فاإن الن�سبة المتبقية البالغة 25% تن�ساأ عن موجات م�ساريع البناء التي ينفذها كال القطاعين العام والخا�س. 
وعند النتهاء من هذه الم�ساريع، ما هو متوقع اأن يكون حوالي عام 2015م، هناك مخاوف على نطاق وا�سع في اأو�ساط المحللين اإزاء زيادة الطاقة الإنتاجية عن الم�ستوى الدائم للطلب 
المحلي وال�سادرات. وبالتالي، بالن�سبة لل�سوق المحلية، يبدو اأن فرط الطاقة كاحتمالية حقيقية من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى تاأجيج المناف�سة بين منتجي ال�سمنت المحليين ودفع الأ�سعار اإلى 

النخفا�س. 

ومع ذلك، فاإن منتجي ال�سمنت في المملكة يتمتعون بهوام�س ربح جيدة بف�سل التكلفة المنخف�سة للطاقة الكهربائية والرتفاع القوي في الطلب والحماية من المناف�سة الخارجية من 
خالل زيادة الر�سوم الجمركية على الواردات.

3  درا�سة ال�سوق من اإعداد اإيرن�ست اآند يونغ
4  بحث من اإعداد �سركة الأهلي المالية
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الشركة 3
لمحة عامة عن الشركة  111

تاأ�س�ست �سركة اإ�سمنت الجوف ك�سركة م�ساهمة �سعودية بموجب �سجل تجاري رقم )1010225259( بتاريخ 1427/11/1هـ )الموافق 2006/11/22م(، وبموجب القرار الوزاري رقم 
بتاريخ 1426/01/11هـ )الموافق  التجارة وال�سناعة برقم 25/�س  ال�سناعي من وزارة  الترخي�س  ال�سركة على  بتاريخ 1427/7/11هـ )الموافق 2006/8/6م(. وح�سلت   )1870(
2005/02/20م( والمعدل بالترخي�س رقم 716/�س بتاريخ 1430/11/08هـ )الموافق 2009/10/27م(. وبراأ�س مال قدره )1.021.000.000( مليار وواحد وع�سرون مليون ريال 
بمبلغ  مالها  راأ�س  برفع  ال�سركة  و�ستقوم  الواحد،  لل�سهم  �سعودية  ريالت   10 قدرها  ا�سمية  بقيمة  عادي،  �سهم  األف  ومائة  مليون  واثنين  مائة   )102.100.000( اإلى  مق�سم  �سعودي، 
)279.000.000( مائتين وت�سعة و�سبعين مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )27.900.000( �سبعة وع�سرين مليون وت�سعمائة األف �سهم جديد عن طريق طرح اأ�سهم زيادة راأ�س المال 
لالكتتاب العام. و�سيكون اإجمالي راأ�س مال ال�سركة بعد اكتمال الطرح )1.300.000.000( مليار وثالثمائة مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )130.000.000( مائة وثالثين مليون �سهم، 
بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد، و�سيكون الطرح لالكتتاب العام في اأ�سهم ال�سركة لعدد )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون �سهم تمثل بمجملها 50% من راأ�س 

مال ال�سركة )بعد الزيادة(، وتتخذ ال�سركة مدينة الريا�س مقرًا رئي�سًا لإدارتها، اأما م�سنعها فيقع بمدينة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�سمالية. 

أهم التطورات منذ تأسيس شركة إسمنت الجوف 111
ح�سول ال�سركة على الترخي�س ال�سناعي من وزارة التجارة وال�سناعة.2005/02م
اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة با�سم "�سركة اإ�سمنت الجوف" .2006/08م
ح�سلت ال�سركة على �سهادة الموافقة البيئية من الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة.2006/11م
توقيع اتفاقية مع المقاول الرئي�سي )�سركة التعفف STS( لإن�ساء الم�سنع والوحدات ال�سكنية للم�سروع.2006/12م
تم توقيع اتفاقية تعاون م�سترك في مجال التدريب والتوظيف مع الموؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.2007/04م
المبا�سرة باأعمال الإن�ساءات لم�سنع ال�سركة.2007/05م
ح�سول ال�سركة على رخ�سة المحجر من وزارة البترول والثروة المعدنية.2007/07م
توقيع اتفاقية ت�سغيل و�سيانة الم�سنع مع �سركة CTIEC ال�سينية.2009/04م
ال�سوابط 2009/04م ا�ستيفاء  الم�سنع مع  ت�سليم  للكي�س  ب�سعر )10( ريالت  بتاريخ 1430/05/18هـ  التجارة وال�سناعة  بالت�سدير من وزارة  الح�سول على موافقة 

الأخرى للت�سدير والتي منها الحتفاظ بن�سبة )10%( من حجم الفائ�س كمخزون ا�ستراتيجي، وتزويد الوزارة ب�سال�سل التزويد وتحديد الموزعين و�سعر 
البيع للم�ستهلك النهائي)التقريبي( لت�سهيل عملية المتابعة.

ح�سول ال�سركة على الترخي�س ال�سناعي المعدل من وزارة التجارة وال�سناعة.2009/10م
بدء الإنتاج التجريبي.2010/02م
بدء الإنتاج التجاري.2010/05م

رسالة الشركة  111
تتج�سد ر�سالة ال�سركة في خلق القيمة لعمالئها و�سركائها وم�ساهميها والعاملين لديها مع اللتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على البيئة وتحمل م�سئولياتها الجتماعية الأخرى.  

رؤية الشركة  112
تتمثل روؤية ال�سركة في اأن ت�سل اإلى م�ساف ال�سركات الكبرى في مجال اإنتاج الإ�سمنت في المملكة والعالم العربي من خالل النمو الم�ستدام والأداء عالي الجودة وتكييفه ليتما�سى مع 

اأحدث تقنيات �سناعة مواد البناء .

مصنع اإلسمنت     112

موقع المصنع  ومميزاته 11111

يمتاز م�سنع �سركة اإ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي، حيث يقع على بعد )30( كيلو مترًا اإلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بالمنطقة ال�سمالية، ويبعد حوالي )23( كيلو مترًا عن 
الطريق ال�سريع )طريف – القريات(. وتكمن اأهمية الموقع في قربه من م�سادر المواد الأولية حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري، بالإ�سافة اإلى قربه من الأ�سواق المحلية 

والإقليمية. 

إدارة المصنع  11111

الفقرة )4.13.6( من  في  مبينة  العقد  الم�سنع )تفا�سيل هذا  و�سيانة  لت�سغيل  وذلك  �سركة �سينية متخ�س�سة  CTIEC وهي  �سركة  �سنوات مع  ال�سركة عقدًا مدته ثالث  وقعت 
الق�سم 6 (. اإل اأن ال�سركة ت�سعى خالل مدة العقد اإلى تاأهيل كوادرها حتى تتمكن من ت�سلم اأعمال الت�سغيل وال�سيانة. 
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ترخيص المصنع 11111

ح�سلت ال�سركة على عدد من التراخي�س والت�ساريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي:

الترخيص الصناعي 1111111

تم اإ�سدار ترخي�س �سناعي رقم )25/�س( بتاريخ 1426/01/11هـ )الموافق 2005/02/20م( والمعدل بالترخي�س رقم )716/�س( بتاريخ 1430/11/08هـ )الموافق 2009/10/27م( 
من وزارة التجارة وال�سناعة ل�سركة اإ�سمنت الجوف، وذلك لإنتاج:

zz ،1.400.000( مليون واأربعمائة األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س(

zz .350.000( ثالثمائة وخم�سون األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب(

ترخيص محجر مواد خام 1111111

تم اإ�سدار ترخي�س المحجر رقم )59/ق( بتاريخ 1428/07/03هـ )الموافق 2007/07/17م( من وزارة البترول والثروة المعدنية لل�سركة ل�ستغالل خام الحجر الجيري. وتبلغ م�ساحة 
منطقة الرخ�سة )22.647 كم مربع (. وتبلغ مدة الترخي�س )30( ثالثين �سنة هجرية تبداأ اعتبارًا من تاريخ اإ�سدار الرخ�سة.  

منتجات المصنع   11111

يتوقع اأن يبلغ الإنتاج اليومي لل�سركة مع بداية الإنتاج الفعلي والتجاري حوالي )5.000( خم�سة اآلف طن يوميًا.  وتقدر الطاقة الإنتاجية المرخ�سة والق�سوى للم�سنع والتي �ستبداأ بها مع 
بداية الإنتاج بـ )1.750.000( مليون و�سبعمائة وخم�سين األف طن �سنويًا.  و�سوف تنتج ال�سركة نوعين من الإ�سمنت بح�سب معايير الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س، وهما:

zz الإ�سمنت البورتالندي العادي ويمثل )85%( من الإنتاج الإجمالي اأي )1.487.500( طن �سنويًا. ي�ستخدم الإ�سمنت البورتالندي العادي لأغرا�س البناء العامة من بناء
الجدران والأر�سيات والأر�سفة وغيرها(، 

zz الإ�سمنت المقاوم للكبريت ويمثل )15%( من الإنتاج الإجمالي اأي )262.500( طن �سنويًا. يت�سف هذا النوع بقدرة اأكبر على مقاومة الكبريتات، وي�ستخدم في العمليات
التي تتطلب ذلك مثل بطانات القنوات، بالإ�سافة اإلى الإن�ساءات الخر�سانية المعر�سة لتاأثير الأمالح ال�سديدة وخا�سة في الأماكن التي تكون فيها المياه ذات ملوحة عالية.

المواد الخام وعملية اإلنتاج  11111

اأما الخامات الأخرى  اأ�سا�سي من الحجر الجيري الذي ي�سكل 80%-85% من المواد الخام الداخلة في �سناعة الإ�سمنت،  تتكون المواد الخام الم�ستخدمة في �سناعة الإ�سمنت ب�سكل 
الداخلة في ت�سنيع الإ�سمنت )المواد الت�سحيحية والم�سافة( فت�سمل ال�سل�سال )الطفلة(، وخام الحديد، و والبوك�سايت والجب�س، وتتواجد هذه المكونات ب�سكل اأ�سا�سي في الطبيعة.

يو�سح الجدول التالي ن�سب الخلط للمواد الداخلة في ت�سنيع كل نوع من اأنواع الإ�سمنت: 

اإ�سمنت مقاوم للكبريتاتاإ�سمنت بورتالندي عاديالمواد الخام
69.92%69.75%الحجر الجيري

28.37%29.58%ال�سل�سال 
1.71%0.58%خام الحديد

0.0%0.09%بوك�سايت
5%5%الجب�س

الم�سنع من النوع الذي يعمل بالطريقة الجافة، وهو م�سمم لإنتاج 5.000 طن من الكلنكر يوميًا. وتتم هذه العملية على مراحل، على النحو المبين اأدناه: 

zz يتم ا�ستخراج المواد الخام، با�ستثناء خام الحديد، من المحاجر القريبة من الم�سنع ويتم ت�سليمها اإلى الم�سنع. بعد ذلك يتم طحن جميع المواد الخام بنعومة 80 ملم
وتنقل اآليًا اإلى حقول تخزين المواد الخام المخ�س�سة لذلك.

zz يتم نقل المواد الخام من حقول التخزين اإلى خزانات الخلط . ومنها  يتم معايرتها على حزام نقل لتنقل اإلى ق�سم طاحونة المواد الخام، الذي يتاألف من  طاحونة  مواد
خام راأ�سية ) بطاقة اإنتاجية  450 طن في ال�ساعة(. ثم تنقل المواد الناتجة اإلى خزان المواد الخام )ب�سعة 20.000 طن( حيث ت�ستكمل هناك عملية التجان�س. 

zz ثم تنقل الوجبة الخام اإلى الق�سم العلوي من برج الت�سخين الم�سبق/ المبادل الحراري، حيث تمر بقوة الجاذبية عبر منظومة من الفرازات المخروطية تتاألف من خم�س
مراحل قبل اأن تدخل اإلى وحدة التحمي�س اأو الفرن الدوار  الم�سبق للمواد الخام. وتتوا�سل عملية ت�سخين المواد الخام قبل �سبها  في الفرن الدوار الذي قطره 4.8 متر 

وطوله 72 مترًا وحرارته الداخلية حوالي 1600 درجة مئوية. 
zz عند دخول وجبة المواد الخام اإلى الفرن تمر بعدة مراحل كيمائية داخل الفرن تمر خاللها  بمرحلة ال�سيولة قبل اأن تبداأ مرحلة التبريد اأثناء مرورها في الفرن اإلى اأن

ت�سكل في نهاية المطاف مادة الكلنكر قبل تفريغها من الفرن اإلى وحدة تبريد الكلنكر.
zz . ثم تقوم وحدة تبريد الكلنكر بتبريد مادة الكلنكر اإلى حوالي 120 درجة مئوية، قبل طحن المنتج وتحويله اإلى  خزان الكلنكر التي تبلغ �سعته  50.000 طن
zz بعد ذلك يتم  نقل الكلنكر من خزان الكلنكر اإلى طاحونة ال�سمنت بعد خلطه بالجب�س بن�سبه تقريبيه من 5 -6% علمًا اأن طاحونة ال�سمنت الواحدة ) القادرة على طحن

150 طنًا في ال�ساعة الواحدة(   
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zz ثم ينقل الإ�سمنت المنتج من  الطاحونة على  مجاري هوائية  و نواقل دلئية اإلى اأربعة �سوامع تخزين )�سعة كل منها 10.000 طن مربع(، حيث يتم نقلها اآليًا اإما اإلى
محطات التحميل ال�سائب اأو اإلى  وحدات التعبئة الآلية، الذي يتاألف من اأربع اآلت تعبئة كل منها مجهز بعدد 8  فتحات تعبئة،وكل منها قادر على تعبئة وتغليف 120 طنًا 

في ال�ساعة من ال�سمنت المكي�س )تبلغ حمولة الكي�س الواحد 50 كيلو جرام(. 

الوحدات المساندة:  11111

zzالت�سغيل وال�سيانة

تعاقدت ال�سركة مع �سركة CTIEC ال�سينية المتخ�س�سة في ت�سغيل و�سيانة م�سانع الإ�سمنت. تفا�سيل هذا العقد مبينة في الفقرة )6-13-4( من الق�سم  6 . 

zzالموارد الب�سرية

ت�سعى ال�سركة اإلى ا�ستقطاب المدراء من اأ�سحاب الخبرات والموظفين الموؤهلين والحتفاظ بهم . ويبلغ عدد الموظفين في ال�سركة )45( موظفًا حتى تاريخ هذه الن�سرة، منهم )37( 
 CTIEC سعوديًا يمثلون ما ن�سبته )82.22%( من اإجمالي عدد الموظفين بال�سركة. ي�ساف اإلى ذلك اأن باإمكان ال�سركة ال�ستفادة من خدمات )165( موظفًا من خالل عالقتها مع �سركة�
التي تقوم بتزويد ال�سركة بالعاملين بموجب عقد الت�سغيل وال�سيانة الم�سار اإليه اأعاله. وهناك برنامج لخف�س عدد العاملين من �سركة CTIEC وا�ستبدالهم بموظفي ال�سركة. و�ستتم 

عملية اإحالل موظفي ال�سركة محل موظفي ال�سركة ال�سينية قبل ثالثة �سهور من مغادرة موظفي �سركة CTIEC لتمكين موظفي ال�سركة من الح�سول على التدريب الالزم.   

zz  تقنية المعلومات

اأعدت اإدارة تقنية المعلومات في ال�سركة خطة ا�ستراتيجية لتلبية احتياجات ال�سركة من تقنية المعلومات على المدى الطويل وتطويع اأحدث النظم والتقنيات لتحقيق هذا الغر�س. كما 
وقعت ال�سركة عقدًا مع اإحدى ال�سركات الكبرى المتخ�س�سة في تطبيق الأنظمة لتطبيق نظام )ERP SYSTEM( من �سركة اأوراكل )Oracle( ب�سكل تدريجي يتالءم مع مراحل 

تطوير ال�سركة. 

البحث والتطوير 11111

 نظرًا لحداثة ال�سركة، فاإن الق�سم الخا�س بالأبحاث والتطوير لم يزاول ن�ساطه بعد. اإل اأن ال�سركة تخطط لإن�ساء ق�سم متطور لالأبحاث والتطوير لمواكبة اأحدث التطورات في هذا القطاع 
من ال�سناعة ولتح�سين اإنتاجيتها وجودة عملها ب�سكل م�ستمر.

مراقبة الجودة  11111

الرقابة  اأجهزة  وت�ستخدم في ذلك  للم�ستهلك.  المختلفة وحتى و�سولها  الإنتاج  الإ�سمنت خالل مراحل  الجودة لمنتجاتها من  اأف�سل معايير  ال�سركة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق  اإدارة  تولي 
والقيا�س الحديثة التيُ تمكن من الح�سول على نتائج دقيقة وفورية، وذلك ل�سمان اإنتاج اإ�سمنت متميز ذو جودة عالية ُ يلبي حاجة الم�ستهلك. 

ولتحقيق هذا الغر�س، عينت ال�سركة موظفين موؤهلين في مراقبة الجودة واأن�ساأت مختبرًا كامل التجهيز لمراقبة الجودة. 

احتياطات األمن والسالمة 11111

تولي اإدارة ال�سركة اأهمية خا�سة للم�سائل المتعلقة بالأمن وال�سالمة في جميع اأن�سطة عملها. وتلتزم باأعلى المعايير وب�سيا�سة �سارمة في هذا الخ�سو�س، وذلك من خالل: 

zz .مراعاة الإر�سادات الحكومية المقررة اأثناء عملية الحفر ل�ستخراج المواد الخام وا�ستخدام اأدوات الوقاية ال�سخ�سية المنا�سبة

zz .اإلزام العاملين داخل م�سنع الإ�سمنت با�ستخدام الكمامات والقفازات بالإ�سافة اإلى العمل على تح�سين ال�سحة المهنية للعاملين

zz .وجود فتحات تهوية جيدة ومراوح �سفط مزودة بمنقيات للهواء

zz  .التقليل من تراكم المخلفات ومن ثم التخل�س منها بطريقة اآمنة و�سليمة

zz.العمل بمقت�سى قوانين ال�سحة وال�سالمة ومراقبة الو�سع ال�سحي للعاملين واإجراء فحو�سات دورية لهم واأخذ الحتياطات الالزمة لذلك

zz   .وجود طبيب في الم�سنع للتعامل مع حالت الطوارئ  التي قد تن�ساأ عن اإ�سابات العمل وت�ستدعي اإ�سعافات اأولية �سريعة

المسؤولية االجتماعية  -11111

تبنت ال�سركة منذ تاأ�سي�سها �سيا�سة الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركة، و�ساركت في عدد من المنا�سبات الجتماعية والخيرية، مثل رعايتها لمهرجان الزيتون الثاني بالجوف و دعمها لموؤ�س�سة 
�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود الخيرية و تكريم طالب ق�سم الهند�سة الكيميائية بجامعة الملك �سعود وغير ذلك، كما ح�سلت على �سهادة بيئية من الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية 

البيئة. كما وقعت اتفاقية للتعاون الم�سترك في مجال التدريب والتوظيف مع الموؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
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استراتيجية الشركة   112

استراتيجية العمل 11111

تهدف �سركة اإ�سمنت الجوف اإلى اأن ت�سبح من ال�سركات الرائدة في اإنتاج الإ�سمنت في المملكة والمنطقة من خالل تبني ال�ستراتيجيات التالية:

zz .ال�ستفادة من المميزات المتوفرة لل�سناعة في المملكة والمتمثلة في انخفا�س تكلفة المواد الخام  والطاقة

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

zz ال�ستثمار في الموارد الب�سرية من خالل تدريب وتطوير العاملين لرفع اأدائهم مما ينعك�س على اأداء ال�سركة الإجمالي، مع التركيز على زيادة ن�سبة العاملين ال�سعوديين ورفع ن�سبة
توطين الوظائف )ال�سعودة( في ال�سركة ب�سكل م�ستمر. 

zz .العمل على زيادة جودة المنتجات ب�سكل م�ستمر وذلك من خالل عمليات البحث والتطوير وتطبيق اأف�سل المعايير العالمية في الإنتاج

zz التو�سع في الطاقة الإنتاجية من خالل تح�سين عملية الإنتاج ليتم على الوجه الأمثل، وتحقيق اأف�سل مزيج من المنتجات ورفع �ساعات الت�سغيل والتخل�س من حالت التكد�س والأزمات
التي تواجهها عمليات الت�سغيل.

استراتيجية البيع والتسويق 11111

التسويق  1111111

ت�سعى ال�سركة لبناء عالقات طويلة الأجل مع عمالئها وموزعيها المعتمدين والمحافظة على تلك العالقة من خالل تزويدهم دائمًا بمنتجات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتتعدى 
تطلعاتهم. 

وفي البداية، تعتزم ال�سركة ا�ستهداف الأ�سواق المحلية والإقليمية بدعم من فريق الت�سويق والمبيعات الموؤهل تاأهياًل عاليًا والذي ي�سعى لتعزيز العالقات التجارية لل�سركة، وفي الوقت 
ذاته تعزيز العالمة التجارية لل�سركة مع عمالئها.

كما تعتزم ال�سركة توفير خدمات التو�سيل والنقل لعمالئها من خالل الح�سول على اأ�سطول من ال�ساحنات لنقل المنتجات المكي�سة وال�سائبة. وال�سركة الآن في مرحلة تنفيذ مختلف 
الخطط لتحقيق قيمة م�سافة لعمالئها، بما في ذلك ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم التو�سيل والفوترة الإلكترونية للحد من فترة النتظار.

خدمة العمالء 11111

تعتزم ال�سركة اإن�ساء ق�سم لخدمة العمالء يديره اأ�سخا�س لديهم الخبرة التقنية والمهنية لتقديم الم�سورة للعمالء في جميع الأمور المتعلقة با�ستخدام المنتج وموا�سفاته. 

سوق التصدير    11111

مع ح�سول ال�سركة على الموافقة المطلوبة لت�سدير منتجاتها من وزارة التجارة وال�سناعة بتاريخ 1430/05/18هـ وذلك ب�سعر )10( ريالت للكي�س ت�سليم الم�سنع مع ا�ستيفاء ال�سوابط 
الأخرى للت�سدير فاإنها تعمل على و�سع اإ�ستراتيجية طويلة الأجل ل�ستغالل اإمكانات الأ�سواق الإقليمية، وت�ستهدف حاليًا دخول اأ�سواق دول الأردن والعراق والكويت كمرحلة اأولى. 

استراتيجية االستثمار  11111

كجزء من الأن�سطة التجارية لل�سركة، فقد �سعت اإدارة ال�سركة لال�ستفادة من فائ�س الأموال لديها وا�ستثمارها في ا�ستثمارات تعود بعوائد على ال�سركة، و�سدر قرار مجل�س الإدارة رقم 
)5( بتاريخ 2007/5/5م بالموافقة على دخول ال�سركة ك�سريك موؤ�س�س في �سركة ال�سرقية ال�سناعية بعدد )4.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية )10( ريالت لل�سهم وباإجمالي قدره 
)40.000.000( ريال �سعودي، كذلك بالموافقة على دفع م�ساريف التطوير بمبلغ )1.5( ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة قدرها )6.000.000( ريال �سعودي. و�سركة ال�سرقية ال�سناعية 
هي �سركه م�ساهمة �سعودية مقفلة براأ�س مال قدره اأربعمائة مليون )400( ريال �سعودي مق�سم اإلى )40( مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم، وحا�سلة على ترخي�س 
�سناعي لإنتاج الألياف الزجاجية باأنواعها المختلفة بهدف تغطية احتياجات ال�سوق المحلي والإقليمي المتزايد. وت�سعى ال�سركة اإلى اإن�ساء اأكبر م�سانع المواد الأولية ل�سناعات الألياف 
الزجاجية المتكاملة )E-CR( في ال�سرق الأو�سط بطاقة اإنتاجية قدرها 45 األف طن �سنويًا قابلة للتو�سع حتى 60 األف طن �سنويًا. با�ستخدام اأحدث التقنيات التي اأثبتت جدواها اقت�ساديًا 

وفنيًا. وذلك في مدينة الجبيل ال�سناعية. 

وقد بداأ اإن�ساء الم�سنع الخا�س بال�سركة في 2008/12/15م، ويتوقع اأن يبداأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2011 م. ويقع الم�سنع على م�ساحة )67.500( �سبعة و�ستون األف وخم�سمائة 
متر مربع. وح�سلت ال�سركة على جميع التراخي�س والموافقات المتعلقة بتخ�سي�س الطاقة الكهربائية الالزمة للم�سنع من �سركة الكهرباء وتخ�سي�س الغاز المطلوب لت�سغيل الأفران من 
�سركة اأرامكو ال�سعودية، اإ�سافة اإلى الأوك�سجين الذي �سي�سهم في رفع الإنتاجية لالأفران من �سركة �سابك. كما ح�سلت ال�سركة موؤخرًا على قر�س �سناعي من �سندوق التنمية ال�سناعية 

ال�سعودي بقيمة 200 مليون ريال �سعودي. 
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وفيما يلي هيكل ملكية ال�سركة : 

ن�سبة الم�ساركة عدد االأ�سهم اإ�سم الم�ساهم
%51 20.400.000 �سركة اأ�سل ال�سناعة

%10.725 4.290.000 �سركة تنفيذ المرافق
%10 4.000.000 �سركة اإ�سمنت الجوف

%6.7 2.680.000 �سركة الخليج لإدارة وتطوير الم�ساريع
%5 2.000.000 �سركة البابطين القاب�سة لال�ستثمار

%3.75 1.500.000 �سركة عثمان بن حامد الغامدي واأولده
%2.55 1.020.000 عبداهلل بن عبداللطيف بن عبداهلل الملحم

%2.5 1.000.000 الأمير/ في�سل بن �سعود بن عبداهلل الفي�سل
%2.5 1.000.000 الأميرة/ منيرة بنت عبدالعزيز بن جلوي

%1.25 500.000 �سركة الهبدان للتجارة
%1.25 500.000 زيد بن �سلطان بن محمد الح�سين

%2.775 1.110.000 �سركاء اآخرون )العدد 8(
%100 40.000.000 المجموع

ول ت�ستثمر ال�سركة في اأي �سركات اأخرى غير �سركة ال�سرقية  ال�سناعية حتى الآن، واإن كانت ت�سعى دائمًا اإلى ا�ستغالل اأي فر�س ا�ستثمارية تخدم اأهدافها و�سيا�ساتها.

المزايا التنافسية 112

الموقع الجغرافي والقرب من المحجر واألسواق :  11111

يمتاز م�سنع �سركـــــة اإ�سمنت الجوف بموقع ا�ستراتيجي، حيث يقع على بعد )30( كيلو مترًا اإلى الجنوب الغربي من مدينة طريف بالمنطقة ال�سمالية، ويبعد حوالي )23( كيلو مترًا عن 
الطريق ال�سريع )طريف – القريات(.  وتكمن اأهمية الموقع في قربه من م�سادر المواد الأولية حيث يقع في نف�س موقع محجر الحجر الجيري، بالإ�سافة اإلى قربه من الأ�سواق المحلية 
الرئي�سية في المملكة، كذلك يمتاز موقع الم�سنع بقربه من موانئ الت�سدير للدول المجاورة كدولة العراق مثاًل والتي من المتوقع اأن تحتاج اإلى كميات كبيرة من الإ�سمنت في عملية 

اإعادة الإعمار. 

إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة  11111

تتمتع ال�سركة بوجود فريق اإدارة على م�ستوى عاٍل من الكفاءة المهنية والخبرة الطويلة في اإدارة وت�سغيل �سركات الإ�سمنت الكبرى. 

توفر المواد الخام   11111

ح�سلت ال�سركة على رخ�سة ل�ستغالل خام الحجر الجيري وهو المادة الخام الأ�سا�سية ل�سناعة الإ�سمنت من المحجر الواقع جنوب مدينة طريف في محافظة طريف التابعة لمنطقة 
الحدود ال�سمالية، وتبلغ مدة الرخ�سة ثالثين )30( �سنة هجرية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدورها. 

التراخيص الحكومية 112
ح�سلت ال�سركة على التراخي�س المعتمدة لمزاولة اأن�سطتها التجارية، وهي كما يلي:

التاريخالرقمالترخي�سالجهة الم�سدرة
1430/01/11 و 251430/11/8/�س المعدل بالترخي�س 716/قم�سنع اإ�سمنت الجوف بمدينة طريف – منطقة الحدود ال�سماليةوزارة التجارة وال�سناعة

1428/7/3هـ59/قمحجر مواد خام بمدينة طريف – منطقة الحدود ال�سماليةوزارة البترول والثروة المعدنية

التطلعات المستقبلية 113
بعد انتهاء عملية بناء الم�سنع في موقعه بمدينة طريف، وانتهاء ما ن�سبته 90% من عملية الت�سغيل التجريبي للم�سنع بطاقة و�سلت اإلى 60% من القدرة الإنتاجية وذلك بتاريخ 15 مار�س 

2010م، فاإن اإدارة ال�سركة  تعمل على تاأكيد الجودة والو�سول اإلى الطاقة الق�سوى لالإنتاج خالل �سهر واحد من هذا التاريخ.

وحيث اأن ال�سركة قد بداأت للتو بالإنتاج التجاري فاإنه ل يوجد اأي تغير في توجه اأعمالها منذ تاريخ اآخر قوائم مالية .

وتهدف اإدارة ال�سركة اإلى ا�ستغالل الفر�س المتاحة بقدر الإمكان، �سواًء على الم�ستوى المحلي اأو الخارجي لبناء عالمة تجارية قوية ت�ستطيع من خاللها مناف�سة ال�سركات القائمة وتحقيق 
اأعلى عائد لم�ساهميها.   
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أعضاء مجلس اإلدارة 211
يتولى اإدارة ال�سركة حاليًا مجل�س اإدارة يتاألف من �سبعة اأع�ساء وهم كما يلي:

مدى اال�ستقاللية العمر الجن�سية المركز اال�سم
غير م�ستقل 69 �سعودي رئي�س مجل�س الإدارة �سمو الأمير / خالد بن فهد بن خالد
غير م�ستقل 37 �سعودي نائب رئي�س مجل�س الإدارة �سعد �سنيتان ع�سري بن هديب

م�ستقل 66 �سعودي ع�سو مجل�س الإدارة حمزة بهي الدين الخولي
غير م�ستقل 59 �سعودي ع�سو مجل�س الإدارة عبدالإله محمد كعكي

م�ستقل 47 �سعودي ع�سو مجل�س الإدارة خالد �سنيد ال�سنيد
غير م�ستقل 38 �سعودي ع�سو مجل�س الإدارة ع�سري �سعد مزعل الع�سري

م�ستقل 48 �سعودي ع�سو مجل�س الإدارة محمد بن �سعيد العطية
--- 55 �سعودي  �سكرتير مجل�س الإدارة اأحمد بن عبد العزيز بن اإبراهيم اليحيي

لمحة عن مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس 211

رئيس مجلس اإلدارة 11111 سمو األمير/ خالد بن فهد بن خالد   

حا�سل على درجة البكالوريو�س في القت�ساد من جامعة جنوب كاليفورنيا في الوليات المتحدة الأمريكية عام 1386هـ. وقد �سغل عدة منا�سب ر�سمية، وي�سغل حاليًا من�سب رئي�س مجل�س 
اإدارة �سركة اإ�سمنت الجوف ورئي�س مجل�س اإدارة مجموعة ك�سب المالية، بالإ�سافة اإلى ع�سويته في موؤ�س�سة الملك في�سل الخيرية. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 11111 السيد/ سعد صنيتان عشري بن هديب  

)حا�سل على تعليم خا�س/ليحمل موؤهل علمي( وهو رجل اأعمال وي�سغل من�سب رئي�س مجل�س الإدارة في عدد من ال�سركات في المملكة مثل �سركة الأعمال التطويرية المحدودة و�سركة 
خدمات البيئة المحدودة، و�سركة دانة الخير، بالإ�سافة اإلى ع�سوية مجل�س الإدارة في مجموعة ك�سب المالية. 
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عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 11111 الدكتور/ حمزة بهي الدين الخولي    

حا�سل على درجة البكالوريو�س في ال�سيدلة من جامعة الملك �سعود عام 1966م. وي�سغل حاليًا رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب ل�سركة فن المعمار العربية ال�سعودية لل�سيانة 
المحدودة وال�سركة العربية الأولى للتنمية وال�ستثمار في جمهورية م�سر العربية. وهو اأي�سًا ع�سو في مجل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للخدمات الجوية )نا�س( و�سركة الت�سالت المتكاملة. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 11111 السيد/ عبد اإلله محمد كعكي    

حا�سل على درجة البكالوريو�س في القت�ساد والعلوم التجارية من جامعة الوليات المتحدة العالمية بكاليفورنيا عام 1975م ، ويراأ�س العديد من مجال�س اإدارة ال�سركات بما في ذلك 
والنيل  البذور  لإنتاج  والنوبارية  المحدودة،  العربية  دينا  و  نفط  و  للكتان  و�سركات طنطا  الهليكوبتر،  و�سركة خدمات طائرات  المحدودة،  والت�سويق  للتجارة  الدولية  ال�سعودية  ال�سركة 
لال�ستثمار وال�سياحة والتطوير العقاري في جمهورية م�سر العربية. وهو اأي�سًا ع�سو في مجل�س اإدارة البنك ال�سعودي في البحرين، و�سركتي ال�سعودية لال�ستثمارات العربية و لكتو في 

جمهورية م�سر العربية. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 11111 السيد/ خالد سنيد السنيد    

حا�سل على درجة البكالوريو�س في القانون من جامعة الملك �سعود عام 1987م، ودبلوم الدرا�سات العليا في القانون الدولي من جامعة الإ�سكندرية عام 1999م. وقد عمل محاميًا في 
المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهو �سريك موؤ�س�س ل�سركة خالد ال�سنيد وطالل الأحمدي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية، و�سريك موؤ�س�س في كل من �سركة الريا�س للتكييف 

والمقاولت وال�سركة العربية ل�ستراتيجيات العمل و�سبكة المحامين العرب. 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  11111 السيد/ عشري سعد مزعل العشري  

حا�سل على درجة البكالوريو�س في العلوم الإدارية من جامعة الملك �سعود عام 1414هـ. ولديه خبرة في مجال التمويل وال�ست�سارات المالية من خالل عمله بمكتب الرا�سد محا�سبون 
قانونيون بالإ�سافة اإلى ع�سويته في مجل�س اإدارة عدد من ال�سركات منها مجموعة ك�سب المالية و�سركة الأعمال التطويرية المحدودة و �سركة تنفيذ المرافق.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 11111 السيد/ محمد بن سعيد العطية    

حا�سل على درجة البكالوريو�س في الزراعة من جامعة الملك �سعود بالريا�س عام 1402هـ واأخرى في القانون من جامعة الإمام محمد بن �سعود عام 1427هـ، بالإ�سافة اإلى ح�سوله على 
عدد من الدورات التدريبية، وقد �سغل العديد من المنا�سب الإدارية في عدد من ال�سركات بالمملكة مثل �سركة تداول و البيان الجديد لل�سيارات و م�سنع المو�سى لالإ�سمنت، بالإ�سافة 

اإلى ع�سويته في مجل�س اإدارة �سركة الجوف الزراعية. 

سكرتير مجلس اإلدارة 11111 السيد/ أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى  

حا�سل على بكالوريو�س الإدارة من جامعة الملك �سعود عام 1398هـ، وح�سل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة داخل وخارج المملكة، و�سغل العديد من الوظائف الإدارية 
الحكومية في وزارة المالية والقت�ساد ثم مجل�س ال�سورى، وتقلد خاللها العديد من المنا�سب.

اإلدارة العليا 212
يتكون فريق الإدارة العليا بال�سركة من عدد من الأع�ساء المهنيين من حملة الدرجات التعليمية العليا والذين يتمتعون بخبرات متميزة، ويتحلون بم�ستوى رفيع من المهارة في مجال تطبيق 

تقنيات الإدارة الدولية، بالإ�سافة اإلى معرفتهم الجيدة بالأ�سواق المحلية والدولية. وتتاألف الإدارة التنفيذية العليا من:

ال�سنالجن�سية�سنوات الخبرةالمن�سبالموؤهل العلمياال�سم
55�سعودي15المدير العامدكتوراهد. فهد بن محمد الهبدان

51�سعودي25مدير الموارد الب�سريةبكالوريو�س�سامي اأحمد ع�سقي
53�سعودي18مدير الم�سروعبكالوريو�سمهند�س/ �سالم بن حمود الرو�سان

62م�سري38الم�ست�سار الماليبكالوريو�س �سيد عبد اللطيف  �سيد اأحمد
53فل�سطيني27المراجع الداخليبكالوريو�ساأحمد اإبراهيم العجلة

44م�سري19مدير تقنية المعلوماتماج�ستيرمهند�س/ ب�سيم ميهوب عبد العظيم
53�سوري27م�ست�سار الم�ستريات والعقودبكالوريو�سفي�سل محمد العاني

40�سعودي12من�سق الم�ساريعبكالوريو�سمهند�س/ �سعد علي الغامدي
51اأردني26مدير الت�سويقبكالوريو�سمحمد عر�سان اأبوالهيجاء

السير الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا 212

المدير العام 11111 د. فهد بن محمد الهبدان     

حا�سل على درجة الدكتوراه في الهند�سة الكيميائية من جامعة ولية اأوكالهوما �ستيل ووتر بالوليات المتحدة الأمريكية عام 1983م. وهو اأ�ستاذ م�سارك في جامعة الملك �سعود. ويتمتع 
بخبرة وا�سعة في مجال اإدارة الم�ساريع ال�سناعية. كما اأنه ع�سو موؤ�س�س ونائب رئي�س الجمعية ال�سعودية لأ�سحاب الإعاقات ال�سمعية. وع�سو في العديد من الجمعيات العلمية في مجال 

الهند�سة. 
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مدير الموارد البشرية 11111 سامي أحمد عشقي    

حا�سل على درجة البكالوريو�س في اإدارة ال�سالمة من جامعة كوج�سويل بولي التقنية )Cogswill Poly Technical(- �سان فران�س�سكو، كاليفورنيا عام 1984م، وحا�سل على �سهادة 
الموارد الب�سرية المعتمدة )CPHR(، وله خبرة وا�سعة في مجال اإدارة الموارد الب�سرية ت�سل اإلى 25 عامًا من خالل عمله لدى عدد كبير من ال�سركات الكبيرة منها �سركات اإ�سمنت. 

مدير المشروع 11111 م. سالم بن حمود الروضان  

حا�سل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة ال�سناعية، ودرجة الماج�ستير في القيادة الإدارية من جامعة ميت�سجان بالوليات المتحدة الأمريكية عام 1990م. وعمل في القطاع الخا�س 
في العديد من المجالت واأ�سندت له اإدارة م�ساريع مختلفة مثل م�سروع مطار الجبيل و�سغل من�سب مدير عام �سركة الب�سام للمعدات  البترولية،  وهي �سركة متخ�س�سة في ا�ستيراد 

المعدات البترولية من اأوروبا والوليات المتحدة الأمريكية. كما �سغل من�سب مدير تنفيذي لدى المجموعة الدولية و�سركة الإدارة  والت�سغيل الطبية.

المستشار المالي 11111 سيد عبد اللطيف سيد أحمد  

حا�سل على درجة البكالوريو�س في العلوم المالية والتجارية عام 1985م  ودبلوم الدرا�سات العليا في محا�سبة التكاليف عام 1986م من كلية التجارة بجامعة عين �سم�س بجمهورية م�سر 
العربية. ويتمتع  بخبرة طويلة تمتد اإلى 26 �سنة من العمل لدى عدد من �سركات الإ�سمنت بالمملكة وبجمهورية م�سر العربية. كما �سغل من�سب مدير ال�سوؤون المالية لمدة 12عامًا. 

المراجع الداخلي 11111 أحمد إبراهيم العجلة   

حا�سل على درجة البكالوريو�س في المحا�سبة من جامعة الزقازيق بجمهورية م�سر العربية عام 1979م. وهو ع�سو في الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ولديه خبرة وا�سعة في مجال 
المراجعة الداخلية للح�سابات من خالل العمل لدى عدد من ال�سركات في المملكة، بالإ�سافة اإلى عمله في عدد من مكاتب المحا�سبة فترة تزيد عن 20 عامًا. 

مدير تقنية المعلومات 11111 بسيم ميهوب عبد العظيم  

حا�سل على درجة البكالوريو�س من كلية التجارة في جامعة القاهرة عام 1986م، ودرجة الماج�ستير في نظم المعلومات التطبيقية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية 
م�سر العربية عام 2008م. وهو معتمد مهنيًا من قبل هيئة كومبتيا )CompTIA( في المملكة المتحدة في مجالي الأجهزة والبرمجيات ومجاز اأي�سا من قبل IC3 في الوليات المتحدة 
الأمريكية. وحا�سل على دبلوم في ال�سبكات وال�سيانة، ومعتمد من قبل مايكرو�سوفت و اإدارة لغة التعليمات   )اأوراكل - SQL(. عمل في من�سب مدير تقنية المعلومات في نادي ال�سيارات 

 .)SAPTCO( ال�سعودي وم�سوؤول تكنولوجيا المعلومات في بنك التنمية في جمهورية م�سر العربية، ومبرمج ومحلل نظم حا�سب اآلي في ال�سركة ال�سعودية للنقل الجماعي

مستشار المشتريات والعقود 11111 فيصل محمد العاني   

حا�سل على درجة البكالوريو�س في القانون من جامعة دم�سق عام 1980م. ولديه خبرة جيدة كم�ست�سار م�ستريات وعقود من خالل عمله لمدة تزيد عن 27 عامًا لدى عدد من ال�سركات 
الكبرى ك�سركة Star Market بالوليات المتحدة و�سركة Advanced Marketing Alkadian وال�سركة العربية للخدمات الزراعية )اأرا�سكو( و�سركة الأعمال التطويرية.  

منسق المشاريع 11111 سعد بن علي بن حسن الغامدي  

حا�سل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الجيولوجية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1995م، وعمل مهند�سًا للجودة في اإدارة الإنتاج في ال�سركة العربية لالإ�سمنت خالل 
الفترة من 1996 وحتى 2000م. كما عمل مديرًا تنفيذيًا للم�ساريع في م�سنع بنكام )Bankam( للحديد ومقاولت الديكور خالل الفترة من 2000 وحتى 2003م، و�سغل من�سب م�ساعد 

مدير الم�ساريع في �سركة اإ�سمنت الريا�س ومن�سب المدير الفني في الفترة من 2004 اإلى 2008م. 

مدير التسويق 11111 محمد عرسان أبوالهيجاء   

حا�سل على درجة البكالوريو�س في العلوم الإدارية من جامعة اليرموك – المملكة الأردنية الها�سمية  في عام 1983م كما اأنه قد ح�سل على عدد من الدورات المهنية ويتمتع بخبرة 
كبيرة في مجال المبيعات والت�سويق  تمتد اإلى 26 �سنة من خالل عمله لدى �سركة اإ�سمنت ال�سمال و�سركة اإ�سمنت الق�سيم و�سركة راأ�س الخيمة لالإ�سمنت الأبي�س و�سركة م�ساعل الخليج 

لالإلكترونيات و�سركة النهل للحا�سب الآلي و�سركة اأنظمة الحا�سب الدولية.  

حوكمة الشركة  212
والم�ساواة وحقوق  ال�سفافية  اأهمها  والتي من  الم�ساهمة،  ال�سركات  التي تنظم حوكمة  المعايير  والتي تحدد   ، المالية  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  ال�سركات  ال�سركة لئحة حوكمة  تطبق 

الم�ساهمين في الح�سول على المعلومات التي تتعلق با�ستثماراتهم. 

وتعمل ال�سركة حاليًا على اإعداد دليل للحوكمة يتوافق مع المطلوب منها، اأما الأحكام غير المطبقة من لئحة حوكمة ال�سركات فهي: 

zz سيا�سات ومعايير مكتوبة ووا�سحة للتر�سيح لع�سوية مجل�س الإدارة واإقرارها من الجمعية العامة، واإجراءات لتعريف اأع�ساء مجل�س الإدارة الجدد بعمل ال�سركة وخا�سة الجوانب�
المالية والقانونية. 

zz تعر�س ق�سايا  وتعالج  الم�سالح  اأ�سحاب  مع  العالقة  تنظم  مكتوبة  و�سيا�سات  الإ�سرافية،  واأنظمتها  واإجراءاتها  الجوهرية  المعلومات  عن  لالإف�ساح  مكتوبة  واإجراءات  �سيا�سات 
الم�سالح المحتملة. 

zz .سيا�سات مكتوبة للتعوي�سات والمكافاآت�
zz .اآليات لمراقبة تطبيق قواعد ال�سلوك المهني بال�سركة وال�سيا�سات التي تتعلق بالم�ساهمة الجتماعية لل�سركة
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zz .وقد قام مجل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل ثالث لجان هي: لجنة المراجعة، ولجنة التر�سيحات والتعوي�سات، ولجنة ال�ستثمار

لجنة المراجعة  

تتاألف لجنة المراجعة من ثالثة اأع�ساء. وقد تم اعتماد قواعد اختيار اأع�ساء اللجنة، ومدة ع�سويتهم، وت�سكيل اللجنة في اأول اجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 1429/6/4هـ 
)الموافق 2008/6/8م(، وتتاألف لجنة المراجعة من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم : 

اأهم التفا�سيل الوظيفيةالموؤهالتالو�سفاال�سمم
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة 12 �سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  12رئي�س اللجنة�سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب1
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة 13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة 13ع�سو اللجنةخالد بن �سنيد بن عبد الرحمن ال�سنيد2
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة 13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13ع�سو و�سكرتير اللجنةع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري3

ويوجد لدى ال�سركة ق�سم للمراجعة يتبع مبا�سرة لمجل�س الإدارة ولجنة المراجعة.  وت�سمل مهام وم�سوؤوليات لجنة المراجعة ما يلي : 

zz .الإ�سراف على ق�سم المراجعة الداخلية لل�سركة ل�سمان فعاليتها في اأداء المهام الم�سندة اإليها من قبل مجل�س الإدارة
zz .المراقبة الدقيقة لنظام المراجعة الداخلي واإعداد تقرير خطي يت�سمن راأي اللجنة وتو�سياتها
zz .تحليل تقارير المراجعة الداخلية، والمتابعة وتنفيذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة
zz.رفع التو�سيات اإلى مجل�س الإدارة ب�ساأن تعيين مراجعي ح�سابات ال�سركة
zz .متابعة عمل مراجعي الح�سابات والموافقة على اأي عمل خارج نطاق اأن�سطة المراجعة الم�سندة اإليهم
zz .مراجعة خطة المراجعة مع مراجعي الح�سابات والتعليق عليها
zz .مراجعة تعليقات مراجعي الح�سابات ب�ساأن البيانات المالية ومتابعة ما تم اإنجازه في هذا الخ�سو�س
zz.مراجعة البيانات المالية الأولية وال�سنوية قبل رفعها اإلى مجل�س الإدارة، واإبداء الراأي ورفع التو�سيات ب�ساأنها
zz .مراجعة ال�سيا�سات المحا�سبية الجاري تطبيقها واإبداء الراأي  ورفع التو�سيات اإلى مجل�س الإدارة في هذا ال�ساأن

وتجتمع لجنة المراجعة في العادة خم�س مرات في العام. ول يح�سل اأع�ساء اللجنة على تعوي�سات اإ�سافية مقابل ع�سويتهم في اللجنة اأو بدلت لعقد الجتماعات. 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت 

تتاألف لجنة التر�سيحات والمكافاآت من ثالثة اأع�ساء. وقد تم اعتماد قواعد اختيار اأع�ساء اللجنة وتحديد مدة ع�سويتهم وت�سكيل اللجنة في الجتماع الأول للجمعية العامة العادية لل�سركة 
المنعقد في 1429/6/4هـ )الموافق 2008/6/8م(. وتتاألف لجنة التر�سيحات والمكافاآت من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم : 

اأهم التفا�سيل الوظيفيةالموؤهالتالو�سفاال�سمم
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13رئي�س اللجنةمحمد بن �سعيد بن ح�سن العطية1
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13ع�سو اللجنةخالد بن �سنيد بن عبد الرحمن ال�سنيد2
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  12�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  12ع�سو اللجة�سعد بن �سنيتان الهديب3

ت�سمل واجبات وم�سوؤوليات لجنة التر�سيحات والمكافاآت ما يلي: 

zz.)رفع التو�سيات اإلى مجل�س الإدارة ب�ساأن التر�سيح لع�سوية مجل�س اإدارة ال�سركة )ل يجوز تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اأن وجهت له اأي تهمة بخيانة الأمانة
zz اأي المنا�سبة للتحاق  الفترة الزمنية  واإعداد و�سف لالإمكانات والموؤهالت المطلوبة لع�سوية مجل�س الإدارة، بما في ذلك تحديد  اإجراء مراجعة �سنوية لع�سوية مجل�س الإدارة، 

�سخ�س بع�سوية المجل�س. 
zz.مراجعة هيكل مجل�س الإدارة، ورفع التو�سيات ب�ساأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا ال�ساأن
zz .تحديد جوانب ال�سعف والقوة في مجل�س الإدارة، واقتراح �سبل معالجتها بما يعود بالنفع على ال�سركة
zz التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء الم�ستقلين في المجل�س والتاأكد من عدم وجود ت�سارب في الم�سالح في حال كان اأحد اأع�ساء المجل�س اأي�سًا ع�سوًا في مجل�س اإدارة

�سركة اأخرى. 
zz .اإعداد �سيا�سة دفع التعوي�سات والمزايا والمكافاآت ورواتب العاملين في ال�سركة وال�ست�ساريين، ومراجعتها ب�سكل �سنوي
zz .و�سع �سيا�سات تت�سف بال�سفافية لأجور ومكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة العليا، واعتماد المعايير القائمة على الأداء في هذا ال�ساأن
zz و�سع �سيا�سة لالأجور ت�سمن اأن تكون الرواتب والمكافاآت كافية ل�ستقطاب الموظفين الموؤهلين والحتفاظ بهم في ال�سركة واأن تكون متما�سية مع الرواتب التي تدفعها ال�سركات

المماثلة في ال�سوق. 
zz.تحديد احتياجات ال�سركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وو�سع الأ�س�س لختيارهم
zz .اإعداد �سيا�سة الموارد الب�سرية والتدريب لل�سركة ومراجعة هذه ال�سيا�سة ب�سكل �سنوي
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لجنة ال�ستثمار

في  المنعقدة  لل�سركة  العادية  العامة  للجمعية  اجتماع  اأول  في  اللجنة  وت�سكيل  ع�سويتهم  ومدة  اللجنة  اأع�ساء  اختيار  قواعد  اعتماد  تم  وقد  اأع�ساء.  اأربعة  من  ال�ستثمار  لجنة  تتاألف 
1429/6/4هـ )الموافق 2008/6/8م(. وتتاألف لجنة ال�ستثمار من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم: 

اأهم التفا�سيل الوظيفيةالموؤهالتالو�سفاال�سمم
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13رئي�س اللجنةعبد الإله محمد الكعكي1
�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13ع�سو اللجنةع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري2
حا�سل على دبلوم ال�سوؤون الخا�سة عام ع�سو اللجنةعبد اهلل المزيني ٭3

1989م، من معهد الإدارة العامة.
يعمل في البنك الأهلي التجاري من عام 1993م 

وحتى الآن، وتدرج في العديد من المنا�سب.
�سبق الإ�سارة اإليه في  13�سبق الإ�سارة اإليه في �سفحة  13�سكرتير اللجنةفهد بن محمد الهبدان4

٭ ع�سو خارجي

وت�سمل واجبات وم�سوؤوليات لجنة ال�ستثمار ما يلي:

zz .ال�ستراك في ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ت�سير عليها ال�سركة في المجالت ال�ستثمارية وتوجيه الأموال
zz.تنفيذ ال�سيا�سة العامة ل�ستثمار اأموال ال�سركة بعد اإقرارها من مجل�س الإدارة
zz .التاأكد من اأن �سيا�سات ال�ستثمار العامة من�سجمة مع الخطة العامة لال�ستثمار في ال�سركة
zz .تقييم اأداء ا�ستثمارات ال�سركة، وتحليل مدى ان�سجامها مع ال�سيا�سة العامة لال�ستثمار
zz.اإعداد محفظة ا�ستثمارية تف�سيلية كل ثالثة اأ�سهر
zz البحث عن فر�س ا�ستثمارية جيدة �سواًء محليًا اأو في الخارج، واإعداد التقارير الخا�سة في هذا ال�ساأن، والم�ساركة في الجتماعات مع ممثلي ال�سركات والموؤ�س�سات المالية والتجارية

لت�سهيل تطبيق �سيا�سة ال�ستثمار المعتمدة من ال�سركة. 
zz.مراجعة وتحليل عرو�س ال�ستثمار المختلفة واإعداد تقارير في هذا ال�ساأن لرفعها اإلى مجل�س الإدارة للموافقة عليها واإقرارها
zz .متابعة التغيرات التي تطراأ على اأ�سواق المال العالمية وكذلك  ال�سوق المحلية في كافة الجوانب التي يمكن اأن توؤثر ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة على مختلف قنوات ال�ستثمار
zz .اختيار ال�ستثمارات المن�سجمة مع ال�سيا�سة ال�ستثمارية المحافظة التي تتبعها ال�سركة
zz .تقديم الم�سورة في مجال ال�ستثمار لمجل�س الإدارة حول الأو�ساع القت�سادية العامة واختيار اأف�سل القنوات ال�ستثمارية في ظل هذه الظروف
zz .اإعداد الدرا�سات القت�سادية وال�ستثمارية والبحث في ال�سبل الكفيلة بخدمة خطط ال�سركة ال�ستثمارية الحالية والم�ستقبلية ورفع هذه التقارير اإلى مجل�س الإدارة لإقرارها
zz.اإعداد تقارير الأداء المتعلقة بالمحافظ ال�ستثمارية واإدارة المخاطر وتقييم القرارات وعر�سها على مجل�س الإدارة لعتمادها
zz الحر�س على توفير �سيولة  نقدية لتغطية اللتزامات المالية لل�سركة من خالل الحتفاظ بن�سبة من ال�ستثمارات في �سكل ا�ستثمارات ق�سيرة الأجل ومتفقة مع اأحكام ال�سريعة

الإ�سالمية، مع الحتفاظ في الوقت ذاته بح�ساب تحت الطلب، ف�ساًل عن ال�ستثمار في قنوات ا�ستثمارية قابلة للت�سييل.
zz .دعم م�سيرة التنمية القت�سادية في المملكة من خالل ال�ستثمار في اإقامة م�ساريع �سراكة اأو غير ذلك من اأ�ساليب التمويل بما يتفق مع اأهداف ال�سركة
zz .التن�سيق مع الإدارة المالية لل�سركة فيما يتعلق بتح�سيل اإيرادات ال�ستثمار عند تواريخ ا�ستحقاقها  ل�سمان جمع هذه الإيرادات بال�سرعة والدقة الالزمة

عقود العمل 212
ل توجد اأية عقود عمل مبرمة مع اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة. 

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  212
يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة العليا و�سكرتير المجل�س بما يلي: 

zz.اأنه لم يتم اإعالن اإفال�سهم في اأي وقت ولم يخ�سعوا لأي اإجراءات اإفال�س
zz .ل يوجد هناك اأية �سالحيات تعطي اأحد اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على عقد اأو اقتراح تكون له فيه م�سلحة جوهرية
zz .لم يحدث اأي تغيير جوهري في الو�سع المالي والتجاري لل�سركة خالل ال�سنتين الماليتين ال�سابقتين وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة
zz .ل يوجد لل�سركة اأية نية لتغيير ن�ساطها وطبيعته التي من اأجلها تم تاأ�سي�سها
zz ل يتمتعون باأي �سالحيات وحقوق لالقترا�س من ال�سركة، ولي�س لديهم اأو لدى اأقاربهم اأو من�سوبيهم اأي م�سلحة مادية بموجب اأي عقد مكتوب اأو �سفهي اأو اأي ترتيب قائم اأو متوقع

وقت اإعداد هذه الن�سرة له اأهمية ملمو�سة بالن�سبة لأعمال ال�سركة.
zz فيما عدا ما تم الإف�ساح عنه في هذه الن�سرة، فاإنه لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأو اأي طرف ذي عالقة م�سالح مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في اأ�سهم اأو اأدوات دين خا�سة

بال�سركة.
zz.التقيد بالمادتين 69 و 70 من نظام ال�سركات ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة
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تضارب المصالح 213
اإ�سافة لالإقرارات ال�سابقة، يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة اأي�سًا ملتزمين بالمادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية باأنه:

zz ل توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء مجل�س الإدارة حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقتراح تكون فيه م�سلحة جوهرية اأو اأن تمنحه الحق في ال�ستراك في اأي عمل من �ساأنه مناف�سة
ال�سركة اأو تمنحه عمولة اأو اأتعاب و�ساطة.

zz.ل توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء مجل�س الإدارة حق الت�سويت على مكافاآت تمنح لهم
zz   .ل توجد اأي �سالحيات تجيز لأع�ساء مجل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيين حق القترا�س من ال�سركة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  -211
لم يتقا�سى رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة اأي مكافاآت اأو امتيازات منذ تاأ�سي�س ال�سركة.

مجموع ماتم دفعه اإلى الإدارة التنفيذية، بما في ذلك جميع البدلت المدفوعة اإلى الإدارة العليا عن اأعوام  2007 و 2008 و 2009م هو على النحو التالي : 

2009 2008 2007
2.845.780 ريال �سعودي 1.787.400 ريال �سعودي 1.136.400 ريال �سعودي
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استخدام متحصالت االكتتاب 5
اإ�سدار  كم�ساريف  �سعودي   ريال   )17.550.000( نحو  منها  �سيدفع  �سعودي،  ريال  مليون  وخم�سون  �ستمائة   )650.000.000( الكتتاب  متح�سالت  لإجمالي  المتوقعة  القيمة  تبلغ 
ت�سمل اأتعاب الم�ست�سارين الماليين  والم�ست�سارين القانونيون والمراجع القانوني،والم�ست�سار الإعالمي، بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بتغطية الكتتاب وم�ساريف الجهات الم�ستلمة، 
وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغيرها من الم�ساريف ذات ال�سلة بعملية الكتتاب. وتح�سل ك�سب منفردًة على مبلغ يتراوح بين )3.3 – 3.5 مليون( ريال �سعودي من اإجمالي 

م�ساريف الإ�سدار مقابل عملها كم�ست�سار مالي لعملية الطرح مع �سركة الأهلي المالية، وقد تم الإ�سارة اإلى ذلك على اعتبار ك�سب طرف ذو عالقة بال�سركة. 

هذا و�سيتم توزيع �سافي متح�سالت الكتتاب والمقدرة بحوالي ) 632.450.000( ريال �سعودي كما يلي : 

zz  .مبلغ )360.983.000( ريال �سعودي يح�سل عليه الم�ساهمون الحاليون

zz  :مبلغ )271.467.000( ريال �سعودي والذي �ستح�سل عليه ال�سركة من زيادة راأ�س المال، و�سيتم ا�ستخدامه على النحو التالي

المبلغالبيانم
)األف ريال(

الن�سبة اإلى اإجمالي 
المتح�سالت

18.1%49.093راأ�س المال العامل )ت�سديد التزامات ال�سركة الناتجة عن الفرق في التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية لعام 2010م(1
18.6%50.610ت�سديد القرو�س التجارية 2
36.8%100.000م�ساريف عامة متعلقة بال�سركة3
26.5%71.764ت�سديد اأق�ساط �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ٭4

100.0%271.467الإجمالي

٭ �سوف يتم ال�ستفادة  من الفائ�س في متح�سالت الكتتاب بعد  ت�سديد اللتزامات المترتبة على ال�سركة وت�سديد اأق�ساط  �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي  في مجالت ا�ستثمارية 

اآمنة وفق تو�سيات لجنة ال�ستثمار وموافقة  مجل�س الإدارة عليها وت�سييلها وقت الحاجة اإليها.
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معلومات قانونية 6
تأسيس الشركة 211

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة �سعودية م�ساهمة  بموجب �سجل تجاري رقم )1010225259( �سادر بتاريخ 1427/11/1هـ )الموافق 2006/11/2م( بناًء على القرار الوزاري رقم )1870( 
بتاريخ 1427/7/11هـ )الموافق 2006/8/6م(.

المساهمون  211

األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشكل مباشر وغير مباشر 11111
الملكية الجهة التي يمثلهاالمن�سباال�سمم

المبا�سرة
الملكية غير 

المبا�سرة
750.000ل يوجد�سركة الأعمال التطويرية المحدودة رئي�س مجل�س الإدارة �سمو الأمير / خالد بن فهد بن خالد اآل �سعود1
1.000.0006.901.125ل يوجدنائب رئي�س مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / �سعد �سنيتان ع�سري الهديب  2
6.500.0001.375.000�سركة التجارة والت�سويق الدوليةع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / عبدالإله محمد الكعكي3
ليوجد2.500.000ل يوجدع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / حمزة بهي الدين الخولي4
1.000.0006.901.125ل يوجدع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / ع�سري �سعد مزعل الع�سري5
ليوجد75.000ل يوجدع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / خالد �سنيد ال�سنيد6
ليوجدل يوجد�سركة عبد العزيز الذياب واإخوانهع�سو مجل�س الإدارةالأ�ستاذ / محمد �سعيد العطية7

ول توجد ملكية لأٍي من اأع�ساء الإدارة العليا في اأ�سهم ال�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر.

المساهمون قبل وبعد االكتتاب 11111

هيكل ملكية ال�سركة كما بتاريخ اإعداد هذه الن�سرة، وبعد انتهاء عملية الطرح لالكتتاب هو على النحو المبين اأدناه:

بعد االكتتابقبل االكتتاب 

ن�سبة عدد االأ�سهما�سم الم�ساهمم
االمتالك %

ن�سبةعدد االأ�سهمراأ�س المال
االمتالك %

اال�سهم المطروحة راأ�س المال
لالكتتاب

6.1279.578.8444.542.116%12.25125.000.0007.957.884%12.500.000مجموعة ك�سب المالية1

5.3669.574.6383.971.106%10.71109.285.7006.957.464%10.928.570علي عبد العزيز علي ال�سويان2

3.1841.380.9992.361.900%6.3765.000.0004.138.100%6.500.000عبدالله محمد �سالح الكعكي3

عبد اهلل بن دروي�س عطية 4
الحارثي

5.000.000%4.9050.000.0003.183.154%2.4531.831.5381.816.846

2.4531.831.5381.816.846%4.9050.000.0003.183.154%5.000.000عبد اهلل �سالح عبد اهلل كامل5

2.4531.831.5381.816.846%4.9050.000.0003.183.154%5.000.000�سركة ع�سير6

�سركة اإدك�س للتجارة 7
والإ�ستثمار

5.000.000%4.9050.000.0003.183.154%2.4531.831.5381.816.846

2.0025.919.9761.479.432%3.9940.713.3002.591.998%4.071.430اأحمد فهد علي ال�سويان8

حمزة بهي الدين بن ال�سيد 9
الخولي

2.500.000%2.4525.000.0001.591.577%1.2215.915.769908.423

نا�سر بن اإبراهيم بن ر�سيد 10
الر�سيد

2.500.000%2.4525.000.0001.591.577%1.2215.915.769908.423

�سركة التجارة والت�سويق 11
ال�سعودية الدولية

2.500.000%2.4525.000.0001.591.577%1.2215.915.769908.423

�سركة الأعمال التطويرية 12
المحدودة

2.052.250%2.0120.522.5001.306.525%1.0113.065.255745.725

0.739.549.461545.054%1.4715.000.000954.946%1.500.000عادل ح�سن الم�سحل13

0.698.952.620510.988%1.3814.062.500895.262%1.406.250ح�سن عبدالهادي ح�سن طاهر14
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عبد الرحمن عبد العزيز 15
مازي

1.250.000%1.2312.500.000795.788%0.617.957.884454.212

�سركة اأي�سار الريا�س 16
للمقاولت العامة

1.250.000%1.2312.500.000795.788%0.617.957.884454.212

0.547.082.517404.248%1.0911.125.000708.252%1.112.500محمد �سعيد عبد اهلل ال�سيد17

�سركة احمد غرم اهلل 18
الغامدي واإخوانه

1.000.000%0.9810.000.000636.631%0.496.366.308363.369

في�سل بن �سلطان بن عبد 19
العزيز اآل �سعود

1.000.000%0.9810.000.000636.631%0.496.366.308363.369

0.496.366.308363.369%0.9810.000.000636.631%1.000.000ع�سري �سعد مزعل الع�سري20

0.496.366.308363.369%0.9810.000.000636.631%1.000.000�سعد �سنيتان ع�سري الهديب21

نورة بنت في�سل بن عبد 22
العزيز اآل �سعود

900.000%0.889.000.000572.968%0.445.729.677327.032

عبد الحميد عبد اهلل من�سور 23
الزامل

832.500%0.828.325.000529.995%0.415.299.951302.505

0.384.895.690279.431%0.757.690.000489.569%769.000�سركة فري�سينية24

مو�سى بن اإبراهيم بن محمد 25
الجعيدي

750.000%0.747.500.000477.473%0.374.774.731272.527

عبد الرحمن اإبراهيم محمد 26
ابوحيمد

750.000%0.747.500.000477.473%0.374.774.731272.527

�سركة الذياب القاب�سة 27
المحدودة

690.130%0.686.901.300439.358%0.344.393.580250.772

�سركة عبد العزيز حمود 28
الذياب واإخوانه

690.130%0.686.901.300439.358%0.344.393.580250.772

في�سل بن �سعود عبد اهلل 29
في�سل اآل �سعود

600.000%0.596.000.000381.978%0.293.819.785218.022

0.293.819.785218.022%0.596.000.000381.978%600.000فهد محمد اأمين التميمي30

0.273.533.301201.670%0.545.550.000353.330%555.000حمد محمد عبد اهلل الغما�س31

احمد بن محمد بن محمد 32
باجنيد

500.000%0.495.000.000318.315%0.243.183.154181.685

0.243.183.154181.685%0.495.000.000318.315%500.000عبد اهلل مانع ال�سليمي33

�سركة العادلية للتجارة 34
وال�ستيراد

500.000%0.495.000.000318.315%0.243.183.154181.685

0.243.183.154181.685%0.495.000.000318.315%500.000محمد عبد الرحمن الب�سام35

�سركة محمد وعبد اهلل 36
�سليمان ال�سعدي

500.000%0.495.000.000318.315%0.243.183.154181.685

�سالح عبد اهلل عبد العزيز 37
العقيل

500.000%0.495.000.000318.315%0.243.183.154181.685

0.243.183.154181.685%0.495.000.000318.315%500.000خالد مطلق �سافي القحطاني38

علي بن م�سعود بن هادي اآل 39
اأبو �سكيتة

500.000%0.495.000.000318.315%0.243.183.154181.685

0.243.183.154181.685%0.495.000.000318.315%500.000فوزان محمد فوزان الفوزان40

0.243.183.154181.685%0.495.000.000318.315%500.000فهد عبدالعزيز الفهد ال�سعيد41

0.162.069.050118.095%0.323.250.000206.905%325.000خالد نا�سر النا�سر42

�سركة اأبناء عبد اهلل البراهيم 43
الخريف

295.000%0.292.950.000187.806%0.141.878.061107.194
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0.131.750.73599.927%0.272.750.000175.073%275.000حمد �سالم مح�سن القب�ساني44

عبدالقادر �سعيد محمد 45
باجنيد

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

عبداهلل بن احمد بن عبداهلل 46
بالعم�س

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

خالد بن جوهر بن محمد 47
الجوهر

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

عبد العزيز داود احمد 48
المغلوث

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

فاتن عبد العزيز عبد اهلل 49
رجب

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

0.121.591.57790.842%0.252.500.000159.158%250.000بثينة محمد �سالح كعكي50

0.121.591.57790.842%0.252.500.000159.158%250.000بلقي�س محمد �سالح كعكي51

0.121.591.57790.842%0.252.500.000159.158%250.000لمياء محمد �سالح كعكي52

حمد اإبراهيم حمد العبد 53
اللطيف

250.000%0.252.500.000159.158%0.121.591.57790.842

0.121.591.57790.842%0.252.500.000159.158%250.000�سعد عبدالحميد ح�سي�س54

0.111.432.41981.758%0.222.250.000143.242%225.000يو�سف بن نا�سر النا�سر55

عبد اهلل بن علي بن محمد 56
المنيف

212.500%0.212.125.000135.284%0.101.352.84077.216

مريم يو�سف عبد الرحمن 57
البرقاوي

205.000%0.202.050.000130.509%0.101.305.09374.491

�سعود بن خالد بن محمد 58
اآل �سعود

200.000%0.202.000.000127.326%0.101.273.26272.674

عبد العزيز محمد �سعد 59
ال�سالم

200.000%0.202.000.000127.326%0.101.273.26272.674

0.07954.94654.505%0.151.500.00095.495%150.000فهد محمد �سالح الفريان60

رزق بن �سالح بن �سافي 61
الغدير

150.000%0.151.500.00095.495%0.07954.94654.505

فهد بن ابراهيم بن محمد 62
الحمي�سي

135.000%0.131.350.00085.945%0.07859.45249.055

0.06795.78845.421%0.121.250.00079.579%125.000محمد ح�سن بن ربيع النفيعي63

را�سد بن مبارك مر�سد 64
المري�سد

125.000%0.121.250.00079.579%0.06795.78845.421

0.06762.30243.510%0.121.197.40076.230%119.740ماجد حمود اإبراهيم الذياب65

عمر بن �سالح بن �سليمان 66
الحامدي

100.000%0.101.000.00063.663%0.05636.63136.337

ه�سام بن اإبراهيم بن عبد 67
الرحمن الداود

100.000%0.101.000.00063.663%0.05636.63136.337

0.05636.63136.337%0.101.000.00063.663%100.000�سركة المتاجرة للتق�سيط68

0.05636.63136.337%0.101.000.00063.663%100.000جلعود عبد اهلل جلعود الجلعود69

0.05636.63136.337%0.101.000.00063.663%100.000منى بنت �سليمان علي النا�سر70

منزل بن مقبل بن محمد 71
الن�سير

100.000%0.101.000.00063.663%0.05636.63136.337
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خالد �سنيد عبد الرحمن 72
ال�سنيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن عبد اهلل بن عبد 73
الرحمن بن �سعيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن علي بن �سالح 74
ال�سالحي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد العزيز بن اإبراهيم بن 75
علي التويجري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ثامر حمد �سالم القب�ساني76

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000احمد حمد �سالم القب�ساني77

موؤ�س�سة مف�سي مرزوق النهار 78
للمقاولت

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

علي بن �سعد بن محمد 79
الع�سفور

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

هيثم بن م�ساري بن �سالح 80
الم�ساري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

احمد محارب بن محمد 81
المدهن ال�سرحاني

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد العزيز علي مطلق 82
المطلق

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سالح نا�سر حمود العي�سى 83
الخالدي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

جمال بن محمد بن نبط 84
الدغمي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عارف بن محمد بن مقبل 85
الر�سيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبدالله بن عبد الرحمن 86
الخريجي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

خالد بن هايل بن زيد 87
ال�سعالن

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

جمال بن خلف بن عطاء 88
البادي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

علي بن بلبط بن �سالمة 89
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

يو�سف بن محمد بن علي 90
العجاج

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

ع�سيان بن �سعيد بن عبو�س 91
الرويلي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سلمان بن محمد بن جالل 92
العليوي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

اإبراهيم زايد بن عطا اهلل بن 93
زايد الخلف

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000حنان مطلق معتيق العبد94

عبد الم�سلح بن عبد الرحمن 95
بن فالح اللحيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

احمد بن را�سد بن كايد 96
القايد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

22



بعد االكتتابقبل االكتتاب 

ن�سبة عدد االأ�سهما�سم الم�ساهمم
االمتالك %

اال�سهم المطروحة راأ�س المالن�سبة االمتالك %عدد االأ�سهمراأ�س المال
لالكتتاب

�سركة الوادي للخر�سانة 97
الجاهزة

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سعود �سنوان هطيالن المانع 98
الزيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن ح�سين بن علي بن 99
حمران

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

موؤ�س�سة مطلق عقيل ال�سويلم 100
التجارية

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عواد بن محمد بن محيل 101
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

حمدان بن خبيل بن لفي 102
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

فهد بن احمد بن حمد 103
القب�ساني

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000احمد جواد �سبيح العنزي104

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000عنود هليل �سليم الرويلي105

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000احمد بن خلف بن حمد البلوي106

م�ساري بن �سالح بن عثمان 107
الم�ساري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

ح�سين بن جواد بن �سبيح 108
العنزي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبدالهادي بن محمد بن 109
مخلف الخالدي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

مدا اهلل بن علي بن روي�سد 110
ال�سويحي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

احمد بن مدا اهلل بن محمد 111
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سليمان بن عيا�س بن �سليمان 112
الم�سيب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

نمر بن علي بن الع�سيد 113
العويقيل

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن حماد بن ر�سيد 114
ال�سعدون

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

م�سحي بن �سبر بن م�سحي 115
الوردي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

خالد بن محمد بن عبد اهلل 116
الغميز

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000يتم جلباخ برغ�س الرويلي117

اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن 118
�سالمة البراهيم

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000موؤ�س�سة الكمال التجارية119

في�سل بن عطا اهلل بن محمد 120
المطلب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الكريم بن عبد اللطيف 121
بن عبد الكريم الخليف

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

فيا�س بن حمود بن عناد 122
القا�سب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253
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عقال بن محمد بن المر�سد 123
المر�سد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد اهلل بن عيد العلي 124
الروي�سد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عيدة بنت ن�سير برج�س 125
الدندني

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000اأيمن �سليمان �سريم الرا�سد126

معا�سي بن ذوقان بن �سعد 127
العطية

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سالم ين دخيل بن �سويكان 128
الربيعان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبيد اهلل بن �سيف اهلل بن 129
المرعي الأحمد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

احمد بن حمدان بن الع�سيد 130
الع�سيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

ممدوح بن عبد الحميد بن 131
�سلطان الفالح

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

فواز بن دحام بن حمدان 132
ال�سرحاني

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

رخاء بن مرزوق بن مطير 133
الح�سيب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

زاهي بن فالح بن �سر�سق 134
الرويلي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الرحمن بن محمد بن 135
عبد اهلل الملحم

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

خالد بن مغير بن رافع 136
ال�سقري 

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

ربيعه بنت جري�س بن خ�سير 137
الطريخم

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

علي بن محمد بن عبد اهلل 138
المزيد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سالح بن عطاء بن ال�سايع 139
الكريع

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

م�سافق بن فواز بن مقطع 140
الدغماني

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

فهد بن اأحمد بن فهد 141
الن�سيري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

حمدان بن نزال بن قا�سب 142
البيالي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

جميل بن �سليمان بن عقال 143
المثري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

نايف بن مكمي بن الكنعان 144
الجنيدي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

رايف بن عبد اهلل �سلمان 145
ال�سرعان ال�سمري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ماجد �سعدي جهيم الرويلي146

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000خالد بن مناور عذل الر�سيد147
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بعد االكتتابقبل االكتتاب 

ن�سبة عدد االأ�سهما�سم الم�ساهمم
االمتالك %

اال�سهم المطروحة راأ�س المالن�سبة االمتالك %عدد االأ�سهمراأ�س المال
لالكتتاب

عبد اهلل بن خمي�س قويني 148
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

�سالم بن �سالمة الختيالن 149
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

ح�سين بن علي بن �سيحان 150
الدهم�سي العنزي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

احمد بن عو�س بن عبد اهلل 151
الحربي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

رجاء بن مح�سن بن خمي�س 152
الزياد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

علي بن محمد بن علي 153
المنديل التويجري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

منيرة بنت حمدان بن مخلف 154
الفالح

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

نايف بن عبد الم�سلح بن 155
جزاع البديوي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

زياد بن حمدان بن نزال 156
البيالي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

حماد بن نا�سر بن عتيق 157
المرخان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد العزيز بن عدوان بن 158
الزبن الزبن

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عمر محارب بن محمد 159
الوردي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن دري�س بن بالل 160
الدرعان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

نا�سر بن مو�سى بن زيد 161
النحا�س

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

يو�سف بن ذياب بن منزل 162
الخالدي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

نزيلة بنت عبد اهلل بن ح�سن 163
الغنام

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

خالد بن محمد بن مريزيق 164
المعاذي الطالب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000حمده احمد بن محمد الوقيد165

عبد اهلل بن عبد الرازق بن 166
عبد اهلل المفرج

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الحكيم بن غالب بن 167
�سحن الن�سيري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

موؤ�س�سة فاطمة بنت ذيب 168
الفهيقي التجارية

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد بن �سلطان بن محمد 169
الفالح

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

حامد بن غ�سيب بن نزال 170
الحلي�سي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

اأحمد بن نايف بن من�سور 171
عو�س المن�سور

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

موؤ�س�سة فريد محمد ال�سعدون 172
التجارية

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253
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بعد االكتتابقبل االكتتاب 

ن�سبة عدد االأ�سهما�سم الم�ساهمم
االمتالك %

اال�سهم المطروحة راأ�س المالن�سبة االمتالك %عدد االأ�سهمراأ�س المال
لالكتتاب

فار�س بن حمد بن عقالء 173
الن�سيري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

من�سور بن خلف بن معاذي 174
الطالب

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ختمه خليف حدب الرويلي175

هزاع بن بادي بن مح�سن 176
الفهيقي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الرزاق بن اإبراهيم 177
العي�سان الدرعان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

راكان بن ح�سا�س بن ح�سن 178
الغنام الخالدي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

موؤ�س�سة عبد اهلل منيف الغالي 179
للمقاولت

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

اإبراهيم بن عقيل بن �سرعان 180
ال�سرعان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الرحمن بن محمود بن 181
م�سيان الم�سيان

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

خير اهلل بن �سريم بن م�سفى 182
الرا�سد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الواحد بن عبد الرحمن 183
بن ح�سن الغنام

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

م�سهور بن هايل بن زيد 184
ال�سعالن

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

مبارك بن فهيد بن الجارد 185
البحيران

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000موؤ�س�سة النباوي التجارية186

�سلطان بن عبد المح�سن بن 187
را�سد القايد

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000مريم بنت ربيع فيا�س البلوي188

عليان بن برغوث بن �سليم 189
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

جميلة بنت مبارك عواد 190
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبد الكريم بن خيران �سليم 191
الحربي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000مفلح محمد عايد ال�سراري192

فايز بن حامد بن خامي�س 193
الرويلي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

محمد مرزوق مخلف 194
ال�سمردل

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000زعل بن عايد �سالح الرويلي195

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000نا�سر مطالن ر�سيد الرويلي196

�سالح بن عبد المح�سن 197
القرزعي

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

عبيد اهلل طنيان حيان 198
ال�سراري

75.000%0.07750.00047.747%0.04477.47327.253

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ريم بنت نا�سر النا�سر199
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بعد االكتتابقبل االكتتاب 

ن�سبة عدد االأ�سهما�سم الم�ساهمم
االمتالك %

اال�سهم المطروحة راأ�س المالن�سبة االمتالك %عدد االأ�سهمراأ�س المال
لالكتتاب

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000نوال بنت نا�سر النا�سر200

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000بدرية بنت نا�سر النا�سر201

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000�سلطان بن نا�سر النا�سر202

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ثامر بن نا�سر النا�سر203

0.04477.47327.253%0.07750.00047.747%75.000ح�سة علي الق�سيب204

0.02238.73713.626%0.04375.00023.874%37.500هايل �سعيد فالح ال�سراري205

0.02238.73713.626%0.04375.00023.874%37.500مبارك محمد ما�سي ال�سراري206

10037.100.000%102.100.000الإجمالي

معلومات عن المساهمين من الشركات  211

مجموعة كسب المالية 11111

تاأ�س�ست مجموعة ك�سب المالية ك�سركة م�ساهمة مقفلة عام 2007م، وبراأ�س مال قدره )300.000.000( ريال �سعودي، وح�سلت على ترخي�س هيئة ال�سوق المالية رقم 37-07062 بتاريخ 
2007/06/04م لممار�سة اأن�سطة التعامل والإدارة والترتيب وتقديم الم�سورة والحفظ في اأعمال الأوراق المالية، وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
80%�سركة الأعمال التطويرية المحدودة )1(

5%الأمير/ خالد بن فهد بن خالد
5%�سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب

5%ع�سري بن  �سعد بن  مزعل الع�سري
5%�سركة تنفيذ المرافق المحدودة )2(

)1( �سركة االأعمال التطويرية المحدودة
ن�سبة الملكيةالم�ساهم

50%�سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب
50%ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري

  
)2( �سركة تنفيذ المرافق المحدودة

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
80%�سركة الأعمال التطويرية المحدودة

20%الأمير خالد بن فهد بن خالد اآل �سعود

شركة األعمال التطويرية المحدودة 11111

تاأ�س�ست �سركة الأعمال التطويرية المحدودة في عام 2004م ك�سركة ذات م�سئولية محدودة براأ�س مال قدره )75.000.000( ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه 
ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
50%�سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب
50%ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري

100%المجموع
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شركة عسير للتجارة والسياحة الصناعة والعقارات وأعمال المقاوالت   11111

تاأ�س�ست �سركة ع�سير للتجارة وال�سياحة ال�سناعة والزراعة واأعمال المقاولت )�سركة م�ساهمة(عام 1975م، ويبلغ راأ�س مالها حاليًا 1.263.888.890 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان 
باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة:

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
49.92%�سركة دلة البركة القاب�سة

3.69%�سركة البركة لال�ستثمار والتنمية
2.22%�سالح عبد اهلل كامل
0.540%عبد اهلل �سالح كامل

0.32%�سركة دلة للخدمات ال�سحية
43.31%جمهور الم�ساهمين

100%المجموع

شركة مجموعة أدكس للتجارة واالستثمار 11111
تاأ�س�ست �سركة مجموعة اأدك�س للتجارة وال�ستثمار عام 2005م، ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة وبراأ�س مال قدره 1.000.000ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه 

ال�سركة:

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
50%عبد الرحمن بن م�سبب بن علي ال�سهري

50%�سلطان بن عبد اهلل بن م�سبب ال�سهري
100%المجموع

شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية 11111

تاأ�س�ست �سركة التجارة والت�سويق الدولية عام 1997م ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة براأ�س مال قدره 1.000.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
55%عبد الإله محمد كعكي
20%فاتن عبد العزيز رجب

5%عبير عبد الإله كعكي
5%عبد العزيز عبد الإله كعكي

5%عبد الرحمن عبد الإله كعكي
5%يا�سمين عبد الإله كعكي

5%زيادة عبدالإله كعكي
100%المجموع

شركة أيسار الرياض للمقاوالت العامة والتجارة 11111
تاأ�س�ست �سركة اأي�سار الريا�س للمقاولت العامة والتجارة عام 2009م، ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة براأ�س مال قدره 100.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في 

هذه ال�سركة:

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
95%عبد اهلل محمد عبد العزيز النمر

5%تركي عبد اهلل محمد النمر
100%المجموع

شركة فريسينة السعودية العربية 11111
تاأ�س�ست هذه ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة في عام  1978م  براأ�س مال قدره 3.000.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
27.5%في�سل كمال اإبراهيم اأدهم

72.5%�سلطان كمال اإبراهيم اأدهم
100%المجموع
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شركة أحمد غرم اهلل الغامدي وإخوانه للتجارة والمقاوالت  11111

تاأ�س�ست هذه ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة في عام 1998م براأ�س مال قدره 500.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
40%اأحمد غرم اهلل الغامدي

35%محمد غرم اهلل الغامدي
25%�سالح غرم اهلل الغامدي

100%المجموع

شركة الذياب القابضة المحدودة 11111

تاأ�س�ست �سركة الذياب القاب�سة المحدودة عام 1995م ك�سركة ذات م�سوؤولية محدودة براأ�س مال قدره 4.400.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
25%خالد حمود الذياب
25%فوزي حمود الذياب

25%يو�سف حمود الذياب
25%اأحمد حمود الذياب

100%المجموع

شركة العادلية للتجارة واالستيراد -11111

تاأ�س�ست �سركة العادلية للتجارة وال�ستيراد في عام 1981م ك�سركة  ت�سامن براأ�س مال قدره 100.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
50%ح�سن محمد با عبد اهلل
50%اأحمد محمد با عبد اهلل

100%المجموع

 شركة المتاجرة للتقسيط 111111

تاأ�س�ست �سركة المتاجرة للتق�سيط في عام 1992م براأ�س مال قدره 54.000.000. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
1.3%مهند محمد العقيل

1.1%�سليمان محمد الذكير
1.50%محمد مبارك  �سويل
0.2%نورة �سلمي اإ�سماعيل

0.2%دانا عبد العزيز العقيل
2.8%محمد عبد اهلل العقيل
0.3%�سالح محمد ال�سديري

1.3%في�سل عبداهلل التويجري
0.2%عبد اهلل بن محفوظ المعيذر

0.2%�سعيد �سالح ال�سبتي
0.4%محمد فهد المعيذر 

0.4%عبد اهلل محمد ال�سبع 
0.6%عبد الرحمن عبد اهلل التويجري

0.9%محمد �سعود القحطاني
0.3%ممدوح محمد العقيل

0.4%الأميرة فوزية بنت �سعود بن هذلول اآل �سعود
0.2%منيرة عبد اهلل العقيل

0.3%محمد عبد اهلل الحوا�س
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ن�سبة الملكيةالم�ساهم
0.3%عبد اهلل خليفة اآل خليفة
0.3%�سالح عبد اهلل الحوا�س

0.2%فار�س خليفة العقيل
0.2%عبد العزيز علي التركي

8.7%فار�س خليفة العقيل
0.2%نواف محمد المهنا

0.2%عبد اهلل محمد المهنا
0.2%عبد العزيز محمد المهنا

2.6%في�سل عبد العزيز ال�سديري
0.4%عبد اهلل بن فهد الوهيبي

5%�سركة الطيار لال�ستثمار والتنمية العقارية
45.5%محمد عبد اهلل المهنا

23%فاطمة فهد العقيل
100%المجموع

شركة أبناء عبد اهلل البراهيم الخريف   111111

تاأ�س�ست �سركة اأبناء عبد اهلل البراهيم الخريف ) �سركة تو�سية ب�سيطة( في عام 1978م  براأ�س مال قدره 5.760.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة:

ن�سبة الملكية الم�ساهم
14.24%عبد الرحمن عبد اهلل الخريف

14.24%حمد عبد اهلل الخريف
14.24%�سعد عبد اهلل الخريف

14.24%محمد عبد اهلل الخريف
14.58%هيا عبد اهلل المبارك

7.12%جواهر عبد اهلل الخريف
7.12%�سارة عبد اهلل الخريف

1.78%منيرة عبد اهلل الخريف
2.77%بندر اإبراهيم الخريف

2.77%عبد اهلل اإبراهيم الخريف
2.77%فهد اإبراهيم الخريف

1.38%ابت�سام اإبراهيم الخريف
1.38%�سارة اإبراهيم الخريف
1.38%نجود اإبراهيم الخريف

100%المجموع

شركة الوادي للخرسانة الجاهزة 111111

تاأ�س�ست �سركة الوادي للخر�سانة الجاهزة )�سركة ذات م�سوؤولية محدودة( في عام 1416هـ براأ�س مال قدره 510.000 ريال �سعودي في مدينة القريات، وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين 
في هذه ال�سركة:

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
33.33%ملوح رجاء م�سيان الخيال ال�سراري

33.33%�سالمة فالح �سالمة ال�سراري
33.33%خلف عبد اهلل حمدان ال�سراري

100%المجموع
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شركة عبد العزيز حمود الذياب وإخوانه 111111

تاأ�س�ست �سركة عبد العزيز حمود الذياب واإخوانه )�سركة ذات م�سوؤولية محدودة( في عام 2001م براأ�س مال قدره 1.000.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في 
هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
18.75%عبد العزيز حمود الذياب

18.75%نايف حمود الذياب
18.75%م�سعل حمود الذياب

6.23%ح�سة فهد القا�سم
9.38%دلل حمود الذياب

9.38%نجالء حمود الذياب
9.38%نوف حمود الذياب
9.38%هناء حمود الذياب

100%المجموع

 شركة محمد وعبد اهلل السليمان السعدي 111111

تاأ�س�ست �سركة محمد وعبد اهلل ال�سليمان ال�سعدي )�سركة  تو�سية ب�سيطة( في عام 2006م براأ�س مال قدره 320.000 ريال �سعودي. وفيما يلي بيان باأ�سماء الم�ساهمين في هذه ال�سركة: 

ن�سبة الملكيةالم�ساهم
50%محمد �سليمان ال�سعدي

6.25%نورة عبد الرحمن ال�سعدي
5.47%�سليمان عبد اهلل ال�سعدي

5.47%عبد الرحمن  عبد اهلل ال�سعدي
5.47%اأحمد عبد اهلل ال�سعدي

5.47%�سالح عبد اهلل ال�سعدي
5.47%م�ساعد عبد اهلل ال�سعدي

5.47%�سامي عبد اهلل ال�سعدي
5.47%ع�سام عبد اهلل ال�سعدي
2.73%ابت�سام عبد اهلل ال�سعدي

2.73%اأمل عبد اهلل ال�سعدي
100%المجموع

 مؤسسة مفضي مرزوق النهار للمقاوالت 111111

 تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 1987م براأ�س مال قدره 2.000.000 ريال �سعودي. 

مؤسسة مطلق عقيل السويلم التجارية 111111

تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 1997م براأ�س مال قدره 5.000 ريال �سعودي. 

 مؤسسة فريد محمد السعدون التجارية 111111

تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 2006م براأ�س مال قدره 10.000 ريال �سعودي.

 مؤسسة فاطمة ذيب الفهيقي التجارية 111111

تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 1994م براأ�س مال قدره 25.000 ريال �سعودي.

 مؤسسة عبد اهلل منيف الغالي للمقاوالت -11111

تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 2002م براأ�س مال قدره 25.000 ريال �سعودي.
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 مؤسسة  النباوي التجارية  111111
تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 1992م براأ�س مال قدره 15.000 ريال �سعودي  و هي مملوكة ل�ساحبها �سليم جزاع العبيد.

 فرع مؤسسة الكمال التجارية 111111
تاأ�س�ست هذه الموؤ�س�سة عام 1989 براأ�س مال قدره 5.000 ريال �سعودي و هي مملوكة ل�ساحبها كمال مفرح نهار المطرود.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأي من أقاربهم أو منتسبيهم  212
عماًل باأحكام المادة )18( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يطلب من كل ع�سو من اأع�ساء مجل�س الإدارة الحتفاظ باأ�سهمه بما ل يقل  قيمتها ال�سمية عن 10.000 ريال �سعودي. وتخ�س�س 
هذه الأ�سهم ل�سمان اأع�ساء مجل�س الإدارة لم�سوؤولياتهم. ول ي�سمح بتداول هذه الأ�سهم اإل بعد انتهاء المهلة النظامية التي يمكن اأثناءها اتخاذ اإجراءات ق�سائية �سد ع�سو مجل�س الإدارة 

المعني. 

رأس المال  212
بعد النتهاء من عملية الكتتاب، �سيكون راأ�س مال ال�سركة الم�سرح به والم�سدر والمدفوع بالكامل 1.300.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 130.000.000 �سهم.

ت�سبح جميع الأ�سهم المطروحة  لالكتتاب قابلة للتداول بمجرد اإدراجها في �سوق الأ�سهم وموافقة الهيئة على اأية قيود تتعلق بتداولها. ويتعين على ال�سركة اأن تقدم معلومات للم�ستثمرين 
عن الأ�سهم واأية تغييرات مقترحة في راأ�س مال ال�سركة وفقًا لقواعد الت�سجيل والإدراج واأنظمة الهيئة. 

ال�سركة ل تخ�سع لأي اتفاق اأو ترتيب يمكن اأن يتطلب اإ�سدار اأو بيع اأو تحويل المزيد من الأ�سهم. 

المكتب الرئيس المسجل  212
يقع المكتب الرئي�س الم�سجل لل�سركة في �سارع العليا، حي العليا، الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية.  ولدى ال�سركة فرع اآخر في مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود 

ال�سمالية، م�سجل في ال�سجل التجاري برقم 3451001378 وتاريخ 1429/11/3هـ )الموافق 2008/11/2م (.

التسهيالت االئتمانية والتمويل    212
قدره   بمبلغ  مرابحة  �سورة  في  م�سرفية  وخدمات  تمويل  اتفاقية   )NCB( التجاري  الأهلي  البنك  مع  ال�سركة  اأبرمت  2009/12/21م(  )الموافق  1431/01/04هـ  بتاريخ 
220.000.000 ريال �سعودي خ�س�س لتمويل راأ�س المال العامل لل�سركة وت�سديد الدفعة النهائية للمقاول الرئي�سي �سركة التعفف اإ�س تي اإ�س )التعفف STS( ب�سعر فائدة )�سايبور 
+ 1.5%(، ويتم �سداد اإجمالي القر�س عن طريق متح�سالت الكتتاب في حال تنفيذه اأو عن طريق قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي )SIDF( في حال الح�سول على تمويل من هذا 
ال�سندوق اأو ي�سدد دفعة واحدة من م�سادر ال�سركة الذاتية، وينتهي العمل بهذه التفاقية في 2010/07/15م غير اأنه يحق للبنك اأن يوقف اأو يلغي هذه التفاقية كليًا اأو جزئيًا في 

اأي وقت ي�ساء قبل نهاية الأجل واأن يطالب ال�سركة بت�سديد القر�س دون الحاجة اإلى موافقتها اأو حقها في العترا�س على ذلك.

وقد قامت ال�سركة ب�سداد دفعة اأولى من القر�س تبلغ )169.390.000( ريال �سعودي بعد ح�سولها عليها  من �سندوق التنمية ال�سناعية )SIDF( كدفعة اأولى .

وبتاريخ 1431/3/13هـ. اأبرمت ال�سركة اتفاقية تح�سل بمقت�ساها على تمويل من �سندوق التنمية ال�سناعية )SIDF( بمبلغ حده الأق�سى483.500.000 )اأربعمائة وثالث وثمانون 
مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي فقط ل غير( يتم ت�سديده عن طريق 14 ق�سطًا ن�سف �سنوية متتابعة  لمدة 8 �سنوات تنتهي في 1439/2/15هـ  كما بالجدول التالي:

المبلغ بالريالتاريخ اال�ستحقاقالق�سط
1432/8/1515.000.000هـ1
1433/2/1515.000.000هـ2
1433/8/1525.000.000هـ3
1434/2/1525.000.000هـ4
1434/8/1530.000.000هـ5
1435/2/1530.000.000هـ6
1435/8/1535.000.000هـ7
1436/2/1535.000.000هـ8
1436/8/1540.000.000هـ9

1437/2/1540.000.000هـ10
1437/8/1545.000.000هـ11
1438/2/1545.000.000هـ12
1438/8/1550.000.000هـ13
1439/2/1553.500.000هـ14

483.500.000 ريال �سعوديالمجموع
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غير اأن ال�سندوق غير ملزم بتقديم كامل المبلغ المذكور اإذا لم يعتمد قيمة بع�س التكاليف التي تم ا�ستخدامها من قبل ال�سركة في تنفيذ الم�سروع. ولل�سندوق في هذا الخ�سو�س الحق 
اإما في وقف �سرف القر�س حتى يتم ا�ستيفاء ال�سروط اأو اأن يخف�س ال�سندوق القر�س في حدود ما يعتمده من التكاليف. 

و يجوز لل�سركة اأن ت�سدد في اأي يوم كامل مبلغ القر�س اأو جزًء منه معجاًل بالعملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية دون اأي ح�سم اأو اقتطاع اأيًا كان . 

وتتعهد ال�سركة في ا�ستخدامها للقر�س بالإلتزام بالآتي: 

الحد الأعلى لالإيجارات )25.000.000( ريال �سعودي �سنويًا.   -1

ن�سبة راأ�س المال العامل ل تقل عن 1:1 طوال اأجل القر�س.   -2

ن�سبة المطلوبات اإلى �سافي القيمة الملمو�سة ل تزيد عن 1:3 طوال اأجل القر�س.   -3

الحد الأق�سى لالأرباح الم�سموح بتوزيعها الأقل فيما بين:   -4

zz 25% من راأ�س المال المدفوع، اأو

zz .مجموع اأق�ساط قر�س ال�سندوق الم�ستحقة خالل �سنة التوزيع

الحد الأق�سى للم�سروفات الراأ�سمالية )50( مليون ريال �سعودي �سنويًا.   -5

وتتعهد ال�سركة بتزويد ال�سندوق خالل فترة القر�س بالقوائم المالية المدققة في موعد اأق�ساه 90 يومًا من بعد انتهاء ال�سنة المالية . بالإ�سافة اإلى البيانات المالية الموؤقتة كل فترة 
ثالثة اأ�سهر خالل 30 يومًا من انتهائها . 

هذا و�سيتم ا�ستخدام مبلغ القر�س في تمويل عمليات ال�سركة وت�سديد قر�س البنك الأهلي التجاري المو�سح �سابقًا.

ولم تح�سل ال�سركة على اأي ت�سهيالت ائتمانية اأو تمويل بخالف ما ذكر �سابقًا حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

عقود  عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  212
ال�سركة لي�س لديها عقود عمل مع اأع�ساء مجل�س اإدارتها.

هناك عقد عمل موقع مع الدكتور فهد بن محمد الهبدان، المدير العام لل�سركة، منذ 23 فبراير 2007م، ومدة هذا العقد 12 �سهرًا ويتم تجديده �سنويًا. 

ال�سركة لديها عقود عمل مع اأع�ساء الإدارة العليا التالية اأ�سمائهم: 

zz سالم حمود الرو�سان�

zz   سيد عبد اللطيف �سيد اأحمد�

zz ب�سيم ميهوب عبد العظيم

zz سامي اأحمد ع�سقي�

zzسعد علي  الغامدي�

zz احمد اإبراهيم العجلة

zz في�سل محمد العاني

القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين  213
لم تمنح ال�سركة اأية قرو�س لأع�ساء مجل�س الإدارة اأو الإدارة العليا. وعماًل باأحكام القواعد والأنظمة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة، فاإنه ل يجوز لل�سركة منح قرو�س لأع�ساء 

مجل�س اإدارتها واإدارتها العليا اأو �سمان القرو�س للغير. 

التراخيص الحكومية  -211

الترخيص الصناعي 111-11

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س �سناعي رقم )25 / �س( بتاريخ 1426/01/11هـ )الموافق 2005/02/20م ( والمعدل بالترخي�س رقم )716/�س( بتاريخ 1430/11/08هـ )الموافق 
2009/10/27م( �سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة لإنتاج : 

zz .1.400.000( مليون واأربعمائة األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي العادي المكي�س( 

zz .350.000( ثالثمائة وخم�سون األف طن �سنويًا من الإ�سمنت البورتالندي ال�سائب(
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ترخيص تشغيل المحجر 111-11

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س رقم )59/ ق( بتاريخ 1428/07/03هـ )الموافق 2007/07/17م ( من وزارة البترول والثروة المعدنية لت�سغيل محجر ل�ستخراج الحجر الجيري ل�سناعة 
الإ�سمنت في الجزء الجنوبي من مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�سمالية،، بالمنطقة ال�سمالية. تبلغ الم�ساحة التي ي�سملها الترخي�س 22.647 كيلومترًا مربعًا، 

والترخي�س �ساري المفعول لمدة )30( ثالثين �سنة هجرية من تاريخ �سدوره. 

الشهادة البيئية 111-11

ح�سلت ال�سركة على �سهادة اعتماد للبيئة �سادرة عن الرئا�سة العامة وحماية البيئة بتاريخ 1427/10/24هـ  )الموافق 2006/11/16م(. 

عضوية الغرفة التجارية والصناعية 111-11

ح�سلت ال�سركة على ع�سوية الغرفة التجارية وال�سناعية بالريا�س �سارية المفعول حتى 1432/01/25هـ  )الموافق 2010/12/31م (. 

الملكية الفكرية  2111
بتاريخ   )988/64( رقم  التجارية  العالمة  ت�سجيل  ل�سهادة  وفقًا   )19( الفئة  في  وال�سناعة  التجارة  وزارة  في  م�سجلة  وهي  الجوف«  اإ�سمنت  »�سركة  التجارية  العالمة  ال�سركة  تمتلك 
1429/5/3هـ )الموافق 2008/5/9م(. وبموجب �سهادة الت�سجيل ونظام حماية العالمات التجارية، فاإن العالمة التجارية لل�سركة تتمتع بالحماية خالل الفترة من 1428/11/29هـ  

)الموافق 2007/12/9م( حتى 1438/11/28هـ )الموافق 2017/8/21م (. 

الدعاوي والمطالبات  2111
يوؤكد اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة العليا لل�سركة بتاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه اأن �سركة اإ�سمنت الجوف لي�ست طرفًا في اأي ادعاء اأو تحكيم ق�سائي اأو اأي متابعات اأو ت�سويات مجتمعة اأو 

منفردة من �ساأنها اأن توؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة المالي اأو نتائج اأعمالها. واأنه ح�سب علمهم واعتقادهم ليوجد اأي تهديد محتمل اأو قائم باتخاذ مثل هذه الإجراءات. 

ملخص العقود الهامة 2111
ال�سركة طرف في العقود الهامة التالية المتعلقة باإن�ساء وت�سغيل م�سنعها. 

111111 )STS العقد المبرم مع شركة التعفف إس تي إس )التعفف

وهي �سركة مقاولت �سعودية من الطراز الأول، وقد قامت بتنفيذ العديد من الم�ساريع ال�سناعية والتجارية لكل من القطاعين الحكومي الخا�س، بالإ�سافة اإلى عدد من م�ساريع الكهرباء 
والبنية التحتية، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي )2.261( ما بين عامل وموظف، وتاريخ العقد هو 2006/12/1م  بهدف اإن�ساء م�سنع جديد لالإ�سمنت بطاقة )5.000( طن يوميًا على 

اأ�سا�س ت�سليم مفتاح. وقد تمت عملية الختيار على اأ�سا�س الجدارة بعيدًا عن اأية م�سلحة اأو عالقة اأخرى. 

القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 991.875.000 ريال �سعودي.

وي�سمل نطاق العمل ما يلي:  

zz الأعمال الهند�سية و اأعمال الت�سميم والتوريد والنقل والإمدادات والت�سليم اإلى موقع الم�سنع، والتاأمين والتفريغ بالإ�سافة اإلى تخزين وحفظ المعدات المطلوبة
في الموقع. 

zz .اأعمال الهند�سة والت�سميم المعماري وتوريد وتنفيذ جميع الأعمال الخا�سة بالأعمال المدنية والهياكل

zz .تجهيز وتركيب الأجهزة والمعدات والمواد، بالإ�سافة اإلى عمل التجارب الالزمة للتاأكد من اكتمال تجهيزات الت�سغيل وكذلك تدريب موظفي ال�سركة

zz . اإدخال المعدات حيز الت�سغيل التجاري وتجهيزها واختبار اأدائها ومعالجتها عن طريق اإ�سالحها اأو ا�ستبدال اأي عيب

zz  . وقد بداأ الت�سغيل التجاري للم�سنع في �سهر مايو 2010م كما كان مخططًا، بينما الت�سغيل التجريبي كان قد بداأ  في �سهر فبراير 2010م

111111 )ASG(اتفاقية خدمات إدارة المشروع  مع شركة المجموعة العربية للخدمات المحدودة

وقد بداأ تنفيذ التفاقية بالفعل بتاريخ 2007/1/1م  )الموافق 1427/12/11هـ ( لفترة 28 �سهرًا تبداأ من تاريخ النفاذ، وقابل للتمديد بعد للفترة الزمنية التي قد يتفق عليها بين الطرفين 
للقيام بما يلزم لإتمام اأعمال البناء والفح�س اأو تجهيز الم�سنع للخدمة. 

بلغت القيمة الإجمالية للعقد 6.160.000 ريال �سعودي. ول ي�سمل هذا المبلغ الثابت والمقطوع جميع النفقات التي يتكبدها المقاول لل�سفر لأغرا�س الم�سروع خارج المملكة. والغر�س من 
العقد هو تعيين مدير لم�سروع اإن�ساء م�سنع الإ�سمنت الجديد بطاقة 5.000 طن من الكلنكر يوميًا.

و�سي�سمن فريق الم�سروع من المجموعة العربية للخدمات المحدودة ) ASG( اإدارة الأن�سطة الهامة التالية: الم�ستريات، والتعاون مع ال�سركة في مراجعة ال�سمانات المقدمة من قبل 
موردي المعدات قبل تثبيت اأمر �سراء المعدات ، وتاأمين ال�سمانات الالزمة لل�سركة من المقاولين وموردي المعدات، واإدارة العقود، ومراجعة واعتماد مخططات وت�ساميم المقاول، 
والإ�سراف على اأعمال المقاول في الموقع ومراجعة ومراقبة تقدم �سير العمل في اأن�سطة عمل المقاول في مجالت التنفيذ وال�سراء، وتقييم ن�سبة العمل المنجز، واإ�سدار الم�ستخل�سات 

ومراقبة التكاليف، وكذلك مراجعة ومراقبة برنامج �سمان الجودة، والمعاينة واختبارات الأداء، وتحديد وت�سحيح العيوب، وتقييم المطالبات واإعداد التقارير وتوزيعها. 
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فنيًا  111111 مستشارًا   )HOLTEC( المحدودة  الخاصة  لالستشارات  هولتيك  شركة  بتعيين  القاضي  االستشارات  عقد 
للشركة

وقد تم اإبرام هذه التفاقية بتاريخ 2007/3/10م )الموافق 1428/2/20هـ (، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها )2007/3/10م الموافق 1428/2/20هـ(. 
ومدة التفاقية ال�ست�سارية 40 �سهرًا. والأتعاب الأ�سا�سية البالغة )800.000( دولر اأمريكي مخ�س�سة لمراجعة الت�ساميم الهند�سية وخدمات مراقبة عمليات ال�سراء. وتدفع الر�سوم 
على اأ�سا�س 150 يوم عمل. وتدفع ر�سوم اأخرى عن اأي اأيام اإ�سافية على اأ�سا�س يومي بنف�س الن�سبة. اأما م�ساريف ال�سفر والإقامة والإعا�سة فيتم �سدادها بالتكلفة، وتقدر بمبلغ 40.000 

دولر اأمريكي. 

111111  CITEC اتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة

�سركة ت�ساينا تريمف اإنترنا�سيونال اإنجنيرنج المحدودة )) China International Engineering Co. Ltd. Triumph )CTIEC(، وهي �سركة مقاولت �سينية عالمية  ذات 
 )China National Building Material Co. Ltd.( م�سوؤولية محدودة، ومتخ�س�سة في �سناعة الإ�سمنت والزجاج، وهي تابعة لـ�سركة ت�ساينا نا�سيونال بيلدنج ماتيريال المحدودة
)�سركة مدرجة ب�سوق هونج كونج لالأوراق المالية(،وقد قامت ال�سركة باإن�ساء اأكثر من )70( م�سنعًا من م�سانع الإ�سمنت بطاقات اإنتاجية تتراوح بين )2.500( و )12.000( طن يوميًا.

تبلغ مدة العقد ثالث �سنوات تبداأ من بداية توقيع العقد بتاريخ 2009/05/14م ، والهدف الرئي�سي من هذا العقد هو اأعمال الت�سغيل وال�سيانة لم�سنع ال�سركة في منطقة طريف بالإ�سافة 
اإلى توفير الخدمات الأخرى من اأجل �سمان توفير المنتج على نحو م�ستمر وم�ستدام وبجودة عالية، وي�سمل هذا اأي�سًا القيام بجميع المهام الإدارية والت�سغيلية والتقنية للم�سنع.

والعقد هو عقد محدد المدة بموجبه �سوف تح�سل ال�سركة ال�سينية على 6.95 دولر اأمريكي / طن من الكلنكر المنتج لل�سنة الأولى، وبالن�سبة لل�سنوات الالحقة �سيتم تعديل العقد كحد 
اأق�سى بن�سبة +/- 10% ح�سب تقلبات �سعر �سرف اليوان )العملة ال�سينية( مقابل الدولر الأمريكي . 

اتفاقية إمدادات الوقود مع شركة الزيت العربية السعودية 111111

تم اإبرام العقد في 01 اإبريل 2009م لمدة �سنة واحدة قابلة للتجديد �سنويًا لمدة مماثلة، وذلك بهدف توفير احتياجات ال�سركة من الوقود بمقدار )12.000( طن �سهريًا، وتبلغ اأجرة نقل 
الطن الواحد )115( ريال �سعودي، وهذا يعني اأن التكلفة الإجمالية للوقود في ال�سنة الواحدة تبلغ  )16.560.000( ريال �سعودي. 

العقود مع األطراف ذات العالقة 2112
بخالف التعامالت الواردة اأدناه فاإنه ل توجد اأي معامالت تجارية في الوقت الراهن مع اأي من اأع�ساء مجل�س الإدارة، اأو الإدارة العليا اأو حاملي اأ�سهم بن�سبة 5 % اأو اأكثر من راأ�س مال 
ال�سركة اأو اأي من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�سلحة مادية مبا�سرة اأو غير مبا�سرة من هذه التعامالت، كما اأنه لي�س لديهم الحق في الت�سويت على تلك ال�سفقات. وهذه التعامالت كما يلي:

zz. %12.24 تمتلك مجموعة ك�سب المالية )الم�ست�سار المالي مع �سركة الأهلي المالية( عدد12.500.000 �سهم من اأ�سهم �سركة اإ�سمنت الجوف بما يعادل ن�سبة
zz كل من الأع�ساء: الأمير خالد بن فهد بن خالد، وع�سري �سعد مزعل الع�سري، و �سعد �سنيتان ع�سري بن هديب، هم اأع�ساء مجل�س اإدارة في كٍل من مجموعة ك�سب

المالية و�سركة اإ�سمنت الجوف .  
zz .مجموعة ك�سب المالية هي اأحد الم�ست�سارين الماليين لعملية الكتتاب العام  ل�سركة اإ�سمنت الجوف

مراجعو الحسابات  2112
مراجعو ح�سابات ال�سركة هم مكتب الخرا�سي، محا�سبون ومراجعون قانونيون. 

العموالت  2112
يوؤكد مجل�س الإدارة والإدارة العليا لل�سركة باأن ال�سركة لم تدفع اأي عمولت اأو ح�سومات اأو عمولة و�ساطة اأو غيرها من التعوي�سات غير النقدية خالل فترة ال�سنتين ال�سابقتين مبا�سرة 

لطلب الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو بيع اأية اأوراق مالية من جانب ال�سركة. 

استمرار األنشطة  2112
لم يكن هناك تعليق لعمليات واأن�سطة ال�سركة منذ تاأ�سي�سها. كما اأن اأع�ساء مجل�س الإدارة ل ينوون اإدخال اأي تغيير جوهري في طبيعة الأن�سطة التي تقوم بها ال�سركة. كما اأنه لم يحدث 

اأي تغيير �سلبي هام في المركز المالي اأو التجاري لل�سركة منذ تاأ�سي�سها. 

رأس المال العامل  2112
يرى اأع�ساء مجل�س الإدارة اأنه بعد ا�ستالم متح�سالت الكتتاب فاإن ال�سركة �سيكون لديها قدر كاٍف من راأ�س المال العامل لتغطية احتياجاتها لفترة الـ 12 �سهرًا التي تلي مبا�سرة تاريخ 

هذه الن�سرة. 

توزيعات األرباح  2113
ال�سركة لم تعلن عن دفع ولم تدفع اأي اأرباح عن ملكية الأ�سهم منذ تاريخ تاأ�سي�سها. 
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رأس المال والمديونية  -211
الواردة في الق�سم 14   البيانات  اأن تقراأ مقترنة مع  الواردة في هذا الجدول ينبغي  البيانات  اأن  اأدناه بيانًا موجزًا ببنود راأ�س المال كما في 2009/12/31م. ويراعى  يت�سمن الجدول 

)"البيانات المالية المراجعة"(.

المبلغ القرو�س 
0قرو�س طويلة الأجل 

0قرو�س ق�سيرة الأجل 
0مجموع القرو�س 

حقوق الم�ساهمين 
1.021.000.000راأ�س المال

0م�ساهمة من الم�ساهمين
0احتياطي نظامي

)49.103.053(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل
971.896.947اإجمالي حقوق الم�ساهمين

971.896.947اإجمالي الر�سملة

االلتزامات الطارئة  2111
حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة، لي�س لدى ال�سركة اأية التزامات طارئة اأو �سمانات قائمة، با�ستثناء تلك الواردة في هذه الن�سرة. 

الضمانات والرهونات  2111
لدى ال�سركة ت�سهيالت مرابحة تجارية محلية من البنك الأهلي التجاري منذ تاريخ 1428/6/5هـ، الموافق 2007/6/20م، بمبلغ اإجمالي قدره 383.700.000 ريال �سعودي. وتاريخ 

ال�ستحقاق النهائي لهذه المرابحة هو 2009/12/31م.

بخالف ما تقدم، ل يوجد لدى ال�سركة اأي �سند مديونية م�سمون اأو غير م�سمون، برهن اأو بدون رهن.

صكوك الملكية  2111
لدى ال�سركة عقد اإيجار بتاريخ 1429/2/17هـ )الموافق 2008/2/24م( لمقرها الرئي�سي الواقع في مركز المو�سى ال�سكني والتجاري، وهو المكتب رقم 221/ب، �سارع العليا، الريا�س، 
المملكة العربية ال�سعودية. ومدة عقد الإيجار �سنة واحدة من 1429/3/1هـ )الموافق 2008/3/9م حتى 1430/2/28هـ )الموافق 2009/1/24م(، وهو قابل للتجديد تلقائيًا لمدة 

اأخرى. والإيجار ال�سنوي الحالي هو 166.175 ريال �سعودي.

حقوق التعدين  2112
ح�سلت ال�سركة بتاريخ 1428/07/03هـ )الموافق 2007/07/17م( على رخ�سة محجر مواد خام ل�ستخراج الحجر الجيري في الجزء الجنوبي من مدينة طريف بمحافظة طريف 
التابعة لمنطقة الحدود ال�سمالية، وذلك بموجب الترخي�س رقم )59 / ق(. ومدة الترخي�س )30( ثالثين �سنة هجرية من تاريخ �سدوره. وال�سركة ملزمة بدفع مبلغ 10.000 ريال �سعودي 

م�سبقًا لكل كيلومتر مربع )وقد تم دفع هذا المبلغ(. 

ولدى الوزارة الحق في اإنهاء الترخي�س في حال: 

zz .اإخفاق ال�سركة في ت�سديد الدفعة المقررة اإلى الحكومة في غ�سون 150 يومًا من تاريخ ا�ستحقاقها
zz .قيام ال�سركة بتقديم معلومات غير �سحيحة
zz .اإخفاق ال�سركة في اتخاذ التدابير الالزمة خالل )60( يومًا من تلقيها اإخطارًا بت�سحيح اأي عمل يهدد �سحة و�سالمة موظفيها اأو غيرهم اأو الهياكل المعدنية
zz اإخفاق ال�سركة لمدة )60( يومًا بعد ا�ستالم اإ�سعار خطي من الوزارة بتنفيذ اللتزامات المطلوبة بموجب نظام ال�ستثمار في مجال التعدين ولئحته التنفيذية اأو

الترخي�س. 
zz اإخفاق ال�سركة في اتخاذ التدابير الالزمة خالل )60( يومًا من تاريخ اإخطارها بذلك اأو اتخاذ ما يلزم من اإجراءات للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والمناطق

ال�سياحية. 

عقود التأمين  2112
اأبرمت ال�سركة بولي�سة تاأمين على الممتلكات وتاأمين م�سوؤولية �سد الغير مع �سركة التاأمين التعاوني "التعاونية" اعتبارًا من 2010/2/16م )الموافق 1431/3/2هـ( حتى  2011/2/15م 
)الموافق 1432/3/12هـــ( . واأكدت ال�سركة اأنه ل توجد اأي مطالبات تاأمين لم يبت فيها حتى تاريخه اأو لم يتم ت�سويتها، كما اأن ال�سركة لي�ست على علم باأية ظروف راهنة يمكن اأن توؤدي 

اإلى اأي مطالبة تاأمين. 
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ملخص النظام األساسي للشركة  7
اسم الشركة  211

ا�سم ال�سركة هو "�سركة اإ�سمنت الجوف". 

أغراض الشركة  211
zz:اإن الغر�س من تاأ�سي�س ال�سركة هو ت�سجيع ال�ستثمار ومبا�سرته بمفردها اأو مع الغير في المجالت التالية
zz.اإنتاج اإ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات بموجب الترخي�س ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة
zz.تجارة الجملة والتجزئة في منتجات ال�سركة ومواد البناء
zz .تاأ�سي�س اأو الم�ساركة في تاأ�سي�س �سركات الخدمات ال�سناعية لأغرا�س ال�سيانة وتوفير الخدمات لم�سانع ال�سركة، �سواًء داخل المملكة اأو خارجها
zz .اإدارة وت�سغيل م�سانع الإ�سمنت البورتالندي العادي والمقاوم وغيرها
zz .تملك الأرا�سي والعقارات والملكية الفكرية ذات ال�سلة بتحقيق اأغرا�س ال�سركة
zz تاأ�سي�س اأو الم�ساركة في تاأ�سي�س ال�سركات التي تكمل اأو تتمم ن�ساط ال�سركة واإن�ساء م�سانع من م�ستقات الإ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�سانع البلوك والبالط

وغير ذلك في نف�س المجال. 
zz .الوكالت التجارية

المركز الرئيسي للشركة 211
يقع مقر ال�سركة في مدينة الريا�س. ويجوز لمجل�س الإدارة اإن�ساء فروع اأو مكاتب اأو وكالت لل�سركة داخل المملكة اأو خارجها. 

مدة الشركة  212
مدة ال�سركة 99 �سنة بالتقويم الميالدي تبداأ من 2006/8/5م وتنتهي في 2105/8/4م. 

رأس مال الشركة  212
حدد راأ�س مال ال�سركة بمبلغ وقدره )1.300.000.000( ريال )مليار وثالثمائة مليون ريال ( مق�سم اإلى )130.000.000( �سهم )مائة وثالثون مليون �سهم ( مت�ساوية القيمة تبلغ 

القيمة الأ�سمية لكل �سهم )10( ريال وجميعها اأ�سهم نقدية.  

المساهمون في الشركة  212
اكتتب الموؤ�س�سون في )102.100.000( �سهم )مائة واثنان مليون ومائة األف �سهم ( بقيمة )1.021.000.000( ريال )مليار وواحد وع�سرون مليون ريال ( من اإجمالي اأ�سهم ال�سركة 
البالغ عددها )130.000.000( �سهم )مائة وثالثون مليون �سهم( بقيمة )1.300.000.000( ريال )مليار وثالثمائة مليون ريال ( وقد تم الوفاء بالجزء المدفوع من راأ�س المال عند 

التاأ�سي�س. 

عدم تسديد قيمة األسهم  212
اإذا تخلف الم�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجل�س الإدارة بعد اإنذار الم�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه المثبت في �سجل الم�ساهمين بيع ال�سهم في مزاد 
علني، ومع ذلك يجوز للم�ساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة الم�ستحقة عليها م�سافًا اإليها الم�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة، وت�ستوفي ال�سركة من ح�سيلة البيع 
المبالغ الم�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا لم تف ح�سيلة البيع بهذه المبالغ جاز لل�سركة اأن ت�ستوفي الباقي من جميع اأموال الم�ساهم وتلغي ال�سركة ال�سهم الذي بيع وتعطي 

الم�ستري �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم الملغي وتوؤ�سر بذلك في �سجل الم�ساهمين. 

األسهم  212
تكون الأ�سهم ا�سمية و ل يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية، واإنما يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ساف فرق القيمة اإلى الحتياطي النظامي ولو 
بلغ حده الأق�سى، وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�سركة، فاإذا تملكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال الحقوق المخت�سة بال�سهم ويكون 

هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولين بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.  

نقل ملكية األسهم  213
الأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهاداتها وا�ستثناًء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم التي تعطي مقابل الح�س�س العينية اأو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها الموؤ�س�سون قبل ن�سر الميزانية 

وح�ساب الأرباح والخ�سائر عن �سنتين ماليتين كاملتين ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. 

ت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به الموؤ�س�سون في حالة زيادة راأ�س المال قبل انق�ساء فترة الحظر، وذلك بالن�سبة للمدة المتبقية من هذه الفترة، ويوؤ�سر على هذه ال�سكوك بما يدل 
على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.

37



ومع ذلك ، يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا لأحكام بيع الحقوق من اأحد الموؤ�س�سين اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء مجل�س الإدارة لتقديمها ك�سمان لالإدارة 
اأو من ورثة اأحد الموؤ�س�سين في حالة وفاته اإلى الغير.

سجل المساهمين  -211
تتداول الأ�سهم ال�سمية بالقيد في �سجل الم�ساهمين يت�سمن على اأ�سمائهم وجن�سياتهم ومهنهم ومحال اإقامتهم وعناوينهم واأرقام الأ�سهم والقدر المدفوع منها ويوؤ�سر بهذا القيد على 
الأ�سهم، و ل يعتد بنقل ملكية الأ�سهم في مواجهة ال�سركة اأو الغير اإل من تاريخ القيد في ال�سجل المذكور اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأ�سهم، 
ويفيد الكتتاب في الأ�سهم وتملكها قبول الم�ساهم لنظام ال�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر عن جمعيات الم�ساهمين وفقًا لأحكام هذا النظام �سواًء كان حا�سرًا اأو غائبًا و�سواًء كان 

موافقًا على هذه القرارات اأو مخالفًا لها.  

شهادات األسهم  2111
ت�سدر ال�سركة �سهادات الأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعًا عليها من رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة اأو من يفو�سه من اأع�ساء المجل�س وتختم بخاتم ال�سركة ويت�سمن ال�سهم على 
الأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر بالترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وقيمة راأ�س المال وعدد الأ�سهم الموزع عليها وقيمة 
الأ�سهم ال�سمية، والمبلغ المدفوع منها وغر�س ال�سركة باخت�سار ومركزها الرئي�سي ومدتها، ويجوز اأن يكون لالأ�سهم كوبونات ذات اأرقام م�سل�سلة وم�ستملة على رقم ال�سهم المرفقة به. 

زيادة رأس المال    2111
للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى القت�سادية وبعد موافقة الجهات المخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرًة اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س القيمة 
ال�سمية التي لالأ�سهم الأ�سلية ب�سرط اأن يكون راأ�س المال الأ�سلي قد دفع باأكمله، وبمراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويعين القرار طريقة زيادة راأ�س المال، ويكون للم�ساهمين اأولوية 
الكتتاب بالأ�سهم الجديدة النقدية ويعلن هوؤلء باأولويتهم بالن�سر في جريدة يومية عن قرار زيادة راأ�س المال و�سروط الكتتاب، ويبدي كل م�ساهم رغبته في ا�ستعمال حقه في الأولوية 

خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الن�سر الم�سار اإليه. 

وتوزع تلك الأ�سهم على الم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا الكتتاب بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية ب�سرط األ يجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من 
الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�سليين الذين طلبوا اأكثر من ن�سيبهم  بن�سبة ما يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية على األ يجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة و يطرح ما 

يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.  

تخفيض رأس المال 2111
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، 
و ل ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات  عن الأ�سباب الموجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة، واأثر التخفي�س في هذه اللتزامات وبمراعاة ما يق�سي به نظام 
ال�سركات، ويبين القرار طريقة التخفي�س، واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س المال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�ساتهم عليه خالل )60( �ستين يومًا من 
تاريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعتر�س اأحدهم وقدم لل�سركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�سركة اأن 

توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.  

تشكيل مجلس اإلدارة 2112
يتولى اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة موؤلف من )7( �سبعة اأع�ساء تعينهم الجمعية العامة العادية للم�ساهمين لمدة ل تزيد عن ثالث �سنوات، ومع ذلك يجوز اأن تكون مدة اأول مجل�س اإدارة 

)5( خم�س �سنوات على الأكثر تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.

أسهم التأهيل 2112
يجب اأن يكون ع�سو مجل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها ال�سمية عن )10.000( ع�سرة اآلف ريال، وتودع هذه الأ�سهم خالل )30( ثالثين يومًا من تاريخ تعيين 
الع�سو اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء مجل�س الإدارة وتظل غير قابلة للتداول اإلى اأن تق�سي المدة المحددة 
ل�سماع دعوى الم�سوؤولية في المادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل في الدعوى المذكورة. واإذا لم يقدم ع�سو مجل�س الإدارة اأ�سهم ال�سمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت 

ع�سويته. 

سلطات مجلس اإلدارة  2112
مع مراعاة  الخت�سا�سات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات في اإدارة ال�سركة وت�سريف اأمورها والت�سرف في اأ�سولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق ال�سراء 
وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقب�س الثمن وت�سليم الثمن، على اأن يت�سمن مح�سر مجل�س الإدارة وحيثيات قراره للت�سرف في اأ�سول وممتلكات وعقارات ال�سركة 

مراعاة ال�سروط التالية:

zz  .اأن يحدد المجل�س في قرار البيع الأ�سباب والمبررات له
zz .اأن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل
zz .اأن يكون البيع حا�سرًا اإل في حالت ال�سرورة وب�سمانات كافية
zz .اأن ل يترتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو تحميلها بالتزامات اأخرى

38



كما يجوز لمجل�س الإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقرو�س التجارية التي ل تجاوز اآجالها نهاية مدة ال�سركة مع مراعاة ال�سروط التالية:

zz.اأن ل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة المالية لل�سركة عن 50% من راأ�س مال ال�سركة
zz.اأن يحدد مجل�س الإدارة في قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده
zz.اأن يراعى في �سروط القر�س وال�سمانات المقدمة له عدم الإ�سرار بال�سركة وم�ساهميها وال�سمانات العامة للدائنين

كما يكون لمجل�س الإدارة حق ال�سلح والتنازل والتعاقد واللتزام والرتباط با�سم ال�سركة ونيابة عنها، ولمجل�س الإدارة القيام بكافة الأعمال اأو الت�سرفات التي من �ساأنها تحقيق اأغرا�س 
ال�سركة. ويكون لمجل�س اإدارة ال�سركة وفي الحالت التي يقدرها حق اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق م�سلحتها، على اأن يت�سمن مح�سر مجل�س الإدارة وحيثيات 

قراره مراعاة ال�سروط التالية:  

zz .اأن يكون الإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى
zz .اأن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد
zz  .الإبراء حق للمجل�س ل يجوز التفوي�س فيه

ولمجل�س الإدارة اأن يوكل نيابة عنه في حدود اخت�سا�سه واحدًا اأو اأكثر من اأع�سائه اأو من الغير في اتخاذ اإجراءات اأو ت�سرف معين اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة، وللمجل�س حق تفوي�س 
من يراه من اخت�سا�ساته و�سالحياته.

مكافأة مجلس اإلدارة  2112
تتكون مكافاأة مجل�س الإدارة وفقًا لأنظمة ال�سركة وفي حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركة اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة له، وي�ستمل تقرير مجل�س الإدارة اإلى الجمعية 
العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المالية من رواتب ون�سيب من الأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغير ذلك من المزايا، كما ي�ستمل 

التقرير المذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء المجل�س بو�سفهم موظفين اأو اإداريين اأو ما قب�سوه نظير اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية �سبق اأن وافقت عليها الجمعية العامة لل�سركة.

رئيس المجلس والعضو المنتدب  وسكرتير المجلس  2112
يعين مجل�س الإدارة من بين اأع�سائه رئي�سًا، كما يجوز له اأن يعين من بين اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا، و ل يجوز الجمع بين مركز رئي�س المجل�س ومركز الع�سو المنتدب، ويحدد مجل�س الإدارة 
بقرار منه اخت�سا�سات و�سالحيات كل من رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب، ويمثل رئي�س مجل�س الإدارة اأو الع�سو المنتدب ال�سركة في عالقتها مع الغير واأمام الق�ساء ولأي منهما 
حق التوقيع وتوكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن ال�سركة، ويكون لكل من رئي�س مجل�س الإدارة والع�سو المنتدب حق التوقيع على عقود التاأ�سي�س وتعديالتها في ال�سركات التي ت�سترك 

فيها ال�سركة وغيرها من العقود وال�سكوك و الإفراغات اأمام كاتب العدل اأو اأمام الجهات الر�سمية. 

ويعين مجل�س الإدارة �سكرتيرًا من بين اأع�سائه اأو من غيرهم ويحدد مجل�س الإدارة اخت�سا�سات ال�سكرتير ومكافاآته، و ل تزيد مدة رئي�س المجل�س والع�سو المنتدب وال�سكرتير ع�سو 
مجل�س الإدارة عن مدة ع�سوية كل منهم في المجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم.  

اجتماعات المجلس  2113
يجتمع مجل�س الإدارة في المركز الرئي�سي بدعوة من رئي�سه، ويجب على رئي�س المجل�س اأن يدعوه اإلى الجتماع متى طلب اإليه ذلك كتابة اثنان من الأع�ساء.  

النصاب والتمثيل  -211
ل يكون اجتماع المجل�س �سحيحًا اإل اإذا ح�سره )4( اأربعة اأع�ساء على الأقل، ب�سرط األ يقل عدد الحا�سرين عن )4( اأربعة، وفي حالة اإنابة ع�سو مجل�س الإدارة ع�سوًا اآخر في ح�سور 

اجتماعات المجل�س يتعين اأن تكون الإنابة طبقًا لل�سوابط الآتية:  

zz  .ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكثر من ع�سو واحد في ح�سور ذات الجتماع
zz  .يجب اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة
zz  .ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب الت�سويت ب�ساأنها

ت�سدر قرارات المجل�س باأغلبية اآراء الأع�ساء الحا�سرين وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح الجانب الذي منه الرئي�س.  

محاضر االجتماعات  2111
تثبت مداولت المجل�س وقراراته في محا�سر يوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير، وتدون هذه المحا�سر في �سجل خا�س يوقعه رئي�س المجل�س وال�سكرتير. 

الجمعية العامة  2111
الجمعية العامة المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة. لكل م�ساهم حائز على )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل حق ح�سور 

الجمعية العامة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غير اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة في ح�سور الجمعية العامة.

 الجمعية العمومية التاأ�سي�سية: تخت�س الجمعية التاأ�سي�سية بالأمور التالية :

zz.التحقق من الكتتاب بكل راأ�س المال ومن الوفاء بالحد الأدنى من راأ�س المال وبالقدر الم�ستحق من  قيمة الأ�سهم
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zz .و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة ولكن ل يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�س عليها اإل بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها
zz  . تعيين اأول مراقب ح�سابات لل�سركة
zz  .المداولة في تقرير الموؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ساها التاأ�سي�س
zz .تعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة

 وي�سترط ل�سحة انعقادها ح�سور عدد من المكتتبين يمثل ن�سف راأ�س المال على الأقل. 

الجمعية العامة العادية 2111
فيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية، تخت�س الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة �سهور التالية 

لنتهاء ال�سنة المالية لل�سركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت الحاجة اإلى ذلك. 

الجمعية العامة غير العادية 2112
تخت�س الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�سا�س الجمعية العامة العادية 

و ذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة.  

كيفية عقد الجمعيات العامة  2112
تنعقد الجمعيات العامة للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة، وعلى مجل�س الإدارة اأن يدعو الجمعيات العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب الح�سابات اأو عدد من الم�ساهمين يمثل )%5( 
من راأ�س المال على الأقل، وتن�سر الدعوة لنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها المركز الرئي�سي لل�سركة قبل الميعاد المحدد 
لالنعقاد بـ )25( خم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وت�ستمل الدعوة على جدول الأعمال، وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة 

خالل المدة المحددة للن�سر.  

إثبات حضور اجتماعات الجمعية العامة  2112
يحرر عند انعقاد الجمعية ك�سف باأ�سماء الم�ساهمين الحا�سرين والممثلين ومحال اإقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالإ�سالة اأو بالوكالة وعدد الأ�سوات المخ�س�سة لهم، 

ويكون لكل ذي م�سلحة الطالع على هذا الك�سف.  

النصاب القانوني للجمعية العامة العادية  2112
ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون ن�سف راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع الأول وجبت الدعوة اإلى اجتماع 
ثاٍن يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المن�سو�س عليها في المادة )30( من هذا النظام ويعتبر الجتماع الثاني �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم 

الممثلة فيه.

النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية  2112
ل يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا  اإل اإذا ح�سره م�ساهمون يمثلون ن�سف راأ�س المال على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع 

ثاٍن بنف�س الأو�ساع المن�سو�س عليها في المادة ال�سابقة ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال على الأقل . 

حقوق التصويت  2113
لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم يمثله في الجمعية التاأ�سي�سية وتح�سب الأ�سوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم .  

التصويت باألغلبية -211
ت�سدر القرارات في الجمعية التاأ�سي�سية بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيها، ومع ذلك، اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت موافقة اأغلبية المكتتبين 
باأ�سهم نقدية والتي تمثل ثلثي الأ�سهم المذكورة على الأقل بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدموا الح�س�س العينية اأو الم�ستفيدين من المزايا الخا�سة، ول يكون لهوؤلء راأي في هذه القرارات 

ولو كانوا من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية. 

وت�سدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة في الجتماع. كما ت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع اإل اأذا 
كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س المال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء المدة المحددة في نظامها اأو باإدماج ال�سركة في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى فال يكون 

القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم الممثلة في الجتماع.  

حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة  2111
لكل م�ساهم حق مناق�سة المو�سوعات المدرجة في جدول اأعمال الجمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات، ويجيب مجل�س الإدارة اأو مراقب الح�سابات 

على اأ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، و اإذا راأى الم�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غير مقنع احتكم اإلى الجمعية وكان قرارها في هذا ال�ساأن نافذًا.
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إجراءات عقد الجمعية العامة  2111
يراأ�س الجمعية العمومية رئي�س مجل�س الإدارة اأو من ينيبه من اأع�ساء مجل�س الإدارة في حالة غيابه، ويعين الرئي�س �سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات، ويحرر باجتماع الجمعية مح�سرًا 
يت�سمن اأ�سماء الم�ساهمين الحا�سرين اأو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازاتهم بالأ�سالة اأو الوكالة وعدد الأ�سوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت 
عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت في الجتماع ، وتدون المحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل خا�س يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�سوات.  

تعيين مراجع الحسابات  2111
يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكثر من بين المراقبين الم�سرح لهم بالعمل في المملكة، وتعينه الجمعية العامة �سنويًا وتحدد مكافاأته ويجوز لها اإعادة تعيينه.هذا وقد عين الم�ساهمون 

الحاليون مكتب الخرا�سي محا�سبون ومراجعون قانونيون ليكون مراجع الح�سابات الأول لل�سركة. 

اإلطالع على السجالت  2112
لمراقب الح�سابات في كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله اأي�سًا اأن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة الح�سول عليها وله اأي�سًا اأن 

يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها. 

 تقرير مراجع الحسابات  2112
على مراقب الح�سابات اأن يقدم اإلى الجمعية العامة ال�سنوية تقريرًا ي�سمنه موقف ال�سركة من تمكينه من الح�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها، وما يكون قد ك�سفه من مخالفات 

لأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام هذا النظام وراأيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع. 

السنة المالية  2112
تبداأ ال�سنة المالية لل�سركة في 1 يناير وتنتهي في 31 دي�سمبر من كل �سنة ميالدية. 

الحسابات السنوية  2112
يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح والخ�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة 
ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنتهية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية ب�ستين يومًا على الأقل، وي�سع المجل�س هذه الوثائق 
تحت ت�سرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المقرر لنعقاد الجمعية بخم�سة وخم�سين يومًا على الأقل، ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة اأو من يمثله هذه الوثائق الم�سار اإليها وتودع ن�سخ منها 
في المركز الرئي�سي لل�سركة تحت ت�سرف الم�ساهمين قبل الموعد المقرر لنعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وعلى رئي�س مجل�س الإدارة اأن ين�سر في �سحيفة توزع 
في المركز الرئي�سي لل�سركة الميزانية وح�ساب الأرباح والخ�سائر وخال�سة وافية من تقرير مجل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب الح�سابات، و اأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى 

الإدارة العامة لل�سركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل.    

توزيع األرباح السنوية 2112
توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع الم�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: 

zz .يجنب )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور ن�سف راأ�س المال
zz  .يجوز للجمعية العادية بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة اأن تجنب ن�سبة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وتخ�سي�سها لغر�س اأو اأغرا�س معينة
zz .يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمين تعادل )5%( على الأقل من راأ�س المال المدفوع
zz يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة ل تزيد عن )10%( من الباقي لمكافاأة مجل�س الإدارة، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ال�سادرة من وزارة التجارة وال�سناعة بهذا

ال�ساأن.
zz .يوزع الر�سيد الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�سة اإ�سافية  في الأرباح

سداد األرباح  2113
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجل�س الإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة. 

خسائر الشركة  -212
اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س المال وجب على اأع�ساء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها المعين في بند اأجل 

ال�سركة وين�سر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.  
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المنازعات  2121
في حال عدم توزيع اأرباح عن اأية �سنة مالية فاإنه ليجوز توزيع اأرباح عن ال�سنوات التالية اإل بعد دفع الن�سب المن�سو�س عليها في فقرة الأ�سهم الممتازة الممنوعة من حق الت�سويت. واذا 
ف�سلت ال�سركة في دفع هذه الن�سبة من الأرباح لمدة ثالث �سنوات متتالية فاإنه يجوز للجمعية الخا�سة لأ�سحاب هذه الأ�سهم اأن تقرر اإما ح�سورهم اجتماعات الجمعية العامة لل�سركة 
والم�ساركة في الت�سويت اأو تعيين ممثلين عنهم في مجل�س الإدارة بما يتنا�سب مع قيمة اأ�سهمهم في راأ�س المال وذلك اإلى اأن تتمكن ال�سركة من دفع كامل اأرباح الأولوية المخ�س�سة 

لأ�سحاب هذه ال�سهم عن ال�سنوات ال�سابقة . 

حل الشركة وتصفيتها 2121
عند انتهاء مدة ال�سركة اأو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيين م�سفي اأو اكثر وتحدد �سالحيتهم 
واأتعابهم وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر مجل�س الإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفي وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر 

الذي ليتعار�س مع اخت�سا�سات الم�سفين. 
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات  8
مقدمة 211

ت�ستند المناق�سة والتحليل التاليين للو�سع المالي لل�سركة ونتائج اأعمالها على القوائم المالية المراجعة لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و 
2007م )التي تغطي الفترة من 11 اإبريل 2006م اإلى 31 دي�سمبر 2007م( والإي�ساحات المرفقة بها، والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الح�سابات ب�سيغتها الواردة في الق�سم 14 
)"البيانات المالية المراجعة"(، ويجب قراءتها اإلى جانب تلك القوائم. يحتوي ق�سم "مناق�سة الإدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات" على عبارات م�ستقبلية تنطوي على جملة 
من المخاطر واأمور احتمالية غير موؤكدة، بينما قد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة ب�سكل جوهري عن تلك التي تت�سمنها العبارات الم�ستقبلية نتيجة لعدة عوامل منها ما �سيتم مناق�سته 
في هذا الق�سم، ومنها ما قد �سبق مناق�سته  في موا�سع اأخرى من ن�سرة الإ�سدار هذه وخ�سو�سًا في ق�سم »عوامل المخاطرة«. يغطي هذا الق�سم الأداء المالي التاريخي لل�سركة والذي 
يمثل ب�سكل رئي�سي اإدارة ال�سركة لراأ�سمالها وا�ستثماراتها خالل فترة المراجعة. ولذلك، ل يجب العتماد على التحليل التالي للنتائج المالية التاريخية كموؤ�سر حقيقي لأداء ال�سركة في 

الم�ستقبل عند بدء العمليات التجارية. 

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة 211
يقر اأع�ساء مجل�س اإدارة ال�سركة باأن المعلومات الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه ماأخوذة من القوائم المالية المراجعة لل�سركة دون اأية تغييرات جوهرية، واأن القوائم المالية قد تم اإعدادها 
وفقًا للمعايير المحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين )SOCPA(. كما يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة بعدم وجود اأي تغيير �سلبي جوهري في المركز المالي اأو 

التجاري لل�سركة خالل الثالث �سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2007م و2008م و 2009م وحتى تاريخ هذه الن�سرة. 

كذلك يقر اأع�ساء مجل�س الإدارة، باأن ال�سركة �سيكون لديها ما يكفي من الأموال لتلبية متطلبات راأ�س المال العامل لمدة )12( الإثنى ع�سر �سهرًا التي تلي عملية الكتتاب. 

لمحة عامة  211
تاأ�س�ست �سركة اإ�سمنت الجوف ك�سركة م�ساهمة �سعودية بموجب �سجل تجاري رقم )1010225259( وتاريخ 1427/11/1هـ )الموافق 2006/11/22م( و وفقًا للقرار الوزاري رقم )1870( 
وتاريخ 1427/7/11هـ )الموافق 2006/8/6م(. وقد بلغ راأ�س مال ال�سركة في تاريخ هذه الن�سرة )1.021.000.000( ريال مق�سم اإلى )102.100.000( �سهم. وتعتزم ال�سركة زيادة 
راأ�سمالها من خالل عملية الطرح لالكتتاب العام اإلى )1.300.000.000( ريال  مق�سم اإلى )130.000.000( �سهم. و�سيكون الطرح لالكتتاب العام لعدد )65.000.000( تمثل %50 

من راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادة. وتوؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لديها اأي راأ�س مال م�سموًل بحق خيار.

ت�سمل الأن�سطة التجارية لل�سركة اإدارة م�سانع الإ�سمنت وت�سغيلها واإنتاج الإ�سمنت وتجارة الإ�سمنت ومواد البناء الأخرى بالجملة والتجزئة. ويقع مقر ال�سركة الرئي�سي في مدينة الريا�س، 
ولها م�سنعها في مدينة طريف بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود ال�سمالية. 

السياسات المحاسبية الهامة 212
تم اإعداد القوائم المالية المراجعة لل�سركة وفقًا لمبداأ ال�ستحقاق المحا�سبي ومبداأ التكلفة التاريخية ووفقًا للمعايير المحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين 

 .)SOCPA(

تم تحديد ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة لل�سركة في الإي�ساحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة الواردة في الق�سم 14 من هذه الن�سرة. 

نتائج العمليات  212
اكتمل اإن�ساء م�سنع ال�سركة في دي�سمبر 2009م، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الثاني من عام 2010م. وبناًء عليه، فاإن نتائج عمليات ال�سركة للفترة قيد المناق�سة تمثل 

اأ�سا�سًا نفقات ما قبل الت�سغيل والأ�سول الثابتة المتعلقة بالم�سنع وتوظيف الأموال الفائ�سة من راأ�س مال ال�سركة �سمن ترتيبات مرابحة قبل ا�ستخدامها في بناء الم�سنع. 

وتوؤكد ال�سركة على اأن ربحيتها واأعمالها ل تعتمد على اأي اأ�سول غير ملمو�سة مثل العالمات التجارية اأو براءات الختراع اأو حقوق الطبع اأو اأي من حقوق الملكية الفكرية الأخرى.

الإيرادات من الأن�سطة غير الت�سغيلية و�سافي الربح/ )الخ�سارة( والتدفقات النقدية الت�سغيلية 

الإيرادات من الأن�سطة غير الت�سغيلية و�سافي الربح/ )الخ�سارة( والتدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2007م و2008م و2009م مبينة 
في الجدول اأدناه: 

ال�سنة المنتهية في
اإيرادات االأن�سطة غير 

الت�سغيلية
اآالف الرياالت

�سافي الدخل/ 
)الخ�سارة(

اآالف الرياالت

�سافي الدخل/ 
)الخ�سارة(

% من االإيرادات

التدفق النقدي الت�سغيلي
اآالف الرياالت

مراجعة 67.037)99618.8(%)31.878(3132 دي�سمبر 2009م  
مراجعة 2.460)98.4(%)10.975(3111.153 دي�سمبر 2008م  
مراجعة 22.263)22.2(%)5.948(3126.737 دي�سمبر 2007م  

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 
مالحظة: ال�سنة المالية 2007م تغطي فترة مالية مدتها 20 �سهرًا منذ تاأ�سي�س ال�سركة في �سهر اإبريل من عام 2006م. 
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وفيما يلي ملخ�س لقائمة الدخل المراجعة لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2007م و2008م و2009م: 

اآالف الرياالت
ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر

2009م
مراجعة )12 �سهراً(

2008م
مراجعة )12 �سهراً(

2007م
مراجعة )20 �سهراً(

3211.15326.737اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط 
)15.412()14.311()24.524(م�ساريف ما قبل الت�سغيل
)296()3.053()6.213(م�ساريف عمومية واإدارية

)163()216()415(ا�ستهالك
10.866)6.427()31.120(�سافي الدخل )الخ�سارة( قبل الزكاة، والإيرادات الأخرى

---3345اإيرادات متنوعة
)43(------خ�سائر راأ�سمالية
)210()159()1(خ�سائر فرق عملة

10.613)6.541()31.088(�سافي )الخ�سارة(/ الدخل قبل الزكاة
)16.561()4.434()790(الزكاة

)5.948()10.975()31.878(�سافي الخ�سارة بعد الزكاة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف

اإليرادات 11111

بما اأن ال�سركة لم تبداأ عملياتها التجارية، فاإنها لم ت�سجل اأية اإيرادات من عملياتها الت�سغيلية الأ�سا�سية. الإيرادات غير المتعلقة بالن�ساط )غير الت�سغيلية( تمثل الدخل الذي حققته 
ال�سركة من ا�ستثمار اأر�سدتها النقدية بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي في اأحد البنوك المحلية �سمن ترتيبات مرابحة. 

انخف�ست الإيرادات غير الت�سغيلية لل�سركة بن�سبة انخفا�س �سنوي مركب قدرها 96.5% بين ال�سنتين الماليتين 2007م و 2009م. 

وقد انخف�ست اإيرادات ال�سركة غير الت�سغيلية اإلى 0.032 مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل 11.1 مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م و 26.7 مليون ريال في ال�سنة المالية 
2007م، وقد جاء هذا النخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة لـ: )1( انخفا�س حجم ا�ستثمارات المرابحة والتي ا�ستخدمت لدفع م�ستحقات المقاولين المتعاقدين مع ال�سركة في عامي 2009م 
و 2008م، )2( الفترة المحا�سبية البالغة 12 �سهرًا لكل من ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م مقابل الفترة المحا�سبية الأولى التي امتدت 20 �سهرًا منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى 31 

دي�سمبر 2007م. 

يت�سمن الجدول التالي ملخ�سًا لتوزيع اإيرادات ال�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و2008م و 2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
1.9187.016-اإيرادات ا�ستثمار المرابحة – ريال

329.23519.721اإيرادات ا�ستثمار المرابحة – دولر اأمريكي
3211.15326.737المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

اإيرادات ا�ستثمارات المرابحة 

تمثل اإيرادات ا�ستثمارات المرابحة الإيرادات المتحققة من الأر�سدة النقدية المودعة لدى اأحد البنوك التجارية المحلية �سمن ترتيبات مرابحة بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. 

وقد بلغت اإيرادات ا�ستثمار المرابحة الم�سجلة في ال�سنة المالية 2009م اإلى0.032 مليون ريال مقابل 11.1 مليون ريال و 26.7 مليون ريال لل�سنتين الماليتين 2008م و 2007م على 
التوالي. وكان النخفا�س التدريجي في حجم الأموال الم�ستثمرة في ترتيبات المرابحة اإلى 11.8 مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل 629.9 مليون ريال في ال�سنة المالية 2007م 

هو ال�سبب الرئي�سي لنخفا�س اإيرادات ال�ستثمار في المرابحة. 

مصاريف ما قبل التشغيل  11111

تمثل م�ساريف ما قبل الت�سغيل التكاليف التي تكبدتها ال�سركة قبل واأثناء بناء الم�سنع الذي اكتمل اإنجازه في اأواخر عام 2009م. وقد تم ت�سجيل هذه الم�ساريف في دفاتر الح�سابات 
لل�سنة التي تم فيها تكبد تلك الم�ساريف. 

تتكون م�ساريف ما قبل الت�سغيل البالغة 24.5 مليون ريال و 14.3 مليون ريال و 15.4 مليون ريال في ال�سنوات المالية 2009م  و2008م و 2007م على التوالي  اأ�سا�سًا من م�ساريف اإدارة 
الم�سروع ونفقات الخدمات ال�ست�سارية وتكاليف الأيدي العاملة والتاأمين وتبرعات لجمعيات خيرية معتمدة من الحكومة. 
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اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
2.0042.6574.835خدمات اإدارة الم�سروع

1.3592.6634.158درا�سات فنية وا�ست�سارات
--7.894طرق موؤقتة و�سيانة

--2.954اأجهزة ات�سال موؤقتة
--1.938تكاليف ت�سغيل المناجم 

--310وقود ومواد ت�سحيم
4.9402.7522.583 تكلفة العمالة

-8871.328م�ساريف تاأمين
-141775�سيانة 

389217449�سفريات عمل
201578خرائط ور�سومات وتراخي�س الموقع

6060608اإيجارات
202.46030تبرعات

-321-رعاية موؤتمرات
-87358زراعة وت�سجير

1.5217192.171م�ساريف متفرقة اأخرى
24.52414.31115.412المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

خدمات اإدارة الم�سروع 

تمثل خدمات اإدارة الم�سروع الأتعاب التي دفعت للمجموعة العربية للخدمات )ASG( بموجب عقد وقعته ال�سركة وهذه المجموعة ب�سفتها مديرًا للم�سروع في يناير 2007م، وقد ا�ستمرت 
هذه المدفوعات ال�سهرية حتى 30 �سبتمبر 2009م. 

الدرا�سات الفنية وال�ست�سارية 

تتاألف تكاليف الدرا�سات الفنية وال�ست�سارية من الم�ساريف ذات ال�سلة بالدرا�سات المالية وغير المالية، �ساماًل ذلك فحو�س التربة في اأر�س الم�سنع وتقييم الأثر البيئي للم�سروع. 

وقد انخف�ست هذه الم�ساريف بمعدل انخفا�س �سنوي مركب ن�سبته 42.8% خالل الفترة ما بين 2007م و 2009م  وذلك نظرًا لنخفا�س عدد الدرا�سات التي اأجريت بالن�سبة للتربة 
والبيئة حيث اأن اأعمال بناء الم�سنع بداأت في 2007م. 

اإلى �سركة هولتيك )HOLTEC( مقابل الخدمات التي قدمتها الأخيرة مبلغا �سهريًا قدره 150.200 ريال وذلك بموجب عقد خدمات  وخالل ال�سنة المالية 2008م، دفعت ال�سركة 
اإ�سراف ا�ست�سارية بداأت في �سهر مار�س 2007م. وقد �سملت الخدمات التي قدمتها هولتيك الإ�سراف على اأعمال البناء والتركيب وبدء الت�سغيل التجريبي وكذلك مراقبة عمليات ال�سراء. 

الطرق الموؤقتة وال�سيانة

ت�سمل تكاليف الطرق الموؤقتة وال�سيانة دفعة تعاقدية قدمتها ال�سركة مقابل اإن�ساء طرق موؤقتة توؤدي اإلى الموقع بوا�سطة �سركة التعفف STS خالل ال�سنة المالية 2007م. 

وقد تاأجل تحميل هذه الم�ساريف البالغة 2.1 مليون دولر )7.9 مليون ريال( حتى 2009م لحين اكتمال اإن�ساء الم�سنع، وذلك طبقا لتفاق بين �سركة التعفف STS واإدارة ال�سركة. 

اأجهزة الت�سال الموؤقتة 

ت�سمل اأجهزة الت�سال الموؤقتة دفعة تعاقدية قدمتها ال�سركة مقابل توفير خدمات ات�سال موؤقتة في الموقع بوا�سطة �سركة التعفف STS خالل ال�سنة المالية 2009م. 

وقد تاأجل تحميل هذه الم�ساريف البالغة 0.8 مليون دولر )2.9 مليون ريال( حتى 2009م لحين اكتمال اإن�ساء الم�سنع، وذلك طبقا لتفاق بين STS �سركة التعفف وال�سركة.

تكاليف المناجم الت�سغيلية

تمثل تكاليف المناجم الت�سغيلية مدفوعات بقيمة 1.9 مليون ريال قدمت اإلى ال�سركة العربية للتعدين في �سهري نوفمبر ودي�سمبر 2009م ل�ستخدام المحجر الكائن في موقع الم�سنع 
وتكاليف ا�ستخراج الحجر الجيري وال�سل�سال.

تكلفة العمالة 

ت�سمل تكاليف العمالة الرواتب الأ�سا�سية وبدل ال�سكن والمكافاأة وبدل النقل وبدل الإجازة وا�ستراك التاأمينات الجتماعية وتذاكر ال�سفر والعمل الإ�سافي. 
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ويعود ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة بن�سبة 38.3% خالل ال�سنوات المالية 2007م اإلى 2009م اإلى الزيادة في عدد العاملين من 10 عاملين في عام 2007م اإلى 19 و 44 في ال�سنتين 
الماليتين 2008م و 2009م على التوالي.

م�ساريف التاأمين 

تتاألف م�ساريف التاأمين من بوال�س التاأمين التي تغطي التاأمين الطبي للموظفين والتاأمين على ال�سيارات والمعدات وجميع المخاطر في الموقع )الحريق والكوارث الطبيعية(. 

وقد كانت م�ساريف التاأمين في ال�سنة المالية 2009م اأقل منها في ال�سنة المالية 2008م والتي ا�ستملت على م�ساريف التاأمين المتعلقة ب�ستة اأ�سهر من ال�سنة المالية 2007م. 

ال�سيانة 

انخف�ست تكاليف ال�سيانة اإلى 0.1 مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل 0.8 مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م نظرا لنتهاء العقد الموقع مع موؤ�س�سة م�سارو�س ل�سيانة الطرق 
الموؤدية اإلى الموقع في فبراير 2009. 

التبرعات 

فو�س مجل�س اإدارة ال�سركة رئي�سه في �سهر نوفمبر 2007 بتقديم تبرعات اإلى جمعيات خيرية معتمدة من الحكومة حيث تبرعت ال�سركة في ال�سنة المالية 2008م بمبلغ مليوني ريال  
لموؤ�س�سة الأمير �سلطان بن عبد العزيز الخيرية. كما قدمت ال�سركة تبرعا بقيمة 0.2 مليون ريال لتوزيع حقائب مدر�سية على الطالب ومبلغ 0.2 مليون ريال لرعاية مهرجان الزيتون 

في مدينة الجوف. 

م�ساريف اأخرى 

ي�سمل بند الم�ساريف الأخرى ب�سكل اأ�سا�سي م�ساريف اأمنية تتعلق بالموقع ور�سوم ا�ستراك ونفقات ال�سفر. 

المصاريف العمومية واإلدارية  11111

ارتفعت الم�ساريف العمومية والإدارية خالل الفترة ما بين 2007م و 2009م بمعدل نمو �سنوي مركب ن�سبته 436.4%. وتعود هذه الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تعيين 17 موظفًا و 21 موظفًا 
جديدًا خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م على التوالي. 

ويلخ�س الجدول التالي توزيع الم�ساريف العمومية والإدارية لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2007م و 2008م و 2009م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
5.0902.275177تكلفة العمالة

218147113اإيجارات
2071104قرطا�سية ومطبوعات وا�ستراكات

-370127اأتعاب مهنية
--196اإنترنت واأجهزة كمبيوتر 

-102-تبرعات
-171-ا�ستقطاع �سريبي 

1301212م�ساريف متفرقة اأخرى
6.2133.053296المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

تكاليف العمالة 

�سكلت تكاليف العمالة 82% و 74.5% و 59.8% من مجموع الم�ساريف العمومية والإدارية لل�سنوات المالية 2009م و 2008م و 2007م على التوالي. وتعود الزيادة البالغة 3.2 مليون ريال 
في عام والزيادة البالغة 2.8 مليون ريال في الم�ساريف خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م اأ�سا�سًا اإلى توظيف كوادر اإ�سافية من كبار الموظفين لتلبية الحتياجات المتزايدة 

لل�سركة و اإلى دفع رواتب واأجور للعاملين في ال�سركة �سبق اأن حملت على بند م�ساريف اإدارة الم�سروع في العام المالي 2007م. 

الإيجارات 

تمثل م�ساريف الإيجارات اإيجارات المكتب الرئي�سي لل�سركة في الريا�س ومكتب الإدارة في مدينة طريف. 

م�ساريف الإنترنت والأجهزة الكمبيوتر 

�سملت م�ساريف الإنترنت واأجهزة الكمبيوتر الم�ساريف المتعلقة بتركيب و�سالت موؤقتة في موقع الم�سنع والمكتب الرئي�سي في عام 2009م. 
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التبرعات 

يمثل بند التبرعات التي بلغت قيمتها 102.000 ريال مبالغ تم التبرع بها لعدد من الجمعيات الخيرية. 

ال�ستقطاع ال�سريبي 

تقت�سي اأنظمة الزكـــاة وال�سريبة المحلية ا�ستقطــــاع ن�سبة 5% من المبالغ التي تدفـــــع لال�ست�ساريين الفنيين الأجــــانب. وقد �سجلت ال�سركـــة ا�ستقطاعًا �سريبيًا بقيمة 171.000 ريال في 
ال�سنة المالية 2008م، وهو ما يمثل 93.600 ريال ومبلغ 77.400 ريال لل�سنتين الماليتين 2008م و2007م على التوالي حملت على بند الم�ساريف. 

الزكاة  11111

انخف�ست م�ساريف الزكــــــــــاة التي تحملتها ال�سركة عن ال�سنة المالية 2009م اإلى 0.8 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م و 16.6 مليون ريال في ال�سنة المالية 
2007م. ويرجع هذا النخفا�س التدريجي اإلى انخفا�س قيمة وعاء الزكاة في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م. وقد انخف�س وعاء الزكاة في ال�سنة المالية 2009م نتيجة لكتمال 
بناء الم�سنع وتحويل الأ�سول من م�ساريع تحت التنفيذ اإلى اأ�سول ثابتة. كما انخف�س وعاء الزكاة في ال�سنة المالية 2008م نتيجة للمبالغ الم�سددة للموردين والزيادة في الم�ساريع تحت 

التنفيذ خالل ال�سنة. 

أرباح األسهم  11111

لم تعلن ال�سركة عن توزيع اأية اأرباح عن ال�سنوات المالية 2009م، 2008م و 2007م. 

قائمة المركز المالي  212
فيما يلي ملخ�س للميزانية العمومية المراجعة لل�سركة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام  2009م، 2008م و2007م على التوالي: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
39.240179.331663.529الموجودات المتداولة

1.091.184885.978382.443الموجودات غير المتداولة
1.130.4241.065.3091.045.972مجموع الموجودات

157.97860.97230.824المطلوبات المتداولة
54926096المطلوبات غير المتداولة

1.021.0001.021.0001.021.000راأ�س المال
)5.948()16.923()49.103(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

1.130.4241.065.3091.045.972مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

الموجودات المتداولة  11111

يلخ�س الجدول التالي تفا�سيل الأ�سول المتداولة لل�سركة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م، 2008م و2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
5.03619.66130.695نقد بال�سندوق ولدى البنوك

11.751135.709629.920ا�ستثمارات مرابحة
--6.135مخزون

16.31823.9612.914اأر�سدة مدينة اأخرى
39.240179.331663.529اإجمالي الأ�سول المتداولة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 
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النقد بال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك  

ي�سمل بند النقد بال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك عهدة الم�ساريف النثرية التي تحتفظ بها ال�سركة لال�ستخدام اليومي واأر�سدة الح�سابات الم�سرفية والمبالغ النقدية التي ت�ستثمرها 
ال�سركة �سمن ترتيبات مرابحة مع بنك محلي. وت�ستحق هذه ال�ستثمارات على اأ�سا�س اأ�سبوعي ب�سبب الدفعات المتوقع اأن ت�سددها ال�سركة لمقاول الهند�سة والتوريد والبناء �سركة التعفف 

STS خالل فترة بناء الم�سنع.

ا�ستثمارات المرابحة 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
236.666--وديعة مرابحة لدى البنك الأهلي التجاري )ريال( 

11.751135.709393.254وديعة مرابحة لدى البنك الأهلي التجاري )دولر اأمريكي(
11.751135.709629.920المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

انخف�ست المبالغ النقدية الم�ستثمرة وفق ترتيبات المرابحة من 629.9 مليون ريال في ال�سنة المالية 2007م اإلى 11.8 مليون ريال في 31 دي�سمبر 2009م. ويعزى النخفا�س العام في 
هذه ال�ستثمارات اإلى �سحب الأموال الم�ستثمرة وفق ترتيبات المرابحة ل�ستخدامها من قبل ال�سركة في دفع التكاليف المتعلقة ببناء الم�سنع. 

الأر�سدة المدينة الأخرى 

تمثل الأر�سدة المدينة الأخرى في المقام الأول هوام�س نقدية بن�سبة 100% محفوظة مقابل خطابات �سمان �سادرة عن اأحد البنوك المحلية ل�سالح اإدارة الجمارك في ميناء الملك 
عبدالعزيز بالدمام. وقد �سكلت خطابات ال�سمان هذه 45.4% من بند الأر�سدة المدينة الأخرى كما في 31 دي�سمبر 2009م. ويتم ف�سح خطابات ال�سمان هذه عند تقديم ال�سركة خطابا 

من وزارة التجارة وال�سناعة باإعفائها من دفع الر�سوم الجمركية على الواردات من الآلت والمعدات. 

كما ت�سمل الأر�سدة المدينة الأخرى �سلف مقدمة اإلى المقاولين والموردين، والتي ارتفعت من 1.3 مليون ريال في ال�سنة المالية 2008م اإلى 8.7 مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م 
ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى �سلفة تم دفعها اإلى �سركة ت�ساينا ترامف اإنترنا�سونال اإنجنيرنغ، مقاول ت�سغيل الم�سنع و�سيانته. 

الموجودات غير المتداولة  11111

يلخ�س الجدول التالي تفا�سيل الأ�سول غير المتداولة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و2008م و2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
36.00036.00016.000ا�ستثمارات في �سركات
1.048.885995486�سافي الأ�سول الثابتة

6.299848.983365.957اأعمال تحت التنفيذ
1.091.184885.978382.443مجموع الموجودات غير المتداولة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

ال�ستثمارات في �سركات 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
30.00030.00010.000ا�ستثمار في �سركة ال�سرقية  ال�سناعية

6.0006.0006.000م�ساريف تطوير
36.00036.00016.000الر�سيد الختامي

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 
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ال�ستثمار في �سركة ال�سرقية ال�سناعية 

قامت ال�سركة بال�ستثمار في �سركة ال�سرقية ال�سناعية في 2008م و2007م ا�ستنادًا اإلى  قرار مجل�س الإدارة ال�سادر بتاريخ 5 مايو 2007م بالموافقة على الدخول ك�سريك موؤ�س�س ب�سركة 
ال�سرقية ال�سناعية بعدد  4 ماليين �سهم بقيمة ا�سمية )10( ريال �سعودي لكل �سهم، اأي بمبلغ 40 مليون ريال �سعودي، وكذلك الموافقة على مبلغ م�ساريف التطوير بمبلغ )1.50( 
ريال لل�سهم الواحد عن كامل قيمة الأ�سهم بقيمة قدرها 6 ماليين ريال �سعودي. ولغاية 31 دي�سمبر 2008م، كانت ال�سركة قد دفعت مبلغ 30 مليون ريال �سعودي، مع اللتزام بدفع المبلغ 

المتبقي وهو 10 ماليين ريال �سعودي عند الطلب. 

وفي يناير 2010م، �سددت ال�سركة المبلغ المتبقي بقيمة 10 ماليين ريال بناء على طلب �سركة ال�سرقية  ال�سناعية.

م�ساريف التطوير

تمثل م�ساريف التطوير ر�سوم تطوير بمبلغ  6 ماليين ريال �سعودي قامت ال�سركة بر�سملتها في ال�سنة المالية 2007م باعتبارها تمثل تكلفة ا�ستثمارها في �سركة ال�سرقية  ال�سناعية. حيث 
كان الكتتاب في �سركة ال�سرقية ال�سناعية يتمثل في القيمة ال�سمية لل�سهم والتي تبلغ )10( ريالت �سعودية بالإ�سافة اإلى مبلغ )1.50( ريال �سعودي كم�ساريف تطوير لي�سبح المبلغ 

الإجمالي لال�ستثمار 46 مليون ريال �سعودي.  

وقد ح�سلت “�سركة تنفيذ المرافق المحدودة” على قيمة م�ساريف التطوير البالغة 6 ماليين ريال �سعودي باعتبارها مطور الم�سروع، حيث عملت خالل فترة زمنية تزيد عن ال�سنتين 
والن�سف على تطوير الم�سروع انتهت بتاأ�سي�س �سركة ال�سرقية  ال�سناعية  منت�سف عام 2007م، ونقل ملكية كامل الم�سروع ومتطلباته وتراخي�سه وعقوده تحت ا�سم تلك ال�سركة، وتتلخ�س 

الأعمال التي تم اإنجازها من قبل المطور )�سركة تنفيذ المرافق المحدودة( فيما يلي:

الدرا�سة المبدئية لتقييم الفر�سة ال�ستثمارية.  -1

تعيين فريق العمل المتخ�س�س لالإ�سراف على اأعمال التطوير، وتحمل كامل تكاليفه.  -2

اإعداد درا�سة الجدوى القت�سادية للم�سروع، وتقييم نتائجها، وتحمل تكاليفها.  -3

توفير المقومات الأ�سا�سية لنجاح الم�سروع، والتي ت�سمل:  -4

ا�ست�سدار الترخي�س ال�سناعي. zz
تاأمين اأر�س الم�سنع في المنطقة ال�سناعية الأولى بالجبيل. zz

توفير غاز الوقود من �سركة اأرامكو. zz

تعيين الم�ست�سار القانوني “Associates & Cluver” الأمريكية لإعداد ومراجعة العقود المبرمة. zz

.)E-CR( الكندية لنقل تقنية اإنتاج الألياف الزجاجية ”Fiberex“ التعاقد مع �سركة zz
اإبرام �سفقات لبيع منتجات الم�سروع. zz

التقدم بطلب تمويل ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. zz
توفير التدريب الكافي للكادر الفني للم�سروع. zz

التعاقد مع �سركة محمد علي التركي موت ماكدونالد لال�ست�سارات الهند�سية لالإ�سراف على واإدارة تنفيذ الم�سنع. zz
اإعداد الدرا�سة البيئية واإ�سدار الترخي�س البيئي للم�سنع. zz

التعاقد مع �سركة الريا�س للجيوتقنية لعمل جل�سات التربة لأر�س الم�سنع. zz
تاأ�سي�س �سركة ال�سرقية  ال�سناعية  المالكة للم�سروع. zz

تحمل م�ساريف وتكاليف التطوير، وم�ساريف تاأ�سي�س �سركة ال�سرقية ال�سناعية.  -5

تحمل مخاطر �سداد الدفعات المقدمة ل�سمان التزام الأطراف ذات العالقة بالم�سروع والتي تم التعاقد معها، وقد بلغت قيمتها الإجمالية )20( مليون ريال �سعودي.  -6

 وتعود ملكية "�سركة تنفيذ المرافق المحدودة" اإلى ثالثة من اأع�ساء مجل�س الإدارة الحاليين ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة كما في الجدول التالي:

عدد االأ�سهمن�سبة الملكيةالم�ساهم

�سركة الأعمال التطويرية المحدودة
)50% ( �سعد بن �سنيتان بن ع�سري هديب

%80500.000
)50% ( ع�سري بن �سعد بن مزعل الع�سري

20125.000%الأمير خالد بن فهد بن خالد اآل �سعود

كما تجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن �سركة تنفيذ المرافق تملك لن�سبة 5% من مجموعة ك�سب المالية.

�سافي الأ�سول الثابتة 

في ال�سنة المالية 2009م، حولت ال�سركة الأر�سدة القائمة تحت بند »م�ساريع تحت التنفيذ« اإلى اأ�سول ثابتة عند اكتمال اإن�ساء الم�سنع. 

وقد �سملت الأ�سول الثابتة في ال�سنتين الماليتين 2007م و 2008م خزانًا �سغيرًا من الإ�سمنت ي�ستخدم في ري الأ�سجار في الموقع، و�سيارات ي�ستخدمها موظفو ال�سركة واأثاث وتجهيزات 
واأدوات. 
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ويلخ�س الجدول التالي تفا�سيل الأ�سول الثابتة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و2008م و2007م:

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
-336.90982مبان

--39.405طرق داخلية 
680433342مركبات

23812080اأثاث وتجهيزات
671.274955اآلت ومعدات 

37926559معدات مكتبية 
1.048.885995486�سافي القيمة الدفترية 

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

اأعمال تحت التنفيذ

تتعلق الأعمال تحت التنفيذ باإن�ساء الطرق الرئي�سية الدائمة في طريف بالقرب من موقع الم�سنع.

يلخ�س الجدول التالي تفا�سيل الأعمال تحت التنفيذ كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م، 2008م و2007م:

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
845.990365.957-مبان ومعدات تحت الإن�ساء 

-3.0022.825دفعات لأعمال راأ�سمالية
-3.297168اأعمال الطريق الرئي�سي 

6.299848.983365.957المجموع 

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

في ال�سنة المالية 2009م، حولت ال�سركة اأر�سدتها القائمة تحت بند »اأعمال تحت التنفيذ« في نهاية ال�سنة المالية 2009م اإلى اأ�سول ثابتة عند اكتمال اإن�ساء الم�سنع. 

وفي نهاية ال�سنة المالية 2008م، ازدادت قيمة الأعمال تحت التنفيذ بمقدار 483 مليون ريال لت�سل اإلى 848.9 مليون ريال مقابل 365.9 مليون ريال في نهاية ال�سنة المالية 2007م. 
وترجع هذه الزيادة اإلى حد كبير اإلى المبالغ التي دفعتها ال�سركة ل�ستيراد الآلت والمعدات الالزمة للم�سنع وت�سييد مباني الم�سانع. 

بالن�سبة للدفعات المقدمة �سلفًا اإلى مقاول الهند�سة والتوريد والإن�ساء وموردي المعدات فهي مدرجة �سمن بند تكاليف الم�ساريع تحت التنفيذ في 31 دي�سمبر 2008م. 

المطلوبات المتداولة  11111

يلخ�س الجدول التالي تفا�سيل المطلوبات المتداولة لل�سركة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م، 2008م و 2007م:

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
79.06138.08014.003دائنون

77.95718.287260اأر�سدة دائنة اأخرى
9604.60516.561مخ�س�س الزكاة

157.97860.97230.824مجموع المطلوبات المتداولة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

الدائنون 

يخ�س بند الذمم الدائنة كما في 31 دي�سمبر 2008م مبالغ م�ستحقة الدفع اإلى مقاول الهند�سة والتوريد والإن�ساء و�سركة التعفف STS مقابل الأعمال المنفذة لغاية دي�سمبر 2009م. 
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اأر�سدة دائنة اأخرى 

STS لت�سديد الفواتير التي قدمت في نهاية ال�سنة. وقد ارتفعت هذه المبالغ  اإلى �سركة التعفف  اأ�سا�سية المبالغ المحتجزة والم�ستحقة الأداء  ت�سمل الأر�سدة الدائنة الأخرى ب�سفة 
المحتجزة اإلى  77.9 مليون ريال في ال�سنة المالية 2009م مقابل  18.2 مليون ريال في 2008م. 

مخ�س�ص الزكاة 

يتم احت�ساب مخ�س�س الزكاة كن�سبة مئوية من وعاء الزكاة المقرر لل�سركة والذي انخف�س بدرجة كبيرة في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م ب�سبب الدفعات التي �سددت للموردين 
وزيادة الأ�سول غير المتداولة في عامي 2009م و 2008م. 

المطلوبات غير المتداولة 11111

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

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
54926096مخ�س�س ترك الخدمة

54926096المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

مخ�س�ص ترك الخدمة 

و�سعت ال�سركة مخ�س�سًا لمكافاآت نهاية الخدمة الم�ستحقة لموظفيها بموجب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. 

خالل ال�سنة المالية 2009م، ارتفع عدد الموظفين من 44 اإلى 87 موظفًا، بما في ذلك تعيين موظفين على م�ستوى الإدارة العليا مما اأدى اإلى زيادة مخ�س�س نهاية الخدمة المطلوب من 
ال�سركة. وكان عدد الموظفين قد ازداد خالل ال�سنة المالية 2008م اإلى 44 موظفًا مقابل 14 موظفًا في ال�سنة المالية 2007م. 

حقوق المساهمين  11111

يلخ�س الجدول التالي توزيع حقوق الم�ساهمين في ال�سركة كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و2008م و 2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
1.021.0001.021.0001.021.000راأ�س المال

)5.948()16.923()49.103(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل 
971.8971.004.0771.015.052المجموع

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

راأ�ص المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة المدفوع 1.021 مليون ريال مق�سمة اإلى 102.1 مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية مقدارها 10 ريالت لل�سهم الواحد كما في 31 دي�سمبر 2009م. 

خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل 

يمثل هذا البند الخ�سائر المرحلة من قائمة الدخل لل�سنوات المالية 2009م، 2008م و2007م. 
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الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى 212
يلخ�س الجدول التالي التدفقات النقدية لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م، 2008م و 2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
10.613)6.541()31.088(�سافي )الخ�سارة( الدخل بعد الزكاة

67.0372.46022.263�سافي النقدية )الم�ستخدمة في(/ من الأن�سطة الت�سغيلية
)382.648()507.705()205.620(�سافي النقدية )الم�ستخدمة في(اأن�سطة ال�ستثمار

1.021.000--�سافي النقدية )الم�ستخدمة في( اأن�سطة التمويل
660.615)505.245()138.583(�سافي التغيير في النقد وما يعادله

-155.370660.615ر�سيد النقد وما يعادله في بداية  ال�سنة
16.787155.370660.615ر�سيد النقد وما يعادله في نهاية ال�سنة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  11111

الجدول التالي يلخ�س التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية لل�سركة لل�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و 2007م:

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
10.613)6.541()31.088(�سافي )الخ�سارة( بعد الزكاة 

تعديالت لت�سوية �سافي الدخل ل�سافي النقدية الناتجة من )الم�ستخدمة في ( الأن�سطة الت�سغيلية
415216163ا�ستهالكات

29916996مخ�س�س ترك الخدمة 
43--خ�سائر بيع اأ�سول ثابتة

)2.914()21.047(7.642اأر�سدة مدينة اأخرى
--)6.135(مخزون 

40.98124.07714.003دائنون
59.66921.981259اأر�سدة دائنة اأخرى

-171)303(تعديالت �سنوات �سابقة 
-)16.561()4.434(الم�سدد من الزكاة 

67.0372.46022.263�سافي النقد )الم�ستخدم(/ من الأن�سطة الت�سغيلية

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

حققت ال�سركة تدفقات نقدية اإيجابية من العمليات في الفترات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و 2007م. 

اأ�سفرت ال�سنة المالية 2009م عن تدفقات نقدية �سافية بمبلغ 67.0 مليون ريال وهذا يعود ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الزيادة في ر�سيد الدائنين والأر�سدة الدائنة الأخرى بقيمة 40.0 مليون 
ريال و 59.7 مليون ريال على التوالي. وقد �سجلت ال�سركة خ�سارة �سافية بقيمة 31.1 مليون ريال خالل عام 2009م. 

في ال�سنة المالية 2008م، حققت الأن�سطة الت�سغيلية تدفقات نقدية �سافية بقيمة 2.26 مليون ريال، ويعود هذا النخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ت�سديد الزكاة في عام 2008م و�سافي خ�سارة 
ال�سنة بقيمة 6.5 مليون ريال. 

وقد كانت ال�سنة المالية 2007م اأول �سنة لأعمال ال�سركة والتي �سهدت خاللها الأن�سطة الت�سغيلية تدفقات نقدية �سافية بقيمة 22.3 مليون ريال والتي جاءت ب�سكل اأ�سا�سي من الزيادة 
في ر�سيد الدائنين. 
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التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  11111

الجدول التالي يلخ�س التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية لل�سركة خالل ال�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و 2007م:

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
)700()726()1.048.427(موجودات ثابتة

9---123ا�ستبعادات الموجودات الثابتة بال�سافي
)365.957()486.979(842.684اأعمال تحت التنفيذ

)16.000()20.000(-ا�ستثمارات
)382.648()507.705()205.620(�سافي النقد )الم�ستخدم في(/ من اأن�سطة ال�ستثمار

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

�سجلت ال�سركة تدفقًا نقديًا �سافيًا من اأن�سطتها ال�ستثمارية خالل ال�سنوات المالية 2009م، 2008م و 2007م. 

خالل ال�سنة المالية 2009م، حولت ال�سركة غالبية اأر�سدة الأعمال تحت التنفيذ اإلى اأ�سول ثابتة. 

وقد �سكل �سافي التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية خالل ال�سنتين الماليتين 2008م و2007م ب�سكل اأ�سا�سي ا�ستثمار ال�سركة في الم�سنع بقيمة 487 مليون ريال و 366 مليون ريال 
على التوالي. 

كما ا�ستثمرت ال�سركة في 2008م مبلغ 20 مليون ريال وفي عام 2007م مبلغ 10 ماليين ريال في �سركة ال�سرقية   ال�سناعية، بما في ذلك 6 ماليين تم دفعها كاأتعاب تطوير في ال�سنة 
المالية 2007م. 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  11111

الجدول التالي يلخ�س التدفقات النقدية التي حققتها ال�سركة من الأن�سطة التمويلية خالل ال�سنوات المالية المنتهية في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و 2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
1.021.000--راأ�س المال المدفوع

1.021.000--�سافي النقد من اأن�سطة التمويل

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف 

تعزى التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية الم�سجلة في ال�سنة المالية 2007م اإلى راأ�س مال ال�سركة المدفوع اإذ يتوفر لدى ال�سركة راأ�س مال مدفوع بقيمة 1.021 مليون ريال مق�سمة 
اإلى 102.1 مليون �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد، ويملكها 195 م�ساهمًا. ولم يطراأ اأي تغيير في راأ�س مال ال�سركة المدفوع في ال�سنتين الماليتين 2009م و 2008م. 

التزامات رأسمالية 212
يلخ�س الجدول التالي التزامات ال�سركة الراأ�سمالية كما في 31 دي�سمبر لالأعوام 2009م و 2008م و2007م: 

اآالف الرياالت

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر
2009م

مراجعة
)12 �سهراً(

2008م
مراجعة

)12 �سهراً(

2007م
مراجعة

)20 �سهراً(
11.061115.900382.500خطابات اعتماد

--10.00ا�ستثمار في �سركة ال�سرقية  ال�سناعية 
21.061115.900382.500اإجمالي اللتزامات واللتزامات الطارئة

الم�سدر: �سركة اإ�سمنت الجوف. تم تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف

انخف�ست خطابات العتماد المتفق عليها مع اأحد البنوك المحلية في ال�سنة المالية 2009م ب�سبب �سراء وا�ستالم معظم الآلت الم�ستوردة للم�سنع. 

وبالن�سبة للتزامات راأ�س المال البالغة 115.9 مليون ريال المبينة كما في 31 دي�سمبر 2008م فهي تخ�س الواردات من المعدات بموجب ت�سهيالت خطاب اعتماد قدمها اأحد البنوك 
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المحلية في يونيو 2007م. وفي نهاية ال�سنة المالية 2007م، كان ر�سيد اللتزامات الراأ�سمالية غير الم�سددة 382.5 مليون ريال �سعودي.

وت�سمل التزامات راأ�س المال كما في 31 دي�سمبر 2009م مبلغ 10 ماليين ريال م�ستحق ل�سركة ال�سرقية  ال�سناعية وهو الجزء المتبقي من ال�ستثمار الذي اأجرته ال�سركة في ال�سنة المالية 
2007م. 

األنشطة الحالية وتوقعات المستقبل  213
منذ اأن تاأ�س�ست ال�سركة في �سهر اأبريل 2006م ظل هدفها الرئي�سي يتمثل في تخطيط بناء الم�سنع وتطويره وتنفيذه بطاقة اإنتاجية قدرها 5.000 طن يوميًا. وقد اكتمل بناء الم�سنع 

في اأواخر ال�سنة المالية لعام 2009م. 

ونظرًا لطول فترة التجهيز المعتادة في مثل هذا النوع من ال�سناعة، فقد ا�ستثمرت ال�سركة فائ�س الأموال المتاحة لديها في ترتيبات مرابحة من اأجل زيادة العائد على راأ�س المال ما 
اأمكن و�سمان من اأن هذه الأموال �ستكون متاحة عند الحاجة وعند الطلب لت�سديد المدفوعات التي التزمت بها ال�سركة للمقاول الرئي�سي لأعمال الهند�سة والتوريد والبناء �سركة التعفف 

STS ولموردي المعدات الأجانب. 

وخالل ال�سنة المالية 2009م، انخف�ست ا�ستثمارات ال�سركة في ترتيبات المرابحة ب�سبب المبالغ التي تم دفعها للمقاول مع اقتراب النتهاء من بناء الم�سنع في هذا العام. ويتوقع بدء 
الإنتاج التجاري في الربع الثاني من عام 2010م بعد اإجراء الختبار الفني. 

وقد ا�ستثمرت ال�سركة فائ�س المتاح لديها من راأ�س المال وفق ترتيبات مرابحة حققت لها اإيرادات بقيمة 11.2 مليون ريال و 26.7 مليون ريال في ال�سنتين الماليتين 2008م و 2009م 
على التوالي. 

وياأتي بناء الم�سنع واإدارته وت�سغيله من�سجمًا مع اأهداف العمل الرئي�سية لل�سركة ول يتوقع ح�سول تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�سركة في الم�ستقبل.

ولالطالع على التطلعات الم�ستقبلية لل�سركة فيما يتعلق بالم�سنع وعملياته، راجع الق�سم )3( من ن�سرة الإ�سدار هذه.

إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية -211
تم اإعداد ق�سم "مناق�سة الإدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات" من قبل اإدارة ال�سركة وتم اعتماده من قبل مجل�س الإدارة. وبا�ستثناء ما ن�ست عليه ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإن 
الإدارة العليا لل�سركة تعتقد باأنه لم يكن هناك اأي تغيرات ذات اأثر مادي على القوائم المالية لل�سركة اأو مركزها المالي اأو توقعاتها الم�ستقبلية منذ تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. وتتحمل 
الإدارة الم�سوؤولية الكاملة عن دقة المعلومات والتحليالت المالية وم�سداقيتها وتوؤكد بعد اإجراء كل التحريات المعقولة اأنها قدمت اإف�ساحًا كاماًل وعادًل عن هذه البيانات واأنه لي�س هناك 

اأية معلومات اأو وثائق اأخرى يمكن اأن يوؤدي اإغفالها اإلى جعل البيانات المالية اأو المعلومات الواردة في هذه الن�سرة م�سللة باأي �سكل من الأ�سكال. 

وبا�ستثناء ما تم الإف�ساح عنه في هذه الن�سرة، فاإن الإدارة العليا لل�سركة تقر باأنه لي�س هناك اأي رهن اأو حقوق اأو اأعباء اأخرى على عقارات ال�سركة كما في تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. 
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سياسة توزيع األرباح 9
تعتزم ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية لتعزيز قيمة العائد للم�ساهمين بما يتنا�سب مع اأرباح ال�سركة وو�سعها المالي وحالة الأ�سواق والمناخ القت�سادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك 
تحليل الفر�س ال�ستثمارية ومتطلبات اإعادة ال�ستثمار والحتياجات النقدية والراأ�سمالية وم�ستوى الن�ساط التجاري المتوقع اإ�سافة اإلى العتبارات القانونية والنظامية. و�سوف يتم توزيع 

الأرباح بالريال ال�سعودي.

وبالرغم من توقع ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية على الم�ساهمين، اإل اأنه ل يوجد �سمانات لتوزيع فعلي لالأرباح، كما ل يوجد اأي �سمان للمبالغ التي �سيتم توزيعها في اأي �سنة في الم�ستقبل، 
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن توزيع الأرباح يخ�سع ل�سروط معينة ورد ذكرها في النظام الأ�سا�سي لل�سركة.  

وت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلن ال�سركة عن توزيعها بعد اكتمال عملية الكتتاب العام وال�سنوات المالية الالحقة. 
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وصف األسهم  10
أسهم رأس المال 1-11

بتاريخ هذه الن�سرة، بلغت قيمة اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة 1.021.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 102.100.000 �سهم. و�ستقوم ال�سركة بزيادة راأ�س مالها من خالل هذا الطرح 
لالكتتاب العام لت�سبح قيمة اأ�سهم راأ�س المال 1.300.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 130.000.000 �سهم، و�سيتم طرح 65.000.000 �سهم منها لالكتتاب العام، وهو ما يمثل 

50% من اأ�سهم راأ�س المال بعد الزيادة. 

حقوق المساهمين 1-11
يعطي كل �سهم حامله حقًا مت�ساويًا في الح�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة ومن الأرباح التي يقرر توزيعها وحق ح�سور جمعيات الم�ساهمين والت�سويت على قراراتها.  

الجمعيات العامة للمساهمين 1-11
الجمعية العامة المكونة تكوينًا �سحيحًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�سركة. 

ولكل م�ساهم يملك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل الحق في ح�سور الجمعية العامة ، �سواًء ب�سفة �سخ�سية اأو بالوكالة. كما اأن لكل م�ساهم من الم�ساهمين ب�سرف النظر عن عدد 
الأ�سهم التي يمتلكها الحق في ح�سور الجمعية العامة التاأ�سي�سية.  ويجوز لكل م�ساهم تفوي�س م�ساهم اآخر، من غير اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو العاملين في ال�سركة، لينوب عنه في ح�سور 

الجمعية العامة. 

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها الجمعية العامة غير العادية تخت�س الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل )6( ال�ستة اأ�سهر التالية 
لنتهاء ال�سنة المالية لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت الحاجة لذلك، تخت�س الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام 

المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�سا�س الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�سروط والأو�ساع المقررة للجمعية الأخيرة. 

تنعقد الجمعية العامة بطلب من مجل�س الإدارة. وعلى مجل�س الإدارة عقد اجتماع للجمعية العامة العادية بطلب من مراجعي الح�سابات اأو عدد من الم�ساهمين يمثلون على الأقل خم�سة 
في المائة )5 %( من راأ�س مال ال�سركة. وين�سر اإعالن الدعوة لعقد الجتماع في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار في المدينة التي يوجد فيها المقر الرئي�سي لل�سركة 
وذلك قبل )25( خم�سة وع�سرين يومًا على الأقل من الوقت المحدد لالجتماع. ويجب اأن يرفق باإعالن الدعوة لعقد الجتماع جدول الأعمال لذلك الجتماع. ومع ذلك ، فاإنه طالما بقيت 
اأ�سهم ال�سركة ا�سمية ، فاإنه يجوز توجيه الإعالن في الوقت المحدد اأعاله بموجب ر�سائل م�سجلة.  كما تر�سل ن�سخة من الإعالن مع جدول الأعمال ، خالل الفترة المحددة للن�سر ، اإلى 

اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة. 

في بداية جل�سة الجمعية العامة ، يجب اإعداد بيان باأ�سماء الم�ساهمين ، الحا�سرين اأو الممثلين ، وعناوينهم ، وكذلك عدد الأ�سهم التي يمتلكونها ، وعدد الأ�سوات التي يحق لهم الإدلء 
بها. ويكون لأي طرف معني الحق في تفح�س تلك القائمة. 

ل يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اأذا ح�سره م�ساهمون يمثلون )50%( خم�سون في المائة على الأقل، فاإذا لم يتوفر هذا الن�ساب في الجتماع وجهت الدعوة اإلى اجتماع 
ثاٍن يعقد خالل )30( الثالثين يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة  ذاتها التي تم بها الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية. 

و ل يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �سحيحًا اإل اذا ح�سره م�ساهمون يمثلون )50%( خم�سون في المائة على الأقل، فاإذا لم يتوافر هذا الن�ساب في الجتماع وجهت الدعوة اإلى 
اجتماع ثاٍن يعقد خالل )30( الثالثين يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون الجتماع الثاني �سحيحًا اذا ح�سره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع راأ�س المال على الأقل.  

حقوق التصويت 1-12
يكون لكل م�ساهم من الم�ساهمين �سوت واحد لكل �سهم يمثله في الجمعية العامة التاأ�سي�سية.  وتحت�سب الأ�سوات في الجتماعات العادية وغير العادية للجمعية العامة على اأ�سا�س �سوت 

واحد لكل �سهم ممثل في الجتماع.

يجب تبني قرارات الجمعية العامة التاأ�سي�سية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيها. وفي حال ت�ساوي الأ�سوات، فاإنه يتم ا�ستبعاد الأ�سهم الممتازة من الت�سويت 
كما يتم اأي�سا ا�ستبعاد الم�ساهمين الذين لهم م�سلحة �سخ�سية في تمرير القرارات، و بعد هذه ال�ستثناءات فاإنه بالإمكان اتخاذ القرار باأغلبية  ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع.

كما ت�سدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س المال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة 
قبل انق�ساء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دمجها في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم الممثلة في 

الجتماع.

األسهم  1-12
تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية و ل يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية واإنما يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ساف فرق القيمة اإلى الحتياطي ولو بلغ 
حده الأق�سى. وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�سركة فاإذا تملكه اأ�سخا�س عديدين وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال الحقوق المت�سلة بال�سهم ويكون هوؤلء 

الأ�سخا�س م�سوؤولين بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.  

ويجب تحويل ملكية الأ�سهم وفقًا لقواعد واأنظمة هيئة ال�سوق المالية. 
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مدة الشركة 1-12
مدة ال�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة. و يجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل 

�سنة واحدة على الأقل من انتهاء مدتها. 

حل الشركة و تصفيتها 1-12
عند انتهاء مدة ال�سركة اأو حلها قبل الأجل المحدد لنتهائها، فاإنه يتعين على الجمعية العامة غير العادية، بناًء على اقتراح من مجل�س الإدارة ، اأن تقرر طريقة الت�سفية، واأن تعين واحدًا 
اأو اأكثر من الم�سفين واأن تحدد �سالحياتهم واأتعابهم.  وتنتهي �سالحيات مجل�س الإدارة بانتهاء مدة ال�سركة. ومع ذلك ، يبقى مجل�س الإدارة م�سئوًل عن اإدارة ال�سركة اإلى حين تحديد 

الم�سفين. وتبقي لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات الم�سفين.
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التعهد بتغطية االكتتاب  11
�ستقوم ال�سركة باإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع متعهد تغطية الكتتاب )�سركة الأهلي المالية( وذلك قبل فترة الكتتاب، وفيما يلي عر�س لل�سروط الأ�سا�سية لتفاقية تغطية 

الكتتاب: 

بيع األسهم المطروحة والتعهد بتغطية االكتتاب  1111
طبقًا لل�سروط والأحكام الواردة اتفاقية تغطية الكتتاب المبرمة بين ال�سركة ومتعهد تغطية الكتتاب فاإنه:  

تتعهد ال�سركة لكل متعهد بتغطية الكتتاب، اأنه في اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�سي�س الأ�سهم المطروحة بعد انتهاء فترة الكتتاب، باأنها �ستقوم بما يلي:  )اأ( 

بيع وتخ�سي�س الأ�سهم المطروحة لأي مكتتب تم الموافقة على طلبه من اأحد الجهات الم�ستلمة، و/اأو    )1(

بيع وتخ�سي�س اأي من الأ�سهم المطروحة التي لم يتم �سراوؤها من المكتتبين بموجب �سروط الطرح لالكتتاب على اأي متعهد بتغطية الكتتاب، وكذلك؛   )2(

)ب( يتعهد متعهد تغطية الكتتاب اإلى ال�سركة اأنه  �سيقوم بتاريخ التخ�سي�س ب�سراء الأ�سهم المطروحة التي لم يكتتب بها المكتتبين وذلك بالن�سب المبينة اأدناه:

ن�سبة االأ�سهم من االإجماليعدد االأ�سهمالمتعهد بتغطية االكتتاب

100%65.000.000 �سهم�سركة الأهلي المالية

الرسوم والمصاريف  1111
وافقت ال�سركة على دفع م�ساريف التغطية على اأ�سا�س عدد الأ�سهم لكل متعهد قام بالتعهد بتغطية تلك الأ�سهم . 
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شروط وتعليمات االكتتاب 12
االكتتاب في األسهم المطروحة  1111

�سيكون الكتتاب لعدد )65.000.000( �سهم وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ريال �سعودي لل�سهم وتمثل بمجملها 50% من اأ�سهم راأ�س المال بعد الزيادة وب�سعر )10( ريال �سعودي لل�سهم 
الواحد. وتقت�سر عملية الطرح على الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين ، وت�سم هذه الفئة على �سبيل المثال ل الح�سر ال�سيدات ال�سعوديات المطلقات اأو الأرامل ولديهن اأطفال من اأزواج 
غير �سعوديين واللواتي يمكن لهن الكتتاب في الأ�سهم المطروحة با�سم اأو اأ�سماء اأي من اأطفالهن الق�سر )وي�سار اإليهم مجتمعين بـ "المكتتبين " وي�سار اإليهم منفردًا بـ "المكتتب"(.  
يجب على المكتتبين تعبئة وتوقيع وتقديم  طلبات الكتتاب للح�سول على الأ�سهم المطروحة. ويمثل طلب الكتتاب المقدم اإلى اأي من  الجهات الم�ستلمة اتفاقًا ملزمًا من الناحية القانونية 

بين كل م�ساهم حالي / ال�سركة وبين مقدم الطلب. 

وباإمكان الم�ستثمرين المحتملين من ال�سعوديين الح�سول على ن�سرة الإ�سدار ب�سيغتيها الرئي�سية والمخت�سرة، بالإ�سافة اإلى ا�ستمارة طلب الكتتاب من الجهات الم�ستلمة التالية:

�س. ب. 3555، جدة 21481البنك االأهلي التجاري

�س. ب. 28، الريا�س 11411م�سرف الراجحي

�س. ب. 22622، الريا�س 11614بنك الريا�س

�س. ب. 833، الريا�س 11421مجموعة �سامبا المالية

�س. ب. 56006، الريا�س 11554البنك ال�سعودي الفرن�سي

�س. ب. 56921، الريا�س 11564البنك العربي الوطني

�س.ب 66674، الريا�س 11586 بنك االإنماء

�س.ب. 884، الريا�س 11421فالكم للخدمات المالية

�س.ب. 86303، الريا�س 11622االأولى جوجيت

�س.ب. 60677، الريا�س 11555جدوى لالإ�ستثمار

−z ستبداأ الجهات الم�ستلمة في تلقي ا�ستمارات الكتتاب في فروعها في جميع اأنحاء المملكة في الفترة من يوم 1431/8/7 هـ )الموافق 2010/7/19 م( اإلى 1431/8/13 هـ )الموافق�
2010/7/25 م(. وبمجرد التوقيع على طلب الكتتاب وتقديمه ، تقوم الجهات الم�ستلمة بختمها ، وتزويد  المكتتب بن�سخة من طلب الكتتاب المكتمل . وفي حال كون المعلومات 

الواردة في طلب الكتتاب غير مكتملة اأو غير دقيقة اأو غير مختومة من قبل  البنك الم�ستلم، يعتبر طلب الكتتاب لغيًا. 
−z يجب على كل متقدم لالكتتاب اأن يو�سح في طلب الكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم لالكتتاب هو حا�سل �سرب عدد

الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها في )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
−z ل تقبل الطلبات لأقل من 50 �سهم اأو جزء من ال�سهم ويجب اأن تكون الزيادات في الأ�سهم المطلوبة بم�ساعفات الحد الأدنى ، بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الحد الأق�سى لطلب الكتتاب

هو )500.000( �سهم لكل مكتتب.
−z  :يجب اأن يتم تقديم طلبات الكتتاب واإجمالي مبلغ الكتتاب خالل فترة الكتتاب م�سحوبًا بما يلي

zz.اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية للمكتتب الفرد
zz.اأ�سل و�سورة دفتر العائلة لأفراد العائلة
zz .اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية
zz .)اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام
zz)اأ�سل و�سورة �سك الطالق )لأبناء المراأة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي
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zz)اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة ) لأبناء المراأة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي
zz.)اأ�سل و�سورة �سهادة الميالد) لأبناء المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة من زوج غير �سعودي

−z وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب )الوالدين والأولد فقط( يجب الن�س في نموذج الكتتاب على اأن ال�سخ�س الموقع على الطلب هو المخول بالت�سرف نيابة عن المكتتب واأن
ترفق معه وكالة �سادرة من كتابة عدل بالن�سبة للمواطنين المقيمين بال�سعودية، وعلى المقيمين بالخارج ت�سديق الوكالة من ال�سفارة ال�سعودية اأو القن�سلية في البلد. 

−z يكتفي بتعبئة نموذج اكتتاب واحد من المكتتب الرئي�سي واأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم المكتتب الرئي�سي
بطلبها. ويترتب على ذك ما يلي: )1( ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي والمكتتبين التابعين با�سم المكتتب الرئي�سي، )2( تعاد جميع المبالغ الفائ�سة عن الأ�سهم 
غير المخ�س�سة اإلى المكتتب الرئي�سي، و )3( يح�سل المكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�س�سة له وللمكتتبين التابعين )في حال عدم بيع الأ�سهم 
اأو نقل ملكيتها(، و اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل الأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها، عليها اأن تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�سفتها مكتتبة رئي�سية، وفي هذه الحالة يلغى 

اأي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وي�سرع البنك الم�ستلم باإجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.  

−z ي�ستخدم نموذج طلب اكتتاب منف�سل  في الحالت الآتية : )1( عند الرغبة في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غير ا�سم المكتتب الرئي�سي، )2( عند اختالف كمية 
الأ�سهم التي يرغب التابع فيها الكتتاب بها عن كمية المكتتب الرئي�سي، )3( اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل الأ�سهم المخ�س�سة لح�سابها ) ولكن عليها اأن تتقدم 
بطلب اكتتاب م�ستقل ب�سفتها مكتتبة رئي�سية( وفي هذه الحالة يلغى اأي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وي�سرع البنك الم�ستلم باإجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.  

−z باإمكان ال�سيدة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لديها اأبناء من زوج غير �سعودي الكتتاب نيابة عن هوؤلء الأبناء في اأ�سهم ال�سركات المطروحة لالكتتاب العام �سريطة اأن تقدم
اإثبات اأنها اإما مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأبناء الق�سر.

−z خالل فترة الكتتاب، ل تقبل �سوى اإقامة �سارية المفعول لتعريف التابعين من غير ال�سعوديين.  ول تقبل بهذا الخ�سو�س �سهادات الميالد اأو جوازات ال�سفر. وبالإمكان اإدراج التابعين 
غير ال�سعوديين مع اأمهاتهم ول يمكن لهم الكتتاب ب�سفة مكتتبين رئي�سيين.  والحد الأق�سى ل�سن التابعين غير ال�سعوديين الذين ي�سمح باإدراج اأ�سمائهم مع اأمهاتهم هو 18 عامًا.  

ويراعى اأن اأية وثائق �سادرة عن حكومة اأجنبية يجب اأن تكون موثقة )م�سدقة( من قبل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية في ذلك البلد الأجنبي. 

−z يقر كل مكتتب بموافقته على الكتتاب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب الكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد الأ�سهم المطلوب الكتتاب بها
م�سروبًا في �سعر الكتتاب )10( ريالت �سعودية، ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي تمت الموافقة على اكتتابه بها عند تحقق ما يلي: 

تقديم المكتتب لطلب الكتتاب للجهات الم�ستلمة، )ب( اأن يدفع المكتتب كامل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها لدى الجهات الم�ستلمة، )ج( تقديم البنك الم�ستلم لإ�سعار  )اأ( 
التخ�سي�س الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�س�ست للمكتتب.

−z  .ويجب دفع القيمة الإجمالية لالأ�سهم المتقدم لها كاملة لدى اأحد فروع الجهات الم�ستلمة عن طريق تقديم اإ�سعار مدين من ح�سابه لدى البنك الم�ستلم الذي تم تقديم الطلب اإليه

−z اأو جزء منه، ويوافق المكتتب على اأي عدد من الأ�سهم تم واإذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد و�سروط الكتتاب، فاإن ال�سركة لها حق رف�س هذا الطلب برمته 
تخ�سي�سها له.  

التخصيص ورد أموال فائض االكتتاب  1111
تقوم الجهات الم�ستلمة ومدير الكتتاب بفتح وت�سغيل ح�سابات اأمانة موؤقتة با�سم »اكتتاب الجوف«. 

ويقوم كل بنك م�ستلم باإيداع جميع المبالغ التي يت�سلمها من المكتتبين في ح�سابات الأمانة الموؤقتة المذكورة اأعاله. 

�سوف يتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب وا�سترداد الفائ�س اإن وجد في يوم 1431/8/20هـ )الموافق 2010/8/1م( على النحو التالي : 

كل  مكتتب فرد �سوف يح�سل كحد اأدنى على )50( �سهم من الأ�سهم المطروحة على اأن يتم تخ�سي�س بقية الأ�سهم المطروحة على اأ�سا�س تنا�سبي.  وفي حال تجاوز عدد المتقدمين 
بالطلبات )1.300.000( ، فاإن ال�سركة ل ت�سمن الحد الأدنى للتخ�سي�س من الأ�سهم المطروحة لكل  مكتتب ، و�سوف تخ�س�س الأ�سهم المطروحة بالت�ساوي بين جميع  المكتتبين. واإذا 

كان عدد  المكتتبين يتجاوز عدد الأ�سهم المطروحة، فاإن عملية التخ�سي�س �سيتم تحديدها وفق تقدير واجتهاد الهيئة. 

ومن المتوقع اأن يتم الإعالن عن العدد النهائي لأ�سهم الكتتاب المخ�س�سة لكل مكتتب بالإ�سافة اإلى فائ�س الكتتاب، من دون احت�ساب اأية م�ساريف اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير 
الكتتاب اأو الجهات الم�ستلمة في موعد اأق�ساه يوم  1431/8/20هـ )الموافق 2010/8/1م( .

و�سوف يقوم كل بنك م�ستلم باإر�سال خطابات تاأكيد / اإ�سعار اإلى المكتتبين الذين قدموا طلباتهم عن طريقه يبلغهم فيها بالعدد النهائي لأ�سهم الطرح التي خ�س�ست لهم اإ�سافة اإلى 
المبالغ التي �سيتم ردها. اإن وجدت . كذلك �ستقوم الجهات الم�ستلمة برد اأية اأموال تتعلق باأ�سهم الكتتاب التي يتم تخ�سي�سها اإلى المكتتبين المعنيين ح�سبما هو من�سو�س عليه في 
خطابات التاأكيد/ الإ�سعار. و�سترد مبالغ فائ�س الكتتاب كاملة بدون اأية ر�سوم اأو اقتطاعات وذلك بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى البنوك. وللح�سول على اأية معلومات اإ�سافية، يجب 

على المكتتب مراجعة مدير الكتتاب اأو البنك الم�ستلم الذي تم تقديم طلب الكتتاب من خالله .   

اإلقرارات 1111
بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب الكتتاب، فاإن المكتتب:

zz .يقبل الكتتاب بعدد الأ�سهم المحدد في طلب الكتتاب
zz .يقر باأنه اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة محتوياتها ودرا�ستها بعناية وفهم م�سمونها
zz .يقبل بالنظام الأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة في ن�سرة الإ�سدار وبناء على ذلك يتم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة

60



zz ليتنازل عن حقه في مطالبة ال�سركة والرجوع اإليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غير �سحيحة اأو غير كافية ، اأو
نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر على قبول المكتتب بالكتتاب في حالة اإ�سافتها للن�سرة.   

zz يعلن اأنه لم ي�سبق له ول لأي من الأفراد الم�سمولين في طلب الكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في اأ�سهم ال�سركة ، ولل�سركة الحق قي رف�س كافة الطلبات بما في ذلك
طلبات الكتتاب المتكررة.

zz.يعلن قبوله الأ�سهم المخ�س�سة بموجب طلب الكتتاب وقبولة كافة �سروط الكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي ن�سرة الإ�سدار
zz  .يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقديمه للبنك الم�ستلم اأو لمدير الكتتاب

بنود متفرقة 1112
يكون طلب الكتتاب وكافة ال�سروط والأحكام والتعهد ذات العالقة ملزمة ولمنفعة اأطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم ل�سالحهم ومنفذي الو�سايا ومديري التركات والورثة، وي�سترط 
فيماعدا ماجرى الن�س عليه تحديدًا في هذه الن�سرة، وليتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه، اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف الم�سار اإليها في هذه 

الن�سرة دون الح�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

سوق األسهم السعودي )تداول(  1112
في عام 1990 بداأ تداول الأ�سهم في المملكة ب�سكل اإلكتروني . وفي عام 2001م، تم تاأ�سي�س نظام "تداول" ليحل محل  نظام المعلومات الآلي لالأوراق المالية. يغطي نظام تداول عمليات 
التداول ب�سكل متكامل بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا. وي�سمح باإدخال الأوامر 
وتعديلها اأو اإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا  ويمكن اإدخال القيود وال�ستف�سارات الجديدة ابتداًء من ال�ساعة 10 �سباحًا قبل جل�سة الفتتاح ) التي تبداأ ال�ساعة 11 

�سباحًا( ويبداأ هذا النظام في فتح اإجراءات التداول، وتحديد اأ�سعار الفتتاح وتقرير الأوامر التي يراد تنفيذها، وفقًا لقواعد المطابقة. 

يتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ات�سقبال وتنفيذ الأوامر ال�سحيحة وفقًا لل�سعر، وب�سكل عام ، تنفذ اأوامر ال�سوق )اأف�سل �سعر( اأوًل . يليها الأوامر محددة ال�سعر 
)الأوامر ب�سعر محدد(، وفي حالة اإدخال عدة اأوامر بال�سعر نف�سه،  فيتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال.  

التداول ب�سكل فوري لمزودي  بيانات  لتداول الذي يوفر  الإلكتروني  المعلومات من خالل قنوات مختلفة منها موقع تداول على النترنت والرابط  بتوزيع نطاق �سامل من   ويقوم تداول 
المعلومات المعروفين مثل رويترز.  

ويتم ت�سوية ال�سفقات بالآنية، اأي نقل ملكية الأ�سهم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

ويجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة 
عمليات ال�سوق. 

تداول أسهم الشركة من خالل نظام تداول  1112
يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم، و�ستوؤكد الهيئة تاريخ تداول الأ�سهم في حينه. وتعتبر التواريخ والأوقات المذكورة في هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت 

لال�ستدلل فقط ويمكن تغييرها اأو تعديلها بموافقة الهيئة.  

عالوة على ذلك، فاإنه ليمكن تداول اأ�سهم الكتتاب اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم في ح�سابات المكتتبين في »تداول«، وت�سجيل ال�سركة في القائمة الر�سمية واإدراج اأ�سهمها في ال�سوق 
المالية "تداول" . ويحظر التداول الم�سبق حظرًا تامًا. ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في الأن�سطة المحظورة حيث يتحملون 

هم الم�سوؤولية الكاملة عنها. 
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المستندات المتاحة للمعاينة   13
�ستتوفر الم�ستندات التالية للفح�س في المركز الرئي�سي لل�سركة من ال�ساعة 8:30 �سباحًا حتى ال�ساعة 5:00 م�ساًء قبل اأ�سبوع من فترة الكتتاب وخالل فترة الكتتاب :  

zz .النظام الأ�سا�سي لل�سركة

zz .موافقة خطية من مكتب هاني القر�سي للمحاماة على الإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدار باعتبارهم الم�ست�سارين القانونيين لعملية الكتتاب

zz .على الإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدار باعتبارهم م�ست�سار الدرا�سة ال�سوقية )ERNST&YOUNG( موافقة خطية من اإرن�ست و يونغ

zz  .على الإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدارباعتبارهم الم�ست�سار المالي لدرا�سة التحقق المالي )KPMG( موافقة خطية من كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان

zz .القوائم المالية المراجعة لل�سنوات المالية 2007م و 2008م و2009م

zz .موافقة خطية من مراجع الح�سابات على ن�سر تقرير المراجعة في ن�سرة الإ�سدار

zz.موافقة هيئة ال�سوق المالية على عملية طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب

zz.)ERNST&YOUNG( الدرا�سة ال�سوقية المعدة من قبل اإرن�ست ويونغ

zz .تقرير البحث الذي اأعدته �سركة الأهلي المالية عن قطاع الإ�سمنت

zz .ملخ�س العقود الهامة
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البيانات المالية المراجعة 14

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

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في 11 ديسمبر 1--1
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة المركز المالي

في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
الموجودات

الموجودات المتداولة :
5.035.83719.661.027)اإي�ساح 3(نقد بال�سندوق ولدى البنوك

11.750.968135.708.639)اإي�ساح 4(اإ�ستثمارات مرابحة
6.134.9200)اإي�ساح 5(المخزون

16.318.31923.960.715)اإي�ساح 6(اأر�سدة مدينة اأخرى 
39.240.044179.330.381اإجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة :
36.000.00036.000.000)اإي�ساح 7(اإ�ستثمارات في �سركات
1.048.884.986995.381)اإي�ساح 8(�سافي الأ�سول الثابتة

6.299.453848.983.456)اإي�ساح 9(اأعمال تحت التنفيذ
1.091.184.439885.978.837اإجمالي الموجودات غير المتداولة

1.130.424.4831.065.309.218اإجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

المطلوبات المتداولة :
79.061.27938.079.902)اإي�ساح 10(دائنون 

77.956.47918.287.543)اإي�ساح 11(اأر�سدة دائنة اأخرى
960.4624.604.618)اإي�ساح 12(مخ�س�س الزكاة 

157.978.22060.972.063اإجمالي المطلوبات المتداولة 
549.316259.965مخ�س�س ترك الخدمة 

158.527.53661.232.028اإجمالي المطلوبات 
حقوق الم�ساهمين :
1.021.000.0001.021.000.000)اإي�ساح 1(راأ�س المال المدفوع

)16.922.810()49.103.053(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل
971.896.9471.004.077.190اإجمالي حقوق الم�ساهمين

1.130.424.4831.065.309.218اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

65



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

قائمة الدخل

عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
31.97311.152.682)اإي�ساح 13(اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط

يطرح:
)14.311.474()24.523.810()اإي�ساح 14(م�ساريف ما قبل الت�سغيل

)3.052.544()6.213.581()اإي�ساح 15(م�سروفات عمومية واإدارية
)215.678()414.820(ا�ستهالك الأ�سول الثابتة

)6.427.014()31.120.238(�سافي )الخ�سارة(
32.90044.800اإيرادات متنوعة

)159.202()940(خ�سائر فروق عملة
)6.541.416()31.088.278(�سافي )الخ�سارة( قبل الزكاة

)4.433.627()789.471()اإي�ساح 12(الزكاة
)10.975.043()31.877.749(�سافي )الخ�سارة(  بعد الزكاة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الزيادة )النقص( في النقدية

عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية :

)6.541.416()31.088.278(�سافي )الخ�سارة(
تعديالت لت�سوية �سافي الدخل ل�سافي النقدية الناتجة من )الم�ستخدمة في( الأن�سطة الت�سغيلية :

414.820215.678اإ�ستهالكات
299.705169.111مخ�س�س ترك الخدمة )المكون(

)21.046.889(7.642.396نق�س )زيادة( في اأر�سدة مدينة اأخرى
)6.134.920()زيادة( في المخزون

40.981.37724.076.826زيادة في  الدائنون
59.668.93621.981.160زيادة في اأر�سدة دائنة اأخرى

)5.379()10.354(مخ�س�س ترك الخدمة )الم�ستخدم(
170.991)302.494(تعديالت �سنوات �سابقة )زكاة(

)16.561.039()4.433.627(الم�سدد من الزكاة
67.037.5612.459.043�سافي النقدية الناتجة من الأن�سطة الت�سغيلية

تدفقات نقدية من اأن�سطة ال�ستثمار :
)725.393()1.048.426.926(موجودات ثابتة

122.5010ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�سافي
)486.979.097(842.684.003نق�س )زيادة( في اأعمال تحت التنفيذ

)20.000.000(0)زيادة( في الإ�ستثمارات
)507.704.490()205.620.422(�سافي النقدية )الم�ستخدمة في( اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل :
0)302.494(�سافي النقدية )الم�ستخدمة في( اأن�سطة التمويل

)505.245.447()138.582.861(�سافي )النق�س( في النقدية
155.369.666660.615.113ر�سيد النقد ومثيله في بداية ال�سنة
16.786.805155.369.666ر�سيد النقد ومثيله في نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
راأ�س المال :

1.021.000.0001.021.000.000الر�سيد في نهاية العام
الخ�سائر المبقاة :

)5.947.767()16.922.810()خ�سائر( مدورة في بداية العام
0)302.494(ت�سويات �سنوات �سابقة

)6.541.416()31.088.278(�سافي )الخ�سارة( قبل الزكاة
)4.433.627()789.471(الزكاة

)16.922.810()49.103.053(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل
971.896.9471.004.077.190اإجمالي حقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )1( : الكيان القانوني وراأ�ص المال :
تاأ�سي�ص ال�سركة :

�سركة اأ�سمنت الجوف )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( تاأ�س�ست بموجب ترخي�س وزارة التجارة وال�سناعة رقم 25/�س وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في 
مدينة الريا�س بموجب ال�سجل التجاري رقم 1010225259 بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .

طبيعة ن�ساط ال�سركة :

اأ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�ساط ال�سركة ومواد البناء واإدارة وت�سغيل م�سانع الأ�سمنت البورتالندي العادي  يتمثل ن�ساط ال�سركة في اإنتاج 
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�سي والعقارات وبراءات الختراع لتحقيق اأغرا�سها ال�سناعية داخل وخارج المملكة وتاأ�سي�س اأو الأ�ستراك في تاأ�سي�س ال�سركات التي تكمل اأو تتمم ن�ساط 

ال�سركة واإن�ساء م�سانع م�ستقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�سانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�سركة في مرحلة اإن�ساء وتجهيز الم�سنع .

راأ�ص المال :

اإلى 130.000.000 مائة وثالثون  اإلى 1.300.000.000 الف وثالثمائة مليون ريال مق�سم  ال�سركة من )1.021.000.000( الف وواحد وع�سرون مليون ريال  راأ�س مال  تم زيادة 
مليون �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال لل�سهم الواحد بموجب قرار الجمعية العموميـة غير العاديــة لل�سركــة المنعقــدة بتاريخ 1430/6/27هـ الموافق 2009/6/20 وقد اأكتتب الموؤ�س�سون في 
102.100.000 مائة واثنان ومائة الف �سهم بقيمة 1.021.000.000 الف وواحد وع�سرون مليون ريال من اإجمالي عدد اأ�سهم ال�سركة البالغ عددها 130.000.000 مائة وثالثون مليون 

�سهم وقد تم الوفاء ب�سداد راأ�س المال المدفوع عند التاأ�سي�س.

اإي�ساح )2( : ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�ص المحا�سبي :

يتم اإعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفقًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبداأ التكلفة التاريخية ومعيار العر�س والإف�ساح العام ومتطلبات 
نظام ال�سركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة .

المخزون :

يقيم المخزون على اأ�سا�س �سعر التكلفة اأو �سافي القيمة القابلة لال�سترداد اأيهما اأقل تظهر تكلفة الب�ساعة تامة ال�سنع والمواد الأولية وقطع الغيار والوقود ومواد التغليف على اأ�سا�س 
المتو�سط المرجح للتكلفة وت�ستمل تكلفة الب�ساعة تامة ال�سنع والب�ساعة تحت الت�سنيع على تكلفة المواد الولية والعمالة وم�سروفات الت�سنيع غير المبا�سرة واإن �سافي القيمة القابلة 

لال�سترداد هو �سعر البيع في �سياق العمال العادية بعد خ�سم م�سروفات البيع المتغيرة ذات العالقة.

ال�ستثمارات :

يتم ت�سجيل ال�ستثمارات في ال�سركات التى ت�ساهم فيها ال�سركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن 20% وت�سجل اإيرادات تلك ال�ستثمارات �سمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .

الموجودات الثابتة :

يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على اأ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�سمل الإ�سافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة ال�ستفادة منها . وت�ستهلك الموجودات الثابتة على اأ�سا�س 
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

الن�سبةالبيان
3 ـ 20%المباني

10%الآلت والمعدات
25%ال�سيارات

10%الأثاث
15%اأجهزة كهربائية
20%اأجهزة كمبيوتر

25%عدد واأدوات
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1
اأعمال تحت التنفيذ :

يتم اإثبات ما يتم اإنفاقه على اإن�ساء وتجهيز الم�سنع والمن�ساآت الأخرى كم�سروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�سنع والمن�ساآت وا�ستالمها وت�سبح جاهزة للت�سغيل حيث يتم اإقفالها 
كاأ�سول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�سول الثابتة والمعايير ذات العالقة .

مكافاأة ترك الخدمة :

يتم تكوين مخ�س�س مكافاأة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ اإعداد القوائم المالية وفقًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية ، كما يتم احت�ساب 
مخ�س�س لالإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .

الزكاة ال�سرعية :

تخ�سع ال�سركة للزكاة ال�سرعية طبقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل .

الحتياطي النظامي :

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة يجنب ن�سبة 10% من اأرباحها ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�سيد الحتياطي 
النظامي ن�سف قيمة راأ�س المال وهذا الحتياطي غير قابل للتوزيع .

م�سروفات ما قبل الت�سغيل :

يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي يتم اإنفاقها في مرحلة ما قبل الت�سغيل الفعلي كم�سروفات ما قبل الت�سغيل .

م�سروفات عمومية واإدارية :

يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�سغيل كم�ساريف عمومية واإدارية .

العمليات بالعمالت الأجنبية :

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل اأر�سدة الموجودات والمطلوبات وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 
في ذلك التاريخ وي�سجل الربح اأو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �سمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

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

اإي�ساح )4(: ا�ستثمارات مرابحة:
تتمثل ا�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�سيرة الأجل لدى البنك الأهلي بمبلغ 11.750.968 ريال في 31/12/2009م مقابل 135.708.639 ريال للعام 2008م. 

اإي�ساح )5(: المخزون:
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

-576.883مخزون خام حديد
-548.496مخزون خام البوك�سيت

-2.373.210مخزون زيت ثقيل
-2.342.006مخزون قطع غيار

-55.640مخزون ديزل
-238.685مخزون زيوت و�سحومات

6.134.920-
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1
اإي�ساح )6( : اأر�سدة مدينة اأخرى :

في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
7.400.67621.895.045خطابات ال�سمان

8.736.8281.388.078دفعات مقدمة )مقاولين وموردين(
170.477660.692م�ساريف مدفوعة مقدمًا

10.33816.900�سلف الموظفين
16.318.31923.960.715الإجمالي

خطابات ال�سمان ال�سادرة ل�سالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، وميناء الريا�س الجاف.

اإي�ساح )7( : اإ�ستثمارات في �سركات :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

30.000.00030.000.000المدفوع من الإ�ستثمار في ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات
6.000.0006.000.000م�ساريف التطوير

36.000.00036.000.000الإجمالي

تمثل ن�سبة الم�ساركة في راأ�س مال ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات 10% بواقع 40 مليون ريال �سعودي تم دفع 75% من قيمة الم�ساركة .
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )8( : الأ�سول الثابتة:
�سافي القيمةمجمع اال�ستهالكالتكلفة الدفترية

ر�سيد بداية 
العام

ر�سيداال�ستبعاداتاالإ�سافات
نهاية العام

ر�سيد بداية 
العام

ا�ستهالك
العام الحالي

ر�سيد نهاية االإ�ستبعادات
العام

20092008

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

ريال
�سعودي 

82.167 11.333336.909.113- 2.8338.500 336.920.446- 85.000336.835.446المباني

- 39.404.951- - - - 39.404.951- 39.404.951- الطرق الداخلية

497.666680.184432.982- 665.950679.900168.0001.177.850232.968264.698ال�سيارات

250.29833.47924.76545.49912.745237.553120.271- 153.75096.548الأثاث والمفرو�سات

48.624671.273.86494.588- 671.322.48820.51228.112- 115.100671.207.388الآلت والمعدات

144.987379.321265.373- 524.30856.24288.745- 321.615202.693معدات المكاتب

1.256.4151.048.426.926168.0001.049.600.341346.034414.82045.499715.3551.048.884.986995.381الإجمالي

اإي�ساح )9( : اأعمال تحت التنفيذ:
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

845.990.599- مباني ومعدات تحت الإن�ساء )الم�سنع والمدينة ال�سكنية(
3.001.9952.824.857دفعات لأعمال راأ�سمالية
3.297.458168.000اأعمال الطريق الرئي�سي

6.299.453848.983.456الإجمالي

اإي�ساح )10( : دائنون :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

77.733.08837.902.413موردين محليون 
1.328.191177.489موردين خارجيون 

79.061.27938.079.902الإجمالي

اإي�ساح )11( : اأر�سدة دائنة اأخرى  :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

706.902317.569م�ساريف م�ستحقة
77.144.93117.390.712تاأمينات محتجزة

104.646579.262اأخرى
77.956.47918.287.543الإجمالي
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )12( : مخ�س�ص الزكاة :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

احت�ساب الزكاة :
)6.541.416()31.088.278(�سافي )الخ�سارة( ويعدل بما يلي :
169.111 289.351 المخ�س�سات المكونة خالل العام

)6.372.305()30.798.927(�سافي )الخ�سارة( المعدلة
1.075.643.979 1.170.963.131 بنود م�سافة

)891.926.604()1.108.585.340(بنود مخ�سومة
177.345.070 31.578.864 وعاء الزكاة

4.433.627 789.471 الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

وقد كانت حركة مخ�س�س الزكاة كما يلي :

في 31 دي�سمبر
20092008

ريال �سعوديريال �سعودي
16.561.039 4.604.618 ر�سيد اأول العام

170.991 - ت�سويات �سنوات �سابقة
4.433.627 789.471 الزكاة عن الفترة

)16.561.039()4.433.627(الزكاة الم�سددة خالل الفترة
4.604.618 960.462 ر�سيد نهاية العام

اإي�ساح )13(: اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط:
تتمثل اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط في اإيرادات ودائع لدى البنك الهلي التجاري في 2009/12/31م بمبلغ 31.973 ريال. مقابل 11.152.682 ريال في 2008/12/31م.
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )14( : م�سروفات ما قبل الت�سغيل :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

4.939.5222.752.159تكلفة العمالة
- 7.894.084اإ�سالحات وطرق موؤقتة
- 2.953.628اأنظمة ات�سالت موؤقتة

- 1.937.914تكلفة ت�سغيل وا�ستغالل المحاجر
- 309.995وقود وزيوت وديزل

- 66.100م�ساريف حا�سب اآلي
59.85058.500اإيجارات

886.9321.328.383م�ساريف تاأمين
389.031217.071�سفريات عمل

1.300108.417دعاية واإعالن ون�سر
- 123.385عدد واأدوات م�ستهلكة
47.39544.113قرطا�سية ومطبوعات

21.032141.944بريد وهاتف
50.52128.191�سيارات

388.966133.247ر�سوم وا�ستراكات
46.79744.206مواد ومهمات متنوعة

20.0002.459.600تبرعات
141.038776.410�سيانة واإ�سالح

68.39339.876�سيافة وم�ستلزمات
3.362.5315.320.219خدمات اإدارة الم�سروع

20.0001.390خرائط ور�سومات وتراخي�س الموقع
321.045- رعاية موؤتمرات

653.200120.466اأمن
86.600357.950زراعة وت�سجير

12.37032.180بنكية
7.7862.917مياه وكهرباء

- 17.620تدريب
17.82023.190متنوعة

24.523.81014.311.474الإجمالي
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )15( : م�سروفات عمومية واإدارية :
في 31 دي�سمبر

20092008
ريال �سعوديريال �سعودي

5.092.0082.274.735تكلفة عمالة
217.624146.480اإيجارات

176.28497.698قرطا�سية ومطبوعات
- 196.319حا�سب اآلي واإنترنت

- 110.000اأبحاث ودرا�سات ورعاية موؤتمرات
101.990- تبرعات

30.94412.081ر�سوم واإ�ستراكات
170.991- زكاة

69.45733.483بدلت ومهام عمل
40.87319.265مواد ومهمات متنوعة

62.12521.006�سيافة وم�ستلزمات
7.8009.358تاأمين

23.70415.003بريد وهاتف
19.4245.295�سيارات

5.3063.010مياه وكهرباء
8.12012.600دعاية واإعالن ون�سر

16.2353.467بنكية
28.47011.312الجمعية العمومية

5.5801.750اإ�سالح و�سيانة
103.308113.020اأخرى

6.213.5813.052.544الإجمالي
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شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )16(: اإرتباطات والتزامات م�ستقبلية:
اأبرمت ال�سركة اتفاقية عقود تمويلية وخدمات م�سرفية مع البنك الأهلي بمبلغ 231.061.340 ريال في 2009/12/31 ب�سمان التدفقات النقدية الواردة عن عملية الكتتاب بمبلغ   .1

225.000.000 ريال وقر�س �سندوق التنمية ال�سناعي وذلك على النحو التالي:

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

ت�سهيالت ائتمانية بمبلغ 220.000.000 ريال ت�ستحق ال�سداد بتاريخ 2010/7/15 ووقعت ال�سركة �سند لأمر ل�سالح البنك بقيمة الت�سهيالت الئتمانية. zz

بموجب موافقة �سندوق التنمية ال�سناعي رقم 2970م/اأ/1 بتاريخ 1430/9/24هـ الموافق 2009/9/14 على منح ال�سركة قر�سا اأجال بمبلغ 483.500.000 ريال ب�سمان كافة   .2
اأ�سول الم�سروع وب�سمانات �سخ�سية من الم�ساهمين الموؤ�س�سين بمبلغ 200 مليون ريال وجاري العمل على ا�ستكمال متطلبات ال�سندوق للح�سول على القر�س.

بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �سركة ال�سرقية للبتروكيماويات مبلغ 10.000.000 ريال والتي تمثل 75% من قيمة الم�ساهمة.  .3

اإي�ساح )17( : النقد ومثيله:
لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية اعتبرت الأر�سدة البنكية وال�ستثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �سهور اأو اأقل بمثابة 

النقد ومثيله.

اإي�ساح )18(: الأدوات المالية:
القيمة العادلة:

تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في ال�سندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات والمطلوبات الأخرى مقاربة للقيمة الم�سجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها ق�سيرة 
الأجل.

ول ت�ستخدم ال�سركة اأدوات مالية م�ستقة لإدارة مخاطر معدلت العمولة وتقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وذلك ب�سبب العوامل المبينة اأدناه:

مخاطر معدلت العمولة:

هي مخاطر متعددة تتعلق بتاأثير التغيرات في معدلت العمولة في ال�سوق على المركز المالي لل�سركة وتدفقاتها النقدية، لي�س لدى ال�سركة موجودات اأو مطلوبات جوهرية تحمل معدلت 
عمولة عائمة كما في 31 دي�سمبر 2009، وتدير ال�سركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المح�سل والتدفق النقدي الم�ستخدم، ويتم ا�ستثمار الفائ�س النقدي 

لزيادة دخل ال�سركة من العمولة من خالل اأر�سدة يحتفظ بها كودائع ق�سيرة الأجل اإل اأن مخاطر معدلت العمولة في هذا الخ�سو�س ل تعتبر جوهرية.

مخاطر تغير اأ�سعار ال�سرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار �سر ف العمالت الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وتعتقد اأن ال�سركة لي�ست عر�سة 
لمخاطر تغير اأ�سعار ال�سرف بدرجة كبيرة نظرًا لأن العملة الر�سمية لل�سركة هي الريال ال�سعودي وهو العملة الأ�سا�سية التي تتعامل بها ال�سركة و�سعره ثابت حاليًا وبهام�س ب�سيط مقابل 

الدولر الأمريكي.

مخاطر الئتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه ال�سركة مما يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة لخ�سارة مالية، تتكون الأدوات المالية التي قد تعر�س ال�سركة لمخاطر تركز 
المديونية ب�سكل رئي�سي من الأر�سدة النقدية وح�سابات المدينين، تقوم ال�سركة باإيداع اأر�سدتها النقدية في عدد من الموؤ�س�سات المالية ذات القدرة الئتمانية العالية وتبا�سر �سيا�سة 

للحد من حجم اأر�سدتها المودعة في كل موؤ�س�سة مالية، ول تعتقد ال�سركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه الموؤ�س�سات المالية.

مخاطر ال�سيولة:

هي مخاطر تعر�س ال�سركة ل�سعوبات في الح�سول على الأموال لمقابلة اللتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار ال�سيولة عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة 
اأية التزامات م�ستقبلية ول تعتقد ال�سركة اأنها عر�سة لمخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة.

ل تعتقد ال�سركة اأنها عر�سة لأي مخاطر هامة ن�سبيًا ذات عالقة بما �سبق.
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في 11 ديسمبر 1--1
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة المركز المالي

في 31 دي�سمبر
20082007

ريال �سعوديريال �سعودي
الموجودات

الموجودات المتداولة :
19.661.02730.695.214)اإي�ساح 3(نقد بال�سندوق ولدى البنوك

135.708.639629.919.899)اإي�ساح 4(اإ�ستثمارات مرابحة
23.960.7152.913.826)اإي�ساح 5(اأر�سدة مدينة اأخرى 

179.330.381663.528.939اإجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة :

36.000.00016.000.000)اإي�ساح 6(اإ�ستثمارات في �سركات
995.381485.666)اإي�ساح 7(�سافي الأ�سول الثابتة

848.983.456365.957.376)اإي�ساح 8(اأعمال تحت التنفيذ
885.978.837382.443.042اإجمالي الموجودات غير المتداولة

1.065.309.2181.045.971.981اإجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

المطلوبات المتداولة :
38.079.90214.003.076)اإي�ساح 9(دائنون 

18.287.543259.400)اإي�ساح 10(اأر�سدة دائنة اأخرى
4.604.61816.561.039)اإي�ساح 11(مخ�س�س الزكاة 

60.972.06330.823.515اإجمالي المطلوبات المتداولة 
259.96596.233مخ�س�س ترك الخدمة 

61.232.02830.919.748اإجمالي المطلوبات 
حقوق الم�ساهمين :

1.021.000.000 1.021.000.000 )اإي�ساح 1(راأ�س المال
)5.947.767()16.922.810(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

1.004.077.1901.015.052.233اإجمالي حقوق الم�ساهمين
1.065.309.2181.045.971.981اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة الدخل
عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

26.737.099 11.152.682 )اإي�ساح 12(اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط
يطرح:

)15.411.476()14.311.474()اإي�ساح 13م�ساريف ما قبل الت�سغيل
)296.058()3.052.544()اإي�ساح 14م�سروفات عمومية واإدارية

)163.200()215.678(ا�ستهالك الأ�سول الثابتة
10.866.365 )6.427.014(�سافي )الخ�سارة( الدخل

- 44.800 اإيرادات متنوعة
)42.842(- خ�سائر راأ�سمالية

)210.251()159.202(خ�سائر فروق عملة
10.613.272 )6.541.416(�سافي )الخ�سارة( الدخل  قبل الزكاة

)16.561.039()4.433.627()اإي�ساح 11(الزكاة
)5.947.767()10.975.043(�سافي )الخ�سارة( بعد الزكاة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة )النقص( في النقدية

عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر
20082007

ريال �سعوديريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية :

10.613.272 )6.541.416(�سافي )الخ�سارة( الدخل
تعديالت لت�سوية �سافي الدخل  ل�سافي النقدية

الناتجة من )الم�ستخدمة في( الأن�سطة الت�سغيلية :
163.200 215.678 اإ�ستهالكات

96.233 169.111 مخ�س�س ترك الخدمة )المكون(
42.842 - خ�سائر بيع اأ�سول

)2.913.826()21.046.889()زيادة( في اأر�سدة مدينة اأخرى
14.003.076 24.076.826 زيادة في الدائنون

259.400 21.981.160 زيادة في اأر�سدة دائنة اأخرى
- )5.379(مخ�س�س ترك الخدمة )الم�ستخدم(

- 170.991 تعديالت �سنوات �سابقة )زكاة(
- )16.561.039(الم�سدد من الزكاة

22.264.197 2.459.043 �سافي النقدية الناتجة من الأن�سطة الت�سغيلية
تدفقات نقدية من اأن�سطة ال�ستثمار :

)700.320()725.393(موجودات ثابتة
8.612 - ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�سافي

)365.957.376()486.979.097()زيادة( في اأعمال تحت التنفيذ
)16.000.000()20.000.000()زيادة( في الإ�ستثمارات

)382.649.084()507.704.490(�سافي النقدية )الم�ستخدمة في( اأن�سطة ال�ستثمار
التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل :

1.021.000.000 - الم�سدد من راأ�س المال
1.021.000.000 - �سافي النقدية المح�سلة من اأن�سطة التمويل

660.615.113 )505.245.447(�سافي )النق�س( الزيادة في النقدية
- 660.615.113 ر�سيد النقد ومثيله في بداية ال�سنة
660.615.113 155.369.666 ر�سيد النقد ومثيله في نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف 
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

عن ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر
20082007

ريال �سعوديريال �سعودي
راأ�س المال :

1.021.000.000 1.021.000.000 الر�سيد في نهاية العام
الخ�سائر المبقاة :

- )5.947.767()خ�سائر( مدورة في بداية العام
10.613.272 )6.541.416(�سافي )الخ�سارة( الدخل قبل الزكاة

)16.561.039()4.433.627(الزكاة
)5.947.767()16.922.810(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

1.015.052.233 1.004.077.190 اإجمالي حقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

82



شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1
اإي�ساح )1( : الكيان القانوني وراأ�ص المال :

تاأ�سي�ص ال�سركة :

�سركة اأ�سمنت الجوف )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( تاأ�س�ست بموجب ترخي�س وزارة التجارة وال�سناعة رقم 25/�س وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في 
مدينة الريا�س بموجب ال�سجل التجاري رقم 1010225259 بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .

طبيعة ن�ساط ال�سركة :

اأ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�ساط ال�سركة ومواد البناء واإدارة وت�سغيل م�سانع الأ�سمنت البورتالندي العادي  يتمثل ن�ساط ال�سركة في اإنتاج 
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�سي والعقارات وبراءات الختراع لتحقيق اأغرا�سها ال�سناعية داخل وخارج المملكة وتاأ�سي�س اأو الأ�ستراك في تاأ�سي�س ال�سركات التي تكمل اأو تتمم ن�ساط 

ال�سركة واإن�ساء م�سانع م�ستقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�سانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�سركة في مرحلة اإن�ساء وتجهيز الم�سنع .

اإي�ساح )2( : ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�ص المحا�سبي :

يتم اإعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفقًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبداأ التكلفة التاريخية ومعيار العر�س والإف�ساح العام ومتطلبات 
نظام ال�سركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة .

ال�ستثمارات :

يتم ت�سجيل ال�ستثمارات في ال�سركات التى ت�ساهم فيها ال�سركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن 20% وت�سجل اإيرادات تلك ال�ستثمارات �سمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .

الموجودات الثابتة :

يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على اأ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�سمل الإ�سافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة ال�ستفادة منها . وت�ستهلك الموجودات الثابتة على اأ�سا�س 
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

الن�سبةالبيان
10%الآلت والمعدات

25%ال�سيارات
10%الأثاث

15%اأجهزة كهربائية
20%اأجهزة كمبيوتر

25%عدد واأدوات

اأعمال تحت التنفيذ :

يتم اإثبات ما يتم اإنفاقه على اإن�ساء وتجهيز الم�سنع والمن�ساآت الأخرى كم�سروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�سنع والمن�ساآت وا�ستالمها وت�سبح جاهزة للت�سغيل حيث يتم اإقفالها 
كاأ�سول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�سول الثابتة والمعايير ذات العالقة .

مكافاأة ترك الخدمة :

يتم تكوين مخ�س�س مكافاأة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ اإعداد القوائم المالية وفقًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية ، كما يتم احت�ساب 
مخ�س�س لالإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .

الزكاة ال�سرعية :

تخ�سع ال�سركة للزكاة ال�سرعية طبقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل .

راأ�ص المال :

حدد راأ�س مال ال�سركة بمبلغ )1.021.000.000( الف وواحد وع�سرون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )102.100.000( مائة واأثنين مليون ومائة الف �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال 
لل�سهم الواحد وقد اكتتب الموؤ�س�سون في جميع اأ�سهم ال�سركة وتم �سداد راأ�س المال بالكامل .

83



شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1

الحتياطي النظامي :

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة يجنب ن�سبة 10% من اأرباحها ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�سيد الحتياطي 
النظامي ن�سف قيمة راأ�س المال وهذا الحتياطي غير قابل للتوزيع .

م�سروفات ما قبل الت�سغيل :

يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي يتم اإنفاقها في مرحلة ما قبل الت�سغيل الفعلي كم�سروفات ما قبل الت�سغيل .

م�سروفات عمومية واإدارية :

يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�سغيل كم�ساريف عمومية واإدارية .

العمليات بالعمالت الأجنبية :

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل اأر�سدة الموجودات والمطلوبات وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 
في ذلك التاريخ وي�سجل الربح اأو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �سمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

اإي�ساح )3( : نقد بال�سندوق ولدى البنوك :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

14.268- نقدية
19.661.02730.680.946نقد لدى البنوك

19.661.02730.695.214الإجمالي

اإي�ساح )4( : اإ�ستثمارات مرابحة :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

236.665.461- مرابحة بالريال ال�سعودي لدى البنك الأهلي التجاري
135.708.639393.254.438مرابحة بالدولر لدى البنك الأهلي التجاري

135.708.639629.919.899الإجمالي

تتمثل اإ�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�سيرة الأجل لدى البنك الأهلي التجاري  .
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إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )5( : اأر�سدة مدينة اأخرى :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

21.895.0451.398.623خطابات ال�سمان

913.398- اإيرادات م�ستحقة 

1.388.078582.220مدينون متنوعون

- 660.692م�ساريف مدفوعة مقدمًا

16.90019.585�سلف الموظفين

23.960.7152.913.826الإجمالي

خطابات ال�سمان ال�سادرة ل�سالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام .

اإي�ساح )6( : اإ�ستثمارات في �سركات :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

30.000.00010.000.000المدفوع من الإ�ستثمار في ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات
6.000.0006.000.000م�ساريف التطوير

36.000.00016.000.000الإجمالي

تمثل ن�سبة الم�ساركة في راأ�س مال ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات 10% بواقع 40 مليون ريال �سعودي تم دفع 75% من قيمة الم�ساركة .
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إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )7( : الأ�سول الثابتة :
�سافي القيمةمجمع اال�ستهالكالتكلفة الدفترية

ر�سيد بداية 
العام

ر�سيد نهاية االإ�سافات
العام

ر�سيد بداية 
العام

ا�ستهالك العام 
الحالي

ر�سيد نهاية 
العام

20082007

ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي 

- 2.8332.83382.167- 85.00085.000- المباني

425.450240.500665.95083.690149.278232.968432.982341.760ال�سيارات

98.40355.347153.75019.06014.41933.479120.27179.343الأثاث والمفرو�سات

103.450115.1006.79513.71720.51294.5884.855 11.650الآلت والمعدات

80.519241.096321.61520.81135.43156.242265.37359.708معدات المكاتب

616.022725.3931.341.415130.356215.678346.034995.381485.666الإجمالي

اإي�ساح )8( : اأعمال تحت التنفيذ:
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

845.990.599365.957.376مباني ومعدات تحت الإن�ساء )الم�سنع والمدينة ال�سكنية(
- 2.824.857دفعات لأعمال راأ�سمالية
- 168.000اأعمال الطريق الرئي�سي

848.983.456365.957.376الإجمالي

اإي�ساح )9( : دائنون  :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

37.902.41313.702.676موردين محليون 
177.489300.400موردين خارجيون 

38.079.90214.003.076الإجمالي

اإي�ساح )10( : اأر�سدة دائنة اأخرى  :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

317.569205.400م�ساريف م�ستحقة
17.390.71254.000تاأمينات محتجزة

- 579.262اأخرى
18.287.543259.400الإجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية

في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )11( : مخ�س�ص الزكاة :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

احت�ساب الزكاة :
10.613.272 )6.541.416(�سافي )الخ�سارة( الدخل ويعدل بما يلي :

96.233 169.111 المخ�س�سات المكونة خالل العام
10.709.505 )6.372.305(�سافي )الخ�سارة( الدخل المعدل

1.034.175.105 1.075.643.979 بنود م�سافة
)382.443.042()891.926.604(بنود مخ�سومة

662.441.568 177.345.070 وعاء الزكاة
16.561.039 4.433.627 الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

وقد كانت حركة مخ�س�س الزكاة كما يلي :

في 31 دي�سمبر
20082007

ريال �سعوديريال �سعودي
- 16.561.039 ر�سيد اأول العام

- 170.991 ت�سويات �سنوات �سابقة
16.561.039 4.433.627 الزكاة عن الفترة

- )16.561.039(الزكاة الم�سددة خالل الفترة
16.561.039 4.604.618 ر�سيد نهاية العام

اإي�ساح )12(: اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط:
تتمثل اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط في اإيرادات ودائع لدى البنك الهلي التجاري في 31/12/2008 بمبلغ 11.152.682 ريال.
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اإي�ساح )13( : م�سروفات ما قبل الت�سغيل :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

5.320.2194.835.115 خدمات اإدارة الم�سروع
2.752.1592.582.909تكلفة العمالة

2.459.60030.000تبرعات
- 1.328.383م�ساريف تاأمين
- 776.410�سيانة واإ�سالح
- 357.950زراعة وت�سجير

- 321.045رعاية موؤتمرات
217.071449.457�سفريات عمل

141.94467.936بريد وهاتف
133.24758.205ر�سوم وا�ستراكات

- 120.466اأمن
108.417252.502دعاية واإعالن ون�سر

58.500608.149اإيجارات
44.20660.483مواد ومهمات متنوعة
44.11372.899قرطا�سية ومطبوعات

39.87642.220�سيافة وم�ستلزمات
- 32.180بنكية

28.19124.199�سيارات
- 2.917مياه وكهرباء

1.390578.206خرائط ور�سومات وتراخي�س الموقع
3.049.307- اإ�ست�سارات ودرا�سات فنية

728.639- تحاليل وفح�س العينات ودرا�سة التربة وتقييم الأثر البيئي للموقع
644.771- تد�سين الم�سروع
380.146- تحاليل جغرافية

350.000- م�ساريف التاأ�سي�س
289.800- اأعمال حفر وردم وت�سوية الموقع

161.150- اأتعاب مهنية واإ�ست�سارات
29.768- عالج

23.190115.615متنوعة
14.311.47415.411.476الإجمالي
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في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )14( : م�سروفات عمومية واإدارية :
في 31 دي�سمبر

20082007
ريال �سعوديريال �سعودي

2.274.735177.443تكلفة عمالة
146.480112.903اإيجارات

- 97.698قرطا�سية ومطبوعات
- 101.990تبرعات

12.0813.756ر�سوم واإ�ستراكات
- 170.991زكاة

- 33.483بدلت ومهام عمل
- 19.265مواد ومهمات متنوعة

- 21.006�سيافة وم�ستلزمات
- 9.358تاأمين

- 15.003بريد وهاتف
- 5.295�سيارات

- 3.010مياه وكهرباء
- 12.600دعاية واإعالن ون�سر

- 3.467بنكية
- 11.312الجمعية العمومية

- 1.750اإ�سالح و�سيانة
113.0201.956اأخرى

3.052.544296.058الإجمالي
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اإي�ساح )15(: اإرتباطات والتزامات م�ستقبلية:
بلغت الإلتزامات المترتبة على تنفيذ الم�سروع مع �سركة التعفف بمبلغ 141.931.384 ريال.

بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �سركة ال�سرقية للبتروكيماويات مبلغ 10.000.000 ريال والتي تمثل 75% من قيمة الم�ساهمة.

اإي�ساح )16( : النقد ومثيله:
لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية اعتبرت الأر�سدة البنكية وال�ستثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �سهور اأو اأقل بمثابة 

النقد ومثيله.

اإي�ساح )17(: الأدوات المالية:
القيمة العادلة:

تعتبر القيمة العادلة لكل من النقد في ال�سندوق ولدى البنوك والمدينين والمخزون والدائنين والموجودات والمطلوبات الأخرى مقاربة للقيمة الم�سجلة بها نتيجة لطبيعة فترتها ق�سيرة 
الأجل.

ول ت�ستخدم ال�سركة اأدوات مالية م�ستقة لإدارة مخاطر معدلت العمولة وتقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وذلك ب�سبب العوامل المبينة اأدناه:

مخاطر معدلت العمولة:

هي مخاطر متعددة تتعلق بتاأثير التغيرات في معدلت العمولة في ال�سوق على المركز المالي لل�سركة وتدفقاتها النقدية، لي�س لدى ال�سركة موجودات اأو مطلوبات جوهرية تحمل معدلت 
عمولة عائمة كما في 31 دي�سمبر 2008، وتدير ال�سركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المح�سل والتدفق النقدي الم�ستخدم، ويتم ا�ستثمار الفائ�س النقدي 

لزيادة دخل ال�سركة من العمولة من خالل اأر�سدة يحتفظ بها كودائع ق�سيرة الأجل اإل اأن مخاطر معدلت العمولة في هذا الخ�سو�س ل تعتبر جوهرية.

مخاطر تغير اأ�سعار ال�سرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار �سر ف العمالت الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وتعتقد اأن ال�سركة لي�ست عر�سة 
لمخاطر تغير اأ�سعار ال�سرف بدرجة كبيرة نظرًا لأن العملة الر�سمية لل�سركة هي الريال ال�سعودي وهو العملة الأ�سا�سية التي تتعامل بها ال�سركة و�سعره ثابت حاليًا وبهام�س ب�سيط مقابل 

الدولر الأمريكي.

مخاطر الئتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه ال�سركة مما يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة لخ�سارة مالية، تتكون الأدوات المالية التي قد تعر�س ال�سركة لمخاطر تركز 
المديونية ب�سكل رئي�سي من الأر�سدة النقدية وح�سابات المدينين، تقوم ال�سركة باإيداع اأر�سدتها النقدية في عدد من الموؤ�س�سات المالية ذات القدرة الئتمانية العالية وتبا�سر �سيا�سة 

للحد من حجم اأر�سدتها المودعة في كل موؤ�س�سة مالية، ول تعتقد ال�سركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه الموؤ�س�سات المالية.

مخاطر ال�سيولة:

هي مخاطر تعر�س ال�سركة ل�سعوبات في الح�سول على الأموال لمقابلة اللتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار ال�سيولة عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة 
اأية التزامات م�ستقبلية ول تعتقد ال�سركة اأنها عر�سة لمخاطر جوهرية متعلقة بال�سيولة.

ل تعتقد ال�سركة اأنها عر�سة لأي مخاطر هامة ن�سبيًا ذات عالقة بما �سبق.

اإي�ساح )18(: اإعادة التبويب:

تم اإعادة تبويب بع�س اأرقام �سنة المقارنة لتتوافق مع عر�س البيانات المالية للعام الحالي.
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في 11 ديسمبر 1--1
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة المركز المالي
كما في 11 ديسمبر 1--1

ريال �سعودي 
الموجودات

الموجودات المتداولة :
30.695.214)اإي�ساح 3(نقد بال�سندوق ولدى البنوك

629.919.899)اإي�ساح 4(اإ�ستثمارات مرابحة
2.913.826)اإي�ساح 5(اأر�سدة مدينة اأخرى 

663.528.939اإجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة :

16.000.000)اإي�ساح 6(اإ�ستثمارات في �سركات
485.666)اإي�ساح 7(�سافي الموجودات الثابتة

365.957.376)اإي�ساح 8(م�سروعات تحت التنفيذ
382.443.042اإجمالي الموجودات غير المتداولة

1.045.971.981اإجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

المطلوبات المتداولة :
14.003.076)اإي�ساح 9(دائنون 

259.400)اإي�ساح 10(اأر�سدة دائنة اأخرى
16.561.039)اإي�ساح 11(مخ�س�س الزكاة 

30.823.515اإجمالي المطلوبات غير المتداولة 
96.233مخ�س�س ترك الخدمة 

30.919.748اإجمالي المطلوبات 
حقوق الم�ساهمين :

1.021.000.000 )اإي�ساح 1(راأ�س المال
)5.947.767(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

1.015.052.233اإجمالي حقوق الم�ساهمين
1.045.971.981اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة الدخل
عن الفترة من 1/1/11--1 حتى 1/11/11--1

ريال �سعودي 
26.737.099 )اإي�ساح 12(اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط

يطرح :

)15.411.476()اإي�ساح 13م�ساريف ما قبل الت�سغيل

)296.058()اإي�ساح 14الم�سروفات العمومية والإدارية

)163.200(ا�ستهالك الأ�سول الثابتة

10.866.365 �سافي الدخل

)42.842(خ�سائر راأ�سمالية

)210.251(خ�سائر فروق عملة

10.613.272 �سافي الدخل  قبل الزكاة

)16.561.039()اإي�ساح 11(الزكاة

)5.947.767(�سافي الخ�سارة بعد الزكاة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة )النقص( في النقدية

عن الفترة من 1/1/11--1 حتى 1/11/11--1

ريال �سعودي
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية :

10.613.272 �سافي الدخل
تعديالت لت�سوية �سافي الدخل  ل�سافي النقدية

الناتجة من )الم�ستخدمة في( الأن�سطة الت�سغيلية :
163.200 الإهالكات

96.233 مخ�س�س ترك الخدمة )المكون(
42.842 خ�سائر بيع اأ�سول

)2.913.826(اأر�سدة مدينة اأخرى
14.003.076 الدائنون

259.400 اأر�سدة دائنة اأخرى
22.264.197 �سافي النقدية الناتجة من الأن�سطة الت�سغيلية

تدفقات نقدية من اأن�سطة ال�ستثمار :
)700.320(موجودات ثابتة

8.612 ا�ستبعادات موجودات ثابتة بال�سافي
)365.957.376(م�سروعات تحت التنفيذ

)16.000.000(الإ�ستثمارات
)382.649.084(�سافي النقدية الم�ستخدمة في اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل :
1.021.000.000 الم�سدد من راأ�س المال

1.021.000.000 �سافي النقدية المح�سلة من اأن�سطة التمويل
660.615.113 �سافي الزيادة في النقدية

- ر�سيد النقد في بداية الفترة
660.615.113 ر�سيد النقد ومثيله في نهاية الفترة

 -

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية

95



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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
عن الفترة من 1/1/11--1 حتى 1/11/11--1

ريال �سعودي
راأ�س المال :

1.021.000.000 الر�سيد في بداية الفترة

1.021.000.000 الر�سيد في نهاية الفترة

الخ�سائر المبقاة :

- اأرباح مدورة في بداية الفترة

10.613.272 �سافي دخل الفترة قبل الزكاة

)16.561.039(الزكاة عن الفترة

)5.947.767(خ�سائر مبقاة ما قبل الت�سغيل

1.015.052.233 اإجمالي حقوق الم�ساهمين

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
في 11 ديسمبر1--1

اإي�ساح )1( : الكيان القانوني وراأ�ص المال :
تاأ�سي�ص ال�سركة :

تاأ�س�ست �سركة اأ�سمنت الجوف )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( بموجب ترخي�س وزارة التجارة وال�سناعة رقم 25/�س وتاريخ 1426/1/11هـ الموافق 2005/2/20م وتم ت�سجيلها في 
مدينة الريا�س بموجب ال�سجل التجاري رقم 1010225259 بتاريخ 1427/11/1هـ الموافق 2006/11/22م .

طبيعة ن�ساط ال�سركة :

اأ�سمنت بورتالندي عادي ومقاوم للكبريتات وتجارة الجملة والتجزئة بن�ساط ال�سركة ومواد البناء واإدارة وت�سغيل م�سانع الأ�سمنت البورتالندي العادي  يتمثل ن�ساط ال�سركة في اإنتاج 
والمقاوم وغيرها وتملك الأرا�سي والعقارات وبراءات الختراع لتحقيق اأغرا�سها ال�سناعية داخل وخارج المملكة وتاأ�سي�س اأو الأ�ستراك في تاأ�سي�س ال�سركات التي تكمل اأو تتمم ن�ساط 

ال�سركة واإن�ساء م�سانع م�ستقات الأ�سمنت مثل الخر�سانة الجاهزة وم�سانع البلوك والبالط وحتى تاريخ القوائم المالية المرفقة مازالت ال�سركة في مرحلة اإن�ساء وتجهيز الم�سنع .

ال�سنة المالية :

zz طبقًا لما ورد بالمادة )10( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة تبداأ ال�سنة المالية اإعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معالي وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )648( بتاريخ
1427/3/13هـ الموافق 2006/4/11م وحتى نهاية �سهر دي�سمبر من ال�سنة التالية 2007/12/31 ثم تكون ال�سنة المالية بعد ذلك اإثنى ع�سر �سهرًا من بداية �سهر يناير حتى 

نهاية �سهر دي�سمبر من كل عام ميالدي .

zz. 2007/12/31 القوائم المالية المرفقة اأول قوائم مالية مدققة لل�سركة وتم اإعدادها عن الفترة من 2006/4/11 وحتى

اإي�ساح )2( : ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية :
الأ�سا�ص المحا�سبي :

يتم اإعداد القوائم المالية المبينة بالريال ال�سعودي وفقًا للمعايير المحا�سبية المعتمدة في المملكة العربية ال�سعودية ومبداأ التكلفة التاريخية ومعيار العر�س والإف�ساح العام ومتطلبات 
نظام ال�سركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة .

ال�ستثمارات :

يتم ت�سجيل ال�ستثمارات في ال�سركات التى ت�ساهم فيها ال�سركة بالتكلفة التاريخية بن�سبة تقل عن 20% وت�سجل اإيرادات تلك ال�ستثمارات �سمن الإيرادات الأخرى عند اعتماد توزيعها .

الموجودات الثابتة :

يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة على اأ�سا�س �سعر التكلفة والذي ي�سمل الإ�سافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة ال�ستفادة منها . وت�ستهلك الموجودات الثابتة على اأ�سا�س 
طريقة الق�سط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر لها على النحو التالي :

الن�سبةالبيان
10%الآلت والمعدات

25%ال�سيارات
10%الأثاث

15%اأجهزة كهربائية
20%اأجهزة كمبيوتر

25%عدد واأدوات

الم�سروعات تحت التنفيذ :

يتم اإثبات ما يتم اإنفاقه على اإن�ساء وتجهيز الم�سنع والمن�ساآت الأخرى كم�سروعات تحت التنفيذ لحين اكتمال الم�سنع والمن�ساآت وا�ستالمها وت�سبح جاهزة للت�سغيل حيث يتم اإقفالها 
كاأ�سول ثابتة يتم تبويبها ح�سب طبيعة البند وبما يتوافق مع معيار الأ�سول الثابتة والمعايير ذات العالقة .

مكافاأة ترك الخدمة :

يتم تكوين مخ�س�س مكافاأة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ اإعداد القوائم المالية وفقًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية ال�سعودية ، كما يتم احت�ساب 
مخ�س�س لالإجازات وتذاكر ال�سفر الم�ستحقة .
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
في 11 ديسمبر1--1

الزكاة ال�سرعية :
تخ�سع ال�سركة للزكاة ال�سرعية طبقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل .

راأ�ص المال :
حدد راأ�س مال ال�سركة بمبلغ )1.021.000.000( الف وواحد وع�سرون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )102.100.000( مائة واأثنين مليون ومائة الف �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال 

لل�سهم الواحد وقد اكتتب الموؤ�س�سون في جميع اأ�سهم ال�سركة وتم �سداد راأ�س المال بالكامل .

الحتياطي النظامي :
وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة يجنب ن�سبة 10% من اأرباحها ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع هذه الن�سبة متى بلغ ر�سيد الحتياطي 

النظامي ن�سف قيمة راأ�س المال وهذا الحتياطي غير قابل للتوزيع .

م�سروفات ما قبل الت�سغيل :
يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي يتم اإنفاقها في مرحلة ما قبل الت�سغيل الفعلي كم�سروفات ما قبل الت�سغيل .

م�سروفات عمومية واإدارية :
يتم ت�سنيف وتبويب الم�سروفات التي تتعلق بالإدارة ولي�س لها عالقة بالت�سغيل كم�ساريف عمومية واإدارية .

العمليات بالعمالت الأجنبية :
يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء هذه العمليات ويتم في نهاية ال�سنة تحويل اأر�سدة الموجودات والمطلوبات وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 

في ذلك التاريخ وي�سجل الربح اأو الخ�سارة الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية �سمن قائمة الدخل عن نف�س ال�سنة .

اإي�ساح )3( : نقد بال�سندوق ولدى البنوك :
ريال �سعودي

14.268نقدية
30.680.946نقد لدى البنوك

30.695.214الإجمالي

اإي�ساح )4( : اإ�ستثمارات مرابحة :
ريال �سعودي

236.665.461مرابحة بالريال ال�سعودي لدى البنك الأهلي التجاري
393.254.438مرابحة بالدولر لدى البنك الأهلي التجاري

629.919.899الإجمالي

تتمثل اإ�ستثمارات المرابحة في ودائع بنكية ق�سيرة الأجل لدى البنك الأهلي التجاري  .

اإي�ساح )5( : اأر�سدة مدينة اأخرى :
ريال �سعودي

1.398.623خطابات ال�سمان
913.398اإيرادات م�ستحقة 

582.220مقاول م�سروع التعفف
19.585�سلف الموظفين

2.913.826الإجمالي

خطابات ال�سمان ال�سادرة ل�سالح جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام .

98



شركة أسمنت الجوف
إيضاحات حول القوائم المالية

اإي�ساح )6( : اإ�ستثمارات في �سركات :
ريال �سعودي

10.000.000المدفوع من الإ�ستثمار في ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات
6.000.000م�ساريف التطوير

16.000.000الإجمالي

تمثل ن�سبة الم�ساركة في راأ�س مال ال�سركة ال�سرقية للبتروكيماويات 10% بواقع 40 مليون ريال �سعودي تم دفع 25% من قيمة الم�ساركة .

اإي�ساح )7( : الأ�سول الثابتة :
اإ�سافات خالل 

الفترة
اإ�ستبعادات 

خالل الفترة
�سافي االإ�سافات 

خالل الفترة
الم�ستبعد من اإ�ستهالك الفترة

اال�ستهالك
�سافي القيمةمجمع اال�ستهالك

ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي 
505.11079.660425.450115.22131.53283.689341.761�سيارات

99.19379098.40319.28222219.06079.343اأثاث ومفرو�سات
6.7954.855- 11.6506.795- 11.650األت ومعدات

1.09020.81259.707 84.3673.84880.51921.902معدات المكاتب
700.32084.298616.022163.20032.844130.356485.666الإجمالي
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )8( : م�سروعات تحت التنفيذ :
ريال �سعودي

326.351.616مباني تحت الإن�ساء )الم�سنع(
39.605.760مباني تحت الإن�ساء )المدينة ال�سكنية(

365.957.376الإجمالي

اإي�ساح )9( : دائنون  :
ريال �سعودي

13.702.676موردين محليون 

300.400موردين خارجيون 

14.003.076الإجمالي

اإي�ساح )10( : اأر�سدة دائنة اأخرى  :
ريال �سعودي

205.400م�ساريف م�ستحقة
54.000تاأمينات محتجزة

259.400الإجمالي

اإي�ساح )11( : مخ�س�ص الزكاة ال�سرعية :
ريال �سعودي

احت�ساب الزكاة :
10.613.272 �سافي الدخل ويعدل بما يلي :

96.233 المخ�س�سات المكونة خالل الفترة
10.709.505 �سافي الدخل المعدل

1.034.175.105 بنود م�سافة
)382.443.042(بنود مخ�سومة

662.441.568 وعاء الزكاة
16.561.039 الزكاة الم�ستحقة بواقع %2.5

قامت ال�سركة باحت�ساب الزكاة عن عام 2007 على اأ�سا�س الوعاء الزكوي .

وقد كانت حركة مخ�س�س الزكاة كما يلي :

ريال �سعودي
- ر�سيد اأول الفترة
16.561.039 الزكاة عن الفترة

- الزكاة الم�سددة خالل الفترة
16.561.039 ر�سيد 31/12/2007
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )12( : اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط :
تتمثل اإيرادات غير متعلقة بالن�ساط في اإيرادات ودائع لدى البنك الأهلي التجاري بلغت 26.737.099 ريال �سعودي كما في 31/12/2007 .

اإي�ساح )13( : م�سروفات ما قبل الت�سغيل :
ريال �سعودي

4.835.115خدمات اإدارة الم�سروع
3.049.307اإ�ست�سارات ودرا�سات فنية

2.582.909تكلفة العمالة
728.639تحاليل وفح�س العينات ودرا�سة التربة وتقييم الأثر البيئي للموقع

644.771تد�سين الم�سروع
608.149اإيجارات

578.206خرائط ور�سومات وتراخي�س الموقع
449.457�سفريات عمل

380.146تحاليل جغرافية
350.000م�ساريف التاأ�سي�س

289.800اأعمال حفر وردم وت�سوية الموقع
252.502دعاية واإعالن ون�سر

161.150اأتعاب مهنية واإ�ست�سارات
72.899قرطا�سية ومطبوعات

67.936بريد وهاتف
60.483مواد ومهمات متنوعة

58.205ر�سوم وا�ستراكات
42.220�سيافة وم�ستلزمات

30.000تبرعات
29.768عالج

24.199�سيارات
115.615متنوعة

15.411.476الإجمالي
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شركة أسمنت الجوف
�سركة م�ساهمة �سعودية )مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في 11 ديسمبر 1--1

اإي�ساح )14( : م�سروفات عمومية واإدارية :
ريال �سعودي

177.443تكلفة عمالة

112.903اإيجارات

3.756ر�سوم واإ�ستراكات

1.956اأخرى

296.058الإجمالي

اإي�ساح )15( : اإرتباطات والتزامات م�ستقبلية :
تم توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي في 2/6/2007 بمبلغ 383.700.000 ريال �سعودي ل�ستيراد اأجهزة ومعدات للم�سنع وتنتهي التفاقية في 31/10/2009 ب�سمان توقيع �سند 

لأمر البنك باإجمالي قيمة التمويل .

بلغت الإلتزامات المترتبة على تنفيذ الم�سروع مع �سركة التعفف بمبلغ 626.386.105 ريال �سعودي .

بلغت الإلتزامات المترتبة على الم�ساهمة في �سركة ال�سرقية للبتروكيماويات مبلغ 30.000.000 ريال �سعودي والتي تمثل 75% من اإجمالي قيمة الم�ساهمة في ال�سركة .

اإي�ساح )16( : النقد ومثيله : 
لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية اإعتبار الأر�سدة البنكية وال�ستثمارات القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �سهور اأو اأقل بمثابة النقد 

ومثيله .
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