
»تحتوي ن�سرة �لإ�سد�ر هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قو�عد �لت�سجيل ��لإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �لمالية بالمملكة �لعربية �ل�سعودية )��لم�سار �إليها ب »�لهيئة«(. �يتحمل �أع�ساء مجل�س �لإد�رة �لذين تظهر �أ�سما�ؤهم 
على �سفحة )د( مجتمعين �منفردين �لم�سوؤ�لية كاملة عن دقة �لمعلومات �لو�ردة في ن�سرة �لإ�سد�ر هذه، �يوؤكد�ن ح�سب علمهم ��عتقادهم بعد �إجر�ء جميع �لدر��سات �لممكنة ��لى �لحد �لمعقول، �أنه ل توجد �أي �قائع �أخرى يمكن �أن يوؤدي 
عدم ت�سمينها في �لن�سرة �إلى جعل �أي �إفادة ��ردة فيها م�سللة، �ل تتحمل �لهيئة ��ل�سوق �لمالية �ل�سعودية �أي م�سوؤ�لية عن محتويات هذه �لن�سرة، �ل تعطي �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أ� �كتمالها، �تخلي نف�سها �سر�حة من �أي م�سوؤ�لية مهما 

كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما �رد في هذه �لن�سرة �أ� عن �لعتماد على �أي جزء منها«.

�سدرت هذه �لن�سرة بتاريخ 1433/9/27هـ )�لمو�فق 2012/8/15م(

�سركة ��سمنت �لمدينة )ي�سار �إليها فيما يلي بـ«�ل�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية بمدينة �لريا�س تاأ�س�ست بموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )804( �تاريخ 1426/5/12هـ �لمو�فق 2005/6/19م بر�أ�س مال قدره )550٫000٫000( خم�سمائة 
�خم�سون مليون ريال �سعودي، مق�سم �إلى )55٫000٫000( خم�سة �خم�سون مليون �سهما عاديا بقيمة ��سمية قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد )»�سهم« �أ� »�أ�سهم«(، ��ل�سجل �لتجاري �ل�سادر عن �ز�رة �لتجارة ��ل�سناعة رقم 
�ل�سركة من )550٫000٫000(  �لعادية زيادة ر�أ�س مال  �لعامة غير  بتاريخ 1431/05/12هـــ. في تاريخ 2009/5/4م قررت �لجمعية  �لمو�فق 2005/6/21م، ��لرخ�سة �ل�سناعية رقم 421/�س  بتاريخ 1426/05/14هـــ   1010210441
خم�سمائة �خم�سون مليون ريال �سعودي �إلى )704٫000٫000( �سبعمائة ��أربعة مليون ريال �سعودي عن طريق تحويل )138٫732٫454( مائة �ثمانية �ثالثون مليون ��سبعمائة ��ثنان �ثالثون �ألف � �أربعمائة ��أربعة �خم�سين ريال �سعودي 
�إلى بند ر�أ�س �لمال. في تاريخ 2010/6/1م قررت �لجمعية �لعمومية �لغير  من بند �لأرباح �لمبقاة � )15٫267٫546( خم�سة ع�سر مليون �مائتان ��سبعة ��ستين �ألف �خم�سمائة ��ستة ��أربعون ريال �سعودي من بند �لحتياطي �لنظامي 
�ألف  �إلى )880٫000٫000( ثمانمائة �ثمانون مليون ريال �سعودي عن طريق تحويل )160٫580٫220( مائة ��ستون مليون �خم�سمائة �ثمانون  عادية زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة من )704٫000٫000( �سبعمائة ��أربعة مليون ريال �سعودي 
�مائتان �ع�سر�ن ريال �سعودي من بند �لأرباح �لمبقاة �تحويل )15٫419٫780( خم�سة ع�سر مليون � �أربعمائة �ت�سعة ع�سر �ألف ��سبعمائة �ثمانون ريال �سعودي من بند �لحتياطي �لنظامي �إلى بند ر�أ�س �لمال. في تاريخ 1432/9/15هـ 
�لمو�فق 2011/08/15م قررت �لجمعية �لعمومية �لغير عادية زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة من )880٫000٫000( ثمانمائة �ثمانون مليون ريال �سعودي �إلى )1٫760٫000٫000( �ألف ��سبعمائة ��ستون مليون ريال �سعودي حيث �أ�سبح ر�أ�س 
�لمال �لمدفوع )880٫000٫000( ثمانمائة �ثمانون مليون ريال �سعودي � ر�أ�س �لمال غير �لمدفوع )880٫000٫000( ثمانمائة �ثمانون مليون ريال �سعودي. قررت �لجمعية �لعمومية في تاريخ 143/3/8هـ �لمو�فق 2012/1/31م زيادة 
ر�أ�س مال �ل�سركة من )1٫760٫000٫000( �ألف ��سبعمائة ��ستون مليون ريال �سعودي عن طريق تحويل كامل �لحتياطي �لنظامي ��لبالغ )48٫553٫316( ثمانية ��أربعون مليون �خم�سمائة �ثالثة �خم�سون �ألف �ثالثمائة ��ستة ع�سر ريال 
�سعودي � )17٫446٫684( �سبعة ع�سر مليون ��أربعمائة ��ستة ��أربعون ��ستمائة ��أربعة �ثمانون ريال �سعودي من بند �لأرباح �لمبقاة �إلى بند ر�أ�س �لمال حيث �أ�سبح ر�أ�س مال �ل�سركة )1٫892٫000٫000( �ألف �ثمانمائة ��ثنين �ت�سعون 
مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )189٫200٫000( مائة �ت�سعة �ثمانون مليون �مائتي �ألف �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، حيث �كتتب �لم�ساهمون �لحاليين بن�سبة 50% من �أ�سهم �ل�سركة بعدد 
)94٫600٫000( ريال �دفعو� قيمتها كاملة ��سوف تطرح �لأ�سهم �لباقية �ن�سبتها 50% من �أ�سهم �ل�سركة �عددها )94٫600٫000( �سهم (»�أ�سهم �لكتتاب« �قيمتها )946٫000٫000( ريال لالكتتاب �لعام. حيث ي�سبح ر�أ�س مال �ل�سركة 
�لمدفوع بعد �لكتتاب )1٫892٫000٫000( مليار �ثمانمائة ��ثنان �ت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )189٫200٫000( مائة �ت�سعة �ثمانون مليون �مائتان �ألف �سهم بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد 

)»�لأ�سهم«(.

�سيكون �لطرح �لأ�لي لالكتتاب )»�لكتتاب«( لعدد )94٫600٫000( �أربعة �ت�سعين مليون ��ستمائة �ألف �سهم )»�أ�سهم �لكتتاب«( �بقيمة ��سمية لل�سهم قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية ��سيكون �سعر �لكتتاب )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
لل�سهم �لو�حد �تمثل �أ�سهم �لكتتاب بمجملها 50 % من ر�أ�س مال �ل�سركة بعد �لكتتاب   �يقت�سر �لكتتاب على �لم�ستثمرين �لأفر�د: �ت�سمل هذه �ل�سريحة �لأ�سخا�س �ل�سعوديين �لطبيعيين، بما في ذلك �لمر�أة �ل�سعودية �لمطلقة �أ� �لأرملة 
�لتي لها �أ�لد ق�سر من ز�ج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها )ي�سار �إليهم مجتمعين بـ«�لمكتتبين �لأفر�د« �ي�سار �إليهم منفردً� بـ«�لمكتتب«(. �يعد لغيًا �كتتاب من �كتتب با�سم مطلقته، ��إذ� ثبت �لقيام بعملية من 

هذ� �لنوع ف�سيطبق �لنظام بحق مقدم �لطلب.

��سيتم توزيع �سافي متح�سالت �لكتتاب بعد خ�سم م�ساريف �لكتتاب )»�صافي متح�صالت االكتتاب«( في تمويل �لخطط �لتو�سعية لل�سركة )�نظر �لق�سم �لمعنون ب »��ستخد�م متح�سالت �لكتتاب«(. علما باأن هذ� �لكتتاب قد تمت تعهد 
تغطيته بالكامل من قبل متعهد �لتغطية )ف�سال ر�جع �لق�سم »�لتعهد بالتغطية« من هذه �لن�سرة(. �سيمتلك �لم�ساهمون �لموؤ�س�سون بعد �كتمال �لكتتاب ن�سبة 50% من �لأ�سهم �بالتالي �سيحتفظون بح�سة �سيطرة في �سركة ��سمنت �لمدينة. 

�قد تنازل �لم�ساهمون �لموؤ�س�سون عن حق �لأ�لوية في �لكتتاب

يبد�أ �لكتتاب يوم �لإثنين 1433/10/23هـ )�لمو�فق 2012/9/10م( �ي�ستمر لمدة 7 �أيام �حتى يوم �لأحد 1433/10/29هـ )�لمو�فق 2012/9/16م( )»فترة �لكتتاب«(، حيث يمكن تقديم طلبات �لكتتاب لدى �أٍي فرع من فر�ع �لجهات 
الم�ستلمة المذكورة اأ�سمائهم في ال�سفحة )ط(، )الم�سار اإليهم مجتمعين بـ »الجهات الم�ستلمة«( خالل فترة االكتتاب )ف�ساًل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبين« – كيفية �لتقدم بطلب �لكتتاب«( 

على كل مكتتب �أن يتقدم بطلب لالكتتاب في ما ل يقل عن )50( خم�سين �سهم كحد �أدنى، علمًا باأن �لحد �لأق�سى لالكتتاب لكل مكتتب هو )200٫000( مائتا �ألف �سهم. ��سيتم تخ�سي�س )50( خم�سين �سهم لكل مكتتب كحد �أدنى، �ما 
يتبقى من �لأ�سهم �لمطر�حة لالكتتاب - �إن �جدت - �سيتم تخ�سي�سها على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي �لأ�سهم �لمطلوب �لكتتاب فيها. �ل ت�سمن �ل�سركة تخ�سي�س �لحد �لأدنى لكل م�ستثمر فرد، حيث �إنه 
�إذ� تجا�ز عدد �لمكتتبين )1٫892٫000( مليون �ثمانمائة ��ثنان �ت�سعون �ألف مكتتب، فاإن �ل�سركة ل ت�سمن �لحد �لأدنى للتخ�سي�س ��سيتم �لتخ�سي�س بالت�سا�ي على عدد �لم�ستثمرين. ��سوف يتم �إعادة فائ�س �لكتتاب - �إن �جد - �إلى 
�لمكتتبين د�ن �أي عمولت �أ� ��ستقطاعات من �لجهات �لم�ستلمة. ��سوف يتم �لإعالن عن عملية �لتخ�سي�س �لنهائي �رد �لفائ�س في موعد �أق�ساه 1433/11/7هـ )�لمو�فق 2012/9/23م( )ف�ساًل راجع الق�سم المعنون بـ »�سروط وتعليمات 

�لكتتاب«(.

لل�سركة فئة ��حدة فقط من �لأ�سهم، �ل يعطى �أي م�ساهم حقوق تف�سيلية. يعطي كل �سهم حامله �لحق في �سوت ��حد، �يحق لكل م�ساهم )»�لم�ساهم«( يمتلك 20 �سهما على �لأقل ح�سور �جتماعات �لجمعية �لعامة للم�ساهمين )»�لجمعية 
�لعامة«( ��لت�سويت فيها. �ل يتمتع �أي م�ساهم بحقوق تف�سيلية. ��سوف ت�ستحق �أ�سهم �لكتتاب ن�سيبها من �أي �أرباح تعلنها �ل�سركة بعد تاريخ بدء �لطرح � خالل �ل�سنو�ت �لمالية �لتالية لذلك  )ف�سال ر�جع ق�سم »�سيا�سة توزيع �لأرباح«(.

لم توجد �سوق لأ�سهم �ل�سركة قبل طرحها لالكتتاب، د�خل �لمملكة �لعربية �ل�سعودية �أ� خارجها. �قد تقدمت �ل�سركة بطلب لدى هيئة �ل�سوق �لمالية لت�سجيل �لأ�سهم ��إدر�جها في �لقائمة �لر�سمية لل�سوق، �ح�سلت على جميع �لمو�فقات 
�لر�سمية بخ�سو�س ن�سرة �لإ�سد�ر �تنفيذ هذ� �لطرح بعد ��ستيفاء جميع �لم�ستند�ت �لموؤيدة �لتي طلبتها �لهيئة. �من �لمتوقع �أن يبد�أ تد��ل �لأ�سهم في �ل�سوق �لمالية �ل�سعودية )»�ل�سوق«( في �قت قريب بعد �لنتهاء من عملية تخ�سي�س 
 »SWAP« لأ�سهم )ر�جع ق�سم »تو�ريخ مهمة للمكتتبين«(. �مع بدء تد��ل �أ�سهم �ل�سركة في �ل�سوق، �سوف يحق للمو�طنين �ل�سعوديين � لالأجانب �لمقيمين في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية ��لم�ستثمرين �لأجانب عن طريق �تفاقيات �لمبادلة�

�لمو�طني د�ل مجل�س �لتعا�ن �لخليجي �لل�سركات ��لبنوك ��سناديق �ل�ستثمار �ل�سعودية ��لخليجية بالتد��ل في �لأ�سهم بعد بدء تد��لها في �ل�سوق.

يجب در��سة ق�سمي »�إ�سعار هام« �«عو�مل �لمخاطرة« �لو�ردين في ن�سرة �لإ�سد�ر هذه بعناية قبل �تخاذ قر�ر بال�ستثمار في �أ�سهم �لكتتاب بموجب هذه �لن�سرة.

�لكتتاب( �ذلك من خالل طرحها  �لمدينة )بعد  �أ�سمنت  �سركة  ر�أ�س مال  تمثل 50% من  �لمال  ر�أ�س  �لزيادة في  �سهمًا عاديًا جديدً� عن طريق  طرح 94٫600٫000 
لالكتتاب �لعام ب�سعر10 ريالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.

�سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية بموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم  804 �تاريخ 1426/05/12هـ �لمو�فق 2005/06/19م  ��ل�سجل �لتجاري رقم 
1010210441 بتاريخ 1426/05/14هـ �لمو�فق 2005/06/21م

فترة االكتتاب تبداأ من 1433/10/23هـ )الموافق لـ 2012/9/10م( اإلى 1433/10/29هـ )الموافق لـ 2012/9/16م(

نشرة إصدار شركة أسمنت المدينة

الجهات المستلمة

المستشار المالي
ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية



��

إشعار هام
املطروحة  الأ�سهم  وعن  »ال�سركة«  بـ  بعد  فيما  اإليها  وامل�سار  املدينة  ا�سمنت  �سركة  عن  وافية  تف�سيلية  معلومات  على  )»الن�سرة«(  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  حتتوي 
الواردة يف هذه  اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات  اأ�سا�س  التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، �سيتم معاملة املكتتبني على  لالكتتاب، وعند 
اأو من خالل زيارة موقع ال�سركة الإلكرتوين على  اأو اجلهات امل�ستلمة،  الن�سرة، و التي ميكن احل�سول على ن�سخ منها لدى مدير الكتتاب، )الريا�س املالية( 
اأو املوقع اللكرتوين ل�سركة الريا�س املالية »مدير الكتتاب«   )www.cma.org.sa( اأو املوقع اللكرتوين للهيئة  )www.citycement.com( سبكة النرتنت� 

.)www.riyadcapital.com(

وقد عينت ال�سركة الريا�س املالية )»�لريا�ض �ملالية«( كم�ست�سار مايل )»�مل�شت�شار �ملايل«( لها فيما يخت�س بالكتتاب، ومديرا لالكتتاب )»مدير �الكتتاب«( 
ومتعهد التغطية )»متعهد �لتغطية«( فيما يتعلق بطرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب العام كما هو مو�سح يف هذه الن�سرة.

وحتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة 
الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ج( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد 
اإجراء الدرا�سات املمكنة اإلى احلد املعقول اأنه ل توجد اأي حقائق اأو معلومات اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها 
م�سللة ول تتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية » تداول« اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطي اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخلي نف�سها 

�سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها .

ومع اأن ال�سركة اأجرت جميع التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي تت�سمنها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، فاإن اأجزاء كبرية من املعلومات الواردة 
اأ�سماوؤهم يف  اأي من امل�ست�سارين الآخرين الذين تظهر  اأو  اأو امل�ست�سار املايل  اأنه ل يوجد لدى ال�سركة  عن ال�سوق والقطاع ماأخوذة من م�سادر خارجية، ومع 
ال�سفحة )هـ ، و( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها ، اإل اأنه مل تتحقق ال�سركة ب�سورة م�ستقلة من هذه 

املعلومات ولي�س هناك اأي بيان اأو تاأكيد ب�ساأن دقة اأمي ن هذه املعلومات اأو اكتمالها. 

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ �سدورها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة الأ�سهم  التي ميكن اأن 
تتاأثر ب�سورة �سلبية بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم واأ�سعار الفائدة وال�سرائب، وغريها من العوامل القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى 
خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة)ف�ساًل راجع ق�سم »عو�مل �ملخاطرة«(. ول يجوز اعتبار تقدمي ن�سرة الإ�سدار هذه اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة 

باأ�سهم الكتتاب اأو تف�سريها اأو العتماد عليها باأي �سكل على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني احلاليني اأو اأي من م�ست�ساريهم املذكورين يف �سفحة 
)ه ، و(. وتعترب املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار ذات طبيعة عامة مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار اأي من الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو 
الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة لأي �سخ�س يقدم طلبا لالكتتاب يف اأ�سهم الكتتاب. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية 
احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب، ويجب اأن يعتمدوا على فح�سهم لل�سركة ومدى مالئمة الفر�سة ال�ستثمارية واملعلومات الواردة يف 
هذه الن�سرة فيما يتعلق باأهداف امل�ستثمر ال�سخ�سية و و�سعه املايل واحتياجاته، مبا يف ذلك املزايا واملخاطر التي ينطوي عليها ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة. 
فقد يكون ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مالئما لبع�س امل�ستثمرين وغري مالئم لالآخرين، لذا فاإن على امل�ستثمرين عدم العتماد على قرارات تتخذها اأطراف 

اأخرى لال�ستثمار اأو عدم ال�ستثمار كاأ�سا�س لتقييمهم لهذه الفر�سة ال�ستثمارية وظروفهم ال�سخ�سية.

يقتصر هذا االكتتاب على:
املكتتبني الأفراد، وي�سمل ذلك الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني. مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث 
يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر، ويعد لغيَا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته. و اإذا ثبت القيام بعملية من 

هذا النوع ف�سيطبق النظام بحقه.

ويحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون احلاليون وامل�ست�سار املايل 
من متلقي هذه الن�سرة التعرف على اأي قيود نظامية تتعلق بهذا الكتتاب ومراعاة التقيد بها.
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معلومات عن القطاع والسوق
انرتنا�سيونال  كون�سلتنت�س  ديفلومبنت  �سركة  قبل  من  اأجريت  لل�سوق  درا�سة  من  اقتبا�سها  مت  فهذه  ال�سوق«،  عن  »نبذة  الق�سم  يف  الواردة  للمعلومات  بالن�سبة 
»م�ست�سار ال�سوق« بتكليف من ال�سركة. وهي �سركة ا�ست�سارية متخ�س�سة يف تقدمي الدرا�سات ال�سوقية وال�سناعية وتعترب �سركة عاملية لال�ست�سارات يف خمتلف 
الخت�سا�سات الهند�سية ومقرها مدينة كولكتا يف الهند. وتتمتع ال�سركة بخربة عري�سة يف قطاع �سناعة ال�سمنت بالتحديد، حيث قدمت العديد من اخلدمات 
ال�ست�سارية ل�سركات ال�سمنت. وتعتقد ال�سركة اأن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�سرة تعترب موثوقة بحد ذاتها، ولكن مل تقم ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س 
اإدارتها اأو م�ساهموها احلاليون اأو م�ست�ساروها بالتاأكد ب�سكل م�ستقل من تلك املعلومات والبيانات، ول ميكنهم تقدمي اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو �سحتها اأو اكتمالها. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق ل ميلك هو ول م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته ول اأي من اأقربائهم اأي ح�سة اأو م�سلحة من اأي نوع كانت يف ال�سركة، 
وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات وبحوث ال�سوق بال�سكل والطريقة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخه.

القوائم المالية
لقد متت مراجعة قوائم ال�سركة املالية لل�سنتني املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م والن�سف الأول من العام 2012م والإي�ساحات املتعلقة بها املدرجة يف 
ن�سرة الإ�سدار هذه من قبل ال�سادة الأموي واأبو اخلري حما�سبون قانونيون، و قوائم ال�سركة املالية لل�سنة املنتهية 31 دي�سمرب 2009م من قبل ال�سادة طالل اأبو 
غزالة و�سركاه حما�سبون قانونيون. وقد مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية 
ال�سعودية )SOCPA(. وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. وحيثما مت احل�سول على معلومات اإح�سائية لت�سمينها يف هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة 

تعتقد اأن تلك املعلومات متثل اأحدث املعلومات املتاحة من امل�سادر ذات العالقة التي مت احل�سول على املعلومات منها.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف الظروف الت�سغيلية امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، 

وبالتايل فانه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات اأو التقديرات.

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

بدرجة كبرية عن تلك الواردة يف هذه الن�سرة. 

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

وعدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة

جدول 1 ��ع�شاء جمل�ض �الإد�رة

�مللكية نوع �لع�شوية�لتمثيل�ل�شفة�جلن�شية�ال�شم
�ملبا�شرة 

قبل 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
قبل 

�الكتتاب

�مللكية 
�ملبا�شرة 

بعد 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
بعد 

�الكتتاب

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س �سعودي
الإدارة

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%12.73-%6.36-

نائب رئي�س �سعوديعمر �سليمان العبداللطيف
جمل�س الإدارة

غري م�ستقل/م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%0.91%33.02%0.45%16.51

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�سالع�سو املنتدب�سعودياأحمد عمر العبداللطيف
تنفيذي

%0.91%3.48%0.45%1.74

بدر بن عمر �سليمان 
العبداللطيف

ع�سو جمل�س �سعودي
اإدارة/ نائب 

الع�سو املنتدب

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/ 
تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سليمان عمر العبداللطيف
اإدارة

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/
غري تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سالح عبد الرحمن القفاري
اإدارة

ميثل �سركة القفاري 
القاب�سة

 م�ستقل/
غري تنفيذي

-%0.91-%0.45

�ستقوم ال�سركة با�ستبدال اأحد اأع�ساء املجل�س الغري م�ستقلني و قبول ا�ستقالته و تعيني ع�سو جمل�س اإدارة جديد ذو �سفة م�ستقلة اأثناء اجلمعية العمومية بعد النتهاء من الكتتاب

جدول 2 هيكل ملكية �ل�شركة قبل وبعد �لطرح 

عدد �ال��شهم�ل�شركاء
قبل �لطرح

�لقيمة بالريال 
قبل �لطرح

�لن�شبة
)%(

عدد �ال��شهم
بعد �لطرح

�لقيمة بالريال
بعد �لطرح

�لن�شبة
)%(

6.36%12.7312.040.000120.400.000%12.040.000120.400.000الأمري م�سعل بن عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود

25.21%50.4247.695.600476.956.000%47.695.600476.956.000�سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة

2.73%5.455.160.00051.600.000%5.160.00051.600.000�سركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سليمان بن �سالح بن عبدالعزيز الراجحي

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القا�سم

8.20%16.4015.514.400155.144.000%15.514.400155.144.000اأخرون*

50.00%94.600.000946.000.000---اجلمهور

100%100189.200.0001.892.000.000%94.600.000946.000.000املجموع

 *متت الإ�سارة اإليهم يف ق�سم "امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح"
امل�سدر:ال�سركة
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أسم وعنوان الشركة و ممثليها

�سركة ا�سمنت املدينة
طريق الأمري حممد بن عبد العزيز 

�س. ب .رقم 859 ، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 462-0011 )1( 966+
فاك�س: 462-4111 )1( 966+

www.citycement.com :املوقع الكرتوين

ممثل الشركة

بدر عمر العبداللطيف  
ع�سو جمل�س اإدارة

�سركة ا�سمنت املدينة
طريق الأمري حممد بن عبد العزيز 

�س. ب .رقم 859 ، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4642233 )1( 966+
فاك�س: 4649221 )1( 966+

b@citycement.com :بريد اإلكرتوين

ممثل الشركة

�سليمان عمر العبداللطيف  
ع�سو جمل�س اإدارة

�سركة ا�سمنت املدينة
طريق الأمري حممد بن عبد العزيز 

�س. ب .رقم 859 ، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4642233 )1( 966+ 
فاك�س: 4649221 )1( 966+ 

s@citycement.com بريد اإلكرتوين

سكرتير مجلس اإلدارة ومسؤول عالقات المساهمين

فار�س بارجاء
�سركة ا�سمنت املدينة

طريق الأمري حممد بن عبد العزيز 
�س. ب .رقم 859 ، الريا�س 11421 

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 4620011 )1( 966+ 
فاك�س: 4624111 )1( 966+ 

cccshares@citycement.com :بريد اإلكرتوين
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البنوك الرئيسية للشركة

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 22622 الريا�س 11614
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4013030 )1( 966+ 
فاك�س:  4042618 )1( 966+

  www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

مسجل األسهم

تداول
اأبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد
�س. ب. رقم 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 218-1200 )1( 966+ 
فاك�س: 218-1260 )1( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب  ومتعهد التغطية 

�سركة الريا�ض املالية 
�سارع امللك عبد العزيز

�س ب 2116، الريا�س 11475 
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4083131 )1( 966+ 
فاك�س: 4081481 )1( 966+ 

www.riyadcapital.com :املوقع الإلكرتوين

المستشار القانوني لالكتتاب

مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد
�سارع العليا العام

�س.ب.15870، الريا�س 11454
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8081 - 464 )1( 966+ 
فاك�س: 4968 - 462 )1( 966+ 

www.fahadlaw.com :املوقع الإلكرتوين

المحاسب القانوني

�سركة �سمري الأموي وعادل اأبو اخلري 
الريا�س – �سركة ت�سامنية- ترخي�س رقم:29

�س.ب. 19278، الريا�س 11435
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 1219 - 419 )1( 966+ 
فاك�س: 1387 - 419 )1( 966+ 

bakoda@zajil.net:الربيد الإلكرتوين



و

المحاسب القانوني

طالل ابو Zزالة و�سركاه حما�سبون قانونيون
�س ب . 9767 الريا�س 11423

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 2936 - 464 )1( 966+

فاك�س: 9915 - 465 )1( 966+ 
www.tagi.com  :املوقع الإلكرتوين

                 tagi@tagi.com :الربيد الإلكرتوين

مستشار العناية المهنية

�سركة ارن�ست ويون≠ و�سركاهم 
برج الفي�سلية – الطابق 6 و14

طريق امللك فهد
�س. ب. رقم 2732، الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 273-4740 )1( 966+ 
فاك�س: 273-4730 )1( 966+

www.ey.com : املوقع الإلكرتوين
riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

مستشار السوق

ديفيلوÃنت كون�سلتن�ض انÎنا�سيونال 
املركز الرئي�سي: 
24 بارك �سرتيت

كولكتا-700016، الهند
هاتف: 4012-5000-5300 )033(

فاك�س: 4012-4545-2249-2340 )033(
www.dclgroup.com :املوقع الإلكرتوين

DEVELOPMENT
CONSULTANTS

المستشار اإلعالني واإلعالمي

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

�س ب 43307 الريا�س 11561، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2886632 )1( 966+
فاك�س: 2886631 )1( 966+

www.advert1.com :املوقع اللكرتوين

تنويه:
قدم امل�ست�سارون اأعاله موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف ن�سرة الإ�سدار 
هذه ومل يتم �سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. ول ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأعاله ول العاملني لديها اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة 

مهما كان نوعها يف ال�سركة يف تاريخ هذه الن�سرة.



ز

الجهات المستلمة

بنك الريا�ض
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 22622، الريا�س 11416 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 1 966+
فاك�س: 2618 404 1 966+ 
www.riyadbank.com

البنك الأهلي التجاري
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 3555، جدة 21481 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 2 966+ 
فاك�س: 7426 643 2 966+

www.alahli.com

م�سرف الراجحي
الفرع الرئي�سي، �سارع العليا العام

�س.ب 28، الريا�س 11411 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9922 462 1 966+ 
فاك�س: 4311 462 1 966+ 

www.alrajhibank.com.sa

جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 833، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 1 966+ 
فاك�س: 9402 479 1 966+

www.samba.com

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الفرع الرئي�سي، طريق املعذر

�س.ب.56006 الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  9999 289 1 966+
فاك�س:  2311 404 1 966+
www.alfransi.com.sa

 بنك اجلزيرة
 الإدارة العامة، جده، طريق امللك عبدالعزز

 �س ب 6277 جده 21442
 اململكة العربية ال�سعودية 

 هاتف: 8888 609 2 )0( 966 +
فاك�س: 2478 653 2 )0( 966 +

www.baj.com.sa

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(
الفرع الرئي�سي، �سارع الأمري عبدالعزز بن من�سور بن جلوي

�س. ب 9084، الريا�س 11413 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 405 0677 1 966+ 
فاك�س: 0660 405 1 966+

www.sabb.com
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ملخ�ض �الكتتاب

804 �ل�شركة برقم  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  قبل  من  وزاري  قرار  �سعودية مبوجب  م�ساهمة  �سركة  املدينة  اإ�سمنت  �سركة 
1426/05/14هـ  بتاريخ   1010210441 رقم  جتاري  �سجل  ومبوجب  2005/06/19م  املوافق  1426/05/12هـ  وتاريخ 

املوافق 2005/06/21م.

يتمثل غر�س ال�سركة يف اإنتاج وبيع الإ�سمنت البورتالندي العادي و ال�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت. وتعمل �سركة ملخ�ض ��ن�شطة �ل�شركة
�سنويًا( مبا  كلنكر  يومًيا )1.6 مليون طن  الكلنكر  اإلى 5.000 طن من  اإنتاجية ت�سميمية ت�سل  املدينة بطاقة  اأ�سمنت 
يعادل 1.75 مليون طن من ال�سمنت �سنويًا بعد عمليات الطحن، ويبلغ الحتياطي ال�سرتاتيجي لدى ال�سركة من مواد 
خام اأولية )احلجر اجلريي، احلجر الطيني واجلب�س( اأكرث من 100 مليون طن وذلك يف اأرا�سي ف�ساء متتلك ال�سركة 

حق امتياز عليها.

)946.000.000( ت�سعمائة و�ستة واأربعون مليون ريال �سعودير���ض مال �ل�شركة �ملدفوع قبل �لطرح

ر���ض مال �ل�شركة �ملدفوع بعد �كتمال 
�لطرح 

)1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال �سعودي

)1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال �سعودير���ض مال �ل�شركة �حلايل

�سيكون الطرح الأويل لالكتتاب العام يف اأ�سهم ال�سركة لعدد )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهم �لطرح
عادي )"اأ�سهم الكتتاب" وكل منها "�سهم اكتتاب"( بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية. و�سيكون 

�سعر الكتتاب )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. ومتثل اأ�سهم الكتتاب مبجملها 50% من راأ�س مال ال�سركة.

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم.�شعر �الكتتاب 

)94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهم عادي.عدد �ال��شهم �ل�شادرة قبل �لطرح

)189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتان األف �سهم عادي.عدد �ال��شهم �ل�شادرة بعد �لطرح

)94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهم عادي ومتثل 50% من اإجمايل الأ�سهم امل�سدرة بعد الزيادة.عدد ���شهم �الكتتاب 

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم.�لقيمة �ال�شمية لل�شهم 

)946.000.000( ت�سعمائة و�ستة واأربعون مليون ريال �سعودي�لقيمة �الإجمالية ال��شهم �الكتتاب 

يقت�سر هذا الطرح على الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد �ال�فر�د �مل�شرح لهم باالكتتاب 
ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما 

يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر.

�ستتوفر طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب لدى فروع مدير الكتتاب واجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا كيفية �لتقدم بطلب �الكتتاب 
امل�شاركة يف  لهم  �شبق  الذين  املكتتبني  باإمكان  الن�شرة.  االكتتاب« من هذه  وتعليمات  "�شروط  ق�سم  املبينة يف  للتعليمات 
اأي فرع من فروع  اأو ال�سراف الآيل، يف  اأو الهاتف امل�سريف،  الإ�سدارات الأولية ال�سابقة الكتتاب عن طريق الإنرتنت، 
التي جرت  الكتتاب  اإحدى عمليات  ا�سرتكوا يف  اأن  �سبق  الذين  لعمالئها  تقدم مثل هذه اخلدمة  التي  امل�ستلمة  اجلهات 

موؤخرا.

)50( خم�سون �سهم.�حلد �ال�دنى لالكتتاب 

)500( خم�سمائة ريال �سعودي �حلد �ال�دنى ملبلغ �الكتتاب 

)200.000( مائتا األف �سهم�حلد �ال�ق�شى لالكتتاب 

)2.000.000( مليونان ريال �سعودي �حلد �ال�ق�شى ملبلغ �الكتتاب 

)94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف  �سهم.عدد ���شهم �الكتتاب �ملتعهد بتغطيتها

)946.000.000( ت�سعمائة و�ستة واأربعون مليون ريال �سعودي.�ملبلغ �ملتعهد بتغطيته

يبلغ اإجمايل متح�سالت ال�سركة من الكتتاب )946.000.000( ت�سعمائة و�ستة واأربعون مليون ريال �سعودي، ويقدر �سايف ��شتخد�م متح�شالت �الكتتاب
املتح�سالت بنحو )931.000.000( ت�سعمائة و واحد وثالثني مليون ريال �سعودي بعد خ�سم ر�سوم الكتتاب وامل�سروفات 
الأخرى املتعلقة واملقدرة بحوايل )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي. �سوف ت�ستخدم متح�سالت الكتتاب 
من قبل ال�سركة لتمويل تو�سعاتها امل�ستقبلية )ف�ساًل راجع ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب« يف هذه الن�سرة(. ولن 

يح�سل اأي من امل�ساهمون احلاليون على اأي من متح�سالت الكتتاب.

�سوف يخ�س�س لكل مكتتب )50( خم�سون �سهم لكل م�ستثمر فرد كحد اأدنى، وتخ�س�س بقية اأ�سهم الكتتاب )اإن وجدت( تخ�شي�ض ���شهم �الكتتاب
على اأ�سا�س تنا�سبي. ويف حال كان عدد املكتتبني يزيد عن )1.892.000( مليون وثمامنائة واثنان وت�سعون األف مكتتب اأو 
يف حال كان يتعني تعديل الطرح، فاإن ال�سركة ل ت�سمن احلد الأدنى للتخ�سي�س من الأ�سهم املطروحة. ويف هذه احلالة، 
�شيتم تخ�شي�ص اأ�شهم االكتتاب بالت�شاوي بني جميع املكتتبني. )اأنظر الق�شم املعنون بـ �شروط واأحكام و�شيا�شة تخ�شي�ص 

الأ�سهم ورد فائ�س الكتتاب – التخ�سي�س واملبالغ امل�سرتدة(.



ط

البنوك رد فائ�ض ��مو�ل �الكتتاب من  ا�ستقطاعات  اأو  عمولت  اأي  دون  الأفراد  املكتتبني  اإلى  وجدت،  اإن  الكتتاب،  فائ�س  اأموال  تعاد  �سوف 
املوافق  اأق�ساه 1433/11/7هـ  اإن وجد، يف موعد  الفائ�س،  النهائي ورد  التخ�سي�س  الإعالن عن  يتم  امل�ستلمة. و�سوف 

)2012/9/23م( راجع ق�سم 17  )�شروط وتعليمات االكتتاب (.

�سيبداأ الكتتاب من 1433/10/23هـ )املوافق 2012/9/10م( وي�ستمر لفرتة )7 اأيام( �ساملة اآخر يوم لإغالق الكتتاب فرتة �الكتتاب
يف 1433/10/29هـ )املوافق 2012/9/16م(.

توزيع توزيع �ال�رباح »�سيا�سة  راجع  ف�سال  2012/06/30م.  تاريخ  بعد  ال�سركة  تعلنها  اأرباح  اأية  من  ن�سيبها  الكتتاب  اأ�سهم  ت�ستحق 
الأرباح« 

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم، ول يتمتع اأي م�ساهم بحقوق ت�سويت تف�سيلية، بل مينح كل �سهم �ساحبه احلق يف حقوق �لت�شويت
�سوت واحد، كما يحق لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهما على الأقل ح�سور اجتماع اجلمعية العامة لل�سركة والت�سويت 

فيها. ف�سال راجع ق�سم »و�سف الأ�سهم بعد الطرح«

يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف يف اأ�سهمهم لفرتة مدتها )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء تداول اأ�سهم �لقيود على �ال��شهم
ب�شرط احل�شول  اأ�شهمهم  الت�شرف يف  املوؤ�ش�شني  للم�شاهمني  انتهاء فرتة احلظر يجوز  بعد  املالية.  ال�شوق  االكتتاب يف 

م�سبقا على موافقة الهيئة على ذلك.

مل توجد �سوق لأ�سهم ال�سركة داخل اململكة اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت ال�سركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية �إدر�ج �ال��شهم يف �لقائمة �لر�شمية
يف اململكة العربية ال�سعودية لت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية، ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات 
املوؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق املالية. كما اأنه قد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم، 
ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س راجع ق�سم 

»تواريخ مهمة للمكتتبني«.

ال�سركة عو�مل �ملخاطرة بعمليات  تتعلق  خماطر   )1( كالتايل  ت�سنيفها  وميكن  الكتتاب  هذا  يف  بال�ستثمار  تتعلق  معينة  خماطر  هناك 
)2( خماطر تتعلق بال�سوق وبيئة العمل )3( خماطر تتعلق بالأ�سعار )4( خماطر تتعلق بالأ�سهم. وقد مت ا�ستعرا�س هذه 
اأ�سهم  بال�ستثمار يف  اتخاذ قرار  بعناية قبل  والتي يجب قراءتها  الن�سرة،  املخاطر يف ق�سم »عوامل املخاطرة« من هذه 

الكتتاب.

و�ستمائة �مل�شاهمون �حلاليون مليون  وت�سعني  اأربعة   )94.600.000( والبالغة  املدفوعة  ال�سركة  اأ�سهم  كامل  يف  احلاليون  امل�ساهمون  اكتتب 
األف �سهم وقد وزع راأ�س مال ال�سركة على امل�ساهمني وفق البيانات الوا�سحة يف الفقرة اخلا�سة بامل�ساهمني. ف�ساًل راجع 

»امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح«
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جدول 3 تو�ريخ مهمة للمكتتبني

�لتاريــــخ�جلدول �لزمني لالكتتاب

 من 1433/10/23هـ )املوافق 2012/9/10م( فرتة الكتتاب 
اإلى  1433/10/29هـ )املوافق 2012/9/16م(

1433/10/29هـ )املوافق 2012/9/16م(اآخر يوم لتقدمي طلبات الكتتاب و�سداد قيمة الكتتاب

1433/11/7هـ )املوافق 2012/9/23م(اإ�سعار التخ�سي�س النهائي ورد اأموال فائ�س الكتتاب، اإن وجدت

بعد النتهاء من جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة.تاريخ بدء تداول  الأ�سهم يف ال�سوق 

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

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يتم توجيه الكتتاب اإلى، وميكن قبوله فقط من:

اأن تكتتب باأ�سمائهم  اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها  اأو الأرملة التي لها  الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة 
ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر. ويعد لغيا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من 

هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

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

اأن يكون امل�ستثمر قد �سبق اأن ا�سرتك يف اأحد الكتتابات التي جرت موؤخرا. )اأ( 

يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة، و�سيتم خ�سم مبلغ الكتتاب من ح�سابه. )ب( 

اأن ل تكون معلومات اأو بيانات املكتتب قد تغريت منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. )ج( 

يجب تعبئة مناذج طلب االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف ن�شرة االإ�شدار هذه يف الق�شم »�شروط واأحكام و�شيا�شة تخ�شي�ص ورد فائ�ص االكتتاب«. ويجب على 
كل مقدم طلب اأن يوافق على جميع بنود منوذج طلب الكتتاب ذات العالقة. وحتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�س اأي طلب اكتتاب ب�سورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم 
ا�شتيفاء اأي من �شروط واأحكام االكتتاب اأو عدم اإتباع التعليمات بدقة. وال ي�شمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب 

الكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاًقا ملزًما قانونيًا بني مقدم الطلب وال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.



ك

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س املعلومات الأ�سا�سية هذا اإلى تقدمي نبذة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ونظرا ًلأنه ملخ�س، فاإنه ل ي�سمل كل املعلومات التي قد تكون مهمة 
للم�ساهمني امل�ستحقني وينبغي على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات 

املخت�سرة الواردة يف هذه الن�سرة يف ق�سم »امل�سطلحات والتعريفات«.

نظرة عامة على االقتصاد السعودي وسوق االسمنت 1
اإن اجلزء الأكرب من املعلومات املتعلقة بال�سناعة وال�سوق الواردة يف هذا امللخ�س ماأخوذة من تقرير درا�سة ال�سوق الذي اأعدته �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س 
انترينا�سونال، والتي ارتبط ا�سمها بالعمل يف درا�سات اجلدوى القت�سادية، ودرا�سات واأبحاث ال�سوق، وقواعد البيانات ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة كولكتا 

يف الهند، بالإ�سافة اإلى التقرير ال�سنوي ال�سابع والأربعون ملوؤ�س�سة النقد ال�سعودي و وبيانات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات.

ا�ستمر القت�ساد ال�سعودي يف منوه خالل العام 2011م مبعدل اأعلى مما �سهده يف العام ال�سابق، وذلك مع ت�سارع خطى تعايف القت�ساد العاملي وارتفاع اأ�سعار 
النفط بعد الأزمة املالية العاملية. ومتكن القت�ساد ال�سعودي من موا�سلة منوه ب�سكل قوي نتيجة تكامل ال�سيا�سيتني املالية والنقدية يف اململكة وتوا�سل الإ�سالحات 

الهيكلية والتنظيمية.

حيث ت�سري التقديرات الأولية اإلى اأن الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2011م قد �سهد ارتفاعًا يف قيمته بالأ�سعار اجلارية مقارنة مبا كان عليه يف العام ال�سابق 
حيث ارتفعت قيمته اإلى 2.160 مليار ريال وبن�سبة ارتفاع بلغت 27.96% مقارنة بقيمته يف عام 2010م البالغة 1.690 مليار. وارتفع الناجت املحلي للقطاع النفطي 
بن�سبة 40.9 % ليبلغ 1.228 مليار ريال. اأما الناجت املحلي للقطاع غري النفطي فقد �سجل منوًا ن�سبته 7.5% ليبلغ حوايل 792.8 مليار ريال، وارتفع معدل منو ناجت 
القطاع اخلا�س غري النفطي بن�سبة 14.25% ليبلغ 562.9 مليار ريال يف حني ارتفع ناجت القطاع احلكومي غري النفطي بن�سبة 14.45% ليبلغ 355.8 مليار ريال.2

يعترب قطاع البناء والت�شييد من اأهم القطاعات التي تقوم برفع عجلة النمو وحتريك الن�شاط االقت�شادي يف العديد من ال�شناعات واالأن�شطة االأخرى املرتبطة 
به. وقد بلغت م�ساهمة قطاع البناء والت�سييد يف الناجت املحلي الإجمايل، 4.1% خالل عام 2011م. حيث �شجل ن�شاط الت�شييد والبناء منوًا ن�شبته 19.4% يف عام 

2011م مقابل منو ن�سبته 9.5% يف العام 2010م.

وقد اأدت زيادة عائدات النفط مقرتنة برغبة احلكومة يف تعزيز امل�ستوى املعي�سي للمواطنني اإلى عدة قرارات يرجح اأن تدعم النمو القت�سادي وحتفز الطلب 
على الإ�سمنت يف اململكة على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة اإلى م�ستويات غري م�سبوقة. ويف هذا ال�سياق، جاء الأمر امللكي الذي �سدر يف 2011/3/18م مت�سمنا 

ما يلي:3

املوافقة على بناء 500.000 وحدة �سكنية يف جميع مناطق اململكة وتخ�سي�س ما جمموعه 250 مليار ريال  لهذا امل�سروع الذي �سيتم تنفيذه حتت اإ�سراف  �
الهيئة العامة لالإ�سكان.

رفع احلد الأق�سى للقر�س املمنوح من قبل �سندوق التنمية العقارية من 300.000 ريال اإلى 500.000 ريال. �
دعم وزارة ال�سحة مببلغ 16 مليار ريال لتو�سيع العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. �
تخ�سي�س مبلغ 500 مليون ريال لرتميم امل�ساجد يف جميع اأنحاء اململكة. �
دعم الرئا�سة العامة لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر مببلغ 200 مليون ريال ل�ستكمال ت�سييد مبانيها يف خمتلف مناطق اململكة. �

اأكرث من 48 مليون طن يف عام 2011م. و بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب  اإلى  ارتفع ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة من حوايل 16 مليون طن يف عام 2000م 
)CAGR( للفرتة من 2000م-2011م 12.3% �سنويا، يف حني اأن معدل النمو ال�سنوي املركب ل�ستهالك الإ�سمنت لفرتة اخلم�س �سنوات من 2006م-2011م 
بلغ 15.7% �سنويا. ويف �سوء املقومات القوية ل�سناعة الإ�سمنت من حيث ارتفاع عدد ال�سكان والناجت املحلي الإجمايل وزيادة ال�ستثمارات يف امل�ساريع ال�سخمة، 

ميكن توقع منو ا�ستهالك الإ�سمنت يف ال�سنوات املقبلة.

1  التقرير ال�سنوي ال�سابع والأربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
2  م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات

3  �سركة ديفلومبنت كون�سلتن�س



ل

وقد بلغ عدد �سركات الأ�سمنت املنتجة يف اململكة خالل عام 2011م اأربعة ع�سر �سركة كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

جدول 4 �إنتاجية �شركات �ال�شمنت �ملحلية - )مليون طن/عام(

2011م 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م 2005م 2004م 2003م 2002م ���شم �ل�شركة

5.98 5.52 5.17 4.37 4.65 3.85 3.57 3.51 3.11 2.85 ا�سمنت اليمامة

7.22 6.80 5.54 5.37 5.29 4.96 5.00 4.71 4.56 4.51 ا�سمنت ال�سعودية

3.36 3.19 3.21 3.11 3.48 3.23 2.49 2.37 2.70 2.19 ا�سمنت ال�سرقية

4.29 4.21 4.25 3.22 3.46 2.23 2.23 2.17 1.98 1.76 ا�سمنت الق�سيم

4.44 3.83 3.92 4.29 4.62 3.52 3.74 4.26 4.16 3.28 ا�سمنت ينبع

3.81 3.18 3.00 2.74 2.82 3.03 3.02 2.80 2.63 2.41 ا�سمنت العربية

6.73 5.29 5.15 4.90 4.61 4.59 4.56 4.21 3.80 غري 
متوفرة

اأ�سمنت اجلنوبية

1.55 1.34 1.30 1.15 1.36 1.63 1.42 1.45 1.17 غري 
متوفرة

ا�سمنت تبوك

3.45 2.58 1.68 1.38 اأ�سمنت الريا�س

3.01 3.06 1.59 0.80 اأ�سمنت جنران

1.91 2.05 1.58 1.10 اأ�سمنت املدينة

1.14 1.42 1.47 0.47 اأ�سمنت ال�سمالية

1.47 0.41 ا�سمنت اجلوف

0.44 اأ�سمنت ال�سفوة

48.80 42.88 37.86 32.90 30.29 27.04 26.03 25.48 24.11 17.00 الإجمايل

امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س



م

الشركة
تبلغ  �إنتاجية  �ملدينة بطاقة  �أ�سمنت  �سركة  وتعمل  للكربيت.  �ملقاوم  �لبورتالندي  �ال�سمنت  و  �لعادي  �لبورتالندي  �الإ�سمنت  وبيع  �إنتاج  �ل�سركة يف  يتمثل غر�ض 
5.000 طن من �لكلنكر يومًيا مبا يعادل 1.75 مليون طن من �ال�سمنت �سنويا بعد عمليات �لطحن، ويبلغ �الحتياطي �ال�سرت�تيجي لدى �ل�سركة من مو�د خام 
�أولية )�حلجر �جلريي، �حلجر �لطيني و�جلب�ض( �أكرث من 100 مليون طن وذلك يف �أر��سي ف�ساء متتلك �ل�سركة حق �متياز عليها مبوجب رخ�سة �ملحجر رقم 

50/ق و �ل�سادرة من قبل وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية. 

�سركة ��سمنت �ملدينة هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبدينة �لريا�ض تاأ�س�ست مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )804( وتاريخ 1426/5/12هـ �ملو�فق 2005/6/19م 
�إلى )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون �سهما عاديا بقيمة ��سمية  بر�أ�ض مال قدره )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، مق�سم 
�ملو�فق  1426/05/14هـ  بتاريخ   1010210441 رقم  و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة  عن  �ل�سادر  �لتجاري  و�ل�سجل   ، �لو�حد  لل�سهم  �سعودية  رياالت   )10( قدرها 
2005/6/21م، و�لرخ�سة �ل�سناعية رقم 421/�ض بتاريخ 1431/05/12هـ. يف تاريخ 2009/5/4م قررت �جلمعية �لعامة غري �لعادية زيادة ر�أ�ض مال �ل�سركة 
من )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي �إلى )704.000.000( �سبعمائة و�أربعة مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل )138.732.454( 
مائة وثمانية وثالثون مليون و�سبعمائة و�ثنان وثالثون �ألف و �أربعمائة و�أربعة وخم�سني ريال �سعودي من بند �الأرباح �ملبقاة و )15.267.546( خم�سة ع�سر مليون 
ومائتان و�سبعة و�ستني �ألف وخم�سمائة و�ستة و�أربعون ريال �سعودي من بند �الحتياطي �لنظامي �إلى بند ر�أ�ض �ملال. يف تاريخ 2010/6/1م قررت �جلمعية �لعمومية 
�لغري عادية زيادة ر�أ�ض مال �ل�سركة من )704.000.000( �سبعمائة و�أربعة مليون ريال �سعودي �إلى )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي 
عن طريق حتويل )160.580.220( مائة و�ستون مليون وخم�سمائة وثمانون �ألف ومائتان وع�سرون ريال �سعودي من بند �الأرباح �ملبقاة وحتويل )15.419.780( 
1432/9/15هـ  تاريخ  يف  �ملال.  ر�أ�ض  بند  �إلى  �لنظامي  �الحتياطي  بند  من  �سعودي  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  �ألف  ع�سر  وت�سعة  �أربعمائة  و  مليون  ع�سر  خم�سة 
�إلى  �سعودي  ريال  مليون  وثمانون  ثمامنائة   )880.000.000( من  �ل�سركة  مال  ر�أ�ض  زيادة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قررت  2011/08/15م  �ملو�فق 
)1.760.000.000( �ألف و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي حيث �أ�سبح ر�أ�ض �ملال �ملدفوع )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي و ر�أ�ض 
�ملال غري �ملدفوع )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي. قررت �جلمعية �لعمومية يف تاريخ 1433/3/8هـ �ملو�فق 2012/1/31م زيادة ر�أ�ض 
مال �ل�سركة من )1.760.000.000( �ألف و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل كامل �الحتياطي �لنظامي و�لبالغ )48.553.316( ثمانية 
و�ستمائة  و�أربعون  و�ستة  و�أربعمائة  مليون  �سبعة ع�سر  و )17.446.684(  �سعودي  ريال  و�ستة ع�سر  وثالثمائة  �ألف  وثالثة وخم�سون  مليون وخم�سمائة  و�أربعون 
وت�سعون  و�ثنني  وثمامنائة  �ألف  �ل�سركة )1.892.000.000(  مال  ر�أ�ض  �أ�سبح  �ملال حيث  ر�أ�ض  بند  �إلى  �ملبقاة  �الأرباح  بند  �سعودي من  ريال  وثمانون  و�أربعة 
مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتي �ألف �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم 
�لو�حد، حيث �كتتب �مل�ساهمون �حلاليني بن�سبة 50% من �أ�سهم �ل�سركة بعدد )94.600.000( ريال ودفعو� قيمتها كاملة و�سوف تطرح �الأ�سهم �لباقية ون�سبتها 
50% من �أ�سهم �ل�سركة وعددها )94.600.000( �سهم وقيمتها )946.000.000( ريال لالكتتاب �لعام. حيث ي�سبح ر�أ�ض مال �ل�سركة �ملدفوع بعد �الكتتاب 
)1.892.000.000( مليار وثمامنائة و�ثنان وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتان �ألف �سهم بقيمة 

��سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد.

جدول 5 التطور يف راأ�سمال ال�سركة - الأرقام بالريال ال�سعودي

الن�سف الأول
من 2012م

2011م 2010م 2009م 2008م 2007م ال�سنة

946.000.000 880.000.000 880.000.000 704.000.000 550.000.000 550.000.000 ر�أ�ض �ملال �ملدفوع

946.000.000 880.000.000 - - - - ر�أ�ض �ملال �لغري مدفوع 

- 48.553.316 - 15.419.780 15.267.546 - �ملحول من �الحتياطي 
�لنظامي

- 17.446.684 - 160.580.220 138.732.454 - �ملحول من �الأرباح 
�ملبقاة

جتدر �الإ�سارة �إلى �أن طرح 50% من �ل�سركة لالكتتاب �لعام يعود يف �الأ�سا�ض للوفاء مبتطلبات رخ�سة ��ستخد�م �ملحجر �ل�سادرة من قبل وز�رة �لبرتول و�لرثوة 
�ملعدنية رقم 50/ق و�ل�سادرة بتاريخ 1426/9/15هـ �لذي �أ�سار �إلى �سرورة طرح 50% من �أ�سهم �ل�سركة لالكتتاب �لعام وذلك بالتكلفة �لفعلية ح�سب �الإجر�ء�ت 

�لتي حتددها هيئة �ل�سوق �ملالية.

وقد بنت �ل�سركة خططها �الإ�سرت�تيجية على �ال�ستفادة من �لطاقات �لكامنة و�ملتنامية ل�سوق �الإ�سمنت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وذلك عن طريق �الهتمام 
بالت�سميم �الأمثل، و�ملحافظة على ��ستهالك �لطاقة، و�اللتز�م ب�سو�بط �لبيئة عالوًة على �ال�ستفادة من �أ�ساليب �لتقنية �حلديثة يف كافة نو�حي �مل�سروع. كما 

ر�عت �خلطط �إمكانية �لتو�سعات �مل�ستقبلية.



ن

طاقة و مواصفات المصنع
تبلغ الطاقة الإنتاجية ال�سنوية للم�سنع 1.75 مليون طن من الأ�سمنت البورتالندي العادي والأ�سمنت املقاوم للكربيت. بداأ امل�سنع اإنتاجه التجريبي يف نوفمرب 
2007م، وقد بداأ الإنتاج التجاري خالل �سهر يناير من العام 2008م. ي�ستخدم امل�سنع اأحدث تكنولوجيا الإنتاج مع ُمراعاة الهتمام الفائق باجلودة يف كافة 
م فيها عرب نظام حا�سب اآيل. كما يتم التحكم التام باملواد اخلام  ات عملية املعاجلة والتحكُّ املراحل بداأً بالتعدين وانتهاًء ب�سحن ال�سمنت، حيث يتم ر�سد ُمتغريرِّ

بوا�سطة حُملرِّل اأ�سعة �سينية مو�سول بالإنرتنت وذلك بهدف ا�ستدامة اإنتاج اأف�سل نوعية من الأ�سمنت. 

منشأة الطاقة 
مت تركيب �ستة اأطقم مولدات ديزل 7.55 ميغاوات، منها واحدة احتياطية، وذلك لتوليد الكهرباء الالزمة ل�سد حاجة املن�ساأة. و تعمل هذه الأطقم بزيت الوقود 

الثقيل. و ميكن التحكم بهذه املولدات عن بعد بغر�س ا�ستك�ساف اأي اأخطاء والعمل على معاجلتها.

ضبط الجودة النوعية
يتميز امل�سنع با�ستخدام اأنظمة ومعدات تت�سم بال�سرامة يف مراقبة النوعية، حيث ت�سمل بع�س التدابري الرئي�سية يف م�سنع اأ�سمنت املدينة ما يلي:

مت تركيب حملل مواد �سائبة مو�سول بالنرتنت مقابل خمزون احلجر اجلريي الحتياطي وذلك ملراقبة مكونات مواد الإنتاج. �
الت�سنيف الآيل والنقل الهوائي لعينات اخلام، وتغذية الأفران والأ�سمنت. �
الت�سنيف الآيل والنقل اليدوي لعينات الكلينكر)ال�سمنت املكتل غري املطحون( �
نظام خمتربي اآيل ي�سمل ال�ستالم التلقائي للعينات، واإعداد العينة والختبار والتحليل با�ستخدام الإن�سان الآيل )الروبوت(. �
للموا�سفات  � ال�سعودية  الهيئة  من  لكٍل  الالزمة  والكيميائية  الفيزيائية  الختبارات  العنا�سر،عمل  لتحليل  ال�سينية  لالأ�سعة  الطيفي  املقيا�س  متعددة  قناة 

واجلودة، اجلمعية الأمريكية لفح�س املواد وهيئة املعايري الربيطانية
فح�س املرافق للمياه والزيوت. �

السالمة والصيانة
مت اتخاذ الإجراءات املالئمة فيما يتعلق بال�سالمة وال�سيانة و�سمل ذلك: 

التحكم يف جميع النقاط التي يحتمل اأن يحدث فيها ات�شال ج�شدي مع االآالت املتحركة. �
�سياج اأمان )درابزين( مع األواح لتاأمني ال�سالمة يف كافة الطوابق وال�سالمل. �
م�ساحات كافية للحركة يف كامل املن�ساأة. �
م�سعد ركاب للو�سول اإلى فرن الت�سخني البتدائي/ �سوامع اخللط / �سوامع ال�سمنت / ومن�ساأة التعبئة. �
روافع اآحادية ال�شياج يف نقاط ال�شيانة الرئي�شية. �
ور�س كهربائية وميكانيكية كاملة التجهيز. �
خمزون كاٍف من قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك مثل الزيوت وال�سحوم. �

الرؤية
ا�ستغالل ما متلكه من مزايا تناف�سية لكت�ساب ح�سة متنامية يف �سوق ال�سمنت باململكة ودول اخلليج العربي و ال�سرق الأو�سط.

الرسالة
حتقيق مكانة مرموقة يف �سناعة الإ�سمنت يف اململكة من خالل تزويد العمالء مبنتجات عالية اجلودة وخدمات رفيعة امل�ستوى وتزويد موظفينا بفر�س ممتازة واأن 

تكون اإ�سمنت املدينة �سركة وطنية بامتياز تعمل مب�سوؤولية عالية وحتافظ على البيئة وحتقق الأرباح مل�ساهميها على ا�ستثماراتهم.



�ض

سياسة وأهداف الشركة
تهدف ال�سركة اإلى ما يلي:

 ت�سنيع اإ�سمنت عايل اجلودة بنوعيه البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم للكربيت والعمل على تطوير منتجاتها با�ستمرار �
 حتقيق اأف�سل بيئة عمل للعاملني بال�سركة �
 املحافظة على البيئة واللتزام باملعايري وال�سوابط املنظمة لذلك. �

استراتيجيات العمل 
تعمل ال�سركة يف �سوق تت�سف باملناف�سة ال�سديدة وتهدف اإلى اأن تكون ال�سركة الرائدة يف �سناعة الإ�سمنت. وهي ترى اأن هناك فر�سة للنمو يف قطاع الإ�سمنت 
وخا�سة يف املنطقة الو�سطى والغربية من اململكة. وتعتقد ال�سركة اأنها �ستتمكن بف�سل ما اكت�سبته من خربة جيدة يف قطاع الإ�سمنت من املناف�سة بفعالية يف هذا 

القطاع وتوفري اأف�سل اخلدمات للعمالء مع حتقيق عوائد جمزية للم�ساهمني.

كما تنوي ال�سركة ا�ستغالل ميزاتها التناف�سية القوية بالإ�سافة اإلى عنا�سر القوة لديها يف املجالت الفنية والت�سويقية لغتنام الفر�س اجليدة لالأعمال بوا�سطة:

اإنتاج اأ�سمنت عايل اجلودة �
كادر فني و اإداري ذو خربة ودراية بهذه ال�سناعة �
ا�ستخدام اآخر ما مت التو�سل اإليه من تكنولوجيا متعلقة بت�سنيع ال�سمنت �
الربط الآيل ملراحل الإنتاج ابتداًء من مرحلة ا�ستخراج املواد اخلام باملناجم مرورا باملطاحن والأفران وحتى ت�سليم املنتج للعميل �

التوسعة وزيادة الطاقة اإلنتاجية 
بداأ م�سنع اإ�سمنت املدينة الكائن يف مرات على بعد )135 كلم( من مدينة الريا�س عمله يف الربع الأخري من عام 2007م بطاقة اإنتاجية قدرها 5.000 طن 
من الكلنكر يف اليوم مبا يعادل 1.75 مليون طن من الأ�سمنت �سنويا. وقد مت ت�سميم امل�سنع بوا�سطة �سركة �سينوما اإنرتنا�سونال، وهي �سركة �سينية ذات خربة 
وا�سعة يف بناء م�سانع ال�سمنت. وقد تاأ�س�ست �سركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة، بكني ال�سني )�سينوما العاملية( يف دي�سمرب 2001م، وهي مدرجة يف 

بور�سة �سنغهاي لالأوراق املالية. وقد نفذت �سينوما وال�سركات التابعة لها غالبية امل�ساريع يف اململكة العربية ال�سعودية يف ال�سنوات ال�سبع املا�سية. 

وقد اأثبتت �سركة ا�سمنت املدينة متيزها بح�سولها على ال�سهادة املرموقة اخلا�سة بجائزة نظام اإدارة اجلودة )ايزو 9001-2008( اإ�سافة اإلى جائزة نظام اإدارة 
البيئة )ايزو 14001-2004(، وهو ما ياأتي تاأكيدا على التزام اإدارتها وفريق عملها الفني باجلودة والبيئة. 

وقد مت و�سع الت�ساميم الأ�سا�سية للم�سنع بهدف اإ�سافة خط اإنتاج اإ�سايف جديد �سمن احلدود القائمة لأر�س امل�سنع. و�سوف يكون اخلط الثاين من خالل 
التو�سعة والتي تبلغ تكلفتها حوايل 970 مليون ريال �سعودي قادرا على اإنتاج الأ�سمنت من نوعي الأ�سمنت البورتالندي العادي و الأ�سمنت البورتالندي املقاوم 
اإنتاجية قدرها 5.500 طن من الكلنكر يف اليوم مبا يعادل 1.9 مليون طن من ال�سمنت �سنويا، حيث �سي�سبح اأجمايل انتاجية ال�سركة بعد  للكربيت بطاقة 

التو�سعة 3.65 مليون طن من الأ�سمنت �سنويًا. 

قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي 
حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �شعودي كدفعة اأولى بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت توقيع العقد بتاريخ 

07 يونيو 2012م. )الرجاء مراجعة ق�سم »التفاقيات والرتاخي�س الهامة« ملزيد من التفا�سيل(.

كذلك �سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية احلالية ملحطة الطاقة لتوفري الطاقة املطلوبة خلط الإنتاج الثاين، علما باأن جميع املواد اخلام املطلوبة متوفرة، ومن بينها 
احلجر اجلريي واحلجر الطيني، والتي يتم توفريها من املناجم احلالية املخ�س�سة لل�سركة. ول ترى ال�سركة وجود اأي عوائق يف تاأمني هذه املواد لأنها متوفرة 
بكرثة يف املنطقة القريبة من امل�سنع. وقد مت احل�سول على معظم الت�ساريح احلكومية املتعلقة بالتو�سعة.)الرجاء مراجعة ق�سم »�لتو�شعة« ملزيد من التفا�سيل(.

هيكل الملكية
يف تاريخ هذه الن�سرة ميلك امل�ساهمون احلاليون )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهم متثل 50% من راأ�س مال ال�سركة، وبناء على خطاب 
التخ�سي�س املوؤرخ يف 1426/9/15هـ واملوجه من وزارة البرتول والرثوة املعدنية اإلى ال�سركة، �سيتم طرح 50% من راأ�س مال ال�سركة لالكتتاب العام واملتمثلة يف 

)94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهم، وفيما يلي هيكل ملكية ال�سركة املتوقع قبل وبعد طرح ال�سركة لالكتتاب العام.



ع

جدول 6 هيكل ملكية ��ع�شاء جمل�ض �الإد�رة 

�مللكية نوع �لع�شوية�لتمثيل�ل�شفة�جلن�شية�ال�شم
�ملبا�شرة 

قبل 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
قبل 

�الكتتاب

�مللكية 
�ملبا�شرة 

بعد 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
بعد 

�الكتتاب

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س �سعودي
الإدارة

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%12.73-%6.36-

نائب رئي�س �سعوديعمر �سليمان العبداللطيف
جمل�س الإدارة

غري م�ستقل/م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%0.91%33.02%0.45%16.51

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�سالع�سو املنتدب�سعودياأحمد عمر العبداللطيف
تنفيذي

%0.91%3.48%0.45%1.74

بدر بن عمر �سليمان 
العبداللطيف

ع�سو جمل�س �سعودي
اإدارة/ نائب 

الع�سو املنتدب

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/ 
تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سليمان عمر العبداللطيف
اإدارة

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/
غري تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سالح عبد الرحمن القفاري
اإدارة

ميثل �سركة القفاري 
القاب�سة

 م�ستقل/
غري تنفيذي

-%0.91-%0.45

�ستقوم ال�سركة با�ستبدال اأحد اأع�ساء املجل�س الغري م�ستقلني و قبول ا�ستقالته و تعيني ع�سو جمل�س اإدارة جديد ذو �سفة م�ستقلة اأثناء اجلمعية العمومية بعد النتهاء من الكتتاب

جدول 7 هيكل ملكية �ل�شركة قبل وبعد �الكتتاب

عدد �ال��شهم�ل�شركاء
قبل �لطرح

�لقيمة بالريال 
قبل �لطرح

�لن�شبة
)%(

عدد �ال��شهم
بعد �لطرح

�لقيمة بالريال
بعد �لطرح

�لن�شبة
)%(

الأمري م�سعل بن عبد العزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود

12.040.000120.400.000%12.7312.040.000120.400.000%6.36

25.21%50.4247.695.600476.956.000%47.695.600476.956.000�سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة

2.73%5.455.160.00051.600.000%5.160.00051.600.000�سركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سليمان بن �سالح بن عبدالعزيز الراجحي

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القا�سم

8.20%16.4015.514.400155.144.000%15.514.400155.144.000اأخرون*

50.00%94.600.000946.000.000---اجلمهور

100%100189.200.0001.892.000.000%94.600.000946.000.000املجموع

 *متت الإ�سارة اإليهم يف ق�سم »�مل�شاهمني يف �ل�شركة قبل وبعد �لطرح«
امل�سدر: ال�سركة 



ف

الشركات المساهمة في الشركة:

شركة مجموعة العبداللطيف القابضة
�سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010139822 تاأ�س�ست يف عام 1416هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 58 مليون ريال �سعودي وتعمل ال�سركة يف 
جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وامل�سانع يف عدة جمالت )ال�سناعية والبرتوكيماوية وال�ستثمارية والعقارية والعديد من املجالت( 

ولها العديد من ال�ستثمارات داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها عمر بن �سليمان العبداللطيف.

جدول 8 �مل�شاهمون يف �شركة جمموعة �لعبد�للطيف �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

33.03%0.91%65.52%3.800.00038.000.000عمر �سليمان العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000�سليمان عمر العبداللطيف

3.48%0.91%6.90%400.0004.000.000اأحمد عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000عبداللطيف عمرالعبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000بدر عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000فهد عمر العبداللطيف

50.42%1.82%100%5.800.00058.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبد اللطيف حمد العبداللطيف للتجارة
ال�سركة  ال�سركة 1.2 مليون ريال �سعودي وتعمل  راأ�س مال  تاأ�س�ست يف عام 1423هـ ويبلغ  التجاري رقم 1010175160  ال�سجل  �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب 
يف جمال جتارة العطور والتجميل بالإ�سافة اإلى ن�ساطها العقاري وال�ستثماري يف العديد من ال�سركات امل�ساهمة داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها 

عبداللطيف بن حمد العبداللطيف.

جدول 9 �مل�شاهمون يف �شركة عبد�للطيف حمد �لعبد�للطيف للتجارة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.45%-8.33%10.000100.000عبداللطيف حمد العبداللطيف 

0.45%-8.33%10.000100.000ح�سه عمر �سليمان العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000منال عبداللطيف حمد العبد اللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأمال عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اجلوهرة عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000نوف عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مي عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مها عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000العنود عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأحمد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000فهد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000ملا عبداللطيف حمد العبداللطيف

5.45%0%100%120.0001.200.000املجموع

امل�سدر:ال�سركة



�ض

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
بداأت جمموعة املعجل ن�ساطها يف عام 1950م، يف جتارة املنتجات الغذائية. ويف عام 1954م ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 21.2 مليون ريال �شعودي حتول ن�شاط 
املجموعة اإلى جتارة احلديد والأ�سمنت ومواد البناء با�سم حمالت املعجل ثم تاأ�سي�س �سركة املعجل للتجارة واملقاولت. وخالل عام 1983م بداأت املجموعة يف 

اإ�سافة الأن�سطة ال�سناعية والرتفيهية لالأن�سطة ال�سابقة.

جدول 10 �مل�شاهمون يف �شركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

2.225%-44.50%94.5639.456.300�سالح عبدالعزيز ابراهيم املعجل 

2.775%-55.50%117.93711.793.700�سعد عبدالعزيز ابراهيم املعجل

5.00%0%100%212.50021.250.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة

شركة القفاري القابضة 
األف ريال  �سركة القفاري القاب�سة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010253197 تاأ�س�ست يف عام 1429هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 
�سعودي، وتعمل ال�سركة يف جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة وال�ستثمار يف الأرا�سي والعديد من املجالت، ولها العديد من 

ال�ستثمارات داخل اململكة ومدير ال�سركة هو قفاري بن �سالح بن عبدالرحمن القفاري.

جدول 11 �مل�شاهمون يف �شركة �لقفاري �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ��شمنت ن�شبة �مللكية )%(�حل�شة بالريال �ل�شعودي���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
�ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.91%-75.00%75.000�سالح عبدالرحمن القفاري

0.3%0.7%25.00%25.000قفاري �سالح القفاري

1.21%0.70%100%100.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة



ق

ملخص المعلومات المالية     
يجب قراءة املعلومات املالية املختارة الواردة اأدناه جنًبا اإلى جنب مع النتائج املدققة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م والربع الأول من 

العام 2012م، �ساملًة يف كل حالة الإي�ساحات الواردة عليها، والتي جرى ت�سمني كل منها يف مو�سع اآخر من ن�سرة الإ�سدار هذه.

جدول 12 قائمة �ال�رباح و�خل�شائر )��لف ر.�ض.(

�لن�شف �ال�ول 
2012 مر�جعة

�لن�شف �ال�ول 
2011م غري 

مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي

263.960 213.798 414.970 426.656 338.985 الإيرادات

)93.804( )91.224( )172.637( )164.032( )137.113( تكلفة الإيرادات *

170.156 122.574 242.332 262.624 201.872 الربح الإجمايل

)4.807( )4.735( )9.229( )7.618( )7.624( م�ساريف اإدارية وعمومية

)2.163( )996( )2.563( )4.455( )5.098( م�ساريف بيع وت�سويق

)39( )35( )77( )5.891( )5.898( امل�ساريف التمويلية

1.431 539 343 86 )217( اإيرادات اأخرى

164.578 117.347 230.807 244.747 183.035 �سايف الربح الت�سغيلي

)4.163( )2.947( )8.146( )7.570( )4.613( الزكاة

160.415 114.400 222.660 237.176 178.422 �سايف الربح

%64.5 %57.3 %58.4 %61.6 %59.6 هام�س الربح املجمل

%23.5 %6.9- %2.7- %25.9 %13.6 منو الإيرادات

%1.8 %2.2 %2.2 %1.8 %2.2 ن�سبة امل�ساريف الإدارية والعمومية لالإيرادات

%0.8 %0.5 %0.6 %1.0 %1.5 ن�سبة م�ساريف البيع والت�سويق لالإيرادات

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
* متت الإ�سارة اإلى تكلفة الإيرادات يف ق�سم تكلفة الإيرادات



ر

قائمة المركز المالي  )ألف ر.س.(

جدول 13 قائمة �ملركز �ملايل )��لف ر.�ض.(

�لن�شف �ال�ول
2012م مر�جعة

�لن�شف �ال�ول
2011م غري 

مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة 

160.975 86.718 63.506 52.942 136.591 النقدية يف البنوك وال�سندوق 

39.479 36.626 57.244 51.507 52.862 املدينون 

90.995 85.801 99.723 87.920 98.957 خمزون 

20.507 20.463 13.389 8.169 859 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى 

3.981 5.890 67 54 - اأر�سدة مدينة لأطراف ذوي عالقة 

315.938 235.498 233.929 200.592 289.269 جمموع املوجودات املتداولة 

موجودات غري متداولة 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 اأرا�سي 

804.710 809.380 808.921 818.580 792.180 ممتلكات ومعدات 

2.528 6.654 3.984 3.193 27.815 امل�ساريف املوؤجلة 

810.838 819.634 816.505 825.373 823.595 جمموع املوجودات غري املتداولة 

1.126.775 1.055.132 1.050.434 1.025.965 1.112.864 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

املطلوبات املتداولة 

ــ ــ - - 35.000 اجلزء املتداول من القر�س طويل الأجل 

15.929 13.816 13.744 13.116 12.897 دائنون 

15.210 13.102 26.357 15.490 11.332 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

4.200 3.000 8.200 7.654 4.697 خم�س�س الزكاة 

35.339 29.918 48.302 36.260 63.926 جمموع املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غري متداولة 

ــ ــ - - 165.000 اجلزء الغري متداول من القر�س 

3.248 2.268 2.926 1.959 1.369 تعوي�سات نهاية اخلدمة 

3.248 2.268 2.926 1.959 166.369 جمموع املطلوبات غري املتداولة 

38.587 32.186 51.228 38.219 230.295 جمموع املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني 

946.000 880.000 880.000 880.000 704.000 راأ�س املال 

ــ 26.287 48.553 26.287 17.989 احتياطي نظامي 

142.188 116.659 70.653 81.459 160.580 اأرباح مبقاة 

1.088.188 1.022.946 999.206 987.746 882.569 جمموع حقوق امل�ساهمني 

1.126.775 1.055.132 1.050.434 1.025.965 1.112.864 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 



�ض

التدفقات النقدية )ألف ر.س.( 

جدول 14 �لتدفقات �لنقدية

�لن�شف �ال�ول 
2012م مر�جعة

�لن�شف �ال�ول 
2011م غري مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي 

188.444 132.028  261.865 299.557 175.074 �سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية 

)38.175( )19.052( )40.100( )51.205( )12.619( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

)52.800( )79.200( )211.200( )332.001( )50.000( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية 

97.469 33.776  10.564 )83.649( 112.455 �سايف التغريات يف النقدية وما يف حكمها 

63.506 52.941  52.942 136.591 24.137 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة/الفرتة 

160.975 86.717 63.506 52.942 136.592 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة/ الفرتة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 
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�لتعريف�مل�شطلح

اإدارة ال�سركة "�سركة ا�سمنت املدينة".الإدارة العليا

اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب املربمة بني �سركة ا�سمنت املدينة و �سركة الريا�س املالية لتغطية كامل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب
العام والبالغ عددها )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف  �سهم.

نظام حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر عن هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م(، حوكمة ال�سركات
واملعدلة بقرار جمل�س الهيئة رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ )املوافق 2010/3/16م(

طرح )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهما عاديا لالكتتاب.اأ�سهم الكتتاب

الطرح الأويل العام لعدد )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف �سهما عاديا لالكتتاب متثل ن�سبة 50 % من راأ�س مال الطرح
ال�شركة وفقا لل�شروط الواردة يف هذه الن�شرة.

ال�سهم العادي من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة والبالغة قيمته ال�سمية 10 ريال �سعودي.الأ�سهم/ ال�سهم

بنك الريا�س، البنك الأهلي التجاري، جمموعة �سامبا املالية، م�سرف الراجحي، بنك اجلزيرة، البنك ال�سعودي الفرن�سي، البنك اجلهات امل�ستلمة
ال�سعودي الربيطاين )�ساب(.

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

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

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

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

اأي اجتماع للم�ساهمني يعقد وفقًا لنظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.اجلمعية العامة

اخلطاب املوؤرخ يف 1426/9/15هـ واملوجه من وزارة البرتول والرثوة املعدنية اإلى ال�سركة بخ�سو�س رخ�سة املحجر رقم 50/ق وحق خطاب التخ�سي�س
المتياز عليها.

العملة الر�سمية للوليات املتحدة الأمريكية.دولر اأمريكي

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

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

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

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

10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.�سعر الطرح

10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية

�سركة ا�سمنت املدينة.ال�سركة 

�سحيفة اأم القرى، وهي ال�سحيفة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ال�سحيفة الر�سمية

الفرتة التي تبداأ من 1433/10/23هـ،  )املوافق 2012/9/10م(  وحتى 1433/10/29هـ،  )املوافق 2012/9/16م(.فرتة الكتتاب

يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف يف اأ�سهمهم لفرتة مدتها �ستة اأ�سهر من تاريخ البدء يف تداول اأ�سهم ال�سركة فرتة احلظر
يف �سوق الأ�سهم.

اأ�شهمهم ب�شرط احل�شول م�شبقا على موافقة  الت�شرف يف  املوؤ�ش�شني اخلا�شعني للحظر  للم�شاهمني  انتهاء فرتة احلظر يجوز  بعد 
الهيئة على ذلك.

قواعد القائمة الر�سمية "19" من  للمادة   وفقاً  الأ�سهم  �سوق  فيها يف  املكتتب  الأ�سهم  تداول  وقبول  للهيئة  الر�سمية  القائمة  الأ�سهم يف  اإدراج  قبول 
الت�سجيل والإدراج.

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية واملعتمدة بالقرار رقم 3-11- 2004م وتاريخ 4 اأكتوبر 2004م وتعديالتها.قواعد الت�سجيل والإدراج

�سركة الريا�س املالية.متعهد التغطية

�سركة الريا�س املالية.مدير الكتتاب 

 اأي مكتتب تنطبق عليه ال�شروط ويتم قبول طلبه من مدير االكتتاب.امل�ستثمرون الأفراد / املكتتبون
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كل من يحمل اأو يحملون اأ�سهمًا يف ال�سركة لأي فرتة حمددة من الزمن.امل�ساهم وجمعها امل�ساهمون

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

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

ديفلومبنت كون�سلتن�س انرتنا�سيونال.م�ست�سار ال�سوق

املتح�سالت بنحو �سايف متح�سالت الكتتاب واأربعون مليون ريال �سعودي، ويقدر �سايف  و�ستة  ت�سعمائة  اإجمايل متح�سالت الكتتاب )946.000.000(  يبلغ 
)931.000.000( ت�سعمائة و واحد وثالثني مليون ريال �سعودي بعد خ�سم ر�سوم الكتتاب وامل�سروفات الأخرى املتعلقة بالكتتاب 
ال�سركة  قبل  من  الكتتاب  متح�سالت  �سايف  ي�ستخدم  �سوف  �سعودي.  ريال  مليون  ع�سر  بحوايل )15.000.000( خم�سة  واملقدرة 
اأي  اأي من امل�ساهمون احلاليون على  لتمويل تو�سعاتها امل�ستقبلية )ف�ساًل راجع ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«. ولن يح�سل 

مبالغ متعلقة مبتح�سالت الكتتاب.

�سركة ارن�ست و يونغ العربية ال�سعودية لال�ست�سارات املحدودة.م�ست�سار العناية املهنية املالية

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة / ال�سعودية

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

موؤ�سر �سوق الأ�سهم ال�سعودية.موؤ�سر تداول

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

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

اأي يوم )عدا اخلمي�س واجلمعة والعطل الر�سمية( تفتح فيه اجلهات امل�ستلمة اأبوابها للعمل.يوم عمل

النظام الأ�سا�سي لل�سركة والذي مت تلخي�سه يف ق�سم ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة .النظام الأ�سا�سي

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

املنتجات التي ت�سنعها ال�سركة.املنتجات

الزوج اأو الزوجة اأو الأولد.الأقارب

منوذج طلب الكتتاب الذي يجوز للمكتتبني الأفراد مبوجبه التقدم لالكتتاب العام.منوذج طلب الكتتاب

هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.الهيئة

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

وحدة قيا�س لالأوزان متثل 1.000 كيلوغرام.طن

الأ�سمنت البورتالندي 
)OPC(العادي

 Ordinary Portland
Cement

هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع الأ�سمنت وي�ستخدم عادة لأغرا�س البناء العامة مثل القواعد والأ�سقف واجلدران.

الأ�سمنت البورتالندي 
املقاوم للكربيت/املقاوم 

)SRC(للكربيتات

Sulfur Resistant Cement

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

الأ�سمنت البورتالندي البوزلين 
 )PPC(

 Portland Pozzolana
 Cement

هو عبارة عن منتج نهائي من اأنواع الأ�سمنت حيث ت�ساف املادة البوزولنية اإلى الكلنكر اإ�سافة اإلى اجلب�س. ويتميز مبقاومته للك�سر 
خالل الفرتات الزمنية الطويلة مقارنة بالأ�سمنت البورتالندي العادي، وي�ستخدم يف جميع اأغرا�س البناء وال�سبات اخلرا�سانية.

اأ�سمنت احلجر اجلريي 
 )PLC( البورتالندي

 Portland Limestone
Cement

اجلريي  احلجر  اأ�سمنت  وي�ستخدم  الكلينكر.  اإلى  اجلريي  احلجر  اإ�سافة  يتم  حيث  الأ�سمنت  اأنواع  من  نهائي  منتج  عن  عبارة  هو 
البورتالندي يف الأغرا�س العامة مثل اأعمال اخلر�سانة وجميع اأعمال البناء مثل وحدات البناء والأر�سفة، كما ي�ستخدم يف ت�سنيع 

املنتجات الأ�سمنتية مثل القرميد والطوب.

هو عبارة عن منتج �سبه نهائي من الأ�سمنت وهو حبيبات �سوداء �ساربة اإلى الرمادية عبارة عن خليط من املواد اخلام التي مت حرقها الكلنكر
بالأفران، وهو يعترب املرحلة ما قبل النهائية لإنتاج الأ�سمنت.
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املرحلة �سومعة  اإلى  ونقله  املنتج  خروج  على  ت�ساعد  معدات  على  ويحتوي  خمتلفة  باأحجام  اخلر�سانة  من  م�سنوع  مغطى  خزان  عن  عبارة 
القادمة وي�ستخدم عادة يف تخزين املواد اخلام اأو منتج الأ�سمنت النهائي.

معدل النمو ال�سنوي املركب 
 )CAGR(

 Compound Annual
 Growth Rate

معدل النمو ال�سنوي املركب.

)HFO( خامات الزيت الثقيل

Heavy Fuel Oil

ي�ستخدم هذا النوع من الوقود لت�سغيل حمطات توليد الكهرباء احلرارية، ويف ال�سناعات الثقيلة كالتعدين و�سناعة الأ�سمنت و�سناعة 
الزجاج لتاأمني الطاقة احلرارية الالزمة لت�سغيلها.
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عوامل المخاطرة. 2

يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه  
قبل اتخاذ قرار �سراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علما باأن املخاطر املبينة اأدناه قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اأنه من املمكن 

وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل ومن �ساأنها التاأثري على عملياتها.

اأي من  اأو حتققت  اإذا ما حدثت  �شلبيا ب�شورة جوهرية  تتاأثر  النقدية قد  والتدفقات  العمليات،  ونتائج  املالية،  والظروف  االإ�شدار،  ون�شرة  ال�شركة،  ن�شاط  اإن 
املخاطر التالية التي ترى اإدارة ال�سركة »الإدارة« حاليا اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س الإدارة اأو ي�سنفها حاليا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها 

حدثت بالفعل واأ�سبحت جوهرية.

ويف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة »الإدارة« يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأي خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة 
اأن حتددها اأو التي يعتربونها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل اأو جزء 

من ا�ستثماره يف اأ�سهم ال�سركة.

عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها 1   2

اإلدارة والمدراء التنفيذيون
قد تتاأثر اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن ال�سركة من املحافظة على كوادرها من كبار التنفيذيني واملوظفني املوؤهلني اأو 
اإيجاد بدلء على نف�س الدرجة من التاأهيل، حيث تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات مدرائها التنفيذيني وموظفيها الرئي�سيني. كما اأن جناح ال�سركة يعتمد اأي�سًا 

على جذب املوظفني ذوي الكفاءات العالية واخلربات ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�سيني وتقليل الآثار النا�سئة عن ترك اأي منهما للعمل لدى ال�سركة. 

معوقات إنتاجية
اإن ت�سغيل م�سنع ال�سركة و م�سروع تو�سعة امل�سنع معر�س ملخاطر ت�سغيلية كبرية تكون م�ساحبة عادة لل�سركات ال�سناعية مبا يف ذلك احلوادث ال�سناعية، 
الأحوال املناخية غري العتيادية اأو غري املتوقعة، وخماطر اأخرى بيئية. وقد تعاين ال�سركة وعملياتها كذلك من اأي اأحداث قوة قاهرة اأخرى مثل الكوارث الطبيعية 
وق�شور اأداء اأو توقف خطوط االإنتاج اأو تاأخر ت�شليم طلبيات اأو معدات اأو تعطل وعدم ا�شتالم قطع غيار ملعدات االإنتاج وتوليد الطاقة واملياه واأجهزة احلا�شب 
الآيل. وقد ت�سبب تلك املخاطر والأحداث اأ�سرارًا كبرية مبرافق ال�سركة اأو اأذى لعمالئها وموظفيها، اأو توؤدي اإلى انقطاع العمليات الإنتاجية وتخل بقدرة ال�سركة 
على توريد منتجاتها، و/اأو توؤدي اإلى تكبد ال�شركة خ�شائر وتبعات كبریة، والتي من �شاأن اأي منها اأن يوؤدي اإلى اإحلاق اآثار �شلبية هامة بن�شاط ال�شركة واآفاقها 
امل�ستقبلية ونتائج عملياتها واأو�ساعها املالية و/اأو �سعر اأ�سهمها. كما يخ�سع اجناز م�سروع التو�سعة يف اأوقاتها املحددة اإلى بع�س العوامل اخلارجية اخلارجة عن 
�سيطرة ال�سركة، وي�سمل ذلك جملة من املوافقات املطلوب احل�سول عليها من اجلهات التنظيمية، والتغيري يف الت�سريعات احلكومية، واإخفاق مقاويل امل�ساريع 
اأن ال�سركة تاأخذ بعني العتبار هذه املخاطر  اأو املقاولني من الباطن يف تلبية التزاماتهم العقدية، وعدم توفر الأيدي العاملة. وعلى الرغم من  ت�سليم املفتاح 
وتعمل على و�سع خطط عمل يف حال حدوثها، اإل اأنه ل يوجد تاأكيد اأو �سمان على اأن اأعمال ال�سركة لن تتعر�س للتعطيل اأو الإعاقة اأو تتاأثر ماديًا عند حدوث اأي 

من تلك املخاطر.

حق االمتياز على األرض و رخصة المحجر
بناًء على التفاقية املربمة بني وزارة البرتول والرثوة املعدنية و�سركة ا�سمنت املدينة بتاريخ 1426/09/15هـ، منحت وزارة البرتول والرثوة املعدنية  رخ�سة 
حمجر رقم 50/ق و حقوق المتياز على الأر�س والتي ت�سمل املحجر ملدة 30 عاما ل�سالح �سركة املدينة لالأ�سمنت )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مرتبطة و ذات 
عالقة ب�شركة اإ�شمنت املدينة(. وقد اأكدت وزارة البرتول والرثوة املعدنية )يف املادة التا�شعة من �شروط و اأحكام رخ�شة املحجر( اأنه �شيتم نقل ملكية الرخ�شة 

والتفاقية بعد انتهاء عملية الكتتاب وطرح الأ�سهم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة.

ويف حال عدم متكن ال�سركة من نقل ملكية حقوق المتياز املذكورة، اأو ح�سل اأي تاأخري يف النقل على هذه احلقوق، اأو اإذا ما كانت هناك اأية اأعباء مالية اأو رهون 
اأو حق احتجاز على الأر�س اأو اأي م�سالح اأخرى مرتبطة بها، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على ا�ستخدام الأر�س، مما قد يكون له تاأثري �سلبي كبري على 

عمليات ال�سركة.
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المواد الخام
تعتمد ال�سركة على ا�ستمرار الإمدادات من اجلب�س وخام احلديد وغريه من املواد اخلام والوقود، والتي يعترب توفريها وتكاليفها عر�سة للتفاوت اإلى حد كبري. 
فاإذا  اأ�شبحت ال�شركة غری قادرة على احل�شول على اإمدادات كافية من املواد اخلام اأو الوقود يف الوقت املنا�شب اأو ب�شروط مقبولة من الناحية التجارية، اأو اإذا 
كانت هناك زيادات كبرية يف تكلفة هذه الإمدادات، اأو اإذا كانت ال�سركة غري قادرة على حتميل هذه الزيادة على امل�ستهلكني ب�سبب املناف�سة اأو غري ذلك، فاإنها 

ميكن اأن توؤثر على ربحية ال�سركة، مما يوؤثر ب�سكل �سلبي وبدرجة كبرية على اأن�سطة عملها ونتائج عملياتها.

إعاقة سير العمل
تعتمد ال�شركة يف ا�شتمرار عملياتها على �شری وفعالية خطوط االإنتاج واأنظمة العمل فيها. وتعترب الكوارث الطبيعية واالأعطال املفاجئة يف املعدات الرئي�شية وق�شور 
اأداء اأو توقف خطوط االإنتاج واأجهزة احلا�شب االآيل اأو انقطاع الكهرباء من عوامل املخاطرة التي قد توؤثر على ا�شتمرارية عمل ال�شركة وتوؤدي اإلى التاأخر يف 
ت�سليم الطلبات للعمالء.  وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد و�سعت اأنظمة متطورة للحماية والأمان لتقليل هذه املخاطر، اإل اأنه ل يوجد تاأكيد اأو �سمان على اأن 

عمليات واأعمال ال�سركة لن تتعر�س للتعطيل اأو الإعاقة اأو تتاأثر �سلبًا عند حدوث اأي من تلك املخاطر.

مخاطر اإلنتاج المفرط
ال�سعة ال�سمية الإنتاجية للم�سنع هي 1.75 مليون طن من الأ�سمنت يف ال�سنة، لكن يف العام 2010م ا�ستطاعت ال�سركة اأن تنتج 2 مليون طن من ال�سمنت، كما 
ا�ستطاعت ال�سركة بانتاج 1.9 مليون طن من ال�سمنت خالل العام 2011م. ح�سلت هذه الزيادة يف الإنتاج لأن ال�سعة ال�سمية مل تو�سع عند ال�سعة الق�سوى 
لالإنتاج. ونتيجة لال�شتخدام املفرط خلطوط االإنتاج، فاإنه من املحتمل باأن يتم اإهالك املن�شاأة يف وقت اأق�شر مما هو متوقع. و عالوة على ذلك، فاإن االإنتاج 

الفائ�س قد ي�ساهم يف رفع تكاليف ال�سيانة و قطع غيار املعدات.

حقوق التعدين
اإلغاء حقوق التعدين  اأ�شا�شي من ن�شاط ال�شركة، و حق التعدين هذا ممنوح لل�شركة من قبل اجلهات املعنية يف احلكومة ال�شعودية. يف حال مت  التعدين جزء 
املمنوحة لل�سركة اأو فر�س قيود على هذه احلقوق، فاإن قدرة ال�سركة على ت�سغيل امل�سنع قد تتاأثر بذلك مما ينعك�س �سلبًا وبدرجة كبرية على الو�سع املايل ونتائج 

العمليات.

المنافسة
تعمل ال�سركة يف قطاع يت�سم باملناف�سة ال�سديدة حيث بلغ عدد �سركات ال�سمنت العاملة 14 �سركة داخل اململكة فقط مما يحمل ال�سركة على مراقبة اأو�ساع 
ال�سوق ب�سورة مكثفة والعمل احلثيث على خلق عالقة وطيدة ومميزة مع عمالئها اإل اأن املناف�سة ال�سديدة قد توؤدي اإلى اأ�سعار تناف�سية على درجة عالية كي 
يت�سنى ال�ستحواذ على ح�سة اأكرب يف ال�سوق، مما قد يوؤثر يف الأداء املايل لل�سركة. اإ�سافة ملا تقدم، فاإن �سركات الأ�سمنت العاملة حاليًا يف ال�سوق قد اأقامت 
عالقات قوية يف ال�شوق مع العمالء، و يف حال وجود فائ�ص يف �شوق االأ�شمنت، قد يوؤدي ذلك اإلى �شغوط تناف�شية اأكرث مما هو موجود حاليًا يف ال�شوق. وهذه 
ال�شغوط التناف�شية قد توؤثر كمجموعة اأو كوحدات منف�شلة ب�شورة �شلبية جوهرية يف ن�شاطات ال�شركة، واآفاقها امل�شتقبلية، واأو�شاعها املالية، ونتائج عملياتها 

و/اأو اأ�سعار اأ�سهمها.

اإلنخفاض في نشاط اإلنشاءات في المملكة
بالنظر اإلى اأن منتجات ال�شركة من اال�شمنت تباع حاليًا فقط يف ال�شعودية، فاإن الطلب على املنتجات يعتمد يف الغالب على م�شتوى الن�شاط والنمو يف �شناعة 
البناء والت�سييد يف اململكة، وهو ما يعتمد بدوره على عدة عوامل مثل الظروف القت�سادية العامة وال�سيا�سة احلكومية ومنو الناجت املحلي الإجمايل وثقة امل�ستهلكني 
ومعدل الت�سخم والجتاهات الدميوغرافية يف اململكة، وغري ذلك. وعليه، فاإن الإعتماد على ال�سوق املحلي و عدم التنوع اجلغرايف يف املبيعات عن طريق الت�سدير 

قد يعر�س ال�سركة للمخاطر امل�ساحبة للتقلبات القت�سادية املحلية.

حيث ا�ستفاد قطاع الأ�سمنت تاريخيا من ارتفاع معدل النمو يف القت�ساد ال�سعودي الذي بدوره لعب دورًا يف انتعا�س قطاع الت�سييد والبناء، ومع ذلك، ل ميكن 
اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن ا�ستمرار الناجت املحلي الإجمايل اأو الطلب على ال�سمنت يف ال�سعودية يف النمو باملعدلت التاريخية، اأو حتى ب�ساأن حتقيق اأي منو على 
الإطالق، اإذ اأن اأي تباطوؤ يف منو القت�ساد ال�سعودي اأو انكما�س يف �سناعة البناء، وعلى وجه اخل�سو�س يف م�ساريع البنية التحتية احلكومية، ميكن اأن يوؤثر على 

م�شتوى الطلب على منتجات ال�شركة، االأمر الذي بدوره ميكن اأن يكون له تاأثری �شلبي كبری على ن�شاط ال�شركة والو�شع املايل ونتائج العمليات.
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مخاطر النمو والتوسعة
اأعدت ال�سركة خطة عملها بال�ستناد اإلى عدد من النماذج والتوقعات والتقديرات والفرتا�سات التي تعتقد باأنها منا�سبة. و اإذا تبني اأن اأيًا من هذه النماذج 
والتوقعات والتقديرات والفرتا�سات غري �سحيحة اأو معيبة اأو غري ذلك، فقد يكون لذلك اآثار �سلبية على اأن�سطة عمل ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها 
اأو اآفاقها امل�ستقبلية. وعالوة على ذلك، فاإن م�ستقبل ال�سركة �سوف يعتمد جزئيًا على قدرتها على اإدارة منوها بطريقة مربحة. و �سوف حتتاج الإدارة العليا لتو�سيع 
العمليات من خالل حتقيق النمو املطلوب واحلفاظ على العمالء احلاليني وجذب عمالء جدد وتعيني املوظفني وتدريبهم والحتفاظ بهم و اإدارة �سوؤونهم على 
نحو فعال وكذلك يف عمليات دعم العمالء ونظم الرقابة املالية. فاإذا كانت ال�سركة غري قادرة على اإدارة التو�سع بطريقة مربحة، فاإن ذلك قد ينعك�س �سلبًا على 
اأن�سطة عملها ونتائجها املالية. و من املخاطر التي تواجهها ال�سركة هي اأنها مل تتم الإتفاق بعد مع جميع موردي املواد اخلام والآلت واملعدات املتعلقة بالتو�سعة 
املخطط لها، فاإن واجهت ال�سركة اأي معوقات يف التعاقد و الإتفاق مع املوردين الالزمني لإكمال م�سروع التو�سعة، فاإن ذلك قد يوؤثر تاأثريًا �سلبيًا على ال�سركة من 

كل النواحي.

االعتماد على الموردين
تعتمد ال�شركة واأق�شامها بدرجة كبریة على وفرة املواد اخلام وقطع الغيار التي تقوم ب�شراءها من املوردين الرئي�شيني الذي يقدمون ب�شائعهم ب�شروط وامتيازات 
خا�سة نظرًا لأنهم اأ�س�سوا عالقة عمل وطيدة مع ال�سركة على مر �سنوات من العمل امل�سرتك، اإل اأنه لي�س من املوؤكد ا�ستمراريتهم يف تقدمي نف�س هذه املزايا 
اخلا�شة لل�شركة يف امل�شتقبل. وميكن اأن يوؤثر اأي تغری يف هذه املزايا وال�شروط اخلا�شة التي حت�شل عليها ال�شركة من مورديها ب�شكل �شلبي على �شری العمليات 
وعلى ربحية ال�سركة ووحدات اأعمالها. و ي�ساف اإلى ذلك اأن ال�سركة تعتمد يف توريد هذه املواد اخلام و قطع الغيار على عدد حمدود وقليل من املوردين، فاإن 

انقطاع هذا امل�شدر من املوردين قد يوؤثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة ولو لفرتة ب�شيطة حتى يتم االتفاق مع موردين اآخرين.

االعتماد على شريحة معينة من العمالء
على الرغم من اأن ال�سركة تبيع منتجاتها اإلى قاعدة عري�سة من العمالء اإل اأن مبيعات ال�سركة اإلى اأكرب )5( عمالء تعني تكوين عالقة عمل وطيدة معهم حيث 
مثلت مبيعات ال�سركة لأكرب خم�س عمالء ن�سبة 41.8% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف املتو�سط خالل الفرتة من 2009م اإلى2011م. ولطبيعة العالقات التجارية 
فاإنه لي�س من املوؤكد ا�ستمرارية هذه العالقة املتميزة والتي ترتتب عليها وجود عمالء دائمني ومكثفني. فاإن اأي اإلغاء اأو عدم جتديد لأي عقد عند انتهائه اأو فقدان 

عميل رئي�سي ميكن اأن يوؤثر يف هذه العالقة ب�سكل �سلبي ويوؤدي ذلك اإلى تعري�س ال�سركة لنخفا�س يف مبيعاتها والتاأثري �سلبًا يف ربحية ال�سركة.

إمداد الطاقة و أسعار المواد الخام
ي�شتهلك ن�شاط ت�شنيع االأ�شمنت، كميات كبریة من الطاقة، والتي متثل جزءًا كبریًا من تكاليف االإنتاج. وبناًء على ذلك، فاإن اأي ارتفاع اأو تغری كبری يف اأ�شعار 
الوقود والكهرباء قد يكون له تاأثري �سلبي كبري على عمل ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها واآفاقها امل�ستقبلية اأو قدرتها على حتقيق اأهدافها. وقد ترتفع 
اأ�سعار املواد اخلام املطلوبة لأعمال ال�سركة من وقت لآخر �سواء كان ذلك ب�سبب اإجراءات حكومية برفع ر�سوم ا�ستخراج املواد اخلام اأو ب�سبب ارتفاع اأ�سعار موردي 
املواد اخلام اأو الوقود. ويف حالة ح�سول ذلك، فقد ل تكون ال�سركة قادرة على حتميل عمالئها كامل تكاليف ارتفاع الأ�سعار اأو تعوي�س ارتفاع تكاليف املواد اخلام 
بالكامل من خالل حت�سينات الإنتاج. يف حالة حدوث انقطاعات اأو تاأخريات يف توريد املواد اخلام اأو الوقود، اأو تعر�س املوردين الذين تعاقدت معهم ال�سركة اإلى 
نق�س يف املواد اأو م�ساكل ت�سغيلية، اأو عدم قدرة اأو رغبة املوردين يف توريد املواد اخلام اأو الوقود بالكميات املنا�سبة اأو عدم التوريد مطلقًا، فاإنه رمبا يكون على 
ال�سركة اإيجاد موردين اآخرين. ويف تلك احلالت، فاإنه لي�س هناك تاأكيد باأن ال�سركة �ستكون قادرة على اإيجاد موردين بدلء منا�سبني قادرين على اأو راغبني يف 
توريد املواد اخلام اأو الوقود بالكميات املطلوبة اأو باأ�سعار مقبولة لدى ال�سركة. اإن اأي تاأخري يف اإيجاد موردين بدلء منا�سبني قد يوؤدي اإلى توقف عمليات ال�سركة 

اأو زيادة التكاليف الت�سغيلية مما يوؤدي اإلى انخفا�س ربحية ال�سركة وتاأثر اأعمالها امل�ستقبلية.

قد ظلت �سركة اأرامكو ال�سعودية وما زالت املورد الوحيد للوقود جلميع م�سانع ال�سمنت يف اململكة، حيث تقوم حاليا ًبتزويد ال�سركة بالوقود الالزم للخط احلايل. 
ول يوجد اأي تاأكيد من ال�سركة باأن �سركة اأرامكو �سوف تقوم بتخ�سي�س الكمية املطلوبة من الوقود للخط الثاين. علمًا باأن ال�سركة قامت مبخاطبة �سركة اأرامكو 
ال�سعودية بتاريخ 1431/06/4هـ للح�سول على الكميات الالزمة من الوقود لت�سغيل اخلط الثاين مل�سروع التو�سعة ومازالت ال�سركة تنتظر قرار �سركة اأرامكو حتى 
تاريخ هذه الن�سرة. علما باأن وزارة البرتول والرثوة املعدنية مل توافق على اأي تو�سعة مقرتحة لل�سركة اأو تلتزم لها بتوفري الوقود لأي خط اأنتاج جديد �سواء قبل 
عملية الكتتاب اأو بعده. وليوجد هناك اأي �سمانات باأن ال�سركة �سوف تتمكن من تاأمني الكميات الالزمة من الوقود لت�سغيل اخلط الثاين مما قد يوؤدي اإلى اغالق 
اخلط الثاين. وبالتايل �سوف يوؤثر ذلك �سلبا على اأعمال ال�سركة، وعملياتها، و و�سعها املايل، وقد يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري على العوائد املتوقعة للمكتتبني، 

اأو اإلى خ�سارة املكتتبني لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 

يتوقف الأداء امل�ستقبلي لل�سركة على قدرتها يف احلفاظ على ح�ستها يف ال�سوق وزيادتها من خالل التو�سع يف توزيع منتجاتها. اإن انخفا�س الطلب على منتجات 
ال�سركة لأي �سبب من الأ�سباب من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة.
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المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات
اأ�سعار  اإلى عمالئها من خالل رفع  الإنتاج  تكاليف  اأي زيادة يف  اإلى حد كبري على مقدرتها على حتويل  تعتمد  ال�سركة على املحافظة على ربحيتها  اإن مقدرة 
املنتجات. كما اأن ال�سعر النهائي الذي ميكن اأن حت�سل عليه ال�سركة ملنتجاتها يعتمد على العر�س والطلب يف ال�سوق املحلي وهذا الأمر خارج عن �سيطرة ال�سركة. 
ويف حال عدم قدرة ال�سركة على مترير الزيادة يف تكاليف الإنتاج اإلى عمالءها من خالل رفع قيمة منتجاتها، فاإن من �ساأن ذلك اأن يوؤثر �سلبيا ًوب�سورة جوهرية 

على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وم�ساريعها امل�ستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعيوب المنتج
يتم مراقبة املنتجات التي تنتجها ال�سركة عرب جميع مراحل عمليات الإنتاج و�سوف تتحقق ال�سركة كذلك من مطابقة منتجاتها للمعايري املعتمدة يف الأ�سواق 
التي �ستباع فيها. ومع ذلك، وبالرغم من هذه ال�سوابط، فاإن ال�سركة ل ميكنها اأن ت�ستبعد احتمال اأن الأعطال اأو احلوادث قد توؤدي اإلى عيوب يف جودة املنتج. 

وميكن اأن يكون ملثل هذه العيوب تاأثري �سلبي كبري يف �سمعة ال�سركة واأن�سطتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها واآفاقها امل�ستقبلية اأو قدرتها على حتقيق اأهدافها.

مراقبة الجودة
تعترب جودة منتجات ال�سركة اأمرا بالغ الأهمية لنجاح اأعمالها. وتعتمد جودة املنتجات على فعالية نظام مراقبة اجلودة لدى ال�سركة، والذي بدوره يعتمد على عدد 
من العوامل، منها ت�سميم النظام وبرنامج التدريب على �سبط اجلودة وقدرة ال�سركة على �سمان التزام موظفيها ب�سيا�سات ومعايري �سبط اجلودة. ومن هنا، 
فاإن اأي ف�سل يف املحافظة على فعالية نظام مراقبة اجلودة ميكن اأن يوؤدي اإلى اإنتاج منتجات دون م�ستوى اجلودة املطلوب، وهذا بدوره قد يوؤدي اإلى التاأخر يف 
الت�شليم واحلاجة اإلى ا�شتبدال املنتجات التالفة اأو متدنية امل�شتوى، ويوؤثر بالتايل على �شمعة ال�شركة، االأمر الذي قد يكون له تاأثری �شلبي كبری على ن�شاط ال�شركة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر السيولة
تتمثل تلك املخاطر يف احتمال مواجهة �سعوبات يف تاأمني ال�سيولة الالزمة مما �سيوؤثر على قدرة ال�سركة يف مواجهة التزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية. وقد تنتج 
خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع اأ�سول ال�سركة بالقيمة العادلة عند احلاجة اإلى ذلك. وتتم معاجلة تلك املخاطر عن طريق توفري اأر�سدة كافية ملقابلة 

اللتزامات امل�ستقبلية. وتوجد لدى ال�سركة �سيولة كافية للوفاء باللتزامات امل�ستقبلية.

مخاطر رأس المال و التمويل
اإن ال�ستثمار يف �سناعة الإ�سمنت ي�ستلزم مبالغ كبرية وال�سركة بحاجة اإلى راأ�س مال كبري لبناء مرافق الإنتاج و�سراء معدات اإنتاج وتطوير تكنولوجيات جديدة 
ال�سركة املالية الداخلية و�سايف متح�سالت الكتتاب والت�سهيالت الئتمانية املتاحة غري كافية  وا�ستخدامها يف مرافقها اجلديدة والقائمة. فاإذا كانت موارد 
لتمويل نفقات ال�سركة الراأ�سمالية وخطط تنمية اأعمال ال�سركة، فقد ت�سطر ال�سركة اإلى البحث عن متويل اإ�سايف من جهات اأخرى، كالبنوك التجارية. اإل اأنه 

لي�شت هناك اأي �شمانات اأو تاأكيدات باأن ال�شركة قد ت�شتطيع تاأمني متويل كاف و/ اأو اإ�شايف يف الوقت املنا�شب اأو ب�شروط مواتية اأو مقبولة لها.

مخاطر استخدام المتحصالت
متح�سالت  اإجمايل  من  �سعودي  ريال   15.000.000 حوايل  والبالغ  الكتتاب  تكاليف  خ�سم  بعد  �سعودي  ريال   931.000.00 مبلغ  ال�سركة  ت�ستخدم  �سوف 
الكتتاب والبالغة 946.000.000 ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى 39.630.000 ريال �سعودي من التدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة، اأي اإجمايل 970.630.000 
ريال �سعودي من اأجل تو�سعة امل�سنع الرئي�سي من خالل اإن�ساء اخلط الثاين، وتقوم ال�سركة حاليًا باتخاذ الإجراءات الالزمة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
و �سركة اأرامكو من اأجل توفري الوقود للخط الثاين. علما باأن وزارة البرتول والرثوة املعدنية مل توافق على اأي تو�سعة مقرتحة لل�سركة اأو تلتزم لها بتوفري الوقود 
لأي خط اأنتاج جديد �سواء قبل عملية الكتتاب اأو بعده. وليوجد هناك اأي �سمانات باأن ال�سركة �سوف تتمكن من تاأمني الكميات الالزمة من الوقود لت�سغيل اخلط 
الثاين مما قد يوؤدي اإلى اغالق اخلط الثاين. وبالتايل �سوف يوؤثر ذلك �سلبا على اأعمال ال�سركة، وعملياتها، و و�سعها املايل، وقد يوؤثر اأي�سًا ب�سكل �سلبي وجوهري 

على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو اإلى خ�سارة املكتتبني لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 

شبكات التوزيع
قد تعتمد ال�سركة على �سبكة توزيع خا�سة بها لبيع منتجاتها، و قد ل يلتزم موزعي ال�سركة باملعايري املحددة لبيع منتجات ال�سركة مما قد يوؤثر على مبيعات 
ال�سركة. هذا بالإ�سافة اإلى اأن ال�سركات املناف�سة قد تقدم ملوزعي ال�سركة عرو�سًا اأف�سل مما تقدمه لهم ال�سركة، مما يوؤدي اإلى ان�سحاب هوؤلء املوزعني من 

توزيع منتجات ال�سركة و ترويج منتجات ال�سركات املناف�سة.
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التأمين
هناك اأنواع معينة من اخل�سائر مثل العيوب الكامنة التي قد تكون غري قابلة للتاأمني. فاأعمال احلرب والإرهاب قد توؤدي اإلى وقوع خ�سائر قد ل تعو�س متامًا 
من تعوي�سات التاأمني. ويف هذه الظروف، فاإن تعوي�سات التاأمني قد ل تكون كافية ل�ستعادة الو�سع القت�سادي لل�سركة فيما يتعلق بخ�سارة راأ�س املال امل�ستثمر 
وخ�سائر العائدات اأو التكاليف الإ�سافية لإ�سالح املمتلكات املت�سررة. وال�سركة ل ميكنها اأن تقدم اأي �سمانات باأن اخل�سائر املادية التي توؤثر على ال�سركة �سوف 
ل تتجاوز مبلغ تعوي�سات التاأمني. وقد ت�سبح ال�سركة عر�سة للم�ساءلة عن خماطر التلوث اأو املخاطر الأخرى، و التي ل تكون لل�سركة تاأمني �سدها ب�سكل كاف 

اأو على الإطالق اأو ل ميكنها توفري التاأمني لها.

التأمين ضد المخاطر
حتتفظ ال�سركة على عدد من بوال�س تاأمني، وقد حتتوي تلك البوال�س على بع�س القيود اأو ال�ستثناءات وقد ل تن�س بع�س البوال�س على تاأمني �سامل عن كل 
املخاطر املحتملة التي قد تتعر�س لها ال�سركة نتيجة عملها. لذا اإذا تعر�ست ال�سركة ملخاطر غري موؤمن عليها اأو خماطر لي�س موؤمن عليها بالقدر الكايف قد يزيد 

ذلك من التكاليف الت�شغيلية مما قد يوؤثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة و اأعمالها امل�شتقبلية ونتائج عملياتها وو�شعها املايل و�شعر اأ�شهمها.

المخاطر المرتبطة بوسائل النقل
ل متتلك ال�سركة �ساحنات نقل خا�سة بها لنقل الأ�سمنت الذي ُتنتجه، ولذلك تعر�س على عمالئها حوافزًا لت�سجيعهم على ا�ستالم الأ�سمنت من ال�سركة مبا�سرة. 
اأو عدم اتفاق بني �سركات النقل وال�سركة، قد يوؤثر ذلك �سلبًا  اأو يف حالة وجود خالف  واإذا تعذر على عمالء ال�سركة ا�ستالم الأ�سمنت مبا�سرة من موقعها، 

وجوهريًا على نتائج عمليات ال�سركة، وو�سعها املايل، و اأعمالها، وتوقعاتها امل�ستقبلية.

الموارد البشرية
يعتمد النمو امل�ستدام لل�سركة على قدرتها على جذب املوارد الب�سرية املاهرة واحلفاظ عليها. كما اأن عمليات ال�سركة و اآفاقها امل�ستقبلية تتوقف اإلى حد كبري على 
موا�سلة قيادة ال�سركة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني وغريهم من املهنيني اأو الفنيني العمل يف خدمة ال�سركة. فاإذا ترك اأي من املوظفني الرئي�سيني العمل بال�سركة اأو 
مل يتمكن من اأداء واجباته ومل تتمكن ال�سركة من تعيني بديل منا�سب فورًا، اأو اإذا مل تتمكن ال�سركة من احلفاظ على عدد كاٍف من املوظفني املنا�سبني اأو الفنيني 

اأو من تعيني املوظفني املهنيني والفنيني مبا يتالءم مع وترية النمو فيها، فاإن اأداءها قد يتاأثر �سلبًا نتيجة لذلك.

المخاطر التشغيلية وأحداث القوة القاهرة ومخاطر إصابات القوى العاملة
ال�سناعية  احلوادث  ذلك  ال�سناعية، مبا يف  بال�سركات  واملرتبطة عمومًا  كبرية  ت�سغيلية  ملخاطر  وعر�سة  النطاق  وا�سع  اأ�سمنت  ت�سغيل م�سنع  ال�سركة  تتولى 
والظروف املناخية غري املعتادة وغري املتوقعة واملخاطر البيئية. كما قد تعاين ال�سركة وعملياتها نتيجة حدث اآخر من اأحداث القوة القاهرة على العموم. وقد 
تت�سبب تلك املخاطر اأو الأحداث يف اإحلاق �سرر كبري مبرافق ال�سركة اأو القوة العاملة بها، اأو تت�سبب يف تعطل عملية الإنتاج وقدرة ال�سركة على ت�سليم منتجاتها، 
اأو قد يرتتب عليها تكبد ال�سركة خل�سائراأو م�سوؤوليات فادحة، وقد يكون لأي منها تاأثري�سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة اأو احتمالتها امل�ستقبلية اأو نتائج عملياتها 

اأو و�سعها املايل اأو اأ�سعار اأ�سهمها.
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السعودة و برنامج نطاقات
يتعني على جميع املن�ساآت العاملة يف القطاع ال�سناعي لالأ�سمنت مبا فيها ال�سركة اللتزام بن�سبة ال�سعودة املفرو�سة من قبل وزارة العمل والتي مت حتديدها يف 
برنامج نطاقات، حيث اأطلقت موؤخرا وزارة العمل برنامج »نطاقات« لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة. مبا معناه ا�ستبدال العمالة 
الوافدة بعمالة �سعودية وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد، ونوعية من حيث املهن والقطاعات. تعتمد فكرة الربنامج الأ�سا�سية على ت�سنيف 
املن�ساآت اإلى اأربع درجات )اأحمر/اأ�سفر/اأخ�سر/ممتازة( ح�سب تفاوتها يف مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون املن�ساآت الأقل توطينا يف الدرجتني احلمراء 

وال�سفراء بينما ت�سنف املن�ساآت الأعلى توطينا يف الدرجتني اخل�سراء واملمتازة، علما باأن تقييم املن�ساأة يتم من خالل مقارنة اأداءها باملن�ساآت الأخرى.

جدول 15 برنامج نطاقات

�شناعة �ال��شمنت

�ملمتاز�ال�خ�شر�ال��شفر�ال�حمر�ملن�شا�ة

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

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

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

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

امل�سدر: وزارة العمل 

بال�ستناد اإلى اجلدول اأعاله على ال�سركة اأن تلتزم حدود نطاقات التوطني املقررة باللون الأخ�سر لتتمكن من املحافظة على العمالة الوافدة لديها والتي تعتمد 
عليها اإنتاجيتها ب�شكل اأ�شا�شي. ونظرا لطبيعة ن�شاط ال�شركة الذي يتطلب توظيف اأعداد كبریة من عمال ال�شيانة والتحميل وعمال امل�شانع، فقد واجهت ال�شركة 
بع�س ال�سعوبات يف تطبيق نظام ال�سعودة والتقيد بن�سبة ال�سعودة حيث بلغت ن�سبة ال�سعودة لإجمايل القوى العاملة بال�سركة )باإ�سافة 11 عامل �سعودي من ذوي 
الإحتياجات اخلا�سة( 24% كما يف 2012/06/30م، بالتايل فاإن ت�سنيفها هو اأ�سفر بح�سب برنامج نطاقات، اأي ذات ن�سبة توطني متو�سطة. يرتتب على هذا 
الت�سنيف بع�س النتائج ال�سلبية على ال�سركة التي قد توؤثر على اإنتاجيتها ومنها و�سع حد اأق�سى 6 �سنوات لبقاء العمالة الوافدة، اإيقاف طلبات احل�سول على 
تاأ�سريات جديدة اأو مو�سمية،  احلرمان من احل�سول على تاأ�سريات جديدة اأو بديلة اأو مو�سمية، اإعطاء احلق للعمالة لدى ال�سركة من التعاقد مع �ساحب عمل 

جديد ونقل خدماتها للتعاقد مع من�ساآت يف النطاقني الأخ�سر واملمتاز.

واجلدير بالذكر اأن هناك 92 عامل من ال�سني موظفني من قبل ال�سركة لفرتة موؤقتة للعمل على م�سروع التو�سعة وقد مت ت�سجيلهم �سمن العمالة الدائمة مما اأثر 
على ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركة. وتعمل ال�سركة حالياأ مع وزارة العمل لنقل اقامات تلك العمالة من عمالة دائمة اإلى عمالة موؤقتة مما يوؤدي بدوره اإلى رفع ن�سبة 
ال�سعودة و ي�سبح ت�سنيف ال�سركة اأخ�سر. اأن جميع موظفي ال�سركة الغري �سعوديني حتت كفالة ال�سركة، ما عدا 11 موظف غري �سعودي �ستقوم ال�سركة بنقل 

كفالتهم بعد رفع ن�سبة ال�سعودة وح�سول ال�سركة على الت�سنيف الأخ�سر.

هذا مع العلم اأن ال�سركة ب�سدد زيادة عدد ال�سعوديني العاملني يف من�ساآتها للتقيد مبتطلبات ال�سعودة اإل اأن �سعوبة احل�سول على موظفني �سعوديني لهم خربة يف 
جمال الأن�سطة التي متار�سها ال�سركة قد يعر�سها للحرمان من اخلدمات التي قد ت�سل اإلى ايقاف اإ�سدار تاأ�سريات العمالة الالزمة وعدم جتديد رخ�س العمل 
لل�سركة. وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم متكنها من تاأمني العمالة الالزمة لل�سركة �سواء من ال�سوق املحلية اأو عن طريق ال�ستقدام ومنع 
ا�سرتاكها يف املناق�سات احلكومية وعدم منحها قرو�سا اأو حوافز حكومية اأخرى. كما ل يوجد اأي �سمانات لرفع ن�سبة ال�سعودة اإلى م�ستويات اأعلى من ذلك، مما 

قد يوؤثر �شلبا على ن�شاط ال�شركة ونتائج اأعمالهما و�شيجعلها عر�شة للحرمان من اخلدمات التي توفرها وزارة العمل ومكاتب العمل لعمالة ال�شركة.

الرخص والتصاريح الرئيسية
تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح النظامية يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�سرف عليها جهات عديدة، وقد ح�سلت على الرخ�س الر�سمية الالزمة لها ملزاولة 
عمليات اإنتاجها. كما اأن ال�سركة قد ح�سلت على معظم الرخ�س و الت�ساريح املطلوبة ل�ستكمال م�سروع التو�سعة املقرتح ما عدا املوافقة الالزمة لتوريد الوقود 
من قبل �سركة اأرامكوا ال�سعودية، حيث قامت ال�سركة مبخاطبة �سركة اأرامكو ال�سعودية بتاريخ 1431/06/4هـ للح�سول على الكميات الالزمة من الوقود لت�سغيل 
اخلط الثاين مل�سروع التو�سعة ومازالت ال�سركة تنتظر قرار �سركة اأرامكو حتى تاريخ هذه الن�سرة، بالإ�سافة اإلى املوافقة الالزمة من قبل اأمانة منطقة الريا�س 
مع العلم اأن ال�سركة قد ا�ستلمت خطابًا موجه اإلى رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة من قبل وزارة ال�سئون البلدية والقروية )وكالة الوزارة لتخطيط املدن( موؤكدُة به 
عدم وجود اأي مانع من اجلانب التخطيطي لرتخي�س خط انتاج ثاين، وقد مت اإبالغ اأمانة منطقة الريا�س با�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لإعطاء امل�سنع 
املوافقة الالزمة خلط الإنتاج الثاين. كما اأنه يتطلب ل�ستمرار ال�سركة يف الإنتاج ا�ستمرار تلك الرخ�س والت�ساريح الر�سمية خ�سو�سًا فيما يتعلق بامتياز التعدين 
املمنوح لل�سركة يف ا�ستغالل احلجر اجلريي والطيني والرملي واجلب�س وجميع املواد الأخرى الالزمة ل�سناعة الإ�سمنت، وبالرغم من ا�ستمرار جتديد ال�سركة 
لتلك الرخ�س والت�ساريح بدون اأي عوائق يف ال�سابق، اإل اأن رخ�سة حمجر املواد اخلام اأ�سدرت باإ�سم �سركة اأخرى و هي �سركة املدينة لالإ�سمنت و هي �سركة 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة مرتبطة و ذات عالقة ب�شركة اإ�شمنت املدينة وقد اأكدت وزارة البرتول والرثوة املعدنية )يف املادة التا�شعة من �شروط و اأحكام رخ�شة 
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املحجر( اأنه �سيتم نقل ملكية الرخ�سة والتفاقية بعد انتهاء عملية الكتتاب وطرح الأ�سهم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة. و ل ميكن لل�سركة تعديل اأو حتويل اأو اإ�سدار 
رخ�سة جديدة اإل بعد الطرح العام لأ�سهمها، علمَا باأن وزارة البرتول و الرثوة املعدنية على علم تام باأن ال�سركة تعمل لإمتام عملية الطرح. و مع اأن ال�سركة على 
ات�سال دائم و تفاهم م�ستمر مع وزارة البرتول و الرثوة املعدنية بذلك اخل�سو�س، اإل اأن ال�سركة ل ت�سمن اأنها �ستتمكن من حتويل هذه الرخ�سة ل�ساحلها يف 

امل�ستقبل، مما قد يوؤثر تاأثريًا جوهريًا على قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف مزاولة ن�ساطها اأو حتى ا�ستكمال م�سروع التو�سعة

  المخاطر المتعلقة بالسوق 2   2

السوق والظروف االقتصادية
يعتمد ن�شاط ال�شركة يف امل�شتقبل على اأ�شا�ص بع�ص التقديرات اخلا�شة بالظروف االقت�شادية لل�شوق، حيث ال يزال قطاع الغاز والبرتول م�شيطرًا على اقت�شاديات 
االأ�شواق االأ�شا�شية التي تعمل بها ال�شركة، ولهذا فاإن اأي تغری يف اأ�شعار تلك القطاعات �شيوؤثر على االأداء االقت�شادي مما �شيوؤثر بدوره على اأداء ون�شاط ال�شركة 
امل�ستمرة  البناء  ب�سبب اأعمال  والدول املجاورة وذلك  النا�سئة كدول اخلليج  الدول  �سلعة ذات طلب م�ستمر يف  يتميز بكونه  الذي  الإ�سمنت  التي تعمل يف قطاع 
يف هذه املنطقة وبناء العديد من املدن اجلديدة التي ت�ستدعى الطلب امل�ستمر ملنتجات ال�سركة، ويف حالة تاأثر الأداء القت�سادي فذلك يعني انخفا�س البناء 

والت�سييد مما ي�سبب انخفا�س يف الطلب على منتجات ال�سركة.

المنافسة
تعمل ال�سركة يف قطاع واحد يت�سم باملناف�سة ال�سديدة �سواًء كان ذلك عن طريق ال�سركات املحلية اأو اخلارجية والتي تناف�س على نف�س قاعدة العمالء. وقد و�سعت 
اإدارة ال�سركة بع�سًا من املعايري )كما مت تو�سيحه يف ق�سم الت�سويق واملبيعات( ل�سمان عالقة وطيدة وطويلة الأمد مع عمالء ال�سركة. و�ستظل ال�سركة تراقب 
حتركات ال�سوق لكي تبقى يف املقدمة دائمًا ومتفوقة على مناف�سيها. اإل اأنه من املحتمل اأن يقوم املناف�سون بتتبع اإ�سرتاتيجيات تناف�سية قد توؤدي اإلى تناق�س ح�سة 

ال�سركة يف ال�سوق وبالتايل تتاأثر ربحيتها �سلبًا.

تت�سم �سناعة ال�سمنت يف اململكة باملناف�سة العالية. تتناف�س ال�سركة مبا�سرة مع �سركات اأخرى يف ال�سوق على �سعيد العمالء واملواد اخلام وموارد الطاقة و�سبكة 
التوزيع. وقد يكون لدى العديد من مناف�سي ال�سركة احلاليني واملحتملني ا�سم جتاري اأقوى يف الأ�سواق املحلية وقد يقدم هوؤلء املناف�سون اأ�سعارا اأف�سل من اأ�سعار 
ال�سركة، اأو قد يكون لديهم موارد مالية وفنية وت�سويقية اأكرب مما لدى ال�سركة. وتتناف�س ال�سركة بالدرجة الأولى على اأ�سا�س اأ�سعار املنتجات والقدرة على تاأمني 
املوارد واملبيعات و�سبكة الت�سويق وكفاءة الإنتاج وقوة العالمة التجارية. فاإذا مل ن�ستطع املناف�سة بنجاح على هذه الأ�سعدة، فاإن ذلك ميكن اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي 

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

زيادة الطاقة اإلنتاجية
يتكون قطاع الإ�سمنت ال�سعودي من اأربعة ع�سر �سركة، اأحدى ع�سر منها مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية. وجتاوبًا مع احلاجة امللحة يف الطلب على الإ�سمنت، 
فقد اأعلنت بع�س �سركات الأ�سمنت عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية، مما قد يوؤدي اإلى فائ�س يف العر�س م�ستقبال. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد مت الإعالن عن 
الرتخي�س ل�سركات جديدة لالإ�سمنت والتي �سوف توؤدي اإلى فائ�س يف العر�س اأي�سًا وهذا قد يوؤثر �سلبًا على القطاع وعلى ربحية ال�سركة من الأن�سطة الت�سغيلية. 

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

املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

الحظر المفروض على تصدير االسمنت
يف يوليو 2008م فر�ست حكومة اململكة العربية ال�سعودية حظرا على ت�سدير ال�سمنت اإلى خارج اململكة على جميع منتجي ال�سمنت ال�سعوديني، وقد مت تعديل 
هذا احلظر بحيث ميكن ال�سماح بالت�سدير �سريطة التزام املنتج ال�سعودي ببيع كي�س ال�سمنت لل�سوق ال�سعودي ب�سعر 10 ريال �سعودي للكي�س زنة 50 كلغ. وبتاريخ 
2012/02/12م اتخذت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا باإيقاف ت�سدير مادة الإ�سمنت والكلنكر تنفيذًا ل�سوابط ت�سدير الإ�سمنت والتي تن�س على التاأكد من 
�سد احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�س، وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق املحلية. وقد اأثر احلظر والقيود املفرو�سة على ت�سدير ال�سمنت يف مبيعات منتجي 
ال�سمنت ال�سعوديني الذين ي�سدرون اإنتاجهم اإلى اأ�سواق الدول املجاورة، وعلى الرغم من اأن هناك مفاو�سات لرفع احلظر، اإل اأنه لي�س هناك تاأكيد باأن هذه 

القيود �سرتفع،مما قد يوؤثر �سلبيا يف اإمكانية ت�سدير ال�سركة لالأ�سواق اخلارجية.
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التعرفة الجمركية
يقرر جمل�س الوزراء ال�سعودي من وقت لآخر تخفي�س التعرفة اجلمركية املفرو�سة على الإ�سمنت امل�ستورد وذلك لتجنب اأي احتمال لتوقف الأن�سطة الإن�سائية 
يف اململكة وزيادة الطلب على ال�سمنت املحلي، وقد يوؤدي هذا اإلى زيادة ال�سغط على اأ�سعار الإ�سمنت، نتيجة لالإ�سمنت امل�ستورد الذي �سوف يدخل اإلى ال�سوق 
ال�سعودي، وب�سبب العر�س الفائ�س الناجت عن اخلطط التو�سعية يف قطاع الإ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية. ومع قبول ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية اإلى 
منظمة التجارة العاملية، فمن املتوقع اإزالة التعرفة اجلمركية على الإ�سمنت امل�ستورد الأمر الذي �سيعمل على تخفي�س اأ�سعار الإ�سمنت وبالتايل ميكن اأن يوؤثر ذلك 

�سلبًا على ربحية ال�سركة.

البيئة التنظيمية
اأن يكون لأية تغريات  للتغيري، ومن املحتمل كذلك  الت�سريعية يف اململكة وخارجها  البيئة  للوائح والأنظمة املتبعة يف اململكة. وقد تخ�سع  ال�سركة  اأعمال  تخ�سع 
قانونية تنجم عن عوامل �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو فنية اأو بيئية تاأثري جوهري كبري على عمليات ال�سركة بحيث تعيق تطور ال�سركة مع عمالئها اأو يف مبيعاتها اأو 
حتد من اإمكانية توزيع منتجاتها اأو توؤدي اإلى زيادة الفر�س ملزيد من املناف�سة �سد ال�سركة يف تلك البلدان. وقد جتد ال�سركة من الواجب اأو من الأف�سل اأن تعدل 
من عملياتها للعمل وفقًا للتغريات يف تلك الأنظمة واللوائح، مما قد يكون له اأثر �سلبي يف اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها واأو�ساعها املالية واإيراداتها وتدفقاتها 

النقدية.

أنظمة البيئة
تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح البيئية يف اململكة العربية ال�سعودية حتت رئا�سة الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة ، واإذا حدث اأي تغري اأو ت�سديد على تلك 
الأنظمة من املمكن اأن توؤثر على قطاع الإ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية. واإذا كانت ال�سركة غري مهياأة للتاأقلم مع هذه املتغريات النظامية فاإن ال�سركة قد 

تواجه غرامات مالية رمبا توؤثر على نتائجها املالية.

 القيود على األسعار 2   2

أسعار الفائدة
قد ت�سبح ال�سركة عر�سة لحتمال ارتفاع تكاليف التمويل امل�ستقبلي اإذا ارتفعت اأ�سعار الفائدة بدرجة كبرية مما قد يوؤثر على هام�س الربح والتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية ويف نتائج عمليات ال�سركة وتدفقاتها النقدية وقدرتها على خدمة ديونها.

مخاطر تقلبات سعر الصرف
من املمكن اأن توؤثر تقلبات �سعر ال�سرف بني الريال ال�سعودي والعمالت الأجنبية �سلبًا على التكاليف الإنتاجية واأرباح ال�سركة فيما لو متت عمليات بيع اأو �سراء 

ب�سائع اأو معدات بعمالت اأخرى غري الريال، حيث قد يوؤدي ارتفاع �سعر ال�سرف  اإلى ارتفاع التكاليف الت�سغيلية مما يوؤثر �سلبًا على اأرباح ال�سركة.

تذبذب أسعار المواد األولية
اإن تكلفة املواد اخلام متثل جزءًا هامًا من تكاليف الإنتاج لل�سركة،  ومبا اأن املواد الأولية متوفرة لدى ال�سركة  بتكلفة ثابتة ب�سبب رخ�سة ا�ستغالل املواد اخلام 
امل�ستخرجة من املحاجر املخ�س�سة من قبل وزارة البرتول، اإل اأنها قد تتعر�س اإلى تذبذب تكلفة ا�ستخراج ونقل املواد الأولية اخلام من املحاجر اإلى امل�سنع مما 

قد يوؤدي اإلى زيادة يف التكلفة الإنتاجية.

عضوية منظمة التجارة العالمية
اأ�سبحت اململكة العربية ال�سعودية الع�سو رقم 149 يف منظمة التجارة العاملية يف 11 دي�سمرب 2005م، وقد يكون لهذه الع�سوية تاأثري على اأحوال ال�سوق يف اململكة 
وانعكا�س �سلبي على النجاح امل�ستقبلي لل�سركة. �سيكون هذا التاأثري على املنتجني املحليني بالنظر اإلى اأن ع�سوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية �ستزيد من 

حرية حركة الب�سائع واخلدمات بني اململكة والدول الأخرى الأع�ساء يف املنظمة و�ست�سع حدا للحماية احلالية التي تتمتع بها املنتجات املحلية.
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 مخاطر تتعلق باألسهم 2   2

بيع األسهم مستقباًل 
اأ�سهم ال�سركة يف �سوق الأوراق املالية »)فرتة احلظر(«، يحظر عليهم  اأ�سهر تبداأ من تاريخ بدء تداول  �سيخ�سع امل�ساهمون احلاليون لفرتة حظر مدتها �ستة 
خاللها الت�سرف باأي من اأ�سهم ال�سركة التي ميلكونها. وقد تفر�س الهيئة فرتة حظر اإ�سافية على بع�س اأو جميع حاملي الأ�سهم احلاليني. ومع ذلك، فاإن اإ�سدار 
اأي اأ�سهم اإ�سافية من قبل ال�سركة اأو بيع الأ�سهم من امل�ساهمني احلاليني بعد انتهاء فرتة احلظر بكميات كبرية ميكن اأن يرتك اأثرًا �سلبيًا على �سوق الأ�سهم، مما 

يخف�س من �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق.

عدم وجود سوق سابق لتداول أسهم الشركة
مل توجد �سوق لأ�سهم ال�سركة، ومل ي�سبق تداولها يف ال�سوق املالية، وعليه فاإنه ل يوجد اأي تاأكيد باأن �سعر الكتتاب �سيكون م�ساويًا ل�سعر تداول ال�سهم يف ال�سوق 
بعد عملية الكتتاب. وقد يخ�سع �سعر ال�سهم يف ال�سوق لتقلبات كبرية تبعاً للعديد من العوامل، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر، اأحوال �سوق الأ�سهم ال�سعودية 
ب�سكل خا�س والأ�سواق الإقليمية والعاملية ب�سكل عام،  ونتائج ال�سركة الت�سغيلية، وتطورات القت�ساد ال�سعودي، اأو عوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.

التقلب المحتمل في سعر السهم
عند طرح الأ�سهم للتداول بالإمكان اأن تتعر�س اإلى عدة عوامل ميكن اأن توؤثر �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق من بينها بيع املكتتبني لكميات كبرية من الأ�سهم يف 
ال�سوق بعد هذا الكتتاب، علمًا باأن امل�ساهمون احلاليني يخ�سعون ملدة حظر مدتها �ستة اأ�سهر ويتطلب بيعهم لهذه الأ�سهم املوافقة امل�سبقة من هيئة ال�سوق املالية. 

كما قد تتعر�س الأ�سهم للظروف العامة لل�سوق والتغيريات النظامية وعوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.

احتمال عدم قيام سوق نشط لألسهم
�سوف يتم اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي، ول ت�ستطيع ال�سركة اأن توؤكد قيام �سوق ن�سط لأ�سهمها اأو حتى يف حال ن�سوء مثل هذا ال�سوق، فلن ت�سمن 

ال�سركة اإمكانية ا�ستمراره.

سيطرة المساهمين الحاليين
عند اكتمال الكتتاب �سوف تبلغ ح�سة ملكية امل�ساهمني احلاليني 50 % من اإجمايل عدد اأ�سهم ال�سركة امل�سدرة )على افرتا�س جناح عملية الكتتاب وبيع جميع 
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب(، وبالتايل �سوف يتمكن امل�ساهمون احلاليون من التحكم بكافة الأمور مبا يف ذلك القوائم املالية وتوزيع الأرباح حيث تتطلب هذه 
الأمور موافقتهم، ونتيجة لذلك ميكن اأن ميار�س امل�ساهمون احلاليون �سيطرتهم بطريقة قد ل ت�سب يف �سالح امل�ساهمني الآخرين اأو بطريقة توؤثر اإلى حد كبري 

على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

توزيع األرباح
يعتمد توزيع الأرباح امل�ستقبلية من قبل ال�سركة على عدد من العوامل املو�سحة لحقًا يف الق�سم اخلا�س بـ»�سيا�سة توزيع الأرباح« والتي ت�سمل على �سبيل املثال 
النقدية والراأ�سمالية وفر�س الأعمال وظروف  ال�سركة لإعادة ال�ستثمار واملتطلبات  لل�سركة وحتليل الفر�س ال�ستثمارية واحتياجات  ل احل�سر: الو�سع املايل 
الأ�سواق واملناخ القت�سادي العام وعوامل اأخرى. وبالتايل ل تقدم ال�سركة اأي �سمان باأنه �سيتم توزيع اأرباح ول اأي �سمان بالن�سبة للمبلغ الذي �سيتم توزيعه يف 
اأي �سنة مالية معينة. اأما بخ�سو�س ال�سنة املالية احلالية، فقد قرر جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1433/09/03هـ املوافق 2012/07/22م املوافقة على توزيع 
اأرباح للم�ساهمني املوؤ�س�سني عن عام 2012م مببلغ وقدرة 141.900.000 ريال �سعودي، فلذلك ل يوجد ما ي�سمن باأن ال�سركة �ستقوم بتوزيع اأي اأرباح لأ�سهم 

الكتتاب خالل ال�سنة احلالية.
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االحتياطي النظامي
قرر جمل�س الإدارة بتاريخ 1433/09/03هـ املوافق 2012/07/22م املوافقة على توزيع اأرباح للم�ساهمني املوؤ�س�سني مببلغ وقدرة 141.900.000 ريال �سعودي 
وعدم جتنيب اأي احتياطي نظامي من هذه الأرباح و تاأجيل هذا ال�ستقطاع اإلى نهاية ال�سنة املالية، حيث تن�س املادة )125( من نظام ال�سركات على جتنيب 

جمل�س الإدارة كل �سنة 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي.

وبالرغم من رغبة ال�سركة يف تاأجيل هذا ال�ستقطاع اإل اأنه يجب الأخذ يف العتبار اأن عدم ا�ستقطاع )10%( من �سايف الأرباح ال�سنوية عن كامل ال�سنة وذلك 
�ساملة لأرباح ما قبل الكتتاب قد يوؤدي اإلى اتخاذ عقوبات يف حق ال�سركة من قبل اجلهات املعنية.

تاريخ  بعد  اأرباح  اأي  بتحقيق  اأي �سمان  تقدم  ال�سركة ل  اأن  اإل  ال�ستقطاع،  تغطية هذا  قادرة على  ال�سركة  باأن  تفيد  لل�سركة  املالية  التوقعات  اأن  وبالرغم من 
2012/06/30م مما قد يوؤدي اإلى اتخاذ عقوبات يف حق ال�سركة من قبل اجلهات املعنية.

ربحية السهم
ل ت�سمن ال�سركة ربحية حمددة لكل �سهم من اأ�سهم ال�سركة.
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 نبذة عن السوق. 3

 مقدمة 1   2
ا�ست�سارية  �سركة  وهي  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  الأ�سمنت  �سوق  ت�سمل  درا�سة  لإعداد  انترينا�سونال  كون�سلتنت�س  ديفلومبنت  �سركة  بتكليف  ال�سركة  قامت 
متخ�س�سة يف تقدمي الدرا�سات ال�سوقية وال�سناعية.وتعترب �سركة عاملية لال�ست�سارات يف خمتلف الخت�سا�سات الإدارية والهند�سية ومقرها مدينة كولكتا يف 
الهند. وتتمتع ال�سركة بخربة عري�سة يف قطاع �سناعة الإ�سمنت بالتحديد؛ حيث قدمت العديد من اخلدمات ال�ست�سارية ل�سركات الأ�سمنت العاملية وال�سعودية 
على وجه اخل�سو�س علما باأن �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س انترينا�سونال، ل متلك هي اأو اأي من ال�سركات التابعة لها اأو امل�ساهمني فيها اأو مدرائها اأو اأقاربهم 
اأية م�ساهمات اأو ح�س�س من اأي نوع يف ال�سركة. وقد منحت �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س انترينا�سونال موافقتها اخلطية على ا�ستعمال املعلومات ب�ساأن ال�سوق 

بالطريقة وال�سيغة الواردتني يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ومل ت�سحب تلك املوافقة حتى تاريخه.

 نبذة عن االقتصاد السعودي2 2   2
ا�ستمر القت�ساد ال�سعودي يف منوه خالل العام 2011م مبعدل اأعلى مما �سهده يف العام ال�سابق، وذلك مع ت�سارع خطى تعايف القت�ساد العاملي وارتفاع اأ�سعار 
النفط بعد الأزمة املالية العاملية. ومتكن القت�ساد ال�سعودي من موا�سلة منوه ب�سكل قوي نتيجة تكامل ال�سيا�سيتني املالية والنقدية يف اململكة وتوا�سل الإ�سالحات 

الهيكلية والتنظيمية.

وحقق الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية منوًا ن�سبته 27.96% ليبلغ نحو 2.1 تريليون ريال يف عام 2011م مقابل نحو 1.7 تريليون ريال يف عام 2010م. 
و�سجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة )�سنة اأ�سا�س 1999م( منًوا ن�سبته 11.7% ليبلغ نحو 935.1 مليار ريال  يف عام 2011م مقارنة بنحو 836.9 

مليار ريال يف عام 2010م.

و�سجلت امليزانية العامة للدولة فائ�سا بلغ نحو 306 مليار ريال، اأي نحو 15% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2011م مقارنة بفائ�س بلغ 87.7 مليار ريال اأي ما 
ن�سبته 4.3% من الناجت املحلي الإجمايل يف العام ال�سابق. وتراجعت ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل من 9.9% يف عام 2010م اإلى 7.1% يف عام 2011م.

و�سجل احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات يف عام 2011م فائ�سًا للعام الثالث ع�سر على التوايل حيث بلغ 432.4 مليار ريال، اأي ما يعادل 11.6% من الناجت 
املحلي الإجمايل. و�سجل عر�س النقود بتعريفة ال�سامل )ن3( ارتفاعًا ن�سبته 13.24 يف املئة لي�سل اإلى 1.223.5 مليار ريال. 

جدول 16 �ملوؤ�شر�ت �القت�شادية 

2011م*2010م2009م2008م2007م2006م�ملوؤ�شر

24.124.925.826.727.627.8تقديرات عدد ال�سكان )باملليون ن�سمة(

1.335.61.442.61.786.11.412.61.679.12.163اإجمايل الناجت املحلي بالأ�سعار اجلارية )مليار ريال(

اإجمايل الناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة )مليار ريال( )1999م = 
)100

786.3802.2836.1836.9871.6935.1

2.24.19.95.15.35.3معدل الت�سخم )اأ�سعار امل�ستهلك(

660.6789.8929.11.028.91.080.41.223.5اإجمايل عر�س النقود )مليار ريال(

673.7642.81.101.0509.8741.61.110الإيرادات العامة )مليار ريال(

393.3466.2520.1596.4653.9804امل�سروفات العامة )مليار ريال(

87.7306-280.4176.6580.986.6فائ�س / عجز امليزانية العامة

5.214.1-21.012.232.56.1ن�سبة عجز اأو فا�س امليزانية العامة للناجت املحلي الإجمايل

ال�سادرات ال�سلعية  )مليار ريال( ت�سمل ال�سادرات النفطية وغري 
النفطية

776.5854.41.154.0697.3922.11.332.7

261.4338.1431.8358.3400.7411.4الواردات ال�سلعية )مليار ريال(

27.824.327.85.614.920ن�سبة فائ�س احل�ساب اجلاري للناجت املحلي الإجمايل

371.0350.0496.278.6250.3432.4احل�ساب اجلاري )مليار ريال(

27.318.513.215.99.97.1ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل

 امل�سدر: التقرير ال�سنوي ال�سابع والأربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
*البيانات الأولية مل�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات

4  التقرير ال�سنوي ال�سابع والأربعون ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 



15

النمو االقتصادي5
ا�ستمر القت�ساد ال�سعودي يف منوه خالل العام 2011م مبعدل اأعلى مما �سهده يف العام ال�سابق، وذلك مع ت�سارع خطى تعايف القت�ساد العاملي وارتفاع اأ�سعار 
النفط بعد الأزمة املالية العاملية. ومتكن القت�ساد ال�سعودي من موا�سلة منوه ب�سكل قوي نتيجة تكامل ال�سيا�سيتني املالية والنقدية يف اململكة وتوا�سل الإ�سالحات 

الهيكلية والتنظيمية.

حيث ت�سري التقديرات الأولية اإلى اأن الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2011م قد �سهد ارتفاعًا يف قيمته بالأ�سعار اجلارية مقارنة مبا كان عليه يف العام ال�سابق 
حيث ارتفعت قيمته اإلى 2.160 مليار ريال وبن�سبة ارتفاع بلغت 27.96% مقارنة بقيمته يف عام 2010م البالغة 1.690 مليار. وارتفع الناجت املحلي للقطاع النفطي 
بن�سبة 40.9 % ليبلغ 1.228 مليار ريال. اأما الناجت املحلي للقطاع غري النفطي فقد �سجل منوًا ن�سبته 7.5% ليبلغ حوايل 792.8 مليار ريال، وارتفع معدل منو ناجت 
القطاع اخلا�س غري النفطي بن�سبة 14.25% ليبلغ 562.9 مليار ريال يف حني ارتفع ناجت القطاع احلكومي غري النفطي بن�سبة 14.45% ليبلغ 355.8 مليار ريال.

قطاع البناء والتشييد
يعترب قطاع البناء والت�شييد من اأهم القطاعات التي تقوم برفع عجلة النمو وحتريك الن�شاط االقت�شادي يف العديد من ال�شناعات واالأن�شطة االأخرى املرتبطة 
به. وقد بلغت م�ساهمة قطاع البناء والت�سييد يف الناجت املحلي الإجمايل، 4.1% خالل عام 2011م. حيث �شجل ن�شاط الت�شييد والبناء منوًا ن�شبته 19.4% يف عام 

2011م مقابل منو ن�سبته 9.5% يف العام 2010م.

وقد اأدت زيادة عائدات النفط مقرتنة برغبة احلكومة يف تعزيز امل�ستوى املعي�سي للمواطنني اإلى عدة قرارات يرجح اأن تدعم النمو القت�سادي وحتفز الطلب 
على الإ�سمنت يف اململكة على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة اإلى م�ستويات غري م�سبوقة. ويف هذا ال�سياق، جاء الأمر امللكي الذي �سدر يف 2011/3/18م مت�سمنا 

ما يلي6:

 املوافقة على بناء 500.000 وحدة �سكنية يف جميع مناطق اململكة وتخ�سي�س ما جمموعه 250 مليار ريال لهذا امل�سروع الذي �سيتم تنفيذه حتت اإ�سراف  �
وزارة الإ�سكان.

 رفع احلد الأق�سى للقر�س املمنوح من قبل �سندوق التنمية العقارية من 300.000 ريال اإلى 500.000 ريال. �
 دعم وزارة ال�سحة مببلغ 16 مليار ريال لتو�سيع العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. �
 تخ�سي�س مبلغ 500 مليون ريال لرتميم امل�ساجد يف جميع اأنحاء اململكة. �
 دعم الرئا�سة العامة لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر مببلغ 200 مليون ريال ل�ستكمال ت�سييد مبانيها يف خمتلف مناطق اململكة. �

الطلب والعرض على االسمنت في المملكة العربية السعودية 2   2
اأكرث من 48 مليون طن يف عام 2011م. و بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب  اإلى  ارتفع ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة من حوايل 16 مليون طن يف عام 2000م 
)CAGR( للفرتة من 2000م-2011م 12.3% �سنويا، يف حني اأن معدل النمو ال�سنوي املركب ل�ستهالك الإ�سمنت لفرتة اخلم�س �سنوات من 2006م-2011م 
بلغ 15.7% �سنويا. ويف �سوء املقومات القوية ل�سناعة الإ�سمنت من حيث ارتفاع عدد ال�سكان والناجت املحلي الإجمايل وزيادة ال�ستثمارات يف امل�ساريع ال�سخمة، 

ميكن توقع منو ا�ستهالك الإ�سمنت يف ال�سنوات املقبلة.

ويرتكز ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة يف مدن الريا�س وجدة والدمام حيث ياأتي اأكرث من 60% من الطلب على الإ�سمنت من هذه املدن.

وقد متت تلبية الطلب على الإ�سمنت يف ال�سعودية بوا�سطة املنتجني املحليني ومل يكن هناك اأي واردات من الإ�سمنت يف الآونة الأخرية لأن القدرة الإنتاجية املحلية 
قادرة على تلبية الطلب املحلي. وهناك اأربعة ع�سر �سركة منتجة لال�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية واملتوقع اأن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية املركبة اأكرث 

من 50 مليون طن �سنويا من الإ�سمنت.

5  م�سلحة الإح�ساءات العامة  واملعلومات
6  �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س
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جدول 17 �لطلب �ملحلي على �ال�شمنت - مليون طن

�لطلب �ملحلي�لو�رد�ت�الإنتاج �ملحلي�ل�شنة )م(

200220.390.5621.51

200322.260.3723.00

200423.840.324.44

200524.410.9726.35

200624.740.9225.75

200726.820.2327.29

200829.870.4230.71

200936.71036.71

201041.24041.24

201148.36048.36

امل�سادر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س

جدول 18 �ملعرو�ض �ملحلي من �ال�شمنت - مليون طن

2011م 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م 2005م 2004م 2003م 2002م ���شم �ل�شركة

5.98 5.52 5.17 4.37 4.65 3.85 3.57 3.51 3.11 2.85 ا�سمنت اليمامة

7.22 6.80 5.54 5.37 5.29 4.96 5.00 4.71 4.56 4.51 ا�سمنت ال�سعودية

3.36 3.19 3.21 3.11 3.48 3.23 2.49 2.37 2.70 2.19 ا�سمنت ال�سرقية

4.29 4.21 4.25 3.22 3.46 2.23 2.23 2.17 1.98 1.76 ا�سمنت الق�سيم

4.44 3.83 3.92 4.29 4.62 3.52 3.74 4.26 4.16 3.28 ا�سمنت ينبع

3.81 3.18 3.00 2.74 2.82 3.03 3.02 2.80 2.63 2.41 ا�سمنت العربية

6.73 5.29 5.15 4.90 4.61 4.59 4.56 4.21 3.80 غري 
متوفرة

اأ�سمنت اجلنوبية

1.55 1.34 1.30 1.15 1.36 1.63 1.42 1.45 1.17 غري 
متوفرة

ا�سمنت تبوك

3.45 2.58 1.68 1.38 اأ�سمنت الريا�س

3.01 3.06 1.59 0.80 اأ�سمنت جنران

1.91 2.05 1.58 1.10 اأ�سمنت املدينة

1.14 1.42 1.47 0.47 اأ�سمنت ال�سمالية

1.47 0.41 ا�سمنت اجلوف

0.44 اأ�سمن ال�سفوة

48.80 42.88 37.86 32.90 30.29 27.04 26.03 25.48 24.11 17.00 الإجمايل

امل�سادر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س

يبني اجلدولني اأعاله الطلب املحلي على ال�سمنت واملعرو�س من الإ�سمنت من عام 2002م اإلى عام 2011م. ومن الوا�سح اأن هناك فرق بني اإجمايل الطلب املحلي 
واملعرو�س من الإ�سمنت من قبل ال�سركات املحلية، حيث ميثل هذا الفرق حجم ال�سادرات والتغري يف معدل املخزون من الأ�سمنت.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ن�سف هذه الطاقة الإنتاجية تقريبا اأ�سيف يف ال�سنوات ال�ست املا�سية. ولذا، فاإن معظم هذه الطاقة الإنتاجية حديثة ومتطورة ويقدر اأن 
ال�سعودية من بني منتجي الإ�سمنت الأقل تكلفة يف العامل. وينب اجلدول اأدناه الطاقة الإنتاجية لبع�س �سركات ال�سمنت كما يف نهاية دي�سمرب 2011م:
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جدول 19 �لطاقة �الإنتاجية لكل �شركة من �شركات �ال�شمنت - �لطاقة �الإنتاجية )مليون طن/�شنة(

�لطاقة �الإنتاجية كما يف )دي�شمرب 2011م(�ل�شركة

5.75ا�سمنت اليمامة

10.15ا�سمنت ال�سعودية

3.30ا�سمنت ال�سرقية

4.25ا�سمنت الق�سيم

4.30ا�سمنت ينبع

4.50ا�سمنت العربية

5.40ا�سمنت اجلنوبية

1.40ا�سمنت تبوك

3.47ا�سمنت الريا�س

2.97ا�سمنت جنران

1.75ا�سمنت املدينة

2.00ا�سمنت ال�سمالية

1.50ا�سمنت اجلوف

1.96ا�سمنت ال�سفوة

52.70الإجمايل

امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س

 خصائص السوق  2   2

مزيج المنتجات 
يعترب ال�سمنت البورتالندي العادي »OPC« )النوع 1( النوع ال�سائد من الإ�سمنت امل�ستهلك يف اململكة. وتبلغ ن�سبة الطلب على ال�سمنت البورتالندي العادي %80 
مقارنة بن�سبة طلب تبلغ 20% على الأ�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت »SRC«، اإل يف املناطق ال�ساحلية حيث تبلغ هذه الن�سبة 30:70. ويوجد نوع اآخر من 

ال�سمنت يدعى ال�سمنت البورتالندي املت�سلب حيث يتم انتاجه وا�ستخدامه يف املنطقة الغربية.

كذلك يتم اإنتاج ا�سمنت احلجر اجلريي البورتالندي »PLC« )ويعرف بالنوع 2( بوا�سطة بع�س �سركات الإ�سمنت وتبني التقارير اأن ا�ستخدام ا�سمنت احلجر 
اجلريي اآخذ يف الرتفاع. ويف�سل العمالء بوجه عام الإ�سمنت الداكن اللون لأن اخلر�سانة الفاحتة اللون تعطي انطباعا كما لو اأنه مت ا�ستخدام ن�سبة اأقل من 

الإ�سمنت يف �سنعها ويبني ال�سكل 3 اأدناه ن�سبة ا�ستهالك اأنواع الإ�سمنت يف خمتلف مناطق اململكة.

جدول 20 توزيع ��شتهالك ��نو�ع �الإ�شمنت يف مناطق �ململكة لعام 2011م

�لو�شطى و�ملناطق �ال�خرى�ل�شرقية�لغربية�ملنطقة

80%70%55%ال�سمنت البورتالندي العادي

18%30%30%ال�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت

--15%ال�سمنت البورتالندي البوزلين

2%--ا�سمنت احلجر اجلريي البورتالندي

امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س 

نسبة اإلسمنت المعبأ إلى اإلسمنت السائب
تبلغ ن�سبة مبيعات الإ�سمنت املعباأ 30% مقابل 70% مبيعات من الإ�سمنت ال�سائب، ويف بع�س املناطق، رمبا تكون ن�سبة الإ�سمنت املعباأ يف الأكيا�س اأعلى ح�سب 

الطلب يف تلك املنطقة. 
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التوزيع والخدمات اللوجستية
تبلغ ن�سبة البيع املبا�سر عن طريق امل�سنع 30% مقابل 70% للبيع غري املبا�سر عن طريق املوزعني. وتتم عمليات بيع الإ�سمنت لدى غالبية �سركات الإ�سمنت بوا�سطة 

كبار املوزعني ممن لديهم اإمكانات ومرافق ت�سويق وا�سعة النطاق مثل مكاتب املبيعات و�سوامع الإ�سمنت، وبالقرب من مراكز ال�ستهالك الرئي�سية. 

 قطاعات السوق 3   2
ت�ستهلك �سركات �سناعة اخلر�سانة اجلاهزة حوايل 60% من الإ�سمنت املباع، وت�ستهلك �سركات �سناعة الطوب حوايل 10% فيما ت�ستهلك كل من �سركات �سناعة 
اخلر�شانة امل�شبقة ال�شب وم�شانع البالط 5% تقريبا لكل منهم. وي�سكل ا�ستخدام الإ�سمنت يف املوقع من قبل �سغار املقاولني و�سركات البناء والأفراد ن�سبة الـ 

20% املتبقية.

جدول 21 توزيع ��شتخد�م �الإ�شمنت

ن�شبة ��شتخد�م �ال�شمنت نوع �ل�شركات

%60 �سركات �سناعة اخلر�سانة اجلاهزة

%10 �سركات �سناعة الطوب

%20 ال�سركات التي ت�ستخدم ال�سمنت يف املوقع

%5 م�شانع البالط

%5 �سركات �سناعة اخلر�سانة امل�سبقة ال�سب

امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س 

 أسعار األسمنت 3   2
اإل بالن�سبة للم�سدرين الذين يخ�سعون ل�سقف �سعري  اأ�سعار الإ�سمنت يف اململكة للمراقبة من قبل اجلهات احلكومية املخت�سة، ولكنها ل حتدد بدقة  تخ�سع 
للت�سليم يف امل�سنع قدره 200 ريال للطن. وتقع جميع ال�سركات الثالث التي طلبت احل�سول على رخ�سة ت�سدير، وهي اإ�سمنت تبوك واإ�سمنت ال�سمالية واإ�سمنت 
اجلوف، يف املنطقة ال�سمالية، ولذا ، فاإن اأ�سعار الإ�سمنت يف هذه املنطقة اأقل منها يف املناطق الأخرى. وح�سب التقارير، يرتاوح �سعر اإ�سمنت البورتالندي العادي 
ال�سائب مع الت�سليم يف امل�سنع ما بني 220 و 240 ريال للطن. وبتاريخ 2012/02/12م اتخذت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا باإيقاف ت�سدير مادة الإ�سمنت 

والكلنكر تنفيذًا ل�سوابط ت�سدير الإ�سمنت والتي تن�س على »التاأكد من �سد احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�س، وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق املحلية.

هذا وتزيد اأ�سعار الأ�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت يف املتو�سط  عن اأ�سعار الأ�سمنت البورتالندي العادي  بحوايل 10-20 ريال تقريبا للطن، يف حني تت�ساوى 
اأ�سعار الأ�سمنت البورتالندي البوزلين عموما مع اأ�سعار ال�سمنت البورتالندي العادي. وي�سار اإلى اأنه عندما يباع الإ�سمنت املعباأ فاإن اأ�سعاره تزيد عن اأ�سعار 

الإ�سمنت ال�سائب بحوايل 10 ريالت للطن كما هو مو�سح باجلدول اأدناه. 

�جلدول 22 �لبيانات �لتاريخية ال��شعار �ال��شمنت - �ال��شعار �لتاريخية ) ريال / طن(

���شمنت �ل�شنة
بورتالندي 
عادي �شائب

���شمنت 
بورتالندي 
عادي معبا�

���شمنت 
مقاوم 

للكربيتات 
�شائب

���شمنت 
مقاوم 

للكربيتات 
معبا�

���شمنت 
بورتالندي 
بوزالين معبا�

���شمنت 
بورتالندي 

بوزالين �شائب

���شمنت �حلجر 
�جلريي 

�لبورتالندي 
�ل�شائب

���شمنت �حلجر 
�جلريي 

�لبورتالندي 
�ملعبا�

1999200210220230200210195205م

2000155165175185155165150160م

2001210220230240210220205215م

2002210220230240210220205215م

2003210220230240210220205215م

2004210220230240210220205215م

2005220230240250220230215225م

2006230240250260230240225235م
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���شمنت �ل�شنة
بورتالندي 
عادي �شائب

���شمنت 
بورتالندي 
عادي معبا�

���شمنت 
مقاوم 

للكربيتات 
�شائب

���شمنت 
مقاوم 

للكربيتات 
معبا�

���شمنت 
بورتالندي 
بوزالين معبا�

���شمنت 
بورتالندي 

بوزالين �شائب

���شمنت �حلجر 
�جلريي 

�لبورتالندي 
�ل�شائب

���شمنت �حلجر 
�جلريي 

�لبورتالندي 
�ملعبا�

2007240250260270240250235245م

2008242252262272242252237247م

2009225235245255225235220230م

2010220230240250220230215225م

2011230240250260230240225235م

امل�سدر: �سركة دفلومبنت كون�سلتنت

خالل العقد املا�سي، ارتفعت اأ�سعار الإ�سمنت مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 10% - 14% �سنويا. وهي ترتبط بعالقة معقولة بالناجت املحلي الإجمايل احلقيقي الذي 
ي�سكل حمركا لأ�سعار الإ�سمنت اأكرث من عامل الزمن.

التوقعات المستقبلية 3   2
قررت احلكومة ال�سعودية ال�ستثمار يف م�ساريع كربى ترتبط بالبنية التحتية من اأجل تعزيز ثقة امل�ستثمرين وزيادة ا�ستثمارات القطاع اخلا�س بهدف حتقيق 

التنويع القت�سادي. ومن املتوقع اأن توؤدي هذه التدابري اإلى تعزيز �سناعة الت�سييد يف اململكة وحتفيز الطلب على الإ�سمنت يف امل�ستقبل.

توقعات الطلب 
يخ�سع منو الطلب على الإ�سمنت يف اململكة للمراقبة لكي يبقى متنا�سبا ب�سكل مبا�سر مع النمو ال�سكاين حيث اأن ا�ستهالك الإ�سمنت ينمو با�ستمرار مع منو عدد 
ال�سكان. وثمة متغري منف�سل اآخر وهو منو الناجت املحلي الإجمايل الذي يوؤثر اأي�سا على ا�ستهالك الإ�سمنت. ولكن، مبا اأن هذا العامل يعتمد على جممل الأن�سطة 

القت�سادية، فهو يتغري على مر ال�سنني وي�سهم يف تغري م�ستوى الطلب على الإ�سمنت.

يعتمد ا�ستهالك ال�سمنت على العر�س وب�سبب حمدودية املعرو�س من ال�سمنت، يتم عادة تلبية الزيادة يف الطلب يف ال�سنوات الالحقة. وهذا ما ميكن مالحظته 
يف الفرتة من 2004م اإلى 2007م حيث متت مواجهة الزيادة يف الطلب على ال�سمنت والناجتة عن ارتفاع معدلت النمو القت�سادي يف ال�سنوات الالحقة، 2008م 

اإلى 2011م. 

واإدراكا لندرة النفط كمورد غري متجدد، واأخذا يف العتبار الطفرة النفطية ال�سابقة التي افتقرت اإلى املبادرات املنا�سبة لتحقيق النمو القت�سادي امل�ستدام، فاإن 
احلكومة ال�سعودية ت�سعى الآن اإلى اتخاذ تدابري ت�سحيحية لتوجيه اقت�سادها بعيدا عن العتماد على عائدات النفط والرتكيز على ال�ستثمار، وذلك يف حماولة 
لتحويل اململكة اإلى قوة اقت�سادية اإقليمية. ومن هنا، فقد قررت احلكومة ال�ستثمار يف امل�ساريع الكربى لتطوير البنية التحتية من اأجل تعزيز ثقة امل�ستثمرين 

وزيادة ا�ستثمارات القطاع اخلا�س، وبالتايل، حتقيق التنويع يف القت�ساد.

وت�سمل هذه امل�ساريع العمالقة مبادرات يف جمال النقل، مبا يف ذلك الطرق اجلديدة بني املدن وتطوير املوانئ وال�سكك احلديدية، مبا فيها ال�سكك احلديدية التي 
ت�سل بني الريا�س ومكة املكرمة واملدينة املنورة، ويتوقع اأن تكلف حوايل 22.5 مليارات ريال �سعودي. وهناك �ست مدن اقت�سادية تكت�سب اأهمية خا�سة والتي 

يتوقع )وفقا للهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة( اأن ت�سهم مببلغ 562.5 مليار ريال �سعودي يف منو الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 2020م.

وت�سمل املدن القت�سادية مدينة امللك عبد اهلل القت�سادية على ال�ساحل ال�سمايل ملدينة جدة، ب�سايف ا�ستثمار قدره 101.3 مليار ريال �سعودي، ومدينة املعرفة 
القت�سادية يف املدينة املنورة، ب�سايف ا�ستثمار قدره 24.8 مليارات ريال �سعودي، و مدينة جازان القت�سادية يف منطقة جازان، ب�سايف ا�ستثمار قدره 27 مليار 
ريال �سعودي، ومدينة الأمري م�ساعد بن عبد العزيز القت�سادية يف حائل بالقرب من املنطقة الو�سطى، ب�سايف ا�ستثمار قدره 30 مليارات ريال �سعودي، ومدينة 

تبوك القت�سادية ب�سايف ا�ستثمار قدره 187.5 مليار ريال �سعودي. 

بالإ�سافة اإلى وجود م�ساريع املدن القت�سادية، �سدر مر�سوم ملكي يف �سهر مار�س 2011م ت�سمن من بني مقرتحات اأخرى بناء  500.000منزل يف اململكة. و من 
املتوقع بالتايل اأن ي�سهد قطاع البناء والت�سييد منوا قويا يف امل�ستقبل املنظور.
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الزيادة اإلنتاجية المتوقعة

بني اجلدول التايل الزيادة املتوقعة لكل �سركة من �سركات ال�سمنت يف حال القيام بال�ستثمار يف بناء خط اإنتاج جديد و�سنة الإنتاج 
املتوقعة:

�جلدول 23 �لزيادة �الإنتاجية �ملتوقعة

�ل�شنة )م(�لزيادة �الإنتاجية �ملتوقعة )مليون طن(�ل�شركة

3.002011ا�سمنت ينبع

1.502012ا�سمنت اجلنوب

1.502013ا�سمنت حائل

2014  1.9ا�سمنت املدينة

1.742015ا�سمنت جنران

1.742015ا�سمنت الريا�س

-11.38الإجمايل

امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س

التوزيع حسب المناطق
على الرغم من التطور املتوقع م�ستقبال يف جميع مناطق اململكة، فاإن مدينتي الريا�س ومكة املكرمة يف املنطقتني الو�سطى والغربية على التوايل يتوقع اأن تكونا الأعلى 
منوا من حيث الطلب على الإ�سمنت يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة، الأمر الذي يعود بب�ساطة اإلى زخم النمو الذي يوفره ارتفاع عدد ال�سكان ومبادرات التنمية فيهما. 

تتكون اململكة العربية ال�سعودية من ثالث ع�سرة )13( منطقة اإدارية. وقد مت تقدير ا�ستهالك الإ�سمنت يف كل منطقة با�ستخدام طرق خمتلفة. 

�جلدول 24 ��شتهالك �ال�شمنت ح�شب توزيع �ملناطق

حجم �ل�شوق )2011(   مليون طنن�شبة ��شتهالك �الإ�شمنت )%(�ملحافظة�ملنطقة

2.000.96%حائلالو�سطى

4.962.40%الق�سيم

30.0014.51%الريا�س

3.041.47%املدينةالغربية

26.9913.05%مكة

6.483.13%تبوكال�سمالية

1.500.72%احلدود ال�سمالية

2.010.97%اجلوف

1.500.72%الباحة

2.010.97%جيزان

4.001.93%ع�سري

2.491.20%جنران

13.036.30%املنطقة ال�سرقية ال�سرقية

100.0048.33%املجموع

  امل�سدر: �سركة ديفلومبنت كون�سلتنت�س

ويرتكز ا�ستهالك الإ�سمنت يف اململكة يف مدينة الريا�س وجدة والدمام حيث ياأتي اأكرث من 60% من الطلب على الإ�سمنت من هذه املدن، يف حني يقل ا�ستهالك 
الأ�سمنت يف املناطق الأخرى.
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 الخاتمة 3   2
ظل �سوق الإ�سمنت ال�سعودي ي�سهد منوا مطردا ومن املتوقع اأن يتجاوز م�ستوى 50 مليون طن هذا العام. ومن املتوقع اأي�سا اأن ي�ستمر هذا النمو القوي على الأقل 
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة يف �سوء املبادرات التي تقوم بها احلكومة لت�سجيع م�ساريع تطوير البنية التحتية وم�ساريع الإ�سكان وغريها من الأن�سطة املحركة 

ل�ستهالك الإ�سمنت.

كذلك من املتوقع اأن ت�سهد �سناعة الإ�سمنت دخول طاقة اإنتاجية جديدة، لكن اإ�سافات الطاقة الإنتاجية املعلن عنها حتى الآن غري كافية لتلبية الطلب املتزايد. 
واإذا مل يتم اإدخال املزيد من الطاقات الإنتاجية الإ�سافية، فاإن اململكة �ستواجه حالة من العجز يف معرو�س الإ�سمنت بعد عام 2013م. مما يرجح عدم انخفا�س 

اأ�سعار الإ�سمنت، بل يتوقع اأن ترتفع تدريجيا.

ومن املتوقع اأن تعاين املنطقتان الو�سطى والغربية حالة عجز يف املعرو�س ومن �ساأن الفوائ�س يف املنطقتني ال�سرقية واجلنوبية اأن تلبي الطلب يف املنطقتني الأوليني 
اإلى حد ما. ومع ذلك، �سيكون هناك حاجة اإلى اإ�سافة مزيد من الطاقة الإنتاجية بعد عام 2013م.
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 الشركة. 4

 مقدمة 1   2
�سركة ا�سمنت املدينة هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبدينة الريا�س تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم )804( وتاريخ 1426/5/12هـ املوافق 2005/6/19م 
اإلى )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون �سهما عاديا بقيمة ا�سمية  براأ�س مال قدره )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي، مق�سم 
املوافق  1426/05/14هـ  بتاريخ   1010210441 رقم  وال�سناعة  التجارة  وزارة  عن  ال�سادر  التجاري  وال�سجل   ، الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت   )10( قدرها 
2005/6/21م، والرخ�سة ال�سناعية رقم 421/�س بتاريخ 1431/05/12هـ. يف تاريخ 2009/5/4م قررت اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�س مال ال�سركة 
من )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي اإلى )704.000.000( �سبعمائة واأربعة مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل )138.732.454( 
مائة وثمانية وثالثون مليون و�سبعمائة واثنان وثالثون األف و اأربعمائة واأربعة وخم�سني ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة و )15.267.546( خم�سة ع�سر مليون 
ومائتان و�سبعة و�ستني األف وخم�سمائة و�ستة واأربعون ريال �سعودي من بند الحتياطي النظامي اإلى بند راأ�س املال. يف تاريخ 2010/6/1م قررت اجلمعية العمومية 
الغري عادية زيادة راأ�س مال ال�سركة من )704.000.000( �سبعمائة واأربعة مليون ريال �سعودي اإلى )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي 
عن طريق حتويل )160.580.220( مائة و�ستون مليون وخم�سمائة وثمانون األف ومائتان وع�سرون ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة وحتويل )15.419.780( 
1432/9/15هـ  تاريخ  يف  املال.  راأ�س  بند  اإلى  النظامي  الحتياطي  بند  من  �سعودي  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  األف  ع�سر  وت�سعة  اأربعمائة  و  مليون  ع�سر  خم�سة 
اإلى  املوافق 2011/08/15م قررت اجلمعية العمومية الغري عادية على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي 
)1.760.000.000( األف و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي حيث اأ�سبح راأ�س املال املدفوع )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي و راأ�س 
املال غري املدفوع )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي. قررت اجلمعية العمومية يف تاريخ 1433/3/8هـ املوافق 2012/1/31م زيادة راأ�س 
مال ال�سركة من )1.760.000.000( األف و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل كامل الحتياطي النظامي والبالغ )48.553.316( ثمانية 
و�ستمائة  واأربعون  و�ستة  واأربعمائة  مليون  �سبعة ع�سر  و )17.446.684(  �سعودي  ريال  و�ستة ع�سر  وثالثمائة  األف  وثالثة وخم�سون  مليون وخم�سمائة  واأربعون 
وت�سعون  واثنني  وثمامنائة  األف  ال�سركة )1.892.000.000(  مال  راأ�س  اأ�سبح  املال حيث  راأ�س  بند  اإلى  املبقاة  الأرباح  بند  �سعودي من  ريال  وثمانون  واأربعة 
مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتي األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم 
الواحد، حيث اكتتب امل�ساهمون احلاليني بن�سبة 50% من اأ�سهم ال�سركة بعدد )94.600.000( ريال ودفعوا قيمتها كاملة و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية ون�سبتها 
50% من اأ�سهم ال�سركة وعددها )94.600.000( �سهم وقيمتها )946.000.000( ريال لالكتتاب العام. حيث ي�سبح راأ�س مال ال�سركة املدفوع بعد الكتتاب 
)1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتان األف �سهم بقيمة 

ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�جلدول 25 �لتطور يف ر���شمال �ل�شركة - �ال�رقام بالريال �ل�شعودي

�لن�شف �ال�ول من 
2012م

2011م 2010م 2009م 2008م 2007م �ل�شنة

946.000.000 880.000.000 880.000.000 704.000.000 550.000.000 550.000.000 راأ�س املال املدفوع

946.000.000 880.000.000 - - - - راأ�س املال الغري مدفوع 

- 48.553.316 - 15.419.780 15.267.546 - املحول من الحتياطي 
النظامي

- 17.446.684 - 160.580.220 138.732.454 - املحول من الأرباح 
املبقاة

امل�سدر: ال�سركة

يقع م�سنع ا�سمنت املدينة على م�ساحة 1.102.312 مرت مربع يف مرات التي تبعد حوايل 135 كم �سمال غرب مدينة الريا�س، ويتمثل غر�س ال�سركة يف اإنتاج 
لعام   )SASO( واملقايي�س للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  ومنتجاتها معتمدة من  للكربيت،  املقاوم  البورتالندي  ال�سمنت  و  العادي  البورتالندي  الإ�سمنت  وبيع 
التجاري اعتبارا من 2008/01/01م. تعد �سركة  الإنتاج  و  التجريبي يف 2007/11/01م  اإنتاجها  ال�سركة  2008م ومتوافقة مع معايري ال�سناعة. و قد بداأت 
اأ�سمنت املدينة من �سركات اإنتاج الإ�سمنت القوية يف اململكة العربية ال�سعودية بطاقة اإنتاجية مرخ�سة من قبل وزارة التجارة لإنتاج 3.200.000 ثالثة ماليني 
و مائتان األف طن من الأ�سمنت البورتالندي العادي و ثمامنائة األف )800.000( طن من الأ�سمنت املقاوم للكربيت �سنويا. يرتكز ح�سور ال�سركة يف ال�سوق 
ب�سكل رئي�سي يف املنطقة الو�سطى بطاقة اإنتاجية قدرها 5.000 طن من الكلنكر يوميا )1.6 من الكلنكر يف ال�سنة( مبا يعادل 1.75 مليون طن من الأ�سمنت 
�سنويا بعد عمليات الطحن، ويبلغ الحتياطي ال�سرتاتيجي لدى ال�سركة من مواد خام اأولية )احلجر اجلريي، احلجر الطيني واجلب�س( اأكرث من 100 مليون طن 
وذلك يف اأرا�سي ف�ساء متتلك ال�سركة حق امتياز عليها. وقد اأحرزت ال�سركة �سهرة عالية من حيث جودة منتجاتها ور�سا عمالئها و�سبكة الت�سويق وما اإلى ذلك. 
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وقد مت و�سع الت�ساميم الأ�سا�سية للم�سنع بهدف اإ�سافة خط اإنتاج اإ�سايف جديد �سمن احلدود القائمة لأر�س امل�سنع. و�سوف يكون امل�سنع من خالل التو�سعة 
قادرا على اإنتاج الأ�سمنت من نوعي الأ�سمنت البورتالندي العادي و الأ�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت بطاقة اإنتاجية قدرها 3.65 مليون طن من ال�سمنت 

�سنويا بعد التو�سعة.

قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي 
حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �شعودي كدفعة اأولى بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت توقيع العقد بتاريخ 

07 يونيو 2012م. )الرجاء مراجعة ق�سم »التفاقيات والرتاخي�س الهامة« ملزيد من التفا�سيل(.

كما �سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية احلالية ملحطة الطاقة لتوفري الطاقة املطلوبة خلط الإنتاج الثاين، علما باأن جميع املواد اخلام املطلوبة متوفرة، ومن بينها 
احلجر اجلريي واحلجر الطيني، والتي يتم توفريها من املناجم احلالية املخ�س�سة للم�سنع ول ترى ال�سركة وجود اأي عوائق يف تاأمني هذه املواد لأنها متوفرة 
بكرثة يف املنطقة القريبة، وقد مت ان�ساء امل�سنع مبنطقة توفر احلجر اجلريي لتقليل تكلفة نقل هذه املادة ال�سا�سية يف �سناعة ال�سمنت وقد مت احل�سول على 

معظم الت�ساريح احلكومية املتعلقة بالتو�سعة. )الرجاء مراجعة ق�سم »التو�سعة« ملزيد من التفا�سيل(. 

وبف�سل م�ساعيها امل�ستمرة وجهودها احلثيثة، ح�سلت ال�سركة على �سهادات »نظام اإدارة اجلودة« وفقا لالإيزو ISO9001:2008( 2008 :9001( لعام 2010م 
ونظام اإدارة البيئة وفقا لاليزو 14001: 2004 يف عام 2011م. وقد حر�ست ال�سركة منذ بدء عملها على مراقبة اجلودة. ومن اأجل احلفاظ على جودة منتجاتها 

ب�سورة دائمة، اأن�ساأت ال�سركة خمتربا داخليا مزودا مبعدات حديثة ملراقبة اجلودة ويعمل حتت اإ�سراف كوادر موؤهلة وذات خربة عالية.

يف عام 2005م مت توقيع وتنفيذ عقد بني �سركة اإ�سمنت املدينة و�سركة �سينوما اإنرتنا�سونال الهند�سية ليمتد بقيمة 628.124.806 ريال �سعودي بحيث قامت 
�سركة �سينوما بت�سميم واإن�ساء امل�سنع لل�سركة مع تقدمي فرتة تدريبية ملوظفي ال�سركة، واإعطاء الطرف الأول ال�سمانات على اأن العمل الذي يقوم به الطرف 
الثاين متوافق مع املوا�سفات التف�سيلية املذكورة يف العقد واأن جميع اأجزاء امل�سنع �ستكون جديدة بالإ�سافة اإلى تقدمي �سمان ملدة ثالث �سنوات على الأعمال 

التي قام بها الطرف الثاين لبناء امل�سنع. وفيما يلي نبذة عن �سركة �سينوما العاملية:

 تاأ�س�ست �سركة �سينوما الهند�سية العاملية املحدودة، بكني ال�سني )�سينوما العاملية( يف دي�سمرب 2001م، وهي مدرجة يف بور�سة �سنغهاي لالأوراق املالية. �
اأ�سبحت �سينوما العاملية طرفا رئي�سيا يف توريد وتركيب م�سانع الإ�سمنت يف اأكرث من 30 بلدا يف خمتلف اأنحاء العامل. �
 نفذت �سينوما وال�سركات التابعة لها غالبية امل�ساريع يف اململكة العربية ال�سعودية يف ال�سبع �سنوات املا�سية.  �

 الرؤية 2   2
ا�ستغالل ما متلكه من مزايا تناف�سية لكت�ساب ح�سة متنامية يف �سوق ال�سمنت باململكة ودول اخلليج العربي و ال�سرق الأو�سط.

 الرسالة 2   2
حتقيق مكانة مرموقة يف �سناعة الإ�سمنت يف اململكة من خالل تزويد العمالء مبنتجات عالية اجلودة وخدمات رفيعة امل�ستوى وتزويد موظفينا بفر�س ممتازة واأن 

تكون اإ�سمنت املدينة �سركة وطنية بامتياز تعمل مب�سوؤولية عالية وحتافظ على البيئة وحتقق الأرباح مل�ساهميها على ا�ستثماراتهم.
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 وصف كبار المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح 2   2

جدول 26 و�شف كبار �مل�شاهمني يف �ل�شركة قبل وبعد �لطرح

عدد �ال��شهم�ل�شركاء
قبل �لطرح

�لقيمة بالريال 
قبل �لطرح

�لن�شبة
)%(

عدد �ال��شهم
بعد �لطرح

�لقيمة بالريال
بعد �لطرح

�لن�شبة
)%(

الأمري م�سعل بن عبد العزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود

12.040.000120.400.000%12.7312.040.000120.400.000%6.36

25.21%50.4247.695.600476.956.000%47.695.600476.956.000�سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة

2.73%5.455.160.00051.600.000%5.160.00051.600.000�سركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سليمان بن �سالح بن عبدالعزيز الراجحي

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القا�سم

8.20%16.4015.514.400155.144.000%15.514.400155.144.000اأخرون*

50.00%94.600.000946.000.000---اجلمهور

100%100189.200.0001.892.000.000%94.600.000946.000.000املجموع

 *متت الإ�سارة اإليهم يف ق�سم »امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح«
امل�سدر:ال�سركة 

 الشركات المساهمة في الشركة 3   2
�سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة

�سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010139822 تاأ�س�ست يف عام 1416هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 58 مليون ريال �سعودي وتعمل ال�سركة يف 
جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وامل�سانع يف عدة جمالت )ال�سناعية والبرتوكيماوية وال�ستثمارية والعقارية والعديد من املجالت( 

ولها العديد من ال�ستثمارات داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها عمر بن �سليمان العبداللطيف.

جدول 27 �مل�شاهمون يف �شركة جمموعة �لعبد�للطيف �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

33.03%0.91%65.52%3.800.00038.000.000عمر �سليمان العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000�سليمان عمر العبداللطيف

3.48%0.91%6.90%400.0004.000.000اأحمد عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000عبداللطيف عمرالعبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000بدر عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000فهد عمر العبداللطيف

50.42%1.82%100%5.800.00058.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة



25

شركة عبد اللطيف حمد العبداللطيف للتجارة
ال�سركة  ال�سركة 1.2 مليون ريال �سعودي وتعمل  راأ�س مال  تاأ�س�ست يف عام 1423هـ ويبلغ  التجاري رقم 1010175160  ال�سجل  �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب 
يف جمال جتارة العطور والتجميل بالإ�سافة اإلى ن�ساطها العقاري وال�ستثماري يف العديد من ال�سركات امل�ساهمة داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها 

عبداللطيف بن حمد العبداللطيف.

جدول 28 �مل�شاهمون يف �شركة عبد�للطيف حمد �لعبد�للطيف للتجارة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.45%-8.33%10.000100.000عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000ح�سه عمر �سليمان العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000منال عبداللطيف حمد العبد اللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأمال عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اجلوهرة عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000نوف عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مي عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مها عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000العنود عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأحمد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000فهد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000ملا عبداللطيف حمد العبداللطيف

5.45%0%100%120.0001.200.000املجموع

امل�سدر:ال�سركة

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
بداأت جمموعة املعجل ن�ساطها يف عام 1950م، يف جتارة املنتجات الغذائية. ويف عام 1954م ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 21.2 مليون ريال �شعودي حتول ن�شاط 
املجموعة اإلى جتارة احلديد والأ�سمنت ومواد البناء با�سم حمالت املعجل ثم تاأ�سي�س �سركة املعجل للتجارة واملقاولت. وخالل عام 1983م بداأت املجموعة يف 

اإ�سافة الأن�سطة ال�سناعية والرتفيهية لالأن�سطة ال�سابقة.

جدول 29 �مل�شاهمون يف �شركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

2.23%-44.50%94.5639.456.300�سالح عبدالعزيز ابراهيم املعجل 

2.78%-55.50%117.93711.793.700�سعد عبدالعزيز ابراهيم املعجل

5.00%0%100%212.50021.250.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة
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شركة القفاري القابضة 
األف ريال  �سركة القفاري القاب�سة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010253197 تاأ�س�ست يف عام 1429هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 
�سعودي، وتعمل ال�سركة يف جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة وال�ستثمار يف الأرا�سي والعديد من املجالت، ولها العديد من 

ال�ستثمارات داخل اململكة ومدير ال�سركة هو قفاري بن �سالح بن عبدالرحمن القفاري.

جدول 30 �مل�شاهمون يف �شركة �لقفاري �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ��شمنت ن�شبة �مللكية )%(�حل�شة بالريال �ل�شعودي���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
�ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.91%-75.00%75.000�سالح عبدالرحمن القفاري

0.3%0.7%25.00%25.000قفاري �سالح القفاري

1.21%0.70%100%100.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة

 أهداف الشركة 3   2
تهدف ال�سركة اإلى ما يلي:

 ت�سنيع اإ�سمنت عايل اجلودة بنوعيه البورتالندي العادي والبورتالندي املقاوم للكربيت والعمل على تطوير منتجاتها باإ�ستمرار. �
 حتقيق اأف�سل بيئة عمل للعاملني بال�سركة. �
 املحافظة على البيئة و اللتزام باملعايري و ال�سوابط املنظمة لذلك. �
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 أبرز التطورات في مسيرة الشركة 3   2

جدول 31 ��برز �لتطور�ت يف م�شرية �ل�شركة

�حلدث�ل�شنة 

تاأ�سي�س �سركة اإ�سمنت املدينة وت�سجيلها مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010210441 بتاريخ 1426/05/14 هـ املوافق 2005/06/21م  2005

ح�سول ال�سركة على الرتخي�س ال�سناعي بتاريخ 1424/12/2هـ2005

توقيع اتفاقية مع �سركة �سينوما العاملية )ال�سني( لبناء امل�سنع بتاريخ 2005/7/9م2005

بدء �العمال �الن�شائية للخط �الول بتاريخ 2005/08/07م2005

منحت ال�سركة رخ�سة التعدين من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 1426/9/15هـ املوافق 2005/10/18م2005

ح�سلت ال�سركة على قر�س من �سندوق التنمية ال�سناعية مببلغ )400.000.000( اأربعمائة مليون ريال �سعودي2006

بدء النتاج التجريبي بتاريخ 2007/11/01م 2007

بدء النتاج التجاري بتاريخ 2008/01/01م2008

منح اأ�سهم بن�سبة 28% لزيادة راأ�سمال ال�سركة من )550.000.000( خم�سمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي اإلى )704.000.000( �سبعمائة واأربعة مليون 2009
ريال �سعودي عن طريق حتويل )138.732.454( مائة وثمانية وثالثون مليون و�سبعمائة واثنان وثالثون األف و اأربعمائة واأربعة وخم�سني ريال �سعودي من بند 
الأرباح املبقاة و )15.267.546(  خم�سة ع�سر مليون ومائتان و�سبعة و�ستني األف وخم�سمائة و�ستة واأربعون ريال �سعودي من بند الحتياطي النظامي اإلى بند 

راأ�س املال يف تاريخ 2009/5/4م

مت احل�سول على الرتخي�س ال�سناعي من قبل وزارة التجارة و ال�سناعة بتاريخ 1431/05/12هـ لزيادة الطاقة الإنتاجية2010

ح�سلت ال�سركة على �سهادة نظام اإدارة اجلودة وفقا لالإيزو 9001 : 2008 2010

مت ت�سديد قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي كامال2010

اإلى )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون 2010 واأربعة مليون ريال �سعودي  اأ�سهم بن�سبة 25% لزيادة راأ�سمال ال�سركة من )704.000.000( �سبعمائة  منح 
ريال �سعودي عن طريق حتويل )160.580.220( مائة و�ستون مليون وخم�سمائة وثمانون األف ومائتان وع�سرون ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة وحتويل 
تاريخ  املال يف  راأ�س  بند  اإلى  النظامي  الحتياطي  بند  �سعودي من  ريال  وثمانون  و�سبعمائة  األف  وت�سعة ع�سر  واأربعمائة  مليون  )15.419.780( خم�سة ع�سر 

2010/6/1م 

يعادل 2010 مبا  وذلك  �سهم  مليون  وثمانون  ثمانية   )88.000.000( وعددها  القائمة  لالأ�سهم  بالن�سبة  لل�سهم  �سعودي  ريال   )1.5( بواقع  نقدية  اأرباح  توزيع 
)132.000.000( مائة واثنان وثالثون  مليون ريال �سعودي عن اأرباح الت�سعة الأ�سهر الأولى من العام 2010م

ح�سلت ال�سركة على �سهادة نظام اإدارة البيئة من الإيزو 14001: 20112004

ح�سلت ال�سركة على رخ�سة بيئية للتو�سعة من الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 2011

توزيع اأرباح نقدية مببلغ )79.200.000( ت�سعة و�سبعني مليون ومائتا األف ريال �سعودي وذلك عن اأرباح الربع الرابع من العام 2010م. بواقع )0.9( ريال لكل 2011
�سهم

توزيع اأرباح نقدية مببلغ )132.000.000( مائة واثنان وثالثون مليون ريال �سعودي عن اأرباح الت�سعة الأ�سهر الأولى من العام 2011م بواقع )1.5( ريال لكل 2011
�سهم 

قامت ال�سركة بزيادة راأ�س مالها مبوافقة اجلمعية العمومية الغري عادية من )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي اإلى )1.760.000.000( 2011
املدفوع  املال غري  وراأ�س  �سعودي  ريال  مليون  وثمانون  ثمامنائة  املدفوع )880.000.000(  املال  راأ�س  اأ�سبح  �سعودي حيث  ريال  مليون  و�ستون  و�سبعمائة  األف 

)880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي يف تاريخ 1432/9/15هـ املوافق 2011/08/15م بغر�س طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام.

توزيع اأرباح نقدية مببلغ )52.800.000( اثنان وخم�سون مليون وثمامنائة األف ريال �سعودي عن الربع الرابع من العام 2011م بواقع )0.6( ريال لكل �سهم2012

1433/3/8هـ 2012 يف  العمومية  اجلمعية  مبوافقة  �سعودي  ريال  مليون  و�ستون  و�سبعمائة  األف   )1.760.000.000( من  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  ال�سركة  قامت 
املوافق 2012/1/31م عن طريق حتويل كامل الحتياطي النظامي والبالغ )48.553.316( ثمانية واأربعون مليون وخم�سمائة وثالثة خم�سون األف وثالثمائة 
و�ستة ع�سر ريال �سعودي و )17.446.684( �سبعة ع�سر مليون واأربعمائة و�ستة واأربعون و�ستمائة واأربعة وثمانون ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة اإلى بند 
راأ�س املال حيث اأ�سبح راأ�س املال )1.892.000.000( األف وثمامنائة واثنني وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون 
مليون ومائتي األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، حيث اكتتب امل�ساهمون احلاليني بن�سبة 50% من اأ�سهم ال�سركة 
وقيمتها  �سهم   )94.600.000( وعددها  ال�سركة  اأ�سهم  من   %50 ون�سبتها  الباقية  الأ�سهم  تطرح  و�سوف  كاملة  قيمتها  ودفعوا  ريال   )94.600.000( بعدد 
)946.000.000( ريال لالكتتاب العام، حيث ي�سبح راأ�س مال ال�سركة املدفوع بعد الكتتاب )1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال 

�سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتان األف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

يف 2012 كما  املبقاة  الأرباح  بند  من  �سعودي  ريال   141.900.000 مببلغ  2012م  عام  عن  املوؤ�س�سني  للم�ساهمني  اأرباح  توزيع  على  املوافقة  الدارة  جمل�س  قرر 
2012/06/30م كاأرباح نقدية بواقع 1.5 ريال لل�سهم الواحد.
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استراتيجية العمل 3   2
تعمل ال�سركة يف �سوق تت�سف باملناف�سة ال�سديدة وتهدف اإلى اأن تكون ال�سركة الرائدة يف �سناعة الإ�سمنت. وهي ترى اأن هناك فر�سة للنمو يف قطاع الإ�سمنت 
وخا�سة يف املنطقة الو�سطى والغربية من اململكة. وتعتقد ال�سركة اأنها �ستتمكن بف�سل ما اكت�سبته من خربة جيدة يف قطاع الإ�سمنت من املناف�سة بفعالية يف هذا 

القطاع وتوفري اأف�سل اخلدمات للعمالء مع حتقيق عوائد جمزية للم�ساهمني.

كما تنوي ال�سركة ا�ستغالل ميزاتها التناف�سية القوية بالإ�سافة اإلى عنا�سر القوة لديها يف املجالت الفنية والت�سويقية لغتنام الفر�س اجليدة لالأعمال بوا�سطة:

 اإنتاج اأ�سمنت عايل اجلودة �
 كادر فني و اإداري ذو خربة ودراية بهذه ال�سناعة �
 ا�ستخدام اآخر ما مت التو�سل اإليه من تكنولوجيا متعلقة بت�سنيع ال�سمنت �
 الربط الآيل ملراحل الإنتاج ابتداًء من مرحلة ا�ستخراج املواد اخلام باملناجم مرورا باملطاحن والأفران وحتى ت�سليم املنتج للعميل  �

وتعمل ال�سركة على حتقيق ذلك من خالل تطبيق ال�سرتاتيجيات التالية:

 تعزيز مكانة ال�سركة من خالل زيادة الطاقة الإنتاجية �
لتحقيق هدفها الرامي اإلى تعزيز ح�سورها يف املنطقة وتلبية الطلب املرتبط بذلك على منتجاتها، قررت ال�سركة زيادة الطاقة الإنتاجية مل�سنعها القائم حاليا 
من 1.75 مليون طن �سنويا عن طريق اإ�سافة خط ثاين جديد بطاقة انتاجيه قدرها 1.9 مليون طن �سنويا من ال�سمنت لت�سل الطاقة النتاجية الجمالية 3.65 

مليون طن من الأ�سمنت �سنويًا. )الرجاء مراجعة ق�سم »التو�سعة« ملزيد من التفا�سيل(. 

الرتكيز على املبيعات يف املنطقة الو�سطى �
وبتاريخ  ال�سعوديني،  ال�سمنت  منتجي  جميع  على  اململكة  خارج  اإلى  ال�سمنت  ت�سدير  على  حظرا  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  فر�ست  2008م  يوليو  يف 
2012/02/12م اتخذت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا باإيقاف ت�سدير مادة الإ�سمنت والكلنكر تنفيذًا ل�سوابط ت�سدير الإ�سمنت والتي تن�س على التاأكد من 
�سد احتياجات ال�سوق املحلية وكفاية املعرو�س، وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق املحلية، ولكن ال�سركة تعتقد اأن عملياتها واأن�سطتها مل تتاأثر بهذا احلظر بحكم اأن 
ا�سرتاتيجياتها تهدف اإلى حتقيق احلد الأق�سى ل�سايف املبيعات من خالل الرتكيز على مبيعات منتجاتها على م�ستوى املنطقة الو�سطى ويف الأ�سواق القريبة من 

م�سنعها حيث تتمتع مبيزة ن�سبية تتمثل يف انخفا�س تكلفة ال�سحن يف املنطقة الو�سطى.

زيادة �سبكة التوزيع واملبيعات �
النهائيني  امل�ستخدمني  اإلى  ال�سركة  ببيع منتجات  الذين يقومون بدورهم  الوقت احلا�سر من خالل �سبكة وا�سعة من املوزعني  ال�سركة يف  ت�سويق منتجات  يتم 
كاملقاولني وجتار التجزئة وغريهم. و�سوف توا�سل ال�سركة الرتكيز على بناء �سبكة من املوزعني من خالل ال�سعي اإلى اإ�سافة موزعني جدد اإلى ال�سبكة وتعزيز 
عالقتها مع املوزعني احلاليني. كما تبيع ال�سركة منتجاتها مبا�سرة لعدد من امل�ساريع وكبار امل�ستخدمني النهائيني، وتعتزم زيادة تركيزها على هذه الفئات وذلك 
لزيادة هام�س الربح. ويبني اجلدول التايل حجم املبيعات لأكرب عمالء وموزعني ال�سركة، حيث مثلت مبيعات ال�سركة لأكرب ع�سرة عمالء ن�سبة 52% من اإجمايل 

اإيرادات ال�سركة يف املتو�سط خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. 
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 جدول 32 ��كرب ع�شرة عمالء/موزعني - ��لف ريال �شعودي

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

�لن�شف 
�ال�ول 
2012م

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

�لن�شف 
�ال�ول  
2011م

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2011م )%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2010م )%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2009م ��لف ريال �شعودي

%16.5 43.535 %20.2 43.284 %21.3 88.468 %21.3 90.937 %18.1 61.461 �سركة را�سد عبد 
الرحمن الرا�سد واأولده

%6.0 15.758 %7.8 16.584 %7.6 31.648 %10.3 43.792 %6.1 20.738 �سركة اجلري للتجارة، 
الريا�س 

%4.0 10.623 %4.3 9.231 %4.0 16.401 %4.7 20.141 %7.6 25.773 �سايغ بتونفال للخر�سانة 
اجلاهزه

%3.2 8.510 %3.9 8.384 %3.8 15.659 %3.8 16.408 %3.8 12.829 حممد وعبد الرحمن 
ال�سعد البواردي

%3.2 8.353 %3.1 6.723 %2.9 12.208 %3.1 13.139 %3.9 13.069 جمموعة اإبراهيم وعلي 
وحممد احلبيب

%3.4 9.038 %2.9 6.102 %2.9 12.123 %2.7 11.367 %2.9 9.980 فهد دحيم ال�سبيعي، 
الطائف

%2.5 6.636 %2.6 5.590 %2.3 9.575 %2.6 10.979 %2.0 6.725 فواز ال�سويد، الريا�س

%1.4 3.601 %3.2 6.795 %2.7 11.164 %2.5 10.802 %3.1 10.633 موؤ�س�سة القبوري 
لل�سرياميل ومواد البناء، 

الطائف

%3.9 10.253 %6.4 13.689 %6.1 25.495 %2.1 9.113 - - موؤ�س�سة البلحة للتجارة 
والت�سويق

%3.2 8.322 %4.7 10.045 %2.1 8.513 - - - - �سعاع امل�سمك

%47.2 124.629 %59.1 126.427 %55.7 231.254 %53.1 226.678 %47.6 161.208 الإجمايل

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة

زيادة ترويج العالمة التجارية لل�سركة �

اأو�شاط التجار من عمالء لل�شركة، تقوم ال�شركة بتنظيم لقاءات مع موزعيها/ عمالئها. وتبذل ال�شركة حاليا  لرتويج منتجات ال�شركة وعالمتها التجارية يف 
جهودا حثيثة لرتويج منتجاتها يف اأو�شاط �شركات املقاوالت والبناء.

تعتمد ال�سركة اإ�سرتاتيجية متعددة املحاور للنمو امل�ستمر لأعمالها من خالل التدابري التالية: �
احلفاظ على جودة منتجاتها وخدماتها وفقا للمعايري الدولية؛ �
تعزيز مركزها يف ال�سوق من خالل زيادة طاقتها الإنتاجية؛ �
بناء عالقات طويلة الأمد مع عمالئها واملحافظة على اأق�سى درجة من ر�سا العمالء؛ �
حتقيق احلد الأق�سى من الكفاءة الت�سغيلية للم�سنع. �

 المزايا التنافسية 4   2
 اخلربة الفنية والكفاءة الإدارية �

تتميز �سركة اأ�سمنت املدينة بوجود فريق اإدارة ذو مهارة وخربة فنية طويلة يف املجال الفني واملايل واإدارة ال�سركات تعود اإلى الثمانينات امليالدية ، وهذا ما ترى 
ال�سركة اأنه يوفر لها املهارات الالزمة لتحقيق اأق�سى قدر من الكفاءة الإنتاجية وزيادة طاقتها الإنتاجية وخف�س التكاليف. وقد ا�ستطاعت ال�سركة عرب هذه 

ال�سنني بناء عالقات ا�سرتاتيجية طويلة املدى مع العمالء وحققت �سهرة من حيث جودة منتجاتها وخدماتها.

 املوقع �

تتمتع �سركة اأ�سمنت املدينة مبوقع اإ�سرتاتيجي باملنطقة الو�سطى يف اململكة العربية ال�سعودية، وهو موقع متميز لقربه من العا�سمة الريا�س والذي يعترب اكرب 
�شوق ال�شتهالك اال�شمنت باململكة حيث ت�شهد مدينة الريا�ص منًوا يف الن�شاط االإن�شائي ب�شبب تو�شع املدينة وزيادة االأن�شطة التجارية وزيادة عدد ال�شكان فيها. 
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 القرب من مناطق املواد اخلام �

يتمتع م�سنع ال�سركة بقربه من مناطق ا�ستخراج املواد اخلام حيث اأن مادة احلجر اجلريي موجودة بكثافة وبجودة عالية على م�ساحة وا�سعة ت�سل اإلى 2 كم )بئر 
ال�سم�س( من امل�سنع اأما املواد اخلام الأخرى فيتم احل�سول عليها من اأماكن خمتلفة كما هو مبني اأدناه:-

اجلب�س من منطقة الق�سيم �
الطني من منطقة بئر ال�سم�س  �
احلجر الرملي من منطقة بئر ال�سم�س/ �سقراء �
 بودرة احلديد من �سركة �سابك  �

 ا�سم جتاري بارز يف قطاع الإ�سمنت يف املنطقة الو�سطى �

امل�ستمر  النمو القت�سادي  النقل. ومع مرحلة  العاملة فيها نظرا لرتفاع تكاليف  الإ�سمنت  الإ�سمنت يف اململكة باعتماد كل منطقة على �سركات  تت�سم �سناعة 
يف اململكة يف جمالت متعددة وزيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية وتطوير املدن القت�سادية والطلب على العقارات، فمن املرجح اأن يزداد الطلب على 

الإ�سمنت من جانب قطاع البناء والت�سييد . 

وترى ال�سركة اأنها تتمتع بو�سع جيد يوؤهلها متاما لال�ستفادة من هذا الطلب لكونها واحدة من ال�سركات الرئي�سية يف املنطقة الو�سطى، وبف�سل م�سروعها اجلديد 
املقرتح يف مرات والذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف تلبية النمو املتوقع يف الطلب.كما توؤمن ال�سركة اأن ا�سمها التجاري و�سمعتها يف ال�سوق مينحها ميزة تناف�سية ت�سجع 

موزعو الإ�سمنت على توزيع منتجاتها.

 اعتماد �سيا�سة قوية بخ�سو�ض املواد اخلام �

حت�سل ال�سركة على احتياجاتها من املواد اخلام مبا�سرة من �سركات وموردين على درجة عالية من الثقة وال�سمعة اجليدة، الأمر الذي يوفر لل�سركة �سل�سلة 
توريد عالية الكفاءة وباأ�سعار تناف�سية وي�سمن ت�سليم املنتجات يف الوقت املحدد. وتركز اإدارة ال�سركة ب�سدة على م�سادر تاأمني املواد اخلام واجلوانب اللوج�ستية. 

وال�سركة قادرة على تاأمني املواد اخلام الرئي�سية من م�سادر قريبة من امل�سنع مما يعني خف�س تكاليف النقل.

 �سبكة ت�سويق وتوزيع قائمة �

متتلك ال�سركة فريق ت�سويق و مبيعات متميز يتعامل باحرتافية مع العمالء وتقدمي خدمة ما بعد البيع لتطوير العالقة معهم وتكوين عالقة م�ستدامة. كما يوجد 
لدى ال�سركة �سبكة توزيع وا�سعة، وتعتقد ال�سركة اأن �سبكتها وعالقاتها القوية مع التجار واملوزعني والوكالء متكنها من ت�سويق وتوزيع منتجاتها واإي�سالها اإلى 

عمالئها بكفاءة عالية وعلى نطاق وا�سع.

 الربط الآيل و املراقبة لعمليات الإنتاج �

يتم الربط بني عمليات النتاج من خالل �سبكة داخلية  يتم التحكم بها اآليا عن طريق اأجهزة الكمبيوتر مما يوؤدي اإلى اكت�ساف اخللل و معاجلته اإن وجد ب�سرعة 
متناهية ويف زمن قيا�سي مما ي�سمن ا�ستمرارية الإنتاج دون توقف.

 المواد الخام  1   2
اإن املواد اخلام املطلوبة ل�سناعة الإ�سمنت املتمثلة يف احلجر اجلريي و احلجر الرملى و احلجر الطينى وخام احلديد و اجلب�س متوفرة و بكميات كبرية باململكة، 
حيث يتم ا�ستخراج احلجر اجلريي واحلجر الرملى و احلجر الطينى من املناجم اخلا�سة بال�سركة والتي متلك ال�سركة عليها امتياز ح�سري ل�ستخراجها من 
قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية مبوجب رخ�سة املحجر رقم 50/ق. وقد اأدى ان�ساء امل�سنع بالقرب من هذه املناطق اإلى تخفي�س تكاليف النقل من مناطق 

ا�ستخراج املواد اخلام اإلى امل�سنع حيث يتم نقل احلجر اجلريي والطيني بوا�سطة �سيور كهربائية من املنجم اإلى امل�سنع.

اأما اجلب�س واحلديد فيتم توريدهما حاليًا من قبل موؤ�س�سة م�سفر فهد القحطاين، وهي موؤ�س�سة فردية تقع يف مدينة الريا�س وتعمل يف جمال املقاولت وتقوم 
بتوريد خام احلديد واجلب�س لل�سركة. ويتم تاأمني ما يحتاجه امل�سنع من خام احلديد من �سركة �سابك  مبدينة اجلبيل عن طريق املورد موؤ�س�سة م�سفر فهد 

القحطاين.

ومقرها  النقل  متخ�س�سة يف  �سركة  وهي  �سركة اجلري،  املورد  بوا�سطة  بينبع  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  من   )HFO( الثقيل الزيت  تاأمني خامات  يتم  وكذلك 
الريا�س. مما يعنى اأن جميع املواد اخلام الداخلة يف الت�سنيع متوفرة داخليا باململكة وجميع هذه ال�سركات م�ستقلة و لي�ست لها عالقة مع �سركة اأ�سمنت املدينة. 

ويبني اجلدول التايل تفا�سيل هذه امل�سادر:
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جدول 33 م�شادر �ملو�د �خلام

�ملورد �مل�شافة من �مل�شنعموقع �مل�شدرنوع �مل�شدر�ملادة�لرقم

مناجم خا�سة بال�سركة2 كلمبئرال�سم�س امتياز ح�سرياحلجر اجلريي1

مناجم خا�سة بال�سركة4 كلمبئر ال�سم�سامتياز ح�سريالطني )ال�سل�سال( 2

مناجم خا�سة بال�سركة 2كلمبئر ال�سم�س امتياز ح�سري احلجر الرملي 3

�سابك 500 كلم�سابك �سراءخام احلديد 4

موؤ�س�سة م�سفر القحطاين 275 كلمالق�سيم �سراءاجلب�س5

اأرامكو1400 كلمينبع�سراءالوقود 6

�سركة ينبع ال�سعيبة 1400كلمينبع�سراءاأكيا�س التعبئة 7
للورق، ينبع 

اململكة/اأوروبا/ �سراءقطع غيار املاكنات8
اآ�سيا/ اأمريكا

ال�سركات املحلية 135كلم/6000كلم/10000كلم/20000 كلم
وال�سركات الدولية

امل�سدر:ال�سركة 

الحجر الجيري 
يقع حو�س بئر ال�سم�س للحجر اجلريي على م�سافة نحو 2 كلم من موقع امل�سنع على طريق مرات )135 كم �سمال غرب مدينة الريا�س(. وتقع املنطقة �سمن 
املخطط رقم 4624-41 و 4624-14 املعتمد لدى اإدارة امل�سح اجلوي بوزارة البرتول والرثوة املعدنية. وتقوم ال�سركة بعمليات احلفر والتفجري ل�ستخراج احلجر 

اجلريي من تلك املناطق.

الطين )الصلصال(
عمدت ال�سركة اإلى ا�ستخدام الطني يف منطقة بئر ال�سم�س من اأجل �سد نق�س ال�سيليكا واحلديد والأملنيوم يف احلجر اجلريي. وتطبق ال�سركة يف ا�ستخراج الطني 

الإجراءات املعتمدة يف عملية التعدين، اإذ يتم احلفر بوا�سطة جرافات حتميل وينقل الطني بوا�سطة ال�ساحنات. 

الحجر الرملي
ل�سد نق�س ال�سيليكا يف احلجر اجلريي، تقوم ال�سركة با�ستخدام احلجر الرملي من املناجم اخلا�سة بال�سركة.

خام الحديد
توؤمن ال�سركة حاجتها من احلديد اخلام من �سركة �سابك عن طريق املورد موؤ�س�سة م�سفر فهد القحطاين. 

الجبس
ي�ستخدم اجلب�س كمادة م�سافة يف �سناعة الإ�سمنت للتحكم يف الزمن امل�ستغرق لت�سلب الإ�سمنت. وبح�سب نوعية الكلنكر، يتم ا�ستخدام حوايل 4% - 6% من 

اجلب�س يف الإ�سمنت. ويفرت�س اأن يكون متو�سط ا�ستخدام اجلب�س   %5.

الوقود )النفط والغاز(
اإن كمية الوقود التي ت�ستهلكه ال�سركة للخط الأول هو 650 كلرت يف اليوم، حيث يعترب زيت الوقود الثقيل والنفط اخلام الوقود الرئي�سي لالإنتاج. وتعترب جميع 

معدات الإ�سعال منا�سبة لزيت الوقود الثقيل والنفط اخلام، حيث يتم نقل النفط من امل�سفاة اإلى موقع امل�سنع بوا�سطة ناقالت برية. 
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 مزيج املواد اخلام �

جدول 34 مزيج �ملو�د �خلام

��شمنت �لبورتالندي �ملقاوم للكربيت��شمنت �لبورتالندي �لعادي�ملنتج

83.4383.39احلجر اجلريي%

9.857.94الطني )ال�سل�سال( %

5.806.87احلجر الرملي   %

0.921.80خام احلديد   %

100.00100.00�الإجمايل  %

امل�سدر:ال�سركة 

جدول 35 كميات �ملو�د �خلام �لالزمة الإنتاج طن من �ال�شمنت

2011م2010م2009م�لوحدة�ملادة �خلام

1.171.151.26طناحلجر اجلريي

0.160.170.20طنالطني )ال�سل�سال(

0.070.070.09طناحلجر الرملي

0.020.020.01طنخام احلديد

0.000.040.01طندولوميت

0.030.040.04طنجب�س

0.130.130.13كلرتالوقود

امل�سدر:ال�سركة 

 التقنية 11   2
تبداأ عملية �سناعة ال�سمنت بتقييم جودة املواد اخلام، حيث يتم تغطية و اإغالق منطقة تفريغ املواد اخلام لدخول �ساحنات الت�سليم، اأما املواد املطحونة فيتم 
و�سعها يف م�ستودعات قبل عملية خلطها، حيث يتم حتميلها بوا�سطة �سيور ناقلة حيث يتم تفريغها يف طواحني و جتمع يف �سوامع حيث يتم نقلها ب�سورة م�ستمرة 
قدر الإمكان و هذه تعترب خا�سية هامة يف ت�سنيع ال�سمنت. و يتم وزن كل مادة بدقة متناهية بوا�سطة موازين �سناعية قبل تفريغها يف �سوامع اخللط. وتعمل 

اأجهزة التحكم بالغبار يف منطقة التفريغ و ما قبل عمليات التعبئة ب�سكل دائم للحفاظ على �سالمة و�سحة البيئة للعاملني اإ�سافة اإلى تقليل الغبار للحد الأدنى. 

ويتم تفتيت احلجر اجلريي و الرمل و خام احلديد اإلى ا�سغر حجم ممكن والبالغ عادة 400 ملم ميكرون و تف�سل على �سكل اأكوام للوفاء مبتطلبات الإنتاج، و يتم 
نقل املواد اخلام املفتتة لطواحني م�ستقلة ليتم طحنها اإلى 8.0 ملم ميكرون و يتم نقل املزيج اإلى ما قبل الت�سخني لعمليات ما قبل التكلي�س قبل دخولها لالأفران 

احلرارية و يتم ت�سخينها لإنتاج ال�سليكات و الومينات الكال�سيوم و الومينات احلديد.
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 عملية انتاج االسمنت 12   2

�ل�شكل 1: م�شار عملية �إنتاج �الإ�شمنت
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امل�سدر: ال�سركة

 عملية الإنتاج �

يتم نقل احلجر اجلريي بوا�سطة ال�ساحنات اإلى احلزام الناقل الذي بدوره ينقله اإلى الك�سارة. ومن خالل �سل�سلة من الك�سارات واملناخل، يتم تقليل  �
حجم احلجر اجلريي اإلى 25 ملم اأو اأقل، وتخزينها حلني اللزوم. وبح�سب حجمها، يتم طحن املواد ال�سغرى )الرمل والطني واحلجر الطيني وخام 

احلديد( قبل تخزينها يف مناطق منف�سلة حلني اللزوم.
يتم اإ�سافة اأجزاء معينة من املواد اخلام للح�سول على املزيج الذي �سيتم اإدخاله اإلى الطاحونة. �
يف العملية اجلافة، يتم فرز الكمية املنا�سبة من كل وحدة من املواد اخلام للمركب الكيماوي املطلوب وتلقيمها لطاحونة الكرات الأفقية امل�سممة  �

لتك�سري املواد ال�سلبة اإلى قطع �سغرية. وت�سمى املواد اجلافة التي تخرج من الطاحونة »لقيم الفرن«.
 يتم خلط لقيم الفرن هوائيا ل�سمان جتان�س املركب الكيميائي للقيم الفرن جيدا ثم تخزينه يف ال�سوامع حلني اللزوم. �
اأفران الت�سخني الأويل اأق�سر من فرن الإ�سمنت الطويل وحتتوي على اأبراج عالية للت�سخني الأويل حيث ت�ستخدم احلرارة الناجتة من الفرن لت�سخني  �

املواد اخلام اأثناء مرورها يف خمتلف مراحل الربج.
حتدث التفاعالت الكيميائية الأ�سا�سية كالتايل: تبخري كل الرطوبة، تكلي�س احلجر اجلريي لإنتاج اأك�سيد الكال�سيوم، تفاعل اأك�سيد الكال�سيوم مع  �

املواد الب�سيطة )الرمل والطني واحلديد(. وهذا ينتج عنه منتج اأ�سود نهائي عقدي يعرف بـ »الكلنكر«، والذي يحتوي على اخل�سائ�س الهيدروليكية 
املطلوبة.

يتم ت�سغيل الفرن الدوار ب�سعلة مكثفة تنتج عن احرتاق الوقود. ويطلق الفرن الدوار الكلنكر امللتهب حتت اللهب ال�سديد اإلى وحدة تربيد الكلنكر التي  �
بدورها متت�س احلرارة من الكلنكر وتعيده اإلى جهاز املعاجلة احلرارية، مما يقلل من ا�ستهالك الوقود ويرفع من كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
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 نتائج العملية �

يتم تخزين الكلنكر الأ�سود العقدي يف املوقع يف �سوامع اأو يف الهواء الطلق عند امتالء املواقع حلني احلاجة لإنتاج الإ�سمنت. �
يتم طحن الكلنكر واجلب�س واملواد امل�سافة الأخرى معا يف مطاحن تعمل بالكرات لت�سكيل منتجات الإ�سمنت النهائية. �
واحد من منتجات  � املطلوب يف كل  الأداء  اأجل تطوير  امل�سافة من  الأخرى  املواد  وكمية  امل�سافة  وكمية اجلب�س  النهائية  املنتجات  نقاوة  تعديل  يتم 

الإ�سمنت النهائية.
ينتج عن كل طن من الكلنكر ما يعادل 1.05 اإلى 1.09 طن من ال�سمنت. �

 اأنواع الإ�سمنت املنتجة هي: �

ال�سمنت البورتالندي العادي وهو منا�سب جلميع اأنواع البناء احلديث، مبا يف ذلك جميع اأنواع البناء واأعمال اخلر�سانة واخلر�سانة امل�سبقة ال�سب واأعمال . 1
الإ�سالح، الخ. 

الإ�سمنت املقاوم للكربيت الذي ي�ستخدم يف امل�ساريع كال�سدود التي تتعر�س لكميات عالية من الكربيتات. وي�ستخدم كذلك يف الأجزاء التي تالم�س الرتبة . 2
الطينية مبا�سرة و التي حتتوي على كمية كبرية من ملح الكربيت، مثل الأ�سا�سات والدعائم.

 عملية الصيانة وأثرها على اإلنتاج 12   2
جتري اأعمال ال�سيانة يف امل�سنع ب�سكل روتيني خالل العام، و عادة ما يتم اإغالق امل�سنع لإجراء عمليات ال�سيانة الدورية وتبديل القطع. و لقد مت التخطيط 
لت�سغيل امل�سنع بطريقة تكفل توفري الإ�سمنت للعمالء طوال ال�سنة عن طريق اأ�ستخدام املخزون من الأ�سمنت والكلنكر، بحيث لتتاأثر عملية الإنتاج واملبيعات 
باأعمال ال�سيانة الدورية. يف العام 2011م حدث عطل طارئ يف اإحدى طاحونتي الكلينكر، يف فرتة كانت الطاحونة الثانية خاللها حتت ال�سيانة الدورية، مما 

نتج عنه توقف تام لالإنتاج لفرتة اأ�سبوع تقريبا مما اأدى بدوره اإلى انخفا�س مبيعات ال�سركة.

جدول 36 عدد ��يام �النقطاع يف �مل�شنع 

2011م2010م2009م�ل�شنة

544134اأيام النقطاع يف امل�سنع لأعمال ال�سيانة الدورية

امل�سدر: ال�سركة

تكاليف  وخف�س  للم�سنع،  الت�سغيلية  الكفاءة  من  الأق�سى  احلد  وحتقيق  واملاكينات  الآلت  عمل  �سالمة  على  للحفاظ  �سارمة  �سيانة  اإجراءات  ال�سركة  تطبق 
ال�سيانة والإنتاج. وقد �ساعدت هذه الإجراءات اإلى جانب فريق العمل الذي يتمتع بدرجة عالية من املهنية يف رفع م�ستوى ال�ستفادة من الطاقة الإنتاجية اإلى 

114% يف عام 2010م و 109% يف عام 2011م. وفيما يلي خمتلف اأنواع ال�سيانة التي تقوم بها ال�سركة: 

خطة ال�سيانة الوقائية �
ال�سيانة املجدولة �
ال�سيانة ال�ستباقية  �
ال�سيانة بناء على �ساعات الت�سغيل وفقا لدليل ال�سيانة املعد من قبل ال�سركة ال�سانعة  �
خطة معايرة لأجهزة مراقبة العمليات. �

 المنتجات واستخداماتها 12   2
تقوم �سركة ا�سمنت املدينة باإنتاج و ت�سنيع و ت�سويق و بيع ال�سمنت بنوعيه البورتالندي العادي و البورتالندي املقاوم للكربيت وذلك يف �سورة ا�سمنت �سائب 
واأ�سمنت معباأ يف اأكيا�س و يتم ا�ستخدام الأ�سمنت يف الأعمال الإن�سائية  و البناء. ويتكون ال�سمنت من ثالث مواد خام  اأ�سا�سية  و هي كربونات الكال�سيوم املوجودة 

يف احلجر الكل�سي و ال�سليكا املوجودة يف الطني و الرمل و اللومنيا )اأك�سيد اللومنيوم(

 مزيج املنتجات �

جدول 37 مزيج �ملنتجات

%2011م%2010م%2009ممليون طن يف �ل�شنة

1.4189.81.9494.61.90100ا�سمنت البورتالندي العادي

--0.1610.20.115.4ا�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيت

1.571002.001001.90100املجموع

امل�سدر:ال�سركة 
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الأ�سمنت  ال�سنة من  مليون طن يف  يعادل 1.75  ال�سنة( مبا  الكلنكر يف  اليوم )1.6 من  الكلنكر يف  الت�سميمية 5.000 طن من  الطاقة  امل�سنع ح�سب  ينتج 
البورتالندي العادي واملقاوم بعد عمليات الطحن.

 الطاقة الإنتاجية �

جدول 38 �لطاقة �الإنتاجية من �ال��شمنت

2011م2010م2009م

1.751.751.75�لطاقة �الإنتاجية �لت�شميمية من �ال�شمنت )مليون طن(

5.0005.0005.000�لطاقة �الإنتاجية �لت�شميمية من �لكلنكر )طن/ يوم(

5.0005.6255.313معدل �الإنتاج �لفعلي من �لكلنكر )طن/يوم( 

1.601.801.70�الإنتاج �لفعلي من �لكلنكر )مليون طن( 

1.572.001.90�الإنتاج �لفعلي من �ال�شمنت )مليون طن(

4.6886.2505.938معدل �الإنتاج �لفعلي من �ال�شمنت )طن/ يوم( **

109%114%90%معدل ��شتغالل �لطاقة �النتاجية )%( *

 امل�سدر:ال�سركة 
 *معدل ا�ستغالل الطاقة هو حا�سل ق�سمة الإنتاج الفعلي من الأ�سمنت )مليون طن( على الطاقة الإنتاجية الت�سميمية من ال�سمنت )مليون طن(

**يتم تقدير النتاج ال�سنوي يف امليزانية على اأ�سا�س 320 يوم،حيث يتم احت�ساب 45 يوم لعمال ال�سيانة الدورية

بلغ الإنتاج الفعلي من ال�سمنت خالل عام 2009م، ال�سنة الثانية من بدء الإنتاج التجاري، 1.57 مليون طن وذلك ب�سبب ن�سبة ا�ستغالل للطاقة النتاجية قدرها 
90%، وبنهاية �سنة 2010م حققت ال�سركة طاقة اإنتاجية بلغت 114% باإجمايل اإنتاج 2.0 مليون طن من الأ�سمنت. وقد ا�ستمرت ال�سركة باإنتاج ال�سمنت باأكرث 
من الطاقة الإنتاجية خالل عام 2011م لال�ستفادة من الطلب العايل على ال�سمنت، وت�سري هذه الأرقام على قدرة ال�سركة على ا�ستغالل مواردها بكفاءة عالية 
حيث حتققت هذة الزيادات يف الطاقة الإنتاجية بف�سل وجود عمالة ذو خربة عالية ومن خالل ا�ستغالل اأنظمة ذكية متطورة للتحكم الآيل يف عمليات الإنتاج 
وبف�سل اجلهود الإ�سافية على �سعيد �سيانة املعدات الالزمة بالإ�سافة اإلى وجود خمزون ا�سايف من الكلنكر من انتاج ال�سركة خالل العامني 2009م و 2010م. 

 األسواق المستهدفة وإستراتيجية التسويق لدى الشركة 13   2
ت�ستهدف ال�سركة كاًل من:

الأ�سواق الداخلية باململكة العربية ال�سعودية، بحكم اأن امل�سنع يقع باملنطقة الو�سطى فمن ال�سهولة الو�سول جلميع مناطق اململكة. �
الأ�سواق اخلارجية عند ال�سماح بالت�سدير اخلارجي لكل من :

 دول اخلليج العربي �
 الدول املجاورة مثل العراق و اليمن و الأردن و ال�سودان �

زيادة الطاقة اإلنتاجية لمواجهة زيادة الطلب 
متر ال�سوق الرئي�سية لل�سركة يف مرحلة مواتية حيث ت�سهد املنطقة زيادة الطلب على العر�س. ومن املتوقع حت�سن و زيادة حالة العر�س والطلب من وجهة نظر 

�سركات الإ�سمنت حيث يتوقع اأن ي�ستمر الطلب يف الرتفاع يف الفرتة املقبلة وذلك ب�سبب زيادة الإنفاق على م�ساريع البنية التحتية وم�ساريع الإ�سكان.

تشكيلة منتجات الشركة 
اإ�سمنت مقاوم للكربيت،  اإ�سمنت بورتالندي عادي و %10.2  كانت ت�سكيلة منتجات ال�سركة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م تتمثل يف %89.8 
مقابل 94.6% و 5% على التوايل يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م. اأما بالن�سبة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2011م فكانت ت�سكيلة املنتجات %100 
ا�سمنت بورتالندي عادي متا�سيًا مع الطلب العايل على هذا النوع يف ال�سوق. وتعتزم ال�سركة من خالل جهودها الت�سويقية موا�سلة تطوير وعي العمالء مبنتجاتها.

زيادة شبكة التوزيع والمبيعات 
النهائيني  امل�ستخدمني  اإلى  ال�سركة  ببيع منتجات  الذين يقومون بدورهم  الوقت احلا�سر من خالل �سبكة وا�سعة من املوزعني  ال�سركة يف  ت�سويق منتجات  يتم 
كاملقاولني وجتار التجزئة وغريهم. و�سوف توا�سل ال�سركة الرتكيز على بناء �سبكة من املوزعني من خالل ال�سعي اإلى اإ�سافة موزعني جدد اإلى ال�سبكة وتعزيز 
عالقتها مع املوزعني احلاليني.  بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة ببيع منتجاتها مبا�سرة لعدد من كبار امل�ستخدمني النهائيني، حيث تبلغ ن�سبة مبيعات ال�سركة 
عن طريق املوزعني 90% مقارنة بن�سبة مبيعات تبلغ 10% للم�ستهلكني النهائيني. وتبلغ متو�سط ن�سبة املبيعات القادمة عن طريق اأكرب موزع لل�سركة 20% خالل 

الفرتة من 2009م اإلى 2011م  .
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وقد متكنت ال�سركة بف�سل منتجاتها العالية اجلودة واملدعومة ب�سيا�سات �سفافة ب�ساأن املوزعني، اإلى جانب اخلدمات املتميزة، من بناء �سبكة وا�سعة من املوزعني. 
وتقوم اإ�سرتاتيجية ال�سركة على تلبية حاجة الأ�سواق القريبة من امل�سنع حيث تتمتع مبيزة انخفا�س تكلفة ال�سحن. كذلك حتر�س ال�سركة على مراقبة اأن�سطة 

ال�سركات املناف�سة واتخاذ اخلطوات ال�ستباقية املنا�سبة ل�سمان ا�ستحواذها على اأكرب ح�سة ممكنة يف اأ�سواقها امل�ستهدفة.

دخول أسواق جديدة
ت�سكل تكاليف ال�سحن عن�سرا مهما يف حتديد الأ�سواق امل�ستهدفة، وتعتزم ال�سركة تعزيز ح�سورها يف الأ�سواق الرئي�سية يف اململكة حيث ترى اأن النمو القوي يف 

الأ�سواق يوفر لها فر�سا للنمو.

ولي�س هناك اأية قيود حتد من توفر املعادن مثل احلجر اجلريي والطني )ال�سل�سال( واحلجر الرملي واجلب�س، فهي متوفرة يف املنطقة املجاورة ومتاحة بكرثة. 
ويتم توفري الكميات املطلوبة خلام احلديد من قبل �سركة �سابك وميكن اأي�سا احل�سول عليه من م�سادر اأخرى.

إدارة المخاطر 13   2
اإ�سافة للمعلومات الأخرى الواردة بهذه الن�سرة ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل اأن يدر�س بعناية عوامل املخاطر املحددة اأدناه قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف 
اأ�سهم الكتتاب علما باأن املخاطر املحددة اأدناه ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة. فرمبا تكون هنالك خماطر اأخرى ل تعلمها ال�سركة يف 
الوقت احلالى اأو قد تعدها ال�شركة غری جوهرية وقد توؤدي الى اعاقة عمليات ال�شركة و يتاأثر بالتايل ن�شاط ال�شركة اأو مركزها املالى ونتائج عملياتها و تدفقاتها 

النقدية ب�سورة �سلبية ب�سبب حتقق اأي من هذه املخاطر التي تعتقد ال�سركة يف الوقت الراهن اأنها مهمة.

عدم ال�ستمرارية يف العمل م�ستقبال لالإدارة احلالية قد يوؤثر �سلبا على الت�سغيل وزيادة الإنتاج وذلك لوجود مناف�سة �سديدة على خدمات هذه الكفاءات . 1
�سواء بال�سوق املحلى باململكة العربية ال�سعودية اأو بالدول التي اأتت منها  الكفاءات الأجنبية.

التوقف املفاجئ بخطوط االإنتاج والذي اإذا حدث لفرتة طويلة ال �شمح اهلل �شيوؤدي اإلى فقدان ن�شبة كبریة من االإنتاج وعدم ت�شليم الطلبات يف مواعيدها  . 2
مما �سيوؤثر على نتائج ال�سركة. 

املخاطر النظامية حيث اأن ال�سركة تعتمد على الرتاخي�س النظامية ل�ستغالل املواد اخلام من احلجر اجلريي و احلجر الرملي و احلجر الطيني و اجلب�س . 3
وهذه الرتاخي�س لها مدة حمددة فرمبا ل يتم التجديد لهذه الرتاخي�س م�ستقبال لأي �سبب. كذلك فان الت�سدير لال�سمنت رمبا يتوقف لبع�س الفرتات 

وذلك ح�سب �سيا�سات اململكة ب�سرورة مقابلة الطلبات املحلية اأول ثم الت�سدير ثانيا للفائ�س عن ال�سوق املحلي.
خماطر ال�شوق والتي تتمثل يف منح تراخي�ص الإن�شاء �شركات جديدة خا�شة باإنتاج اال�شمنت  اأو التو�شعات ل�شركات اال�شمنت القائمة باإ�شافة خطوط اإنتاج . 4

جديدة مما �سيوؤدي اإلى زيادة املعرو�س من ال�سمنت و الذي �سيوؤثر على  اأ�سعار البيع و التي توؤدي لنخفا�س يف �سايف اأرباح ال�سركة يف امل�ستقبل.
تخفي�س التعرفة اجلمركية لال�سمنت امل�ستورد من 20% اإلى 5% وهذا التخفي�س رمبا يوؤدي اإلى زيادة املعرو�س من ال�سمنت بال�سوق املحلى مما يتوقع معه . 5

ال�سغط على اأ�سعار ال�سمنت وذلك مع ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية.

 البحث والتطوير والمسؤولية االجتماعية 13   2
ل يوجد لدى ال�سركة مركز للبحث والتطوير لكن لديها خمترب لفح�س املواد والتاأكد من جودة املنتجات ومراقبة اجلودة.

كما حتر�س ال�سركة على القيام بدورها على �سعيد امل�سوؤولية الجتماعية حيث داأبت على تقدمي التربعات للم�ساجد وتعبيد الطرق ودعم مراكز الدعوة الإ�سالمية 
ودعم الفعاليات الريا�سية. كما تقوم ال�سركة بدعم الحتفالت و املنا�سبات  مثل احتفالت اأعياد الفطر و الأ�سحى واملنا�سبات الوطنية واملهرجانات ال�سياحية 
وامل�سابقات الأ�سرية والثقافية ال�سيفية واإن�ساء اأوقاف الدعوة للمكاتب التعاونية للدعوة و الر�ساد و توعية اجلاليات. كما تقدم ال�سركة الإ�سمنت باأ�سعار مي�سرة 

اإلى امل�ساجد واملوؤ�س�سات وامل�ساريع اخلريية.

  مشروع التوسعة 13   2

المشروع وموقعه
اإن�ساء خط اإنتاج ثان )اخلط الثاين( بطاقة اإنتاجية قدرها 5.500 طن من الكلنكر يف اليوم مبا يعادل 1.9 مليون طن من الأ�سمنت يف ال�سنة لت�سبح الطاقة 
النتاجية لل�سركة بعد م�سروع التو�سعة 3.65 مليون طن من ال�سمنت يف ال�سنة. قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط 
الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �سعودي كدفعة اأولى 
بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت توقيع العقد بتاريخ 07 يونيو 2012م. )الرجاء مراجعة ق�سم »التفاقيات والرتاخي�س الهامة« 

ملزيد من التفا�سيل(. 
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جدول 39 �لطاقة �النتاجية بعد �لتو�شعة

�ملجموع�خلط �لثاين�خلط �ال�ول

1.751.903.65الطاقة الإنتاجية الت�سميمية من ال�سمنت )مليون طن/ �سنة(

5.0005.50010.500الطاقة الإنتاجية الت�سميمية من الكلنكر )طن/ يوم(

يقع امل�سنع قرب بلدة مرات على بعد 135 كيلومرتا اإلى ال�سمال الغربي من مدينة الريا�س وي�سله بها الطريق رقم 40 )طريق الريا�س - مكة( والطريق رقم 502 
)طريق �سرما - �سقراء(. و�سيتم تركيب اخلط الثاين املقرتح بجوار اخلط الأول القائم يف املوقع احلايل للم�سنع ذاته. وقد �سبق تخ�سي�س امل�ساحات الالزمة 

لرتكيب اخلط الثاين �سمن املخطط الأ�سلي للم�سنع عند ت�سميم وتنفيذ اخلط الأول، وبالتايل ل يتوقع وجود اأية قيود اأو موانع اإن�سائية تعيق عملية التو�سعة.

املوافقات اخلا�سة بالتو�سعة

جدول 40 �ملو�فقات �خلا�شة بالتو�شعة

�حلالة�لرتخي�ض

مت احل�سول عليه من قبل وزارة التجارة و ال�سناعة بتاريخ 1431/05/12هـالرتخي�س ال�سناعي  للتو�سعة

مت احل�سول عليها من قبل الرئا�سة العامة لالأر�ساد و حماية البيئة بتاريخ 1432/11/5هـاملوافقة البيئية

مت احل�سول على املوافقة التخطيطية من قبل وزارة ال�سئون البلدية والقروية بتاريخ 1433/04/05هـموافقة وزارة ال�سئون البلدية والقروية

اأرامكو ال�سعودية بتاريخ 1431/06/4هـ للح�سول على الكميات الالزمة من الوقود املوافقة على توريد الوقود من قبل �سركة اأرامكو قامت ال�سركة مبخاطبة �سركة 
لت�سغيل اخلط الثاين مل�سروع التو�سعة ومازالت ال�سركة تنتظر قرار �سركة اأرامكو حتى تاريخ هذه الن�سرة

قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اختيار موردي الآلت واملكائن
اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �سعودي كدفعة 
اأولى بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت ا�شتكمال توقيع العقد بتاريخ 7 يونيو 2012م.

موردي املواد اخلام احلاليني لل�سركة لديهم القدرة الكافية ل�سمان توفري الإمدادات املطلوبة من هذه املواد. ف�سال اإمدادات املواد اخلام
راجع "م�سادر املواد اخلام« 

مت احل�سول عليها )400 تاأ�سرية بتاريخ 1432/9/9هـ( و )1000 تاأ�سرية بتاريخ 1432/9/17هـ(تاأ�سريات العمالة الالزمة للخط الثاين

امل�سدر:ال�سركة 

المواد الخام 
من املفرت�س تاأمني املواد اخلام املطلوبة للخط الثاين املقرتح من ذات امل�سادر التي تورد املواد اخلام للخط الأول. ويبني اجلدول التايل تفا�سيل هذه امل�سادر:

جدول 41 تفا�شيل �ملو�د �خلام وم�شدرها

مالحظات �مل�شافة من �مل�شنعموقع �مل�شدرنوع �مل�شدر�ملادة�لرقم

الك�سارة الواقعة يف امل�سنع �ستكون 2 كلمبئر ال�سم�س امتياز ح�سرياحلجر اجلريي1
مت�سلة بطريق يربطها مبكان احلفر 

تنظر ال�سركة يف ا�ستخدام حو�س الطني 4 كلمبئر ال�سم�سامتياز ح�سريالطني )ال�سل�سال( 2
املوجود بالقرب من اجلانب ال�سمايل 

ال�سرقي للم�سنع كمادة ت�سحيحيه

احلجر الرملي امل�ستخدم كمادة 2كلمبئر ال�سم�س امتياز ح�سري احلجر الرملي 3
ت�سحيحيه ويتم ا�ستخراجة من املناجم 

اخلا�سة بال�سركة 

خام احلديد امل�ستخدم كمادة م�سافة 500 كلم�سابك �سراءخام احلديد 4
يتم �سراوؤه من �سركة �سابك عن طريق 

مورد حملي

اجلب�س امل�ستخدم كمادة م�سافة يتم 275 كلمالق�سيم �سراءاجلب�س5
�سراوؤه من جهات اأخرى

 امل�سدر:ال�سركة 
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الماكينات الرئيسية

جدول 42 �ملاكينات �لرئي�شية لالإنتاج 

�لنوع و�لقدرة �ملاكينة 

ك�سارة مطرقة ن�سف متحركة - 1000 طن يف ال�ساعة ك�سارة احلجر اجلريي

Luffing Boom Type Stacker و  Bridge Reclaimer- تكدي�س احلجر اجلريي

1.250 طن يف ال�ساعة و 600 طن يف ال�ساعة، على التوايل

ك�سارة ا�سطوانية – 250 طن يف ال�ساعةك�سارة ت�سحيح 

Luffing Boom Type Stacker  و  Side Craper Type Reclaimer - 400 طن يف ال�ساعة و 200 طن ماكينة تكدي�س ت�سحيحي
يف ال�ساعة، على التوايل

مطحنة تعمل بالكرات مغلقة الدائرة ذات قواطع ديناميكية - 2 × 225 طن يف اليوممطحنة املواد اخلام 

فرن ت�سخني اأويل ثنائي امل�سار بخم�س مراحل ووحدة تكلي�س داخلية – 600 طن يف اليوم وحدة الت�سخني الأويل/ التكلي�س الأويل

فرن دوار – 5.000 طن يف اليومالفرن

وحدة تربيد ذات ق�سبان – 6.000 طن يف اليوموحدة تربيد الكلنكر 

ك�سارة املواد امل�سافة 

ال�سعة احلالية تكفي ل�سد احتياجات اخلط الثاين اأي�سا
جهاز تكدي�س املواد امل�سافة 

طحن الإ�سمنت 

وحدة التعبئة والتغليف

امل�سدر: �سركة دفلومبنت كون�سلتنت�س

جدول 43 �ملخازن �لرئي�شية

�لنوع و�لقدرة�لبند

خمزن خطي مغطى – 2 × 35.00 طن احلجر اجلريي 

خمزن خطي مغطى – 1 × 2.000 طن خلام احلديد، 1 × 7.000 طن للطني، و 1 × 5.000 طن للحجر الرملي املواد الت�سحيحية 

�سومعة RCC – 1 × 20.000 طن �سومعة املواد اخلام

�سومعة RCC – 1 × 50.000 طن�سومعة الكلنكر

ال�سعة احلالية تكفي ل�سد احتياجات اخلط الثاين اأي�سا�سومعة الإ�سمنت

امل�سدر: �سركة دفلومبنت كون�سلتنت�س

البنية التحتية والمرافق الخدمية
الأر�س �

م�ساحة الأر�س املطلوبة للخط الثاين وكذلك حمطة الطاقة متوفرة اأ�سال �سمن موقع امل�سنع احلايل ول يتوقع وجود حاجة لأي م�ساحات اأخرى.

املرافق اخلدمية �

)اأ(  الطاقة 

الطاقة الإ�سافية املطلوبة للخط الثاين والبالغة نحو 35 ميجاوات �سيتم توفريها من خالل اإن�ساء حمطة خا�سة لتوليد الطاقة تعمل على النفط اخلام / زيت 
الوقود الثقيل. وقد مت اإجراء ترتيب مماثل للخط الأول و�سوف تكون حمطة الكهرباء اخلا�سة باخلط الثاين مطابقة ب�سكل عام للنظام القائم مع تعديالت طفيفة. 

و�سيكون جهد التوليد 11 كيلو فولت.

)ب(  املياه 

مت حتديد املياه اجلوفية كم�سدر للمياه الالزمة للم�سنع. و�سوف ت�ستخدم اآبار جديدة اإلى جانب الآبار القائمة لتوفري املياه الإ�سافية الالزمة والتي تقدر بنحو 
1000 مرت مكعب / اليوم.
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)ج(  الوقود )النفط والغاز(

كما هو احلال يف اخلط الأول، �سيكون زيت الوقود الثقيل والنفط اخلام الوقود الرئي�سي للخط الثاين و �سيتم نقل الوقود من امل�سفاة اإلى موقع امل�سنع بوا�سطة 
ناقالت برية. و�ستكون جميع معدات الإ�سعال منا�سبة لزيت الوقود الثقيل والنفط اخلام. اإن كمية الوقود الالزمة للخط الثاين هي 910 كلرت بينما كمية الوقود 
الالزمة للخط الأول هي 650 كلرت ويعود ال�سبب ل�ستهالك كميات وقود اأكرب عن اخلط الأول هو عدم كفاية الكمية احلالية امل�ستخدمة لنتاج ال�سمنت، بالإ�سافة 

اإلى وجود زيادة يف انتاج اخلط الثاين من الكلنكر بن�سبة 10% عن انتاج اخلط الأول. 

النقل
)اأ( النقل الربي

يبعد موقع امل�سنع حوايل 135 كيلومرتا اإلى ال�سمال الغربي من مدينة الريا�س وي�سله بها الطريق رقم 40 )طريق الريا�س - مكة( والطريق رقم  502 )طريق 
�سرما - �سقراء(. وميكن الو�سول اإلى موقع امل�سنع عرب طريق معبد من مرات ومن قرية اأم ال�سالمي الواقعة على طريق الريا�س - مرات.

)ب( النقل جوا

اأقرب مطار دويل اإلى املوقع يقع يف الريا�س، التي تبعد نحو 130 كلم من امل�سنع.

اأنظمة املرافق اخلدمية �

)اأ( اإمداد املياه

�سيتم �سد حاجة امل�سروع من املياه من م�سادر املياه اجلوفية. ويوجد يف امل�سنع حاليا جهاز ملعاجلة املياه الالزمة للخط الأول والذي ميكنه تلبية حاجة اخلط 
الثاين اأي�سا. و�سوف يلزم حفر اآبار جديدة لتوفري م�سادر اإ�سافية للمياه اخلام ف�سال عن تركيب �سبكة لإي�سال املياه اإلى اخلط الثاين اأي�سا.

وفيما يلي نبذة عن نظام توزيع املياه:

وحدة معاجلة املياه �
وحدة معاجلة املياه تقوم بتربيد املاكينات با�ستخدام املاء، وتعترب املياه اجلوفية هي امل�سدر الرئي�سي للمياه يف امل�سنع، واإنه من املتوقع ا�ستخدام مياه اآبار اإ�سافية 

بجانب الآبار املتواجدة حاليا وذلك لتلبية الطلب الإ�سايف والذي يبلغ حوايل األف مرت مكعب يف اليوم. 

مياه ال�سرب  �
مرافق املعاجلة )نظام RO( بناء على نوعية املياه املوجودة. وتقدر الحتياجات الإ�سافية من املياه الالزمة للمعاجلة ومياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي بحوايل 

1000 مرت مكعب/ اليوم.

)ب( اإمداد الهواء امل�ضغوط

من املقرتح تركيب اأجهزة ل�شغط الهواء/ نفاخات جذرية، لتوفری الكميات الالزمة من الهواء امل�شغوط يف نقطة مركزية واحدة يف امل�شنع تكفي للم�شنع بكامله 
با�ستثناء ك�سارة احلجر اجلريي. فهذه �سيتم فيها تركيب جهاز �سغط �سغري بالقدرة املطلوبة يف املناجم.

)ج( اإمداد الوقود

�سيتم ا�ستخدام النفط اخلام اأو وقود النفط الثقيل كوقود اأ�سا�سي. وبالن�سبة لتخزين الوقود الالزم للخط الثاين، فمن املقرتح تركيب خزانني اإ�سافيني �سعة كل 
منهما 5.000 مرت مكعب. و�سيكون هذا خزانا للوقود اخلا�س مبحطة توليد الكهرباء اخلا�سة باخلط الثاين. 

من غري املتوقع اأن يكون هناك احتياج خلزانات اإ�سافية للديزل والبنزين / البرتول نظرا لأن املرافق احلالية للخط الأول كافية لتلبية متطلبات اخلط الثاين 
اأي�سا. و�سوف ي�ستخدم زيت الديزل لوحدة التوليد الحتياطية ومعدات املحاجر واملركبات الأخرى.

)د( نظام مكافحة احلرائق

�سيتم توفري نظام ملكافحة احلرائق يف اخلط الثاين يكون مرتبط بالنظام اخلا�س باخلط الأول ويتكون من:

نظام منا�سب لل�سغط العايل بعدد منا�سب من حنفيات اإطفاء احلريق. �
�سبكة اأنابيب مياه خا�سة باإطفاء احلرائق تغذي حنفيات الإطفاء. �
�سيتم تعليق طفايات حريق بالبودرة ABC يف الأماكن املهمة التي توجد فيها املعدات الكهربائية. �
�سيتم توفري طفايات حممولة تعمل بثاين اأك�سيد الكربون يف جميع اأنحاء امل�سنع. �
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)ه(  مرافق البنية التحتية امل�ساعدة

من املقرر توفري مرافق البنية التحتية امل�ساعدة مثل م�سعد نقل الأ�سخا�س واملواد لربج الت�سخني الأويل ل�سد احتياجات اخلط الثاين، مع العلم باأن معظم املرافق 
املوجودة يف امل�سنع للخط الأول �ستكون قادرة على تلبية متطلبات اخلط الثاين اأي�سا. 

ومن املرافق القائمة ما يلي:

م�ستودعات املاكينات واملعدات �
ور�سة  �
مكتب مراقبة الدخول والأمن �
ميزان �
م�ستودع اأكيا�س  �

التكاليف المتعلقة بمشروع التوسعة
تقدر التكلفة الإجمالية مل�سروع التو�سعة ما يقارب 970 مليون ريال. وهذا ي�سمل التكاليف الراأ�سمالية مل�سنع الإ�سمنت وحمطة توليد الكهرباء اخلا�سة به، اإ�سافة 

اإلى متطلبات راأ�س املال العامل.

وقد ا�ستندت التكلفة ال�ستثمارية التقديرية للم�سروع على الأ�سول الثابتة وغري الثابتة املطلوبة لتلبية الحتياجات املحددة على النحو املبني  اجلدول اأدناه.

جدول 44 �إجمايل �ال�شتثمار يف �مل�شروع

مليون ريال �شعودي�لبند�لرقم

750.10الآلت واملعدات الرئي�سية 1.

3.75تطوير الأر�س واملوقع2.

142.40حمطة توليد الطاقة الكهربائية3.

11.25الهند�سة واملعرفة الفنية4.

11.30اأ�سول ثابتة متنوعة5.

18.80م�ساريف ما قبل الت�سغيل6.

23.33نفقات طارئة7.

9.70خم�س�س نقدي لتمويل راأ�س املال العامل8.

970.63املجموع الكلي

امل�سدر: �سركة دفلومبنت كون�سلتن�س

طريقة التمويل
�سيتم متويل امل�سروع بن�سبة )95.9%( من �سايف متح�سالت الكتتاب وبن�سبة )4.1%( من خالل التدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة.

جدول 45 متويل �مل�شروع

مليون ريال �شعودي�لبند�لرقم

931�سايف متح�سالت الكتتاب  1.

39.63التدفقات النقدية الت�سغيلية2.

970.63املجموع الكلي 

امل�سدر: ال�سركة
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توقيت تنفيذ المشروع
مت اإعداد اجلدول الزمني لإجناز امل�سروع اأخذًا يف العتبار مواعيد الت�سليم بالن�سبة للمعدات الرئي�سية وامل�سرتيات وت�سليم املعدات امل�ساعدة، ومدة اإجناز الأعمال 

املدنية واأعمال الرتكيب امليكانيكية وما اإلى ذلك.

قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي حيث 
قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �شعودي كدفعة اأولى بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت ا�شتكمال توقيع العقد 
بتاريخ 07 يونيو 2012م. )الرجاء مراجعة ق�سم »التفاقيات والرتاخي�س الهامة« ملزيد من التفا�سيل(.وتتوقع ال�سركة اأن يبداأ اخلط الثاين عمله خالل 26-24 

�سهرًا من هذا التاريخ. وملزيد من التفا�سيل حول التكاليف املتعلقة مب�سروع التو�سعة واجلدول الزمني يرجى مراجعة ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«.

 التوقعات المستقبلية للشركة 14   2
ل تعتقد ال�سركة اأنها �ستواجه اأي عوائق ت�سغيلية اأو عوائق مالية خالل العام اجلاري، حيث ل يوجد لدى ال�سركة اأي ديون اأو التزامات حمتملة خالف ما ذكر يف 
ق�سم »الإلتزامات وال�سمانات املحتملة«. وتعتقد ال�سركة باأن و�سعها املايل احلايل بالإ�سافة اإلى ح�سولها على متح�سالت الكتتاب بعد اإ�ستكمال عملية الطرح 
�سيجعلها قادرة على متويل م�سروع التو�سعة مما ميكنها من اإنتاج 3.65 مليون طن �سنويا من ال�سمنت بحلول عام 2014م. وتعتقد ال�سركة باأن ذلك �سينعك�س 

ايجابيا على نتائج ال�سركة املالية وقدرتها على املناف�سة ب�سكل اأقوى يف ال�سوق املحلي.
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 الهيكل التنظيمي للشركة. 5

 الهيكل التنظيمي للشركة 1   3

�ل�شكل 2: �لهيكل �لتنظيمي لل�شركة
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امل�سدر: ال�سركة

 األقسام الرئيسية للشركة 2   3

جدول 46 ��ق�شام �ل�شركة

�الخت�شا�شات �لوظيفية�لق�شم �لرقم

التوظيف، التدريب، �سيا�سات املوارد الب�سرية، واإعداد ك�سف الرواتباملوارد الب�سرية1

تقوم الدارة املالية بال�سراف والتنفيذ جلميع عمليات ال�سركة املالية و املحا�سبية وذلك بتجميع و تبويب و فح�س امل�ستندات املالية2
واعداد القيود املحا�سبية و ت�سجيلها و ترحيلها وا�ستخراج موازين املراجعة الدورية. 

والوقود الإنتاج3 الأمثل لكفاءة امل�سنع واملواد اخلام  املنتجات، وال�ستخدام  اإر�سال  اإلى  املواد اخلام  اإعداد  بداأً من  ت�سغيل امل�سنع 
والطاقة، و�سمان ان�سياب عمل امل�سنع، والتقيد بالأنظمة واللوائح البيئية

املراقبة الدقيقة والكاملة ملعدات ت�سغيل امل�سنع من خالل الأجهزة املركبة واأجهزة مراقبة العمليات والنظم والربجميات.امل�سنع4

اإدارة املواد مبا يف ذلك امل�سرتيات واملخازناملواد5

العمالء املبيعات والت�سويق6 طلبات  وتنفيذ  العمالء  ر�سا  و�سمان  لل�سركة  امل�ستوى  رفيع  جتاري  ا�سم  وبناء  لل�سوق  امل�سحية  الدرا�سات  اإجراء 
واإ�سدار الفواتري ومتابعتها

الإ�سراف على ال�سوؤون الإدارية للم�سنع مبا فيها الأمن وال�سالمة و�سيانة املباينال�سوؤون الإدارية 7

امل�سدر: ال�سركة
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 وحدات العمل المساعدة 2   3

اإلدارة والتشغيل
ا بربامج  تهدف اإدارة امل�سنع اإلى زيادة الكفاءة الإنتاجية من خالل الهتمام بال�سيانة وبخا�سة ال�سيانة الوقائية. وتعطي �سركة اأ�سمنت املدينة اهتماًما خا�سً
ال�سيانة مع تدقيق دائم لزيادة العمر الفرتا�سي ملعدات امل�سنع، للمحافظة على كفاءة املعدات وعدم اإهدار اأوقات طويلة يف طلب قطع الغيار. وقد �ساهم برنامج 

ال�سيانة يف التخطيط ال�سليم لتوفري قطع الغيار الالزمة لالإنتاج وتخفي�س الوقت الالزم للح�سول عليها مما يعني تخفي�س الطلبات الطارئة لقطع الغيار.

وب�سكل عام، فان التخطيط ال�سليم وذلك بتوفري قطع الغيار املتوقع جتديدها و تغيريها من خالل تاأمني املخزون ال�سرتاتيجي من هذه القطع م�سبقا يخفف 
وب�سكل كبري اأي توقف ق�سري لالإنتاج.

مراقبة الجودة
�سمان جودة املواد اخلام اأثناء املعاجلة واملواد واملنتجات اجلاهزة وحتقيق اأعلى درجة ممكنة من كفاءة العمليات.

تقنية المعلومات
ن�سبة  وتقليل  اإليهم  املوكلة  للمهام  اإجنازهم  املوظفني و�سرعة  اإنتاجية وكفاءة  زيادة  وتقنية الت�سالت ل�سمان  املعلومات  اأنظمة  اأحدث  بتطبيق  ال�سركة  قامت 
الأخطاء و�سهولة املتابعة وتخفي�س التكلفة. ومن �سمن الأنظمة ربط املبيعات و امل�سرتيات و امل�ستودعات و الإنتاج و �سوؤون املوظفني بالأنظمة املالية للعمل على 

خف�س التكاليف واإحكام الرقابة على اأن�سطة امل�سنع.

 مجلس اإلدارة 2   3

جدول 47 جمل�ض �الإد�رة

�مللكية نوع �لع�شوية�لتمثيل�ل�شفة�جلن�شية�ال�شم
�ملبا�شرة 

قبل 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
قبل 

�الكتتاب

�مللكية 
�ملبا�شرة 

بعد 
�الكتتاب

�مللكية 
غري 

�ملبا�شرة 
بعد 

�الكتتاب

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�س جمل�س �سعودي
الإدارة

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%12.73-%6.36-

نائب رئي�س �سعوديعمر �سليمان العبداللطيف
جمل�س الإدارة

غري م�ستقل/م�ساهم موؤ�س�س
غري تنفيذي

%0.91%33.02%0.45%16.51

غري م�ستقل/ م�ساهم موؤ�س�سالع�سو املنتدب�سعودياأحمد عمر العبداللطيف
تنفيذي

%0.91%3.48%0.45%1.74

بدر بن عمر �سليمان 
العبداللطيف

ع�سو جمل�س �سعودي
اإدارة/ نائب 

الع�سو املنتدب

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/ 
تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سليمان عمر العبداللطيف
اإدارة

ميثل �سركة جمموعة 
العبداللطيف القاب�سة

غري م�ستقل/
غري تنفيذي

-%3.48-%1.74

ع�سو جمل�س �سعودي�سالح عبد الرحمن القفاري
اإدارة

ميثل �سركة القفاري 
القاب�سة

 م�ستقل/
غري تنفيذي

-%0.91-%0.45

�ستقوم ال�سركة با�ستبدال اأحد اأع�ساء املجل�س الغري م�ستقلني و قبول ا�ستقالته و تعيني ع�سو جمل�س اإدارة جديد ذو �سفة م�ستقلة اأثناء اجلمعية العمومية بعد النتهاء من الكتتاب
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 أعضاء مجلس اإلدارة 3   3
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: رئي�س جمل�س الإدارة  

�لعمر: 85 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك المري م�سعل عدة م�ساريع باململكة اأ�سهرها جمموعة ال�سعلة القاب�سة، كما اإنه يراأ�س جمل�س اإدارة بايونيريز القاب�سه لال�ستثمارات 
املالية. 

وفيما يلي اإيجاز باملنا�سب التي عمل بها:

- عني نائًبا لوزير الدفاع عام 1365هـ 

- وزيرًا للدفاع والطريان عام 1370هـ 

- اأمرًيا ملنطقة مكة املكرمة 

- كان رئي�ًسا لهيئة ال�سياحة ال�سعودية يف عام 1389هـ، وبقي فيها حتى عام 1414هـ

- م�ست�سارًا للملك فهد بن عبد العزيز اآل �سعود وبقي يتولى هذا املن�سب حتى عام 1426هـ

- عني رئي�ًسا لهيئة البيعة  يف عام 2007م

- رئي�س جمل�س ادارة �سركة اأ�سمنت ينبع

�ملنا�شب �حلالية: رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة

عمر بن �سليمان العبداللطيف

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�لعمر: 79 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك عمر العبداللطيف ويدير عدة موؤ�س�سات و�سركات وم�سانع يف خمتلف املجالت وله خربة متتد لأكرث من 50 عام

وفيما يلي اإيجاز باملنا�سب التي يعمل بها:

- موؤ�س�س ومدير عام – امل�سنع ال�سعودي لل�سجاد )1982م – 2006م(

�ملنا�شب �حلالية: ي�سغل عمر العبداللطيف من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة ب�سركة ا�سمنت املدينة بالإ�سافة اإلى املنا�سب التالية:

- موؤ�س�س ومدير عام – مفرو�سات العبداللطيف )منذ عام 1966م(

- مدير عام ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الأثاث الأمريكي )منذ عام 1996م(

- مدير عام �سركة عمر �سليمان العبداللطيف و�سركاه للعقارات )منذ عام 2000م(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كابالت البحر الأحمر )منذ عام 2008م(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة )منذ عام 2009م منذ حتول ال�سركة الى �سركة م�ساهمة مقفلة(

وهو حا�سل على و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وع�سو يف العديد من اجلمعيات اخلريية باململكة العربية ال�سعودية
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�سالح بن عبدالرحمن القفاري

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: ع�سو جمل�س اإدارة

�لعمر: 53 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك �سالح القفاري خربة عملية متتد اإلى 33 عام، وفيما يلي موجز لهذه اخلربات :

- موؤ�س�س ومدير عام – جمموعة القفاري التجارية )عام 1988م( والتي متتلك �سل�سلة من املعار�س يف جمال بيع ال�سجاد والأثاث والأر�سيات اخل�سبية يف 
جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية بالإ�سافة الى عدد من الفروع املنت�سرة بدول اخلليج وعندما حتولت املجموعة الى �سركة م�ساهمة مقفلة يف عام 2009م 

�سغل من�سب رئي�س جمل�س الدارة وحتى الآن

- موؤ�س�س و�سريك – �سركة القفاري القاب�سة  )عام 2008م(

- ع�سو جمل�س ادارة – �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي )2007م – 2010م( 

�ملنا�شب �حلالية: ي�سغل �سالح القفاري من�سب ع�سو جمل�س اإدارة وع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافئات ب�سركة اأ�سمنت املدينة بالإ�سافة اإلى املنا�سب التالية:

- رئي�س جمل�س ادارة - جمموعة القفاري التجارية )منذ عام 2009م(

- رئي�س جمل�س اإدارة – �سركة القفاري القاب�سة )منذ عام 2008م(

�ملوؤهالت �لعلمية: ح�سل �سالح القفاري على ال�سهادة الثانوية من معهد اإمام الدعوة باململكة العربية ال�سعودية عام 1395هـ

�سليمان بن عمر العبداللطيف

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: ع�سو جمل�س اإدارة 

�لعمر: 52 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك �سليمان العبداللطيف �سجل حافل من اخلربات املهنية التي متتد اإلى 25 �سنة منذ عام 1986م ، حيث تدرج يف العديد من املنا�سب يف 
مفرو�سات العبداللطيف حتى �سغل من�سب نائب املدير العام، بالإ�سافة اإلى اخلربات واملنا�سب التي �سغلها:

- ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي ) 2007م –  2010م(

�ملنا�شب �حلالية: ي�سغل �سليمان العبداللطيف من�سب ع�سو جمل�س اإدارة، ورئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافئات ب�سركة اأ�سمنت املدينة بالإ�سافة اإلى املنا�سب 
التالية:

- مدير عام – م�سنع اجلزيرة لالأثاث )منذ عام 1991م(

- مدير عام ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الأثاث الأمريكي )منذ عام 1996م(

- ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة كابالت البحر الأحمر )منذ عام 2008م(

- ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة )منذ عام 2009م(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي )منذ عام 2010م(

- مدير عام �سركة عمر �سليمان العبداللطيف و�سركاه للعقارات )منذ عام 2000م( 

وهو ع�سو يف العديد من اجلمعيات اخلريية والجتماعية

�ملوؤهالت �لعلمية: ح�سل �سليمان العبداللطيف على ال�سهادة الثانوية من ثانوية الفي�سل باململكة العربية ال�سعودية عام 1399هـ 
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 اأحمد بن عمر العبداللطيف

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: الع�سو املنتدب

�لعمر: 50 �سنة

اإنتاج  نائب مدير  �سغل من�سب  العملية منذ عام 1982م  حيث  بداأ حياته  �سنة، حيث  اإلى 29  العبداللطيف خربة عملية متتد  اأحمد  العملية: ميتلك  اخلربات 
بامل�سانع التابعة ل�سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي ثم يف عام 1984م عني نائبًا للمدير العام ثم يف عام 1986م اأ�سبح املدير العام ومنذ عام 2000م 

وحتى 2006م �سغل من�سب املدير التنفيذي لل�سركة، وفيما يلي عر�س �سريع لبع�س اخلربات العملية واملنا�سب التي �سغلها:

-  رئي�س جمل�س الإدارة – �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي ) 2007م –  2010م (

-  ع�سو يف جمل�س اإدارة – �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات )2007م – 2009م(

-  ع�سو جمل�س املديرين – �سركة توزيع الغاز الطبيعي املحدودة )2000م – 2009م(

�ملنا�شب �حلالية: بالإ�سافة اإلى كونه الع�سو املنتدب ورئي�س اللجنة التنفيذية ل�سركة اأ�سمنت املدينة، ي�سغال اأحمد العبداللطيف العديد من املنا�سب يف جلان 
وجمال�س خمتلفة وفيما يلي عر�س لهذه املنا�سب:

-  مدير عام �سركة عمر �سليمان العبداللطيف و�سركاه للعقارات )منذ عام 2000م(

-  نائب رئي�س جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب – �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة )منذ عام 2009م(

-  الع�سو املنتدب – �سركة كابالت البحر الأحمر )منذ عام 2010م(

-  ع�سو �سابق يف جمل�س اإدارة – �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات )2007م - 2009م(

-  ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة كيان للبرتوكيماويات )منذ عام 2005م(

-  ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة امل�ستقبل لل�سرياميك والبور�سالن )منذ عام 2006م(

-  ع�سو جمل�س املديرين – �سركة توزيع الغاز الطبيعي املحدودة )2000م- 2009م(

بالإ�سافة اإلى ما ذكر يعترب اأحمد العبداللطيف ن�ِسْط يف امل�ساركة الفعالة يف بع�س الهيئات واجلهات احلكومية حيث اأنه �سغل وي�سغل ع�سوية فيما يلي:

-  ع�سو يف اللجنة الوطنية ل�سركات الأ�سمنت باململكة العربية ال�سعودية – جمل�س الغرف التجارية ال�سناعية

-  ع�سو يف اللجنة الوطنية لل�سناعات البال�ستيكية والكيميائية باململكة العربية ال�سعودية – جمل�س الغرف التجارية ال�سناعية )1998م – 2004م(

-  ع�سو �سابق يف منتدى م�سنعي البال�ستيك باململكة العربية ال�سعودية – الهيئة العامة لال�ستثمار 

-  ع�سو �سابق يف جمل�س اإدارة – نادي الطريان ال�سعودي

�ملوؤهالت �لعلمية: ح�سل اأحمد العبداللطيف على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من كلية كاتنبريي – باململكة املتحدة وذلك عام 1994م.

بدر بن عمر العبداللطيف

�جلن�شية: �سعودي

�ملن�شب: ع�سو جمل�س اإدارة

�لعمر: 39 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك بدر العبداللطيف �سجل حافل من اخلربات املهنية التي متتد اإلى ما يناهز 20 �سنة وقد تدرج يف العديد من املنا�سب يف مفرو�سات 
العبداللطيف حيث بداأ عمله فيها كم�ساعد للمدير العام )1990م – 1993م( ثم مديرًا للعالقات احلكومية )1993م – 1997م( ثم مديرا لل�سوؤون الدارية 

وم�سئوًل عن جميع الفروع باململكة العربية ال�سعودية )1997م – 1998م( ثم نائبًا للمدير العام 
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اأ�سمنت  ل�سركة  التنفيذية  باللجنة  اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة وع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو  اإلى كونه ع�سو جمل�س  بالإ�سافة  �ملنا�شب �حلالية: 
املدينة، ي�سغل بدر العبداللطيف العديد من املنا�سب املختلفة وفيما يلي عر�س لهذه املنا�سب:

- ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي )منذ عام 2007م(  

- ع�سو جمل�س اإدارة – �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة )منذ عام 2009م(

املوؤهالت العلمية: ح�سل  بدر العبداللطيف على ال�سهادة الثانوية من ثانوية العار�س الأهلية باململكة العربية ال�سعودية عام 1410هـ 

 اإلدارة التنفيذية 3   3

جدول 48 �الإد�رة �لتنفيذية

ن�شبة �مللكية �ل�شفة�لعمر�جلن�شية�ال�شمم
�ملبا�شرة قبل 

�لطرح

ن�شبة �مللكية 
غري �ملبا�شرة 

بعد قبل �لطرح

ن�شبة �مللكية 
�ملبا�شرة بعد 

�لطرح

ن�شبة �مللكية 
غري مبا�شرة 

بعد �لطرح

1.74%0.45%3.48%0.91%الع�سو املنتدب50�سعودياأحمد عمر العبداللطيف1

بدر بن عمر �سليمان 2
العبداللطيف

ع�سو جمل�س اإدارة/ نائب 39�سعودي
الع�سو املنتدب

-%3.48-%1.74

----املدير العام50هندياأفينا�س نيما3

----مدير امل�سنع50هنديفيناي كومار4

ادري�س حممد احمد 5
ابوالقا�سم

----املدير املايل52�سوداين

----مدير املبيعات والت�سويق46هندينونيت بهانو6

----مدير املواد43هنديجوجي توما�س7

املدير الفني للم�سروعات 52هنديرو�سان زامري8
اجلديدة

----

تركي عبدالعزيز 9
العبداللطيف

----مدير املوارد الب�سرية26�سعودي

----مدير املعلومات38هنديدليبكومارديفاجنن10

م�سئول �سوؤون امل�ساهمني 36مينيفار�س ح�سن بارجاء11
و�سكرتري جم�س الإدارة

----

امل�سدر: ال�سركة

أعضاء اإلدارة التنفيذية

اأحمد عمر العبداللطيف )الع�ضو املنتدب(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

بدر عمر �ضليمان العبداللطيف )نائب الع�ضو املنتدب(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

اأفينا�ض نيما )املدير العام(

خربة  �سنة   26 من  اأكرث  وله  2001م  عام  بالهند  اأباد  حيدر  جامعة  من  القت�ساد  يف  عايل  ودبلوم  امليكانيكية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  درجة  اأفينا�س  يحمل 
اأن�سطة هند�سية منها  بعدة  و عمل  الت�سغيل  امل�سروعات،  امل�سرتيات،الت�سنيع،اإن�ساء  النوعية،  ، اجلودة  امل�ساريع  و ر�سم  تتمثل يف هند�سة  امل�سروعات  اإدارة  يف 
1982م و�سركة ما�سنيل وموجر عام 1988م و�سركة �سانتا  اآند توبرو عام  االأ�شمنت،الكيماويات،ف�شل خطوط االإنتاج وخالفه وقد عمل �شابقا لكل من الر�شن 
اأباد عام 2000م، وقد التحق اأفينا�س  لال�سمنت مبدينة �سانتا عام 1991م، و�سركة بر�سم لال�سمنت مبومباى عام 1992م، و�سركة ماي هوم لال�سمنت حيدر 

با�سمنت املدينة عام 2004م.
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فيناي كومار )مدير امل�سنع(

يحمل كومار بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة ران�سي بالهند عام 1974م، و له اأكرث من 37 �سنة خربة بالهند و اململكة العربية ال�سعودية يف جمال 
ال�سمنت تتمثل يف عمله كمهند�س خدمات يف �سركة �سناعات اجرو الهندية من العام 1974م ولغاية العام 1979م، ثم عمل كمهند�س ميكانيكي لدى �سركة يو. 
بي الهندية لال�سمنت من العام 1979م ولغاية العام 1983م، بعدها انتقل للعمل ككبري املهند�سني لدى �سركة جي كي لأعمال ال�سمنت الهندية يف العام 1983م 
ولغاية العام 2003م، وعمل اأي�سا كمدير م�سروع لدى �سناعات �ساجني املحدودة بالهند من العام 2006م ولغاية العام 2007م ، ثم انتقل للعمل يف اململكة العربية 
ال�سعودية كمدير ال�سيانة لدى �سركة ال�سمنت الريا�س من العام 2007م ولغاية العام 2009م ، قبل اأن ين�سم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة كمدير ميكانيكي يف العام 

2009م ويف العام 2012 عني كمدير م�سنع �سركة اأ�سمنت املدينة.

اإدري�ض حممد احمد ابوالقا�سم )املدير املايل(

القانونيني منذ عام  انه زميل اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني  البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة اخلرطوم بال�سودان عام 1983 م كما  اإدري�س درجة  يحمل 
2000م ويحمل �سهادة و رخ�سة )CPA( من الوليات املتحدة الأمريكية منذ ذلك التاريخ و كذلك زميل باجلمعية ال�سودانية للمحا�سبني القانونيني منذ العام 
2001 م و قد عمل  لدى عدد من ال�سركات  باململكة و ال�سودان اآخرها �سركة جمموعة البيان القاب�سة و التي عمل بها ما بني عامي 2006م-2007م و كذلك 
مبكاتب املراجعة الوطنية  باململكة  مثل �سركة احمد عبداهلل باجنيد و �سركاه ما بني عامي 1990م-2000م و مكتب  عطا البيوك ما بني عامي 2001م-2002م 

وله اأكرث من 20 �سنة خربة يف الإدارة املالية و املراجعة وقد التحق  اإدري�س ب�سركة ا�سمنت املدينة يف دي�سمرب 2007 م.

نونيت بهانو )مدير املبيعات والت�سويق(

ماج�ستري يف الت�سويق من معهد الإنتاجية والإدارة مبدينة كانبوربالهند ، ويتمتع بخربة يف جمال الت�سويق متتد اإلى اأكرث من 21 �سنة وتتمثل يف عمله كممثل مبيعات 
لدى �سركة ال تي لال�سمنت الهندية من العام 1987م ولغاية العام 1991م ، ثم ا�سبح يراأ�س ق�سم الت�سويق بنف�س ال�سركة من العام 1991م ولغاية العام 2002م، 
ثم ان�سم اإلى �سركة بري�سل ل�سمنت املحدودة الهندية من العام 2002م ولغاية العام 2007م قبل اأن ين�سم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة يف العام 2007م كمدير 

للت�سويق واملبيعات.

جوجي توما�ض )مدير املواد(

يحمل جوجي دبلوم بهند�سة اللكرتونيات من معهد التدريب اللكرتوين بالطريان الهندي، وله اأكرث من 21 �سنة خربة يف اإدارة امل�ساندة وامل�سرتيات وقد عمل 
�سابقا لكل من : الطريان الهندي، �سركة املواد الغذائية وت�سنيع الألبان، وقد التحق ب�سركة ا�سمنت املدينة عام 2008م.

رو�سان زامري )املدير الفني للم�سروعات(

يحمل زامري �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة مي�سوري بالهند عام 1984م، و له اأكرث من 27 �سنة خربة بالهند و اململكة يف جمال الهند�سة 
تتمثل يف عمله مدير م�ساعد يف �سركة تك�سماكو املحدودة بالهند من العام 1985م ولغاية العام 1995م، ثم عمل كمهند�س ميكانيكي ب�سركة ال�سرياميك ال�سعودية 
بالريا�س من العام 1995م ولغاية العام 1996م ، بعدها انتقل للعمل لدى �سركة �سري �ساكرا لال�سمنت بالهند ثم انتقل اإلى �سركة �سناعات ماي هوم لال�سمنت 
بالهند من عام 2002م اإلى عام 2006م كمدير م�ساعد، قبل اأن ين�سم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة يف العام 2011م كم�سوؤول عن نظام الأ�سطوانات امل�سغوطة، 

عمل كمدير عام يف �سركتي ا�سمنت بهيما بالهند وا�سمنت جاي بي بالجي بالهند. ويف عام 2012 عني زامري املدير الفني للم�سروعات ب�سركة ا�سمنت املدينة.

تركي عبدالعزيز العبداللطيف )مدير املوارد الب�سرية(

 حت�سل تركي على �سهادة البكالوريو�س يف الإدارة العامة من جامعة امللك �سعود باململكة العربية ال�سعودية عام 2007م، وقد عمل  لدى جمموعة �سامبا املالية 
من العام 2007 ولغاية العام 2008م  باململكة العربية ال�سعودية وقد التحق بعدد من الدورات التدريبية الإدارية والت�سويقية وتطوير الأعمال قبل اأن يلتحق ب�سركة 

ا�سمنت املدينة يف 2009م.

دليبكومارديفاجنن )مدير املعلومات(

بكالوريو�س جتارة من اجلامعةالعثمانية بالهند وحا�سل على دبلوم يف اإدارة اأنظمة املعلومات ، ويتمتع بخربة متتد اإلى اأكرث من 15 �سنة وتتمثل يف عمله لدى 
جمموعة �سيمبليك�س ال�سناعي من العام 1996م ولغاية العام 2002م، ثم عمل لدى �سركة �ساتيا�سي الهندية املحدودة ، ثم ان�سم اإلى �سركة تكنودريالرز الهندية 
، ثم ان�سم اإلى �سركة ا جني بي ال�سناعية  من العام 2005م ولغاية العام 2006م ثم ان�سم اإلى �سركة لك�سميفينتوز املحدودة من العام 2006م ولغاية العام 

2007م  قبل اأن ين�سم اإلى �سركة ا�سمنت املدينة يف العام 2007م كمدير املعلومات.
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فار�ض ح�سن بارجاء )م�سئول �سوؤون امل�ساهمني و�سكرتري جمل�ض الإدارة(

�جلن�شية: ميني

�ملن�شب: م�سئول �سئون امل�ساهمني و�سكرتري جمل�س الإدارة

�لعمر: 36 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ان�سم فار�س بارجاء اإلى اأ�سرة عمل �سركة اأ�سمنت املدينة  كم�سئول �سئون امل�ساهمني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف �سهر ابريل 2008م، ميتلك 
خربة 10�سنوات من العمل حيث عمل يف موؤ�س�سة �سعيد عمر با�سقر للتجارة و�سركة دار البناء احلديثة )2001م-2006م( وبعدها يف �سركة اجلزيرة لالأجهزة 
املنزلية اإحدى ال�سركات التابعة ل�سركة حممد بن عبدالعزيز الراجحي واأولده القاب�سة )2006م-2007م( وبعدها يف �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة 

و�سركة عمر �سليمان العبداللطيف و�سركاه للعقارات )منذ 2007م( و�سركة كابالت البحر الأحمر )منذ 2009م(.

�ملنا�شب �حلالية: م�سئول �سئون امل�ساهمني و�سكرتري جمل�س الإدارة ل�سركة اأ�سمنت املدينة.

�ملوؤهالت �لعلمية: وا�سل فار�س تعليمه اجلامعي حتى امل�ستوى الثاين يف كلية الطب ب�سفاق�س باجلمهورية التون�سية وح�سل على دبلوم يف اللغة الفرن�سية من معهد 
بورقيبة للغات احلية بالإ�سافة اإلى عدد من الدورات التدريبية يف اإدارة املكاتب احلديثة واإدارة امل�ساريع املحرتفة.  

في  3   3 التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وأتعاب  مكافآت   
الشركة

ت�سمل مكافاآت واأتعاب جمل�س الإدارة الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة جميع ما مت دفعه لهم كالرواتب واملكافاآت واملزايا الأخرى مبا يف ذلك بدل ال�سكن 
واملو�سالت ومكافاآت مرتبطة بالأداء. ويو�سح اجلدول اأدناه جمموع ما مت دفعه اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة خالل الأعوام 2009م و 

2010م و 2011م.

جدول 49 مكافاآت و��تعاب ��ع�شاء جمل�ض �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني يف �ل�شركة 

��ع�شاء �ملجل�ض �لبيان )2009م(
�لتنفيذيني

��ع�شاء �ملجل�ض غري �لتنفيذيني/  
�مل�شتقلني

خم�شة من كبار �لتنفيذيني 
ممن تلقو �ملكافاآت و�لتعوي�شات

120.0001.250.000الرواتب والتعوي�سات

163.000البدلت

100.000337.500املكافاآت الدورية وال�سنوية

اخلطط التح�سريية

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

120.000100.0001.750.500الإجمايل

��ع�شاء �ملجل�ض �لبيان )2010م(
�لتنفيذيني

��ع�شاء �ملجل�ض غري �لتنفيذيني/  
�مل�شتقلني

خم�شة من كبار �لتنفيذيني ممن 
تلقو �ملكافاآت و�لتعوي�شات

120.0001.500.000الرواتب والتعوي�سات

163.000البدلت

40.000405.000املكافاآت الدورية وال�سنوية

اخلطط التح�سريية

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

160.0002.068.000الإجمايل
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��ع�شاء �ملجل�ض �لبيان )2011م(
�لتنفيذيني

��ع�شاء �ملجل�ض غري 
�لتنفيذيني/  �مل�شتقلني

خم�شة من كبار �لتنفيذيني ممن 
تلقو �ملكافاآت و�لتعوي�شات

240.0001.680.000الرواتب والتعوي�سات

197.200البدلت

100.000450.000املكافاآت الدورية وال�سنوية

اخلطط التح�سريية

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

340.0002.327.200الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

 حوكمة الشركة 3   3
تقدم ال�سركة الإقرارات التالية:

تلتزم ال�سركة بتعيني جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية خالل فرتة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر بعد الإدراج، على اأن ي�ستويف احلد الأدنى من الأع�ساء غري  �
التنفيذيني و امل�ستقلني و ذلك ح�سب الفقرتني الإلزاميتني )ج ، هـ( من املادة الثانية ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات.

ثم احل�سول على موافقة اجلمعية  � و من  املكافاآت  و  الرت�سيحات  و  املراجعة  اأ�سلوب عمل جلنتي  و  الع�سوية  و مدة  اختيار  الإدارة قواعد  اإعتماد جمل�س 
العمومية على اأن يتم ذلك خالل �ستة اأ�سهر بعد الإدراج.

اإعداد نظام حوكمة خا�س بال�سركة و اإعتماده من اجلمعية العمومية. �
تطبيق نظام اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي عن انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة. �

كما تتعهد ال�سركة بعمل الالآتي:

الت�سويت على كامل العقود ذات العالقة والتي من �سمنها املذكورة يف الفقرة )12.3عقود الطراف ذات العالقة( �
تزويد الهيئة بقواعد عمل جلنتي املراجعة و الرت�سيحات و املكافاآت. �
الإف�ساح ب�سكل مف�سل عن املكافاآت التعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة و كبار التنفيذيني. �

تعترب ال�سركة غري م�ستوفية لالئحة حوكمة ال�سركات وتتعهد ال�سركة با�ستيفائها و تطبيقها متطلبات نظام حوكمة ال�سركات بعد الإدراج والتزامها بالتقيد باملادة 
)69( و )70( من نظام ال�سركات ال�سعودي واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006م 
وتاريخ 1427/10/21هـ  املوافق 2007/11/12 م. وتن�س املادة )69( من نظام ال�سركات على اأنه ل يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة م�سلحة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة يف اأي تعامالت اأو عقود تقدم حل�ساب ال�سركة اإل برتخي�س من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة، وي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تتم باملناق�سة 
العامة يف حال كان عر�س الع�سو املعني هو الأقل. كذلك على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يف�سح للمجل�س عن كل م�سلحة �سخ�سية له يف التعامالت اأو العقود التي تتم 
حل�ساب ال�سركة وتدون هذه املعلومات يف حم�سر اجتماع املجل�س. ول يجوز لع�سو املجل�س املعني امل�ساركة يف الت�سويت على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س 
اأع�ساء  الإدارة اأو اجتماع اجلمعية العامة. ويقوم رئي�س املجل�س باإبالغ اجلمعية العامة العادية )عند انعقادها( بالتعامالت والعقود التي يكون لأي ع�سو من 
املجل�س م�سلحة فيها. على اأن يكون هذا التبليغ م�سفوعا بتقرير خا�س يعده مراجع ح�سابات ال�سركة. وتن�س املادة )70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من 
لئحة حوكمة ال�سركات على انه ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة بدون ترخي�س من اجلمعية العامة العادية، يجدد �سنويا، اأن ي�سرتك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة 
ال�شركة اأو اأن يتجر يف احد فروع الن�شاط الذي تزاوله ال�شركة ويف حال ثبوت خمالفة الع�شو لهذه ال�شروط يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�شها اأو اعتبار ما قام به 
من اأعمال حل�سابه على اأنها متت حل�ساب ال�سركة. كما تن�س الفقرة )ج( من املادة الثامنة ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات على انه ل يجوز لل�سركة اأن تقدم 

قر�سا نقديا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري.

تبنت ال�سركة �سوابط رقابة اإدارية �سارمة حيث يتم ذلك من خالل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. كما تنتهج ال�سركة الأ�ساليب املالئمة ملمار�سة املراجعة و 
الرقابة الداخلية. قام جمل�س الإدارة بت�سكيل عدد من اللجان لالإ�سراف على نطاق الأعمال الرئي�سية على النحو التايل:

لجنة المراجعة:
اأن من مهام جلنة املراجعة ما ورد يف الفقرة )ج( من مادة 14،15 من لئحة حوكمة ال�سركات. يوجد بال�سركة جلنة مراجعة تتكون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 
التنفيذيني يكون من بينهم خمت�س بال�سوؤون املالية واملحا�سبية.ومهمتها �سمان �سبط اأُ�س�س ومعايري اإدارة املخاطر بالإ�سافة اإلى كافة اأوجه املراجعة الداخلية 

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

بناء على مقرتحات جمل�س الإدارة تقوم اجلمعية العمومية لل�سركة باإعداد اأُ�س�س اختيار اأع�ساء جلنة املراجعة، وفرتة ع�سويتهم عالوًة على طريقة عمل اللجنة. 
يظل اأع�ساء اللجنة ي�سغلون منا�سبهم حتى يتم تعيني جلنة جديدة يف اجلمعية العمومية لل�سركة التي �سُتعقد بعد اإدراج ال�سركة.

أعضاء لجنة المراجعة:

جدول 50 جلنة �ملر�جعة

�ملن�شب�ال�شم

رئي�س اللجنةبدر عمر العبداللطيف

ع�سوراجي�س �سيث

ع�سوحممد عبد رب النبي

امل�سدر: ال�سركة

بدر عمر العبداللطيف )رئي�ض اللجنة(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

راجي�ش �ضيث )ع�ضو(

�جلن�شية: هندي

�ملن�شب: ع�سو جلنة املراجعة

�لعمر: 55 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك راجي�س �سجل حافل من اخلربات املهنية التي متتد اإلى ما يناهز 25 �سنة ، وفيما يلي عر�س �سريع لهذه اخلربات العملية:

- نائب الرئي�س لالأنظمة وال�سوابط – �سركة اوبيتي املحدودة بالهند )2000م-2002م(

)1997م-2000م( بالهند   املحدودة  لال�سمنت  بريزم  - نائب املدير العام– �سركة 

- مدير عام – �سركة تريفيني للهند�سة وال�سناعة املحدودة بالهند )1994م-1997م(

- نائب املراقب املايل ومراجع داخلي اإقليمي – �سركة جرنال اليكرتيك باململكة املتحدة )1989م-1994م(

�ملنا�شب �حلالية: بالإ�سافة اإلى كونه ع�سو جلنة املراجعة ب�سركة اأ�سمنت املدينة، ي�سغل راجي�س العديد من املنا�سب املختلفة وفيما يلي عر�س لهذه املنا�سب:

- امل�ست�سار املايل – �سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة )منذ عام 2009م(

- م�ساعد الرئي�س التنفيذي – �سركة العبداللطيف لال�ستثمار ال�سناعي )منذ عام 2006م( 

- م�ساعد الرئي�س التنفيذي – �سركة كابالت البحر الأحمر )منذ عام 2010م(

�ملوؤهالت �لعلمية: ح�سل راجي�س �سهادة بكالوريو�س جتارة مع مرتبة ال�سرف من جامعة Allahabad )بالد اهلل( بالهند عام 1977م ثم در�س املحا�سبة وتخرج 
من معهد املحا�سبني القانونيني بالهند عام 1986م وهو ع�سو زميل باملعهد حاليًا. 
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حممد عبد رب النبي )ع�ضو(

�جلن�شية: م�سري

�ملن�شب: ع�سو جلنة املراجعة 

�لعمر: 42 �سنة

�خلرب�ت �لعملية: ميتلك حممد �سجل حافل من اخلربات املالية والتحليلية متتد اإلى 17 عام منذ عام 1993م، حيث عمل كمراجع قانوين وحملل مايل لدى مكتب 
اأ�سامة طبارة و�سركاه حما�سبون ومراجعون قانونيون )1993م – 2009م(

�ملنا�شب �حلالية: ي�سغل حممد من�سب ع�سو جلنة املراجعة ب�سركة اأ�سمنت املدينة بالإ�سافة اإلى املنا�سب التالية:

- املدير املايل – جمموعة القفاري )منذ عام 2009م(

- املدير املايل – �سركة القفاري القاب�سة )منذ عام 2009م(

- املدير املايل – القفاري لل�سجاد بدولة الإمارات العربية املتحدة )منذ عام 2009م(

�ملوؤهالت �لعلمية: ح�سل حممد على �سهادة بكالوريو�س جتارة ق�سم حما�سبة ومراجعة من جامعة طنطا مب�سر عام 1991م 

اللجنة التنفيذية: 
الإدارة  اأع�ساء  بتعيني  يتعلق  الإدارة باملقرتحات فيما  العام عالوًة على تزويد جمل�س  العملي  الأداء  اأع�ساء ومهمتها متابعة  التنفيذية من ثالثة  اللجنة  تتاألف 
التنفيذية والتخطيط ال�سرتاتيجي. حيث ي�سكل جمل�س الإدارة من بني اأع�سائها جلنة تنفيذية، كما يعني املجل�س من بني اأع�ساء اللجنة رئي�سًا لها ويحدد طريقة 
عملها واخت�سا�ساتها وعدد اأع�سائها والن�ساب ال�سروري لإجتماعاتها. ومتار�س اللجنة ال�سالحيات التي يوليها لها املجل�س وفقًا لتعليمات وتوجيهات املجل�س. 

ول يجوز للجنة التنفيذية اإلغاء اأو تعديل اأي من القرارات والقواعد التي اأقرها جمل�س الإدارة. 

متثل اللجنة التنفيذية جمل�س الإدارة من خالل تاأدية الأعمال واملهام التي يكلفها بها املجل�س من اأجل �سمان �سري عمليات ال�سركة ب�سال�سة واإن�سياب. كما ت�ساعد 
باجلودة  تطبيقها  من  والتاأكد  والداخلية  ال�ستثمارية  وا�سرتاتيجيتها  لل�سركة  الرئي�سية  واخلطط  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  و�سع  يف  الإدارة  جمل�س  اللجنة  هذه 
الالزمة والتكلفة املقبولة. ومن اأهم املهام التي تقوم بها هذه اللجنة يف الوقت احلا�سر هو رفع التو�سيات الالزمة للمجل�س بخ�سو�س املوافقات واإختيار العقود 
الرئي�سية واملهمة لل�سركة. كما يحق للجنة التنفيذية الإ�ستعانة بجهات خارجية اإن دعت احلاجة، وذلك لأخذ الإ�ست�سارة املتخ�س�سة يف جميع الأعمال التي تخ�س 

ال�سركة.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

جدول 51 �للجنة �لتنفيذية

�ملن�شب�ال�شم

رئي�س اللجنةاأحمدعمر العبداللطيف

ع�سوبدر عمر العبداللطيف

ع�سوافينا�س نيما

 �ستقوم ال�سركة باإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية بعد اكتمال عملية الطرح لت�ستويف متطلبات نظام حوكمة ال�سركات
امل�سدر: ال�سركة

اأحمد عمر العبداللطيف )الع�ضو املنتدب ورئي�ش اللجنة (

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.
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بدر عمر العبداللطيف )ع�ضو(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

افينا�ش نيما )ع�ضو(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء الإدارة التنفيذية اأعاله.

لجنة الترشيحات والمكافآت :
وتتمثل وظيفة هذه اللجنة يف التو�سية على الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق  اإدانته بجرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة . و 

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

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

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

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

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

جدول 52 ��ع�شاء جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت

�ملن�شب�ال�شم

رئي�س اللجنة�سليمان عمر العبداللطيف

ع�سو�سالح عبدالرحمن القفاري

ع�سوبدر عمر العبداللطيف

امل�سدر: ال�سركة

�سليمان عمر العبداللطيف )رئي�ض اللجنة(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

�ضالح عبدالرحمن القفاري )ع�ضو اللجنة(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

بدر عمر العبداللطيف )ع�ضو اللجنة(

تقدمت �سريته �سمن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأعاله.

 القوى العاملة والسعودة 4   3
وقعت �سركة اأ�سمنت املدينة يف عام 2009م اتفاقيتان مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية باململكة العربية ال�سعودية وذلك لدعم تدريب وتوظيف 29 مواطن �سعودي. 
اأق�سام الكهرباء وامليكانيكا بامل�سنع لتح�سريهم للم�سوؤوليات الوظيفية امل�ستقبلية  وقد مت بالفعل توظيف عدد من املتدربني، ويتم حالًيا ا�ستكمال تدريبهم يف 
بال�سركة كما ت�سعى ال�سركة اإلى اإجراء اتفاقيات اأخرى مع �سندوق لدعم املوارد الب�سرية لتعيني املزيد من ال�سباب ال�سعودي مبختلف الوظائف ومت�سي �سركة 
اأ�سمنت املدينة قدًما يف خطتها من اأجل �سعودة وظائف اأكرث والتعرف على احتياجات ق�سم املوارد الب�سرية واإعداد خطة تدريجية من اأجل توفري وتخ�سي�س 
وظائف للمواطنني ال�سعوديني. وقد حققت ال�سركة منًوا ملمو�ًسا يف زيادة ن�سبة ال�سعودة لديها من خالل تطبيق برامج ال�سعودة حيث مت توظيف �سباب �سعودي 
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متخ�س�س يف الوظائف التنفيذية والإدارية بال�سركة. كما قامت ال�سركة بتوظيف 11 عامل �سعودي من ذوي الحتياجات اخلا�سة كجزء من امل�سوؤولية الجتماعية 
جتاه املجتمع حيث يعمل هوؤلء املوظفون يف ق�سم ال�ستقبال واملبيعات والعالقات احلكومية واملحا�سبة. يوجد لدى ال�سركة 92 عامل من ال�سني موظفني لفرتة 
موؤقتة للعمل على م�سروع التو�سعة وقد مت ت�سجيلهم �سمن العمالة الدائمة مما اأثر على ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركة. وتعمل ال�سركة حالياأ مع وزارة العمل لنقل 
اقامات تلك العمالة من عمالة دائمة اإلى عمالة موؤقتة مما يوؤدي بدوره اإلى رفع ن�سبة ال�سعودة و ي�سبح ت�سنيف ال�سركة اأخ�سر. اأن جميع موظفي ال�سركة الغري 

�سعوديني حتت كفالة ال�سركة، ما عدا 11 موظف غري �سعودي �ستقوم ال�سركة بنقل كفالتهم بعد رفع ن�سبة ال�سعودة وح�سول ال�سركة على الت�سنيف الأخ�سر.

فيما يلي جدول يو�سح عدد املوظفني يف �سركة ا�سمنت املدينة خالل الأعوام 2009م و 2010م و كما بتاريخ 06/30/ 2012م:

جدول 53 �لقوى �لعاملة و�ل�شعودة

2009 م

�ملجموعن�شبة �ل�شعودةغري �ل�شعوديني�ل�شعوديني�لق�شم

2553%1340الإدارة 

5917%107املوارد الب�سرية

03%03تقنية املعلومات

4240%9231امل�سنع و الإنتاج

4613%67الت�سويق و املبيعات

2623%617املواد و امل�ستودعات

119%18املالية و احل�سابات

13358%45313املجموع

2010 م

�ملجموعن�شبة �ل�شعودةغري �ل�شعوديني�ل�شعوديني�لق�شم

3459%2039الإدارة

5221%1110املوارد الب�سرية

03%03تقنية املعلومات

6260%16244امل�سنع و الإنتاج

4715%78الت�سويق و املبيعات

3126%818املواد و امل�ستودعات

119%18املالية و احل�سابات

16393%63330املجموع

2011 م

�ملجموعن�شبة �ل�شعودةغري �ل�شعوديني�ل�شعوديني�لق�شم

4613%67الإدارة

717%52املوارد الب�سرية

03%03تقنية املعلومات

21351%73278امل�سنع و الإنتاج

6118%117الت�سويق و املبيعات

3923%914املواد و امل�ستودعات

336%24املالية و احل�سابات

25.2421%106315املجموع
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2012/06/30

�ملجموعن�شبة �ل�شعودةغري �ل�شعوديني�ل�شعوديني�لق�شم

5151%2625الإدارة

6712%84املوارد الب�سرية

03%03تقنية املعلومات

14280%40240امل�سنع و الإنتاج

6118%117الت�سويق و املبيعات

4122%913املواد و امل�ستودعات

229%27املالية و احل�سابات

24395%96299املجموع

  امل�سدر: ال�سركة
*ح�سب توجيهات وزارة العمل، يتم احت�ساب توظيف كل �سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة بـ4 اأ�سخا�س

وقد اأطلقت موؤخرا وزارة العمل برنامج »نطاقات« لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة. مبا معناه ا�ستبدال العمالة الوافدة بعمالة �سعودية 
وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد، ونوعية من حيث املهن والقطاعات. تعتمد فكرة الربنامج الأ�سا�سية على ت�سنيف املن�ساآت اإلى اأربع درجات 
)اأحمر/اأ�سفر/اأخ�سر/ممتازة( ح�سب تفاوتها يف مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون املن�ساآت الأقل توطينا يف الدرجتني احلمراء وال�سفراء بينما ت�سنف 

املن�ساآت الأعلى توطينا يف الدرجتني اخل�سراء واملمتازة، علما باأن تقييم املن�ساأة يتم من خالل مقارنة اأداءها باملن�ساآت الأخرى.

جدول 54 برنامج نطاقات وز�رة �لعمل

�شناعة �ال��شمنت

�ملمتاز�ال�خ�شر�ال��شفر�ال�حمر�ملن�شا�ة

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

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

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

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

امل�سدر: وزارة العمل 

إستراتيجية الموارد البشرية   1   3
و�سعت ال�سركة �سيا�سة طموحة للموارد الب�سرية تهدف اإلى تنمية مهارات كوادرها الإدارية الأ�سا�سية والحتفاظ بهم، ومتكنت من الحتفاظ بغالبية العاملني 
لديها. و�سوف ت�سمن ال�سركة كفاءتها الت�سغيلية من خالل م�ساركة اجلهات الراعية مبا�سرة وخربة هذه اجلهات يف قطاع الأ�سمنت، اإلى جانب خربة فريق اإدارة 

ال�سركة.

ووفقا ل�سيا�سة املوارد الب�سرية، يتم تقييم جميع موظفي ال�سركة على اأ�سا�س دوري �سامال ذلك مهاراتهم واإمكاناتهم التحليلية وخربتهم وقدرتهم على اتخاذ 
القرار. وحتر�س ال�سركة على اختيار املجموعات املتنا�سقة من القوى العاملة من خمتلف اخللفيات وحتقيق »اأثر منحنى التعلم ومنحنى اخلربة« كهدف اأ�سا�سي. 

كذلك تعتزم ال�سركة رفع ن�سبة ال�سعودة بني موظفيها اإلى احلد املطلوب نظاما يف امل�ستقبل القريب.

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وسكرتير مجلس  11   3
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س واملدراء التنفيذيني مبا يلي:

 اأنهم مل ي�سهروا اإفال�سهم يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�سعوا لإجراءات اإفال�س. �
 با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم »امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح« يف هذه الن�سرة ، لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو اأي من تابعيهم اأية م�سالح مبا�سرة  �

اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة اأو اأدوات دينها.
 اأنه لي�س هناك نية اأو توجه لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�سركة. �
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 با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم »عقود الأطراف ذات العالقة« يف هذه الن�سرة ، لي�س لهم اأو لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأية م�سلحة جوهرية يف اأي عقد اأو  �
اتفاق خطي اأو �سفهي قائم اأو قيد النظر يف تاريخ هذه الن�سرة ي�سكل عقدًا اأو اتفاقًا مهمًا بالن�سبة اإلى اأعمال ال�سركة.

 اأنه ل يوجد لديهم اأو اأي من امل�ست�سارين اأو اخلرباء اأية عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي تتعلق باإ�سدار اأو بيع اأية اأوراق مالية  �
لل�سركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الإدراج يف القائمة الر�سمية.

 تضارب المصالح 12   3
اإ�سافة لالإقرارات اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي العام والإدارة التنفيذية و�سكرتري ال�سركة باأنه:-

 ل توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح تكون فيه م�سلحة جوهرية اأو اأن متنحه  �
احلق يف الإ�سراك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة اأو متنحه عمولة اأو اأتعاب و�ساطة.

 ل توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على مكافاآت متنح لهم. �
 ل توجد اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني حق القرتا�س من ال�سركة. �
 يتعني على اأع�ساء املجل�س اإبالغ املجل�س مبا لهم من م�سالح �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأية تعامالت اأو عقود تتم حل�ساب ال�سركة، ويتم اإثبات  �

هذا الإف�ساح يف حم�سر اجتماع املجل�س ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا ال�ساأ
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 المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح. 6

جدول 55 قائمة با��شماء �مل�شاهمني يف �ل�شركة قبل وبعد �لطرح

�لن�شبة قبل عدد �ال��شهم�إ�شم �مل�شاهمم
�لطرح

�لن�شبة بعد 
�لطرح

12.040.00012.736.37�ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن عبدالعزيز اآل �سعود1

47.695.60050.4225.21�سركة جمموعة العبد اللطيف القاب�سة2

5.160.0005.452.73�سـركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة3

4.730.0005.002.50�سـركة املعجل للتجارة واملقاولت4

4.730.0005.002.50�سليمان بن �سـالح بن عبدالعزيز الراجحي5

4.730.0005.002.50عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القا�سم6

2.150.0002.271.14عبدالعزيز علي عبدالعزيز الر�سيني7

2.150.0002.271.14فرج عبدالرحمن مطلق ال�سايغ8

860.0000.910.46الأمري/ خـالد بن حممد بن عبدالعزيز عياف اآل مقرن9

860.0000.910.46عبدالرحمن علي عبدالرحمن اجلري�سي10

516.0000.550.28مـبارك عبداهلل حممد اخلفره11

516.0000.550.28حمـمد عبداهلل حممد اخلفره12

361.2000.380.19نا�سـر عبداهلل حممد اخلفره13

516.0000.550.28حمـدان �سريع حممد ال�سريع14

516.0000.550.28ثنـيان بن فهد بن ثنيان الثنيان15

516.0000.550.28حكمت �سعدالدين عبداحلميد الزعيم16

206.4000.220.11ريا�س عبداهلل حممد ال�سعالن17

344.0000.360.18عبداهلل حمد اإبراهيم امل�سعل18

172.0000.180.09اأحمـد عبداهلل علي الداوود19

172.0000.180.09�سالـح اإبراهيم حممد ال�سبنان20

172.0000.180.09حممـد بن حمد عبدالعزيز العي�سى21

662.2000.700.35قـفاري �سالح عبدالرحمن القفاري22

172.0000.180.09نا�سـر بن زيد نا�سر الرزوق23

172.0000.180.09عادل عبدالعزيز �سالح اجلربين24

172.0000.180.09عبداهلل من�سور يو�سف الرتكي25

172.0000.180.09ماجـد بن اإبراهيم بن عبدالعزيز اآل اإبراهيم26

860.0000.910.46اأحمد بن عمر بن �سليمان العبداللطيف27

86.0000.090.05عبدالوهاب حممد عبدالعزيز الفايز28

86.0000.090.05�سلهـوب بن �سالح بن �سلهوب ال�سلهوب29

51.6000.050.03عبدالعزيز �سليمان �سالح العبداللطيف30

17.2000.020.01فهـد عبداهلل اإبراهيم ال�سالح31

17.2000.020.01خالـد عبداملح�سن عبدالرحمن اخليال32

206.4000.220.11عبدالعزيز بن نا�سر بن عبدالعزيز الداود33

172.0000.180.09ابراهيم بن عبداهلل بن ابراهيم ال�سعالن34

51.6000.050.03اأمين بن حممد بن عبداهلل الرا�سد35
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�لن�شبة قبل عدد �ال��شهم�إ�شم �مل�شاهمم
�لطرح

�لن�شبة بعد 
�لطرح

53.7500.060.03حممد بن �سيف بن اأحمد ال�ساعن36

860.0000.910.46عمر بن �سليمان بن �سالح العبداللطيف37

154.8000.160.08كليثم بنت �سلطان بن حممد ال�سالمي38

86.0000.090.05عبدالعزيز بن حممد بن �سالح الدبيخي39

275.6360.290.15الأمرية فهدة بنت ح�سني بن عبدالرحمن العذل40

14.6140.020.01ه�سام بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الع�سكر41

1.143.8001.210.61�سركة القفاري القاب�سة42

94.600.000100.0050.00 املجموع

 امل�سدر:ال�سركة

 وصف كبار مساهمي الشركة قبل وبعد الطرح 1   3

جدول 56 و�شف كبار �مل�شاهمني قبل وبعد �لطرح

عدد �ال��شهم�ل�شركاء
قبل �لطرح

�لقيمة بالريال 
قبل �لطرح

�لن�شبة
)%(

عدد �ال��شهم
بعد �لطرح

�لقيمة بالريال
بعد �لطرح

�لن�شبة
)%(

الأمري م�سعل بن عبد العزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود

12.040.000120.400.000%12.7312.040.000120.400.000%6.36

25.21%50.4247.695.600476.956.000%47.695.600476.956.000�سركة جمموعة العبداللطيف القاب�سة

2.73%5.455.160.00051.600.000%5.160.00051.600.000�سركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000�سليمان بن �سالح بن عبدالعزيز الراجحي

2.50%5.004.730.00047.300.000%4.730.00047.300.000عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القا�سم

8.20%16.4015.514.400155.144.000%15.514.400155.144.000اأخرون*

50.00%94.600.000946.000.000---اجلمهور

100%100189.200.0001.892.000.000%94.600.000946.000.000املجموع

 *متت الإ�سارة اإليهم يف ق�سم »امل�ساهمني يف ال�سركة قبل وبعد الطرح«
امل�سدر:ال�سركة
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 الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة 2   3

شركة مجموعة العبداللطيف القابضة
�سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010139822 تاأ�س�ست يف عام 1416هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 58 مليون ريال �سعودي وتعمل ال�سركة يف 
جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وامل�سانع يف عدة جمالت )ال�سناعية والبرتوكيماوية وال�ستثمارية والعقارية والعديد من املجالت( 

ولها العديد من ال�ستثمارات داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها عمر بن �سليمان العبداللطيف.

جدول 57 �مل�شاهمون يف �شركة جمموعة �لعبد�للطيف �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

33.03%0.91%65.52%3.800.00038.000.000عمر �سليمان العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000�سليمان عمر العبداللطيف

3.48%0.91%6.90%400.0004.000.000اأحمد عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000عبداللطيف عمرالعبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000بدر عمر العبداللطيف

3.48%-6.90%400.0004.000.000فهد عمر العبداللطيف

50.42%1.82%100%5.800.00058.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبد اللطيف حمد العبداللطيف للتجارة
ال�سركة  ال�سركة 1.2 مليون ريال �سعودي وتعمل  راأ�س مال  تاأ�س�ست يف عام 1423هـ ويبلغ  التجاري رقم 1010175160  ال�سجل  �سركة م�ساهمة مقفلة مبوجب 
يف جمال جتارة العطور والتجميل بالإ�سافة اإلى ن�ساطها العقاري وال�ستثماري يف العديد من ال�سركات امل�ساهمة داخل وخارج اململكة ويرتاأ�س جمل�س اإدارتها 

عبداللطيف بن حمد العبداللطيف.

جدول 58 �مل�شاهمون يف �شركة عبد�للطيف حمد �لعبد�للطيف للتجارة

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.45%-8.33%10.000100.000عبداللطيف حمد العبداللطيف 

0.45%-8.33%10.000100.000ح�سه عمر �سليمان العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000منال عبداللطيف حمد العبد اللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأمال عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اجلوهرة عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000نوف عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مي عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000مها عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000العنود عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000اأحمد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000فهد عبداللطيف حمد العبداللطيف

0.45%-8.33%10.000100.000ملا عبداللطيف حمد العبداللطيف

5.45%0%100%120.0001.200.000املجموع

امل�سدر:ال�سركة
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شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
بداأت جمموعة املعجل ن�ساطها يف عام 1950م، يف جتارة املنتجات الغذائية. ويف عام 1954م ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 21.2 مليون ريال �شعودي حتول ن�شاط 
املجموعة اإلى جتارة احلديد والأ�سمنت ومواد البناء با�سم حمالت املعجل ثم تاأ�سي�س �سركة املعجل للتجارة واملقاولت. وخالل عام 1983م بداأت املجموعة يف 

اإ�سافة الأن�سطة ال�سناعية والرتفيهية لالأن�سطة ال�سابقة.

جدول 59 �مل�شاهمون يف �شركة �ملعجل للتجارة و�ملقاوالت

�مللكية �ملبا�شرة يف ن�شبة �مللكية )%(�لقيمة بالريالعدد �ال��شهم���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
��شمنت �ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

2.225%-44.50%94.5639.456.300�سالح عبدالعزيز ابراهيم املعجل 

2.775%-55.50%117.93711.793.700�سعد عبدالعزيز ابراهيم املعجل

5.00%0%100%212.50021.250.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة

شركة القفاري القابضة 
األف ريال  �سركة القفاري القاب�سة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010253197 تاأ�س�ست يف عام 1429هـ ويبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 
�سعودي، وتعمل ال�سركة يف جمال ال�ستثمار بامل�ساركة وامل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة وال�ستثمار يف الأرا�سي والعديد من املجالت، ولها العديد من 

ال�ستثمارات داخل اململكة ومدير ال�سركة هو قفاري بن �سالح بن عبدالرحمن القفاري.

جدول 60 �مل�شاهمون يف �شركة �لقفاري �لقاب�شة

�مللكية �ملبا�شرة يف ��شمنت ن�شبة �مللكية )%(�حل�شة بالريال �ل�شعودي���شماء �مل�شاهمني بال�شركة
�ملدينة

�مللكية �لغري مبا�شرة يف 
��شمنت �ملدينة

0.91%-75.00%75.000�سالح عبدالرحمن القفاري

0.3%0.7%25.00%25.000 قفاري �سالح القفاري

1.21%0.70%100%100.000املجموع

 امل�سدر:ال�سركة
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 مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات. 7

 بيان مسئولية اإلدارة عن المعلومات المالية 1   3
املالية  املعلومات  واأن جميع  املراجعة  املالية  القوائم  تغيري جوهري من  اأي  دون  الإ�سدار م�ستخرجة  ن�سرة  الواردة يف  املالية  املعلومات  باأن  الإدارة  يقر جمل�س 
مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية للم�سدر واأنه قد مت اإعداد القوائم املالية املراجعة وفًقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 
للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية. كذلك، تقر ال�سركة باأن راأ�س مالها العامل كاٍف لفرتة الاثني ع�سر �سهًرا التي تلي تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه.

ال�سابقتني لالإدراج والفرتة  اأي تغيريات �سلبية جوهرية يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنتني  اإدارة ال�سركة بعدم وقوع  اأع�ساء جمل�س  كذلك يقر 
املنتهية يف 30 يونيو 2012م وحتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. 

كما يقر اأع�شاء جمل�ص االإدارة باأن ال�شركة ال تنوي اإجراء اأي تغيری جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.

 تحليل اإليرادات والمصاريف 2   3
يبني اجلدول التايل قوائم الدخل الفعلية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب، 2009م و2010م و2011م والفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2012م  ل�سركة اإ�سمنت 

املدينة:

جدول 61 قو�ئم �لدخل

�لن�شف �ال�ول 
2012 مر�جعة

�لن�شف �ال�ول 
2011م غري 

مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي

263.960 213.798 414.970 426.656 338.985 الإيرادات

)93.804( )91.224( )172.637( )164.032( )137.113( تكلفة الإيرادات *

170.156 122.574 242.332 262.624 201.872 الربح الإجمايل

)4.807( )4.735( )9.229( )7.618( )7.624( م�ساريف اإدارية وعمومية

)2.163( )996( )2.563( )4.455( )5.098( م�ساريف بيع وت�سويق

)39( )35( )77( )5.891( )5.898( امل�ساريف التمويلية

1.431 539 343 86 )217( اإيرادات اأخرى

164.578 117.347 230.807 244.746 183.035 �سايف الربح الت�سغيلي

)4.163( )2.947( )8.146( )7.570( )4.613( الزكاة

160.415 114.400 222.660 237.176 178.422 �سايف الربح

%64.5 %57.3 %58.4 %61.6 %59.6 هام�س الربح املجمل

%23.5 %6.9- %2.7- %25.9 %13.6 منو الإيرادات

%1.8 %2.2 %2.2 %1.8 %2.2 ن�سبة امل�ساريف الإدارية والعمومية لالإيرادات

%0.8 %0.5 %0.6 %1.0 %1.5 ن�سبة م�ساريف البيع والت�سويق لالإيرادات

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
* متت الإ�سارة اإلى تكلفة الإيرادات يف ق�سم تكلفة الإيرادات

�سهد املعدل النمو ال�سنوي املركب لإيرادات �سركة اإ�سمنت املدينة منوًا مطردا بلغ 10.6% بني عامي 2009م و2011م. هذا وقد �سجلت اإيرادات ال�سركة ارتفاعًا بلغ 
25.9% يف عام 2010م مقارنة بالعام ال�سابق نتيجة لزدياد كمية املبيعات من الإ�سمنت، وذلك بالرغم من فر�س حظر حكومي على ت�سدير الأ�سمنت بداية من 
�سهر يونيو 2008م، مما حدا بال�سركة اإلى عر�س خ�سومات على الكميات املباعة كرد فعل على ازدياد حدة املناف�سة بال�سوق املحلية بعد حظر ت�سدير ال�سمنت. 
كما انخف�ست اإيرادات ال�سركة يف عام 2011م بن�سبة 2.7% مقارنة مع العام الذي قبله، وذلك ب�سبب عطل طارئ يف اإحدى طاحونتي الكلنكر، يف فرتة كانت 

الطاحونة الثانية خاللها حتت ال�سيانة الدورية، مما نتج عنه توقف تام لالإنتاج لفرتة اأ�سبوع تقريبا.

اأما بالن�سبة لل�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م، فقد �سجلت الإيرادات ارتفاعا مقداره 23.5% مقارنة بنف�س الفرتة يف 2011م وذلك ب�سبب  زيادة الطلب  مع 
ارتفاع �سعر البيع لال�سمنت.
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اإليرادات
زادت اإيرادات بيع الإ�سمنت البورتالندي العادي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 19.6% بني عامي 2009م و2011م. بينما مبيعات ال�سمنت املقاوم من الكربيت 
بداأت تنخف�س من 45.3 األف ريال �سعودي يف العام املايل 2009م ، اأما يف العام املايل 2011م فقد مثلت مبيعات الإ�سمنت البورتالندي ن�سبة 100% من مبيعات 
ال�سركة وذلك ب�سبب تزايد الطلب عليه مما �سجع الإدارة على تفادي الوقت املهدور اأثناء تغيري الإنتاج من �سنف اإلى اأخر والرتكيز على �سنف واحد خا�سة يف 

�سنة 2010م ، مما جعل الإنتاج الفعلي يبلغ يف تلك ال�سنة ما يقرب من 114% من الطاقة الإنتاجية ال�سمية للم�سنع. 

وكما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه، اأ�سهمت الإيرادات التي حققتها مبيعات الإ�سمنت البورتالندي العادي باجلزء الأكرب من جمموع اإيرادات �سركة اإ�سمنت املدينة 
بني عامي 2009م و2011م حيث �سكلت، يف املتو�سط، ما ن�سبته 93.2% من جمموع اإيرادات ال�سركة خالل الفرتة. اأما بالن�سبة ملبيعات الإ�سمنت املقاوم للكربيت، 
الإ�سمنت  وبيع  اإنتاج  ال�سركة على  اإدارة  ال�سبب يف تركيز  الفرتة ذاتها. ويرجع  ال�سركة خالل  اإيرادات  املتو�سط من جمموع  ن�سبته 6.4% يف  اأ�سهمت مبا  فقد 
البورتالندي العادي اإلى تزايد الطلب عليه مما �سجع الإدارة على تفادي الوقت املهدور اأثناء تغيري الإنتاج من �سنف اإلى اأخر والرتكيز على �سنف واحد خا�سة 
يف �سنة 2010م، مما جعل الإنتاج الفعلي يبلغ يف تلك ال�سنة ما يقرب من 114% من الطاقة الإنتاجية ال�سمية للم�سنع. وقد انخف�ست املبيعات يف العام 2011م 
مقارنة بالعام 2010م نتيجة التوقف التام لالإنتاج لفرتة اأ�سبوع تقريبا بالإ�سافة اإلى دخول �سركات جديدة �سوق ت�سنيع الأ�سمنت مما ا�سطر ال�سركة اإيل خف�س 

توقعها لإنتاج ال�سمنت من 2 مليون طن يف 2010م اإلى 1.9 مليون طن يف عام 2011م. 

اإليرادات حسب نوع اإلسمنت والتعبئة
يبني اجلدول التايل تفا�سيل املبيعات ح�سب نوع الإ�سمنت والتعبئة:

جدول 62 تفا�شيل �ملبيعات

�لن�شف �ال�ول 2012م  �لن�شف �ال�ول  2011م  2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

الإ�سمنت البورتالندي العادي

175.051 142.310 280.241 269.279 190.713 مبيعات ا�سمنت غري معّباأ

88.909 71.499 134.729 132.055 99.195 مبيعات الأكيا�س

263.960 213.809 414.970 401.334 289.908 اإجمايل جزئي

اإ�سمنت مقاوم للكربيت

- - - 24.744 43.066 مبيعات ا�سمنت غري معّباأ

- - - 579 2.281 مبيعات الأكيا�س

- - - 25.323 45.346 اإجمايل جزئي

- - - - 3.731 كلينكر

263.960 213.809 414.970 426.656 338.985 اإجمايل الإيرادات

الن�سبة من اإجمايل الإيرادات

الإ�سمنت البورتالندي العادي

%66.3 %66.6 %67.5 %63.1 %56.3 مبيعات ا�سمنت غري معّباأ

%33.7 %33.4 %32.5 %31.0 %29.3 مبيعات الأكيا�س

اإ�سمنت مقاوم للكربيت

- - - %5.8 %12.7 مبيعات ا�سمنت غري معّباأ

- - - %0.1 %0.7 مبيعات الأكيا�س

- - - - %1.1 كلينكر

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة

كانت كمية املبيعات من الإ�سمنت يف �سكل ا�سمنت غري معّباأ هي الأعلى حيث تكون هذه املبيعات اإلى م�سانع اخلر�سانة اجلاهزة وت�سنيع الطوب الإ�سمنتي التي 
ت�ستخدم الإ�سمنت بكميات كبرية وبدون اأي تخزين. مثلت املبيعات يف �سكل ا�سمنت غري معّباأ يف املتو�سط ن�سبة 6.2%  من اإجمايل املبيعات بينما مثلت مبيعات 
الأكيا�س ن�سبة 0.3% من اإجمايل املبيعات خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. وتبلغ قدرة امل�سنع الإنتاجية 5.000 طن من الكلنكر يف اليوم مبا يعادل 1.75 
مليون طن من الأ�سمنت �سنويًا، يف حني اأن امل�سنع متكن من اإنتاج 2 مليون طن من الأ�سمنت خالل �سنة 2010م و 1.9 مليون طن من ال�سمنت عن طريق التحكم 

اجليد واحلد من اخل�سائر خالل عملية الإنتاج وا�ستخدام خمزون اإ�سايف من خمزون الكلنكر من اإنتاج ال�سركة خالل العامني 2009م و 2010م. 
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وبالن�سبة للبيانات الن�سف �سنوية وكما هو مبني باجلدول اأعاله فاإن مبيعات الأ�سمنت املعباأ وغري املعباأ بلغت 100% يف الن�سف الأول من عام 2011م و100% اأي�سا 
يف ال�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م اأي�سا يف ظل حمدودية الطلب على ال�سمنت املقاوم للكربيت.

وتدير ال�سركة اأي�سا �سيا�سات خ�سم بغر�س احلفاظ على ا�ستقرار اأ�سعارها مقابل اأ�سعار املناف�سني يف ال�سوق. وقد مت الإبقاء على �سعر البيع الإجمايل لالإ�سمنت 
البورتالندي العادي عند 240 ريال للطن الواحد خالل العام 2011م وكذلك خالل ال�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م. اأما فيما يتعلق مبنح خ�سومات للعمالء 
فقد انخف�ست اخل�سومات خالل الن�سف الأول من عام 2012م جلعل الأ�سعار مناف�سة ح�سب ال�سعر ال�سائد بال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك، وطبقا ل�سيا�سة ال�سركة، 

توجد ثالثة �سرائح خ�سم للعمالء تختلف على اأ�سا�س الكمية املباعة من ال�سمنت يوميا كما هو مو�سح باجلدول التايل:

جدول 63 �شر�ئح �خل�شم على �ملبيعات

�لن�شف �ال�ول 
2012م

�لن�شف 
�ال�ول 
2011م

2011م 2010م 2009م �لكمية �ملبيعة يوميا �ملبالغ بالريال �ل�شعودي لكل طن

مبيعات ا�سمنت غري معّباأ

15-10 40-30 30–40 40-35 40-35 اأكرث من 1.000 طن )ال�سريحة "اأ"( 

10-5 35-35 25–35 35-30 35-30 من 300 طن حتى 500 طن )ال�سريحة "ب"( 

5-0 30-20 20–30 30-25 30-25 من 100 طن حتى 300 طن )ال�سريحة "ج"( 

مبيعات الأكيا�س

10 20 20 30 30 مدينة الريا�س

5 10 10 20 20 من امل�سنع 

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة

اإليرادات حسب التوزيع الجغرافي
متكنت �سركة ا�سمنت املدينة خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م من توزيع منتجاتها يف املنطقة الو�سطى واملنطقة الغربية من اململكة بينما �ساهمت مبيعات 
الت�سدير بجزء �سغري خالل �سنة 2008م ثم توقفت ال�سركة عن الت�سدير بعد �سدور مر�سوم ملكي يحظر ت�سدير الإ�سمنت بداية من �سهر يونيو 2008م. ول 
توجد لدى ال�سركة النية لتغطية املنطقة ال�سرقية نتيجة لتمكنها من توزيع كامل اإنتاجها يف منطقتي الريا�س واملنطقة الغربية، عدا عن الت�سبع املالَحظ يف املنطقة 
ال�سرقية. اأما بالن�سبة للعام 2011م، فقد لوحظ انخفا�س يف مبيعات املنطقتني الو�سطى والغربية بن�سبة 6.8% و 8.4% على التوايل بالتوازي مع النخفا�س العام 

للمبيعات مقارنة بعام 2010م نتيجة التو�شعات التي متت لبع�ص امل�شانع املناف�شة وذلك بدخول خطوط انتاج جديدة.

اأما بالن�سبة للن�سف الأول من عام 2012م فقد ارتفعت مبيعات املنطقة الو�سطى بن�سبة 11.6% وكذلك ارتفعت مبيعات املنطقة الغربية بن�سبة 7.5% وذلك 
لزيادة الطلب باملنطقتني الغربية والو�سطى ول�سد النق�س باملنطقة الغربية. 

جدول 64 �ملبيعات ح�شب �ملنطقة

�لن�شف �ال�ول 2012م �لن�شف �ال�ول 2011م 2011م 2010م 2009م �لكمية: ��لف طن

982 880 1.678 1.800 1.311 املنطقة الو�سطى )الريا�س( 

129 120 229 250 302 املنطقة الغربية 

- - - - - الت�سدير 

1.111 1.000 1.907 2.050 1.613 الإجمايل

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة
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اإليرادات حسب العمالء
�ساهم اأكرب خم�سة عمالء لل�سركة بن�سبة 41.8% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف املتو�سط خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م، ما يعك�س عدم تركز مبيعات 
ال�سركة وعدم ارتباطها بفئة معينة من العمالء. وتوجد اتفاقيات توزيع بني ال�سركة و�سركة را�سد الرا�سد واأولده و�سركة اجلري للتجارة خا�سة بالن�سبة ملبيعات 
ال�سمنت الغري معباأ. ول تنوي ال�سركة الدخول يف اتفاقية مبيعات مع جميع عمالئها لكي تتمكن من ال�ستفادة من اأف�سل الفر�س املتاحة يف ال�سوق من حيث الكمية 

وال�سعر. ما يعك�س جهود ال�سركة حيال تطوير اأ�سواق جديدة واكت�ساب عمالء جدد.

وخالل ال�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م، مثلت اإيرادات اأكرب خم�سة عمالء 33.5% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة مقارنة بن�سبة 42.6% من نف�س الفرتة من 
العام 2011م، وذلك لرتكيز ال�سركة على عدد اأكرب من املوزعني والعمالء. 

جدول 65 ��كرب ع�شرة عمالء

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

�لن�شف 
�ال�ول 
2012م

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

�لن�شف 
�ال�ول  
2011م

)%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2011م )%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2010م )%( من 
��جمايل 
�ملبيعات

2009م ��لف ريال �شعودي

%16.5 43.535 %20.2 43.284 %21.3 88.468 %21.3 90.937 %18.1 61.461 �سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد 
واأولده

%6.0 15.758 %7.8 16.584 %7.6 31.648 %10.3 43.792 %6.1 20.738 �سركة اجلري للتجارة، الريا�س 

%4.0 10.623 %4.3 9.231 %4.0 16.401 %4.7 20.141 %7.6 25.773 �سايغ بتونفال للخر�سانة اجلاهزه

%3.2 8.510 %3.9 8.384 %3.8 15.659 %3.8 16.408 %3.8 12.829 حممد وعبد الرحمن ال�سعد البواردي

%3.2 8.353 %3.1 6.723 %2.9 12.208 %3.1 13.139 %3.9 13.069 جمموعة اإبراهيم وعلي وحممد احلبيب

%3.4 9.038 %2.9 6.102 %2.9 12.123 %2.7 11.367 %2.9 9.980 فهد دحيم ال�سبيعي، الطائف

%2.5 6.636 %2.6 5.590 %2.3 9.575 %2.6 10.979 %2.0 6.725 فواز ال�سويد، الريا�س

%1.4 3.601 %3.2 6.795 %2.7 11.164 %2.5 10.802 %3.1 10.633 موؤ�س�سة القبوري لل�سرياميل ومواد 
البناء، الطائف

%3.9 10.253 %6.4 13.689 %6.1 25.495 %2.1 9.113 - - موؤ�س�سة البلحة للتجارة والت�سويق

%3.2 8.322 %4.7 10.045 %2.1 8.513 - - - - �سعاع امل�سمك

%47.2 124.629 %59.1 126.427 %55.7 231.254 %53.1 226.678 %47.6 161.208 �الإجمايل

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة

تكلفة اإليرادات
جدول 66 تكلفة �الإير�د�ت

�لن�شف �ال�ول 
2012م 

�لن�شف �ال�ول 
2011م 

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

31.938 34.413 68.604 57.410 49.747  املواد اخلام 

11.761 10.497 22.890 20.100 17.514  الأجور والبدلت 

16.187 18.354 40.124 33.731 27.054  التكاليف ال�سناعية الغري مبا�سرة

23.579 23.014 47.022 43.997 43.033  الإهالك والإطفاء

83.465 86.278 178.640 155.238 137.348  اإجمايل تكاليف الت�سنيع 

10.854 3.832 )5.938( 8.538 )1.410(  التغري يف الإنتاج حتت الت�سغيل 

94.319 90.110 172.702 163.776 135.938  تكلفة الب�ساعة املنتجة 

)515( 1.114 )65( 256 1.174  التغري يف الإنتاج التام 

93.804 91.224 172.637 164.032 137.112  تكلفة الب�ساعة املباعة

1111 1000 1.907 2.050 1.613  كمية املبيعات بالطن 

84 91 91 80 85  متو�سط تكلفة الطن بالريال 

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة
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المواد الخام 
�سكلت تكلفة املواد اخلام يف املتو�سط 37% من اإجمايل التكاليف بينما مّثل الإهالك 28.5% والأجور والبدلت 12.8% ومثلت امل�ساريف ال�سناعية غري املبا�سرة 

21.2% خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م.

تتاألف املواد اخلام من احلجر اجلريي والطني واحلجر الرملي وخام احلديد والدولوميت واجلب�س و النفط والديزل. وتتكون تكلفة هذه املواد اأ�سا�سا من ر�سوم 
حقوق المتياز )التي يتم دفعها لوزارة البرتول واملعادن مقابل حق ا�ستخراج احلجر الطيني و الرملي(، وتكلفة �سراء بع�س املواد اخلام الأخرى كاحلديد والديزل 
وتكاليف نقل املواد اخلام. اأما بالن�سبة للعام 2011م، فقد ارتفعت تكلفة املواد اخلام بن�سبة 19.5% مقارنة بالعام 2010م. وترجع هذه الزيادة باخل�سو�س اإلى 
زيادة حق المتياز الذي تدفعه ال�سركة لوزارة البرتول واملعادن من 2.25 ريال �سعودي للطن امل�ستخرج اإلى 6.75 ريال �سعودي للطن امل�ستخرج وذلك بداية من 
�سهر �سبتمرب 2010م مع انتهاء فرتة الت�سجيع التي تبلغ 5 �سنوات بداية من تاريخ احل�سول على رخ�سة ا�ستغالل املحجر والذي تزامن مع تاأ�سي�س ال�سركة يف 

عام 2005م. 

اأما بالن�سبة لل�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م، فقد انخف�ست تكلفة املواد اخلام بن�سبة 7.2% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م. ويرجع هذا النخفا�س 
وكذلك  الديزل اخلفيف،   تكلفة عن  الأقل  الثقيل  الديزل  ا�ستخدام  اإلى  ال�سركة حتولت  لأن  وذلك  الديزل اخلفيف  ا�ستخدام  النخفا�س يف  اإلى  باخل�سو�س 

النخفا�س يف �سعر �سراء ورق التعبئة.

األجور والبدالت
متثل الأجور والبدلت تكاليف العمال الذين يقومون با�ستخراج املواد اخلام والت�سنيع وامليكانيكيني والكهربائيني ومراقبة اجلودة بامل�سنع. وكما هو مبني يف 
اجلدول اأعلى ال�سفحة، زادت الأجور والبدلت مبعدل منو �سنوي مركب قدره 14.3% خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. وتعود هذه الزيادة اإلى زيادة عدد 
العاملني من 254 عامل يف 2009م اإلى 322 عامل يف 2011م، وزيادة املرتبات واملكافاآت ال�سنوية ومكافاآت نهاية اخلدمة. كما لوحظ ارتفاع يف تكاليف الأجور 

والبدلت الت�سغيلية بن�سبة 12% يف ال�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م وذلك ب�سبب توظيف عمالة جديدة.

التكاليف الصناعية الغير مباشرة
مثلت تكلفة قطع الغيار اأهم بند �سمن التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرة خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. وت�سمل تكلفة قطع الغيار كرات الطحن امل�ستخدمة 
يف طحن الكلنكر، والطوب امل�ستخدم يف الفرن، واأكيا�س الت�سفية، الخ. كما ت�سمل التكاليف ال�سناعية الغري مبا�سرة اأكيا�س التعبئة وم�ساريف ال�سيانة التي 
تتمثل يف ال�سيانة اليومية وال�سنوية، وتكاليف حمطة الكهرباء والتي تتمثل يف تكاليف الوقود امل�ستخدم يف ت�سغيلها، وم�ساريف التاأمني الذي يغطي اأ�سول ال�سركة 
�سد كل الأخطار. و�سهدت التكاليف ال�سناعية الغري مبا�سرة ارتفاعا قدره 19% خالل عام 2011م مقارنة بعام 2010م. وترجع هذه الزيادة بالأ�سا�س اإلى ارتفاع 
�سعر اأكيا�س التعبئة من 0.69 ريال �سعودي للكي�س خالل �سنة 2010م اإلى 0.90 ريال �سعودي للكي�س خالل �سنة 2011م وذلك مع رفع املوردين املحليني لالأ�سعار 
بداية من �سهر دي�سمرب 2010م تبعا لرتفاع الأ�سعار العاملية للورق. كما ترجع هذه الزيادة اإلى بع�س م�ساريف ال�سيانة الدورية للحفارات واآلت املناجم التي مت 
خاللها ا�ستبدال بع�س قطع الغيار التي ل ت�ستبدل ب�سفة �سنوية. و�سهدت التكاليف ال�سناعية الغري مبا�سرة انخفا�سا قدره 11.8% خالل ال�ستة الأ�سهر الأولى 
من عام 2012م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م. ويرجع هذا النخفا�س بالأ�سا�س اإلى انخفا�س التكاليف املتعلقة بقطع الغيار لوجود خمزون لدى ال�سركة 

بالإ�سافة اإلى انخفا�س اأ�سعار ورق التعبئة.

جدول 67 �لتكاليف �ل�شناعية غري �ملبا�شرة

 �لن�شف �ال�ول 
2012م

�لن�شف �ال�ول 
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

4.401 6.390 16.148 12.522 13.625 قطع الغيار

4.843 4.102 9.721 7.518 1.858 ال�سيانة والإ�سالحات

363 335 706 1.455 759 م�ساريف املرافق

- 1.446 2.460 2.841 2.730 م�ساريف مولدات الطاقة

172 129 242 310 173 م�ساريف ال�سيارات

5.646 5.436 10.070 8.832 7.430 مواد التعبئة 

762 516 777 253 479 اأخرى

16.187 18.354 40.124 33.731 27.054 الإجمايل

امل�سدر: اإدارة �سركة ا�سمنت املدينة
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اإلهالك واإلطفاء
ارتفع الإهالك من 43.0 مليون ريال يف 2009م اإلى 47.0 مليون ريال يف 2011م وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب اإ�سافة �سومعتي تخزين لالإ�سمنت خالل عام 2010م 
واللتني بداأ اإهالكهما يف الن�سف الأول من عام 2011م. وقد �سهد الإهالك يف الن�سف الأول من عام 2012م ارتفاعا قدره 2.5% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 

2011م، وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب ا�سافة اأعمال حتت التنفيذ اإلى الآلت و املعدات.

جدول 68 �لتغري يف معدالت �الإهالك

�لن�شف �ال�ول 
2012م

�لن�شف �ال�ول 
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

%7.5-%5 %7.5-%5 %7.5-%5 %7-%5 %7-%5 اآلت وماكينات امل�سنع

%3 %3 %3 %3 %10-%3 املباين و�سبكة الطرق الداخلية

%10 %10 %10 %10 %10 املعدات الثقيلة

%25 %25 %25 %25 %25 ال�سيارات

%15 %15 %15 %15 %15 اأثاث ومفرو�سات

%20 %20 %20 %20 %20 اأجهزة كمبيوتر

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

المصاريف اإلدارية والعمومية
و�سكلت  بلغ %10.  �سنوي مركب  ريال يف عام 2011م مبعدل منو  مليون  اإلى 9.2  ريال يف عام 2009م  مليون  والعمومية من 7.6  الإدارية  امل�ساريف  ارتفعت 
امل�ساريف الإدارية والعمومية يف املتو�سط ما ن�سبته 4.7% من اإجمايل التكاليف الت�سغيلية لل�سركة بني عامي 2009م و2011م. ويعود ال�سبب يف ارتفاع امل�ساريف 

الإدارية والعمومية ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع الرواتب و التربعات والديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

ويبني اجلدول التايل تف�سيل امل�ساريف الإدارية والعمومية لأعوام 2009م و2010م و2011م والن�سف الأول لعامي 2011م و 2012م  ل�سركة اإ�سمنت املدينة.

جدول 69 تف�شيل �مل�شاريف �الإد�رية و�لعمومية

�لن�شف �ال�ول 
2012م

�لن�شف �ال�ول 
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

2.015 1.906 4.033 2.668 2.943 رواتب ومزايا اأخرى للموظفني 

1.031 1.009 1.378 985 958 التربعات 

332 262 525 525 427 الإيجارات 

164 199 505 685 835 ر�سوم مهنية 

172 182 268 281 365 اإ�ستهالكات

839 839 1.678 1.678 1.678 اإطفاءات

253 338 842 796 418 م�ساريف اإدارية وعمومية اأخرى 

4.806 4.735 9.229 7.618 7.624 الإجمايل 

%1.8 %2.2 %2.2 %1.8 %2.2  ن�سبة امل�ساريف الإدارية والعمومية من الإيرادات 

الن�سبة من اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية 

%41.9 %40.3 %43.7 %35.0 %38.6 رواتب ومزايا اأخرى للموظفني 

%21.5 %21.3 %14.9 %12.9 %12.6 التربعات 

%6.9 %5.5 %5.7 %6.9 %5.6 الإيجارات 

%3.4 %4.2 %5.5 %9.0 %11.0 ر�سوم مهنية 

%3.6 %3.8 %2.9 %3.7 %4.8 م�ساريف اإدارية وعمومية اأخرى 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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زادت رواتب املوظفني ومنافع اأخرى مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 17.1% وقد مثلت 38.6% من اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية خالل الفرتة من 2009م اإلى 
2011م. وترجع الزيادة اإلى زيادة املرتبات وكذلك زيادة عدد املوظفني.

متثل التربعات املبالغ التي قامت ال�سركة بالتربع بها لنادي مرات وجمعية القراآن والتي يتم التربع بها يف �سهر رم�سان. اأما بالن�سبة لالإيجارات فت�سمل املركز 
الرئي�سي و�سكن العاملني الذي انخف�س بعد اأن انتهت ال�سركة من بناء �سكن العاملني بالقرب من امل�سنع. وت�سمل الر�سوم املهنية ا�ست�سارات موارد ب�سرية، وتدقيق 
احل�سابات، ومطوري الربجميات وال�ست�سارات القانونية اخلا�سة با�سرتداد املدفوعات للجمارك، وح�ساب الر�سوم املدفوعة للغرفة التجارية ولعالمة ال�سركة 

التجارية والإيجار املدفوع لوزارة البرتول واملعادن.

وترجع الزيادة يف الرواتب واملزايا الأخرى للموظفني خالل العام 2011م مقارنة بالعام 2010 اإلى دفع ال�سركة حافز ميثل راتب �سهرين للموظفني ال�سعوديني 
خالل العام 2011م وكذلك زيادة عدد العاملني بال�سركة.

اأما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو للعام 2012م، فرتجع الزيادة يف الرواتب واملزايا الأخرى للموظفني بن�سبة 5.7% اإلى زيادة عدد املوظفني مقارنة بنف�س 
الفرتة من عام 2011م. 

المصروفات البيعية والتسويقية
متثل امل�سروفات البيعية والت�سويقية العمولت واملرتبات والأجور وم�سروفات اأخرى. 

العمولت

مثلت العمولت يف املتو�سط 51.9% من امل�سروفات البيعية والت�سويقية وقد انخف�ست مبعدل منو �سنوي مركب قدره 56.8% خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. 
ومتثل هذه العمولت املبالغ التي يتم دفعها للموزعني الرئي�سني مثل �سركة را�سد الرا�سد واأولده و�سركة اجلري للتجارة. اأما بالن�سبة للن�سف الأول من العام 
2012م فقد ارتفعت العمولت من 277 األف ريال يف الن�سف الأول من العام 2011م اإلى 1.4 مليون ريال يف نف�س الفرتة من العام 2012م وذلك ب�سبب عدم 
�سرف عمولت للموزعني بينما مت �سرف خم�س�س عمولة موزعني بالن�سف الأول من عام 2012. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن بند العمولت ت�سم م�ساريف دعاية 

اأي�سا حيث اأن العمولت مثلت 565 األف ريال من هذا البند.

املرتبات والأجور

مثلت املرتبات والأجور يف املتو�سط 45% من امل�سروفات البيعية والت�سويقية خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. وقد منت مبعدل منو �سنوي مركب قدره %15.7 
خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م وذلك ب�سبب زيادة فى عدد املوظفني وكذلك زيادة يف املرتبات واملكافاآت املرتبطة بها.

اأما بالن�سبة لل�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م فقد ارتفعت رواتب ومزايا اأخرى للموظفني بن�سبة 29% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م وذلك ب�سبب زيادة 
الرواتب والبدلت ملوظفي املبيعات و الت�سويق. 

جدول 70 �مل�شروفات �لبيعية و�لت�شويقية

�لن�شف �ال�ول 
2012م

 �لن�شف �ال�ول 
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

1.241 277 661 2.680 3.550 العمولت 

796 617 1.810 1.684 1.351 رواتب ومزايا اأخرى للموظفني 

126 102 91 90 197 الأخرى 

2.163 996 2.562 4.454 5.098 الإجمايل 

%0.8 %0.5 %0.6 %1.0 %1.5 ن�سبة امل�ساريف البيعية الت�سويقية من الإيرادات 

الن�سبة من اإجمايل امل�ساريف البيعية والت�سويقية 

%57.4 %27.8 %25.8 %60.2 %69.6 العمولت 

%36.8 %61.9 %70.6 %37.8 %26.5 رواتب ومزايا اأخرى للموظفني 

%5.8 %10.2 %3.6 %2.0 %3.9 الأخرى 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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المصاريف التمويلية
متثلت امل�ساريف التمويلية يف الر�سوم ال�سنوية ور�سوم التقييم اخلا�سة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بالإ�سافة اإلى الر�سوم امل�سرفية واخل�سائر الناجمة 
عن تغري اأ�سعار العمالت. وقد انخف�ست مبعدل منو �سنوي مركب قدره 88.6% خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م وذلك نتيجة حتمل ال�سركة م�ساريف متويل 
اإيل  اأدي  ال�سعودي مما  ال�سناعية  التنمية  امل�ستحق ل�سندوق  القر�س  �سداد كامل قيمة  ال�سركة خالل 2010م من  قر�س مرابحة خالل عام 2008م. متكنت 

انخفا�س حاد يف امل�ساريف التمويلية خالل عام 2011م مقارنة بعام 2010م.

اأما بالن�سبة لل�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م فقد ارتفعت امل�ساريف التمويلية بن�سبة 11.4% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م وذلك ب�سبب ارتفاع 
م�ساريف حتويل العمالت.

جدول 71 �مل�شاريف �لتمويلية

 �ل�شف �ال�ول 
2012م 

�لن�شف �ال�ول 
2011م 

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

12 11 19 21 1 تكلفة ال�سمانات امل�سرفية

- - - - 357 م�ساريف متويل املرابحة

- - - 2.103 1.980 الر�سوم ال�سنوية ل�سندوق التنمية ال�سناعية 
ال�سعودي

- - 58 41 31 الر�سوم امل�سرفية

27 24 - 255 حتويل العمالت

- - - 3.471 3.528 ر�سوم التقييم ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية

39 35 77 5.891 5.897 الإجمايل

اإليرادات األخرى
متثلت الإيرادات الأخرى يف الإيجارات واأرباح اأو خ�سائر بيع الأ�سول واخلردة وا�سرتداد م�ساريف تاأمني. ارتفعت الإيرادات الأخرى يف عام 2011م اإلى 343 األف 

ريال مقارنة بعام 2010م  نتيجة ح�سول ال�سركة على اأرباح فروقات عملة. 

وبالنظر اإلى الن�سف الأول من عام 2012م فقد لوحظ ارتفاع ملحوظ يف هذا البند لي�سل اإلى 1.4 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 539 األف ريال �سعودي يف نف�س 
األف ريال وا�سرتداد ديون  اإلى ا�سرتداد خم�س�س مكافاآت للموظفني مببلغ 825  الفرتة من العام 2011م ويرجع ال�سبب الرئي�سي خلف هذا الرتفاع امللحوظ 

م�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 582 األف ريال. 

الدخل قبل الزكاة 
انخف�س الدخل قبل الزكاة من 244.7 مليون ريال يف عام 2010م اإلى 230.8 مليون ريال يف عام 2011م ومع ذلك بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب 12.3%. ويعود 
ال�سبب يف هذا النخفا�س اإلى النخفا�س امللحوظ يف م�ساريف الإهالك والإطفاء وامل�ساريف التمويلية. اأما بالن�سبة للن�سف الأول من العام 2012م فقد ارتفع 

الدخل قبل الزكاة بن�سبة 40.3% ب�سبب ارتفاع الإيرادات.

الزكاة
اأما بالن�سبة للزكاة فقد لوحظ ارتفاع الزكاة من 4.6 مليون ريال يف العام 2009م اإلى 8.1 مليون ريال يف العام 2011م وذلك نظرًا لنمو املعدل ال�سنوي املركب 
للدخل قبل الزكاة على مدى الفرتة. وكذلك احلال بالن�سبة للن�سف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت الزكاة بن�سبة 41.3% مقارنة بنف�س الفرتة من 

العام املايل 2011م نظرا لرتفاع الأرباح الت�سغيلية.

صافي الربح
�سهد املعدل النمو ال�سنوي املركب ل�سايف ربح �سركة اإ�سمنت املدينة منوًا مطردا بلغ 11.7% بني عامي 2009م و2011م. كما انخف�س �سايف ربح ال�سركة يف عام 
2011م بن�سبة 6.1% مقارنة مع العام الذي قبله، وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب تركيز ال�سركة على اإنتاج وبيع الإ�سمنت البورتالندي العادي، وذلك ب�سبب عطل طارئ 

يف اإحدى طاحونتي الكلنكر، يف فرتة كانت الطاحونة الثانية خاللها حتت ال�سيانة الدورية، مما نتج عنه توقف تام لالإنتاج لفرتة اأ�سبوع تقريبا.
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اأما بالن�سبة لل�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م، فقد �سجلت الإيرادات ارتفاعا قدره 23.5% مقارنة بنف�س الفرتة يف 2011م وذلك ب�سبب  زيادة الطلب مع 
ارتفاع �سعر البيع لال�سمنت.

 التدفقات النقدية 2   3

  جدول 72 �لتدفقات �لنقدية

�لن�شف �ال�ول 
2012م مر�جعة

�لن�شف �ال�ول 
2011م غري مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي 

188.444 132.028  261.865 299.557 175.074 �سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية 

)38.175( )19.052( )40.101( )51.205( )12.619( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

)52.800( )79.200( )211.200( )332.001( )50.000( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية 

97.469 33.776  10.564 )83.649( 112.455 �سايف التغريات يف النقدية وما يف حكمها 

63.506 52.941  52.942 136.591 24.137 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة/الفرتة 

160.975 86.717 63.506 52.942 136.592 النقدية وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة/الفرتة 

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

يتمثل امل�سدر الرئي�سي ل�سيولة ال�سركة يف التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية. وقد بلغ ر�سيد التدفقات النقدية يف نهاية ال�سنة 52.9 مليون ريال يف عام 
2010م بانخفا�س مقداره 83.7 مليون ريال عن عام 2009م. ويعزى هذا النخفا�س الكبري اإجماًل اإلى انخفا�س النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية خالل 

عام 2009م مقارنة بالعام ال�سابق له، والذي مثل �سراء ماكينات للم�سنع ومعدات نقل ثقيل خالل عام 2008م.

من جهة اأخرى، ارتفع الر�سيد النقدي يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م حيث �سجل 63.5 مليون ريال. ويعزى هذا الإرتفاع الى النخفا�س يف ح�ساب �سراء 
ممتلكات ومعدات، حيث قامت ال�سركة ب�سرف مبلغ وقدره 70.7 مليون ريال ل�سراء معدات وممتلكات للم�سنع خالل عام 2010م مقارنة باإنفاق بلغ قدره 37.6 
مليون ريال يف عام 2011م. ا�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة يف عام 2010م بت�سديد كامل قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي. وقامت ال�سركة اأي�سا بتوزيعات اأرباح 
نقدية للم�ساهمني مببلغ 79.2 مليون ريال. بالإ�سافة اإلى ال�سرف على اأعمال اخلط الثاين لالإنتاج بتكلفة 21.4 مليون ريال حيث اأن كل هذه املبالغ مت دفعها يف 

عام 2010م مما اأدى اإلى انخفا�س النقدية مقارنة بعام 2011م.

اأما بالن�سبة لر�سيد النقد يف نهاية يونيو 2012م، فقد بلغ 160.9 مليون ريال م�سجال ارتفاعا مببلغ 74.3 مليون ريال مقارنة بيونيو 2011م وذلك نتيجة لزيادة 
املتح�سالت النقدية من املبيعات. 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 جدول 73 �لتدفقات �لنقدية من �ال�ن�شطة �لت�شغيلية

�لن�شف �ال�ول 2012م 
مر�جعة

�لن�شف �ال�ول 2011م 
غري مر�جعة

2011م 
مر�جعة

2010م 
مر�جعة 

2009م 
مر�جعة

��لف ريال �شعودي

160.415 114.400  222.660  237.176  178.423  �سايف ربح الفرتة  

25.210 24.791  48.969  49.428  48.604  ال�ستهالك والإطفاء  

402 381  1.031  614  743  مكافاأة نهاية اخلدمة  

186.027 139.572 272.660 287.218 227.770 الربح ال�سايف قبل التغري يف راأ�س املال العامل

17.765 14.880 )5.737( )5.552( )22.233(  املدينون  

8.728 2.119 )11.803(  11.037 )21.349(  املخزون  

)7.118( )12.294( )5.220( )403(  523  م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى  

)3.915( )5.836( )13( )54( -  اأر�سدة مدينة لأطراف ذوي عالقة  

2.184 700  628  219 )12.181(  الدائنون  

)11.147( )2.388(  10.867  4.158  1.944  م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى  

)4.000( )4.654(  546  2.957  600  خم�س�س الزكاة  

)80( )71( )64( )24( -  مدفوعات مكافاأة نهاية اخلدمة  

188.444 132.028 261.864 299.556 175.074 �سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل  

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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ارتفع �سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية مببلغ 124.5 مليون ريال لي�سل اإلى 299.6 مليون ريال بنهاية عام 2010م. وقد نتج ذلك عن ارتفاع �سايف 
الدخل مببلغ 58.7 مليون ريال ب�سبب زيادة املبيعات خالل العام.

كما انخف�ست �سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل يف 2011م مببلغ 37.7 مليون لي�سل اإلى 261.9 مليون بنهاية عام 2011م. وقد نتج ذلك عن انخفا�س 
�سافى الدخل عام 2011م مع ارتفاع ار�سدة املدينون واملخزون واملدفوعات املقدمة الأخرى.

اأما يف ال�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م فقد �سهدت �سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل ارتفاعا مببلغ 56.4 مليون ريال مقارنة بنف�س الفرتة خالل 
العام 2011م ويعود ال�سبب الرئي�سي خلف هذا الرتفاع هو ارتفاع �سايف الربح. بالإ�سافة اإلى انخفا�س ر�سيد املخزون بالتدفقات النقدية واملدفوعات املقدمة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

جدول 74 �لتدفقات �لنقدية من �ال�ن�شطة �ال�شتثمارية

�لن�شف �ال�ول
2012م

�لن�شف �ال�ول
2011م 

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

)38.175( )14.752( )37.631( )70.742( )12.249( �سراء ممتلكات ومعدات 

- -      - 64 130 �سايف ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

- )4.300( )2.469(  19.473 )500( امل�ساريف املوؤجلة 

)38.175( )19.052( )40.100( )51.205( )12.619( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م مثلت النفقات الراأ�سمالية  املتو�سط ن�سبة 9.8% من اإجمايل الإيرادات ما ميثل يف املتو�سط 40.2 مليون ريال �سنويا.

وبلغت م�سروفات �سراء الأ�سول الثابتة 12.2 مليون ريال يف عام 2009م، حيث �سكلت م�سرتيات ماكينات ومعدات للم�سنع اجلزء الأكرب من النفقات الراأ�سمالية، 
تلتها تكلفة �سراء �سيارات النقل الثقيل وتكاليف البناء. ويف عام 2010م، ا�ستمر ارتفاع املبالغ النقدية التي ا�ستخدمتها ال�سركة يف �سراء اأ�سول الثابتة لت�سل 
اإلى 70.7 مليون ريال، مثلت يف اأغلبها �سراء ماكينات ومعدات للم�سنع. اأما يف عام 2011م، فقد انخف�ست التدفقات الراأ�سمالية اإلى 37.6 مليون ريال. حيث 
ا�ستثمرت ال�سركة يف �سراء عدد من املاكينات مببلغ 2.0 مليون ريال، ومت �سرف مبلغ وقدره مليون ريال مقابل �سراء اأ�سول اأخرى. وقد قامت ال�سركة ب�سرف 

مبلغ وقدرة 34 مليون متعلقة مب�سروع التو�سعة املقرتح.

اأما يف ال�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م فقد �سهدت النفقات الراأ�سمالية ارتفاعا مببلغ 19.1 مليون ريال مقارنة بنف�س الفرتة خالل العام 2011م وذلك 
ب�سبب زيادة النفقات الراأ�سمالية املتعلقة بزيادة كفاءة خط الإنتاج وت�سمل معدات ت�ساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لطاحونة ال�سمنت.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

جدول 75 �لتدفقات �لنقدية من �ال�ن�شطة �لتمويلية

�لن�شف �ال�ول
2012م

�لن�شف �ال�ول
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

- - - )200.000(  - قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

- - - - )50.000( قرو�س ق�سرية الأجل

)52.800( )79.200( )211.200( )132.000( - توزيعات اأرباح نقدية

- - - - - تعديالت على الأرباح املبقاة

)52.800( )79.200( )211.200( )332.000( )50.000(  �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية بني عامي 2009م و2010م من 50.0 مليون ريال اإلى 332.0 مليون ريال وذلك اإجماًل ب�سبب توزيعات اأرباح 
نقدية بلغت 132.0 مليون ريال و�سداد كامل قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي البالغ 200 مليون ريال. بينما انخف�س �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية 
اإلى 211.2 مليون ريال وذلك ب�سبب توزيع اأرباح نقدية مببلغ 211.2 مليون ريال و�سداد كامل قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي وعدم وجود اأي قرو�س ق�سرية 

الأجل.
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وقد �سهد �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية انخفا�سا قدره 26.4 مليون ريال خالل ال�ستة الأ�سهر الأولى من عام 2012م مقارنة بنف�س 
الفرتة من عام 2011م، وذلك ب�سبب توزيع اأرباح نقدية عن اأرباح الربع الرابع من العام 2011م بقيمة 52.8 مليون ريال خالل الربع الأول من عام 2012م. 

 تحليل بنود الميزانية العامة 2   3
يبني اجلدول التايل املركز املايل لل�سركة خالل الفرتة التاريخية:

جدول 76 حتليل بنود �مليز�نية �لعامة

�لن�شف �ال�ول
2012م مر�جعة

�لن�شف �ال�ول
2011م غري مر�جعة

2011م مر�جعة 2010م مر�جعة 2009م مر�جعة ��لف ريال �شعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة 

160.975 86.718 63.506 52.942 136.591 النقدية يف البنوك وال�سندوق 

39.479 36.626 57.244 51.507 52.862 املدينون 

90.995 85.801 99.723 87.920 98.957 خمزون 

20.507 20.463 13.389 8.169 859 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى 

3.981 5.890 67 54 - اأر�سدة مدينة لأطراف ذوي عالقة 

315.937 235.498 233.929 200.592 289.269 جمموع املوجودات املتداولة 

موجودات غري متداولة 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 اأرا�سي 

804.710 809.380 808.921 818.580 792.180 ممتلكات ومعدات 

2.528 6.654 3.984 3.193 27.815 امل�ساريف املوؤجلة 

810.838 819.634 816.505 825.373 823.595 جمموع املوجودات غري املتداولة 

1.126.775 1.055.132 1.050.434 1.025.965 1.112.864 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

املطلوبات املتداولة 

ــ ــ - - 35.000 اجلزء املتداول من القر�س طويل الأجل 

15.929 13.816 13.744 13.116 12.897 دائنون 

15.210 13.102 26.357 15.490 11.332 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

4.200 3.000 8.200 7.654 4.697 خم�س�س الزكاة 

35.339 29.918 48.301 36.260 63.926 جمموع املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غري متداولة 

ــ ــ - - 165.000 اجلزء الغري متداول من القر�س 

3.248 2.268 2.926 1.959 1.369 تعوي�سات نهاية اخلدمة 

3.248 2.268 2.926 1.959 166.369 جمموع املطلوبات غري املتداولة 

38.587 32.186 51.227 38.219 230.295 جمموع املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني 

946.000 880.000 880.000 880.000 704.000 راأ�س املال 

ــ 26.287 48.553 26.287 17.989 احتياطي نظامي 

142.188 116.659 70.653 81.459 160.580 اأرباح مبقاة 

1.088.188 1.022.946 999.206 987.746 882.569 جمموع حقوق امل�ساهمني

1.126.775 1.055.132 1.050.434 1.025.965 1.112.864 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 
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رأس المال العامل
جدول 77 ر���ض �ملال �لعامل

�لن�شف �ال�ول
2012م 

�لن�شف �ال�ول
2011م   

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

املوجودات املتداولة 

160.975 86.718 63.506 52.942 136.591 النقدية يف البنوك وال�سندوق 

39.479 36.626 68.760 58.414 52.862 املدينون 

90.995 85.801 99.723 87.920 98.957 خمزون 

20.507 20.463 1.873 1.262 859 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى 

3.981 5.890 67 54 - اأر�سدة مدينة لأطراف ذوي عالقة 

315.938 235.498 233.929 200.592 289.269 جمموع املوجودات املتداولة 

املطلوبات املتداولة 

- ــ - - 35.000 اجلزء املتداول من القر�س طويل الأجل 

15.929 13.816 13.744 13.116 12.897 دائنون 

  15.210 13.102 26.357 15.490 11.332 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

4.200 3.000 8.200 7.654 4.697 خم�س�س الزكاة 

35.339 29.918 48.301 36.260 63.926 جمموع املطلوبات املتداولة 

280.599 205.580 185.628 164.332 225.343 راأ�س املال العامل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

النقدية في البنوك والصندوق
متثل النقدية يف البنوك وال�سندوق ب�سكل اأ�سا�سي اأر�سدة ال�سركة يف البنوك. انخف�ست النقدية يف البنوك من 136.6 مليون ريال يف 31 دي�سمرب2009م اإلى 
52.9 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2010م. ويعزى هذا النخفا�س اإلى ارتفاع امل�ساريف الراأ�سمالية خالل 2010م مقارنة بـالعام ال�سابق نتيجة لرتفاع الإنفاق 
الراأ�سمايل على بناء مبنى �سكن العاملني و�سداد كامل قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية خالل العام 2010م. بينما ارتفعت النقدية يف ال�سندوق ولدى البنوك 
اإلى 63.5 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2011م كما ارتفع راأ�س املال العامل يف 2011م بن�سبة 13.0% مقارنة بعام 2010م وذلك ب�سبب ارتفاع النقدية يف امليزانية 

العمومية، وكذلك الزيادة يف ر�سيد املدينون و املخزون.

كما ارتفع راأ�س املال العامل يف 2011م بن�سبة 13% مقارنة بعام 2010م وذلك ب�سبب ارتفاع النقدية يف امليزانية العمومية، وكذلك الزيادة يف ر�سيد املدينون و 
املخزون.

اأما بالن�سبة لأر�سدة ال�سركة النقدية يف يونيو 2012م فقد �سهد ارتفاعا مبقدار 74.3 مليون ريال مقارنة بيونيو 2011م نتيجة لرتفاع املتح�سالت النقدية من 
املبيعات.

المدينون
�سكلت اأر�سدة العمالء يف املتو�سط ما ن�سبته 94.4% من اإجمايل املدينون لل�سركة بني عامي 2009م و2011م. وقد ارتفعت اأر�سدة الذمم املدينة ل�سركة ا�سمنت 
للموردين.  والدفعات املقدمة  الأخرى  املدينة  الذمم  للزيادة يف  نتيجة  العام 2011م  اإلى 57.2 مليون ريال يف  العام 2009م  املدينة من 52.9 مليون ريال يف 
وارتفعت فرتة التح�سيل ملبيعات ال�سمنت خالل الفرتة التاريخية من 35 يوما يف 2009م اإلى 50 يوما يف عامي 2010م و2011م نتيجة تركيز ال�سركة على الكمية 
املحددة لكل عميل ولي�س على احلد الئتماين. ففي حال الو�سول اإلى الكمية الق�سوى، ل ي�سمح له بتجاوزها حتى يقوم ب�سداد امل�ستحقات الواجبة. اأما بالن�سبة 

لأر�سدة املدينون يف يونيو 2012 فقد �سهد ارتفاعا بن�سبة 7.8% مقارنة بيونيو 2011م وذلك نتيجة لزيادة املبيعات.

المخزون
يحتوي املخزون ب�سكل عام على مواد خام، قطع غيار، الإنتاج التام، الإنتاج حتت الت�سغيل، ب�سائع يف الطريق والقرطا�سية. وقد انخف�ست قيمة املخزون يف عام 
2010م نتيجة �سراء قطع الغيار التي هي تعترب اأهم مكونات املخزون حل�سا�سيتها و�سرورتها يف ت�سغيل امل�سنع. ويف عام 2011م ارتفع خمزون الكلنكر حوالى 6 
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مليون ريال وكذلك ارتفع خمزون قطع الغيار حوالى 5.5 مليون ريال مقارنة بالعام 2010م وذلك ل�سرورة توفر الكلنكر لنتاج ال�سمنت وعمل ال�سيانة الالزمة 
لآلت امل�سنع. وقد �سهد ر�سيد املخزون ارتفاعا يف الن�سف الأول من العام 2012م مببلغ 5.2 مليون ريال مقارنة بنف�س الفرتة يف العام 2011م وذلك ب�سبب 

ارتفاع خمزون قطع الغيار.

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
امل�سروفات املدفوعة مقدما تتمثل يف الإيجارات ومدفوعات التاأمني لالأ�سول الثابتة والتاأمني الطبي وتاأمني ال�سيارات وتاأمني اخلزينة. وقد ارتفعت امل�سروفات 
املدفوعة مقدما يف عام 2010م مقارنة بـالعام 2009م ب�سبب اإقفال العتمادات امل�ستندية التي اأ�سدرت من قبل ال�سركة ل�سالح موردين خارجيني. ولكن يف املقابل 
كان هناك ارتفاع يتمثل يف م�ساريف التـامني لهذا ال�سبب النخفا�س احلا�سل يف 2009م يعترب طفيفا مقارنة بـ�سنة 2008م. ويف 2011م ا�ستمر الرتفاع مدعوما 
اإلى دي�سمرب من كل �سنة. وقد كان الرتفاع يف امل�ساريف املقدمة والأر�سدة  باملدفوعات املتعلقة بالإيجارات وهذا ب�سبب تغيري تاريخ الدفع ال�سنوي من يوليو 

املدينة الأخرى يف عام 2011م مببلغ 5.2 ريال نتيجة دفعات مقدمة ل�سراء اآلت.

اأما فيما يخ�س ال�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م، فقد �سهدت امل�ساريف املدفوعة مقدما ارتفاعا طفيفا مبقدار 44 األف ريال مقارنة بنف�س الفرتة من العام 
2011م وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب زيادة الدفعات مقدمة ل�سراء اآلت. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قامت بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �سعودي كدفعة 

اأولى من اإجمايل قيمة عقد �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين والبالغة 547.500.000 ريال �سعودي. 

الدائنون
ميثل الدائنون املبالغ امل�ستحقة ملوردي املواد اخلام واخلدمات لل�سركة. كانت هذه الأر�سدة مرتفعة يف 2008م مقارنة بباقي ال�سنوات لأنها كانت تت�سمن املبالغ 
امل�ستحقة ل�سركة �سينوما التي قامت ببناء امل�سنع والتي مت �سدادها خالل 2009م. ويرجع ال�سبب وراء الثبات الن�سبي يف اأر�سدة الدائنون ما بني 2010م و2009م 
اإلى التزامها ب�سيا�سة الئتمان املمنوح من املورد، بالإ�سافة اإلى دفع جميع امل�ستحقات يف غ�سون 30 يوما كحد اأق�سى. ويف عام 2011م كان الر�سيد 13.7 مليون 
ريال عام 2011 مقابل 13.1 مليون ريال عام 2010 نتيجة الزيادة بالدفعات املقدمة من العمالء مببلغ 1.3 مليون ريال و انخفا�س باملوردين بنف�س املبلغ مع زيادة 

با�ستباقات ح�سن التنفيذ و الذمم الدائنة الخرى مببلغ 6 مليون ريال.  

كما اأنه بالنظر اإلى الأر�سدة الدائنة يف يونيو 2012م يالحظ ارتفاع طفيف يقدر بن�سبة 15.3% مقارنة بيونيو 2011م  ناجتة عن مبالغ �سمانات ح�سن التنفيذ 
لبع�س املوردين.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
تتكون هذه امل�سروفات امل�ستحقة من املرتبات، تذاكر ال�سفر، ر�سوم حقوق امتياز التنقيب عن املواد اخلام، املكافاآت والعمولت. وتعود الزيادة خالل الفرتة من 

2009م اإلى 2011م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 52.5% اإلى زيادة عمليات ال�سركة ب�سكل مطرد. 

اأما فيما يخ�س ال�ستة الأ�سهر الأولى من العام 2012م، فقد �سهدت امل�ساريف امل�ستحقة ومطلوبات اأخرى ارتفاعا طفيفا بن�سبة 16.1% ومبقدار 2.1 مليون ريال 
مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2011م وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب زيادة م�ساريف امل�ستحقة الأخرى واملتعلقة بتك�سري خام احلجر اجلريى.
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األصول الثابتة
يبني اجلدول التايل �سايف القيمة الدفرتية لأ�سول ال�سركة خالل الفرتة:

جدول 78 �ال�شول �لثابتة

�لن�شف �ال�ول
2012م

�لن�شف �ال�ول
2011م

2011م 2010م 2009م ��لف ريال �شعودي

430.154 450.013 456.053 464.227 455.668 اآلت وماكينات ومعدات وم�سانع

294.251 297.091 302.806 298.746 291.294 مباين واأرا�سي

22.405 22.379 22.371 24.538 27.281 معدات متحركة

1.499 1.165 1.072 1.424 1.969 �سيارات

3.342 3.437 3.172 3.710 4.000 اأثاث ومفرو�سات

56.514 38.624 23.215 25.625 11.776 اإن�ساءات حتت الرتكيب والتنفيذ

193 271 232 310 192 برامج كمبيوتر

808.358 812.980 808.921 818.580 792.180 الإجمايل

ميثل متو�سط الأ�سول الثابتة 76.0% من اإجمايل اأ�سول ال�سركة خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م. ونظرا اإلى طبيعة عمل ال�سركة، متثل املعدات واملاكينات، 
يف املتو�سط، ما ن�سبته 43.2% من اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سول الثابتة واملرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي بالإنتاج.

�سهد ال�ستثمار يف الأ�سول الثابتة تذبذبُا خالل الفرتة من 2009م اإلى 2011م، ففي عام 2009م انخف�ست ال�ستثمارات يف الأ�سول الثابتة ب�سبب النتهاء من 
الأعمال املتعلقة بخط الإنتاج. ويف عام 2010م، عادت لرتتفع من جديد ب�سبب اإ�سافات جديدة واإعادة التبويب )نقل مبلغ 19.4 مليون ريال من ح�ساب الأعباء 
املالية امل�ستحقة ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي اإلى الأ�سول الثابتة( يف 2010م والتي كان يتم تبويبها حتت امل�ساريف املوؤجلة. وقد قامت ال�سركة ب�سرف 

ما جمموعه 70.7 مليون ريال على ح�ساب املمتلكات واملعدات خالل العام 2010م. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه النفقات قوبلت مب�ساريف اإهالك بلغت 56.3 مليون ريال و 43.4 مليون ريال و44.3 مليون ريال لنف�س الأعوام على التوايل. يف حني 
مل تتجاوز الإ�ستبعادات مبلغ 0.4 مليون ريال خالل نف�س الفرتة. و يف عام 2011 متت اإ�سافة 37.6 مليون ريال وذلك من خالل اإ�سافة الآلت و مكائن مببلغ 
21.7 مليون ريال وكذلك اإ�سافة للمباين مببلغ 15 مليون ريال وقد قوبلت هذه النفقات الراأ�سمالية مب�ساريف اإهالك بلغت 47.3 مليون ريال عام 2011م ويوجد 

�سمن الأ�سول الثابتة اآلت و�سيارات م�ستهلكة بالكامل وما زالت قيد ال�ستعمال مببلغ 2 مليون ريال. 

�سهدت الأ�سول الثابتة يف يونيو 2012م انخفا�سٌا طفيفا بلغت ن�سبته 0.6% مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2011م وهذا يعود ب�سكل رئي�سي اإلى النخفا�س يف 
الأ�سول الثابتة نتيجة لالرتفاع يف بند الإن�ساءات حتت التنفيذ مع النخفا�س يف بند الآلت واملعدات نتيجة ل�ستبعاد م�ساريف قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي 

والبالغة 19.4 مليون واملحملة �سابقا �سمن الأ�سول الثابتة.

المصاريف المؤجلة
متثل امل�ساريف املوؤجلة التكاليف التي حتملتها ال�سركة يف فرتة ما قبل الت�سغيل وتتاألف من تكاليف درا�سة اجلدوى والتوظيف وتاأ�سريات العمل باململكة، ونفقات 
ال�سفر وتكاليف اخلرباء وال�ست�ساريني للم�ساريع والت�سغيل وغريها من النفقات ذات ال�سلة. ولكن اجلزء الأكرب من الر�سيد يتمثل يف الأعباء املالية امل�ستقطعة 
مقدما ل�سالح �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي والذي يتم حتميله على قائمة الدخل خالل فرتة القر�س البالغة 7 �سنوات. يف عام 2010م قامت ال�سركة 
ب�سداد القر�س بالكامل وحتويل الر�سيد املتبقي والبالغ 19.4 مليون ريال اإلى تكلفة املعدات ومبنى امل�سنع. ويف عام 2011م متت اإ�سافة 1.7 مليون ريال والتي 
متثل يف معظمها م�ساريف �سيانة ملولدات الطاقة. وقد انخف�ست امل�ساريف املوؤجلة يف الن�سف الأول من عام 2012م عن الن�سف الأول من عام 2011م مببلغ 

4.1 مليون وبن�سبة 62% وذلك ب�سبب النخفا�س يف نفقات �سيانة املولدات املوؤجلة وكذلك لتحميل فرق ر�سوم حكومية عن ا�ستغالل احلجر اجلريي.

القروض 
ت�سمل القرو�س املبالغ التي ح�سلت عليها ال�سركة من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ومن بنك �ساب وقد قامت ال�سركة ب�سداد كل القرو�س خالل عام 
2010م، كما ا�ستمر الو�سع الإقرا�سي لل�سركة على ما هو عليه اإلى اأواخر �سهر �سبتمرب 2011م. ويف عام 2011م مل يكن هناك اأي التزامات قرو�س لدى ال�سركة 

وحتى الن�سف الأول من عام 2012م.
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حقوق المساهمين
ارتفعت حقوق امل�ساهمني من 882.6 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2009 اإلى 999.2 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2011م، وذلك اإثر زيادة راأ�س املال من الأرباح 
املبقاة والحتياطي النظامي. وكذلك بالن�سبة للن�سف الأول من عام 2012م فقد ارتفع حقوق امل�ساهمني انخفا�سا طفيفا بن�سبة 6.4% وذلك ب�سبب زيادة راأ�س 

املال والأرباح املبقاة.  

االلتزامات المحتملة
كانت التزامات حمتملة على ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009م خطابات �سمان اعتمادات م�ستندية مببلغ 4.0 مليون ريال وقد انخف�ست اإلى الن�سف ب�سبب 
ق�سم  املالية  وزارة  تخ�س  ال�سركة  قبل  من  امل�سَدرة  ال�سمان  خطابات  غالبية  اأما  الت�سغيل،  قبل  ما  اأو  2008م  بـالعام  مقارنة  اخلارجية  امل�سرتيات  انخفا�س 
اجلمارك. اأما فيا يخ�س عام 2011 فكانت على ال�سركة التزامات حمتملة عن �سمانات واعتمادات قائمة بلغت 25.2 مليون ريال مقارنة بالتزامات حمتملة 

مببلغ 4.9 مليون ريال عام 2010.

اأما بالن�سبة للن�سف الأول من العام 2012م فقد بلغت اللتزامات واملطلوبات املحتملة ناجتة عن اإعتمادات و�سمانات �سادرة من بنوك حملية 6.4  مليون ريال 
مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2011م حيث كانت 3.4 مليون ريال، وتتعلق هذه العتمادات بالأعمال والإ�سافات اجلديدة لالأ�سول. 

توزيعات األرباح
قررت ال�سركة توزيع اأرباح مببلغ 132 مليون ريال مبوجب قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 1431/11/16هـ املوافق )2010/10/24م( وذلك من اأرباح جزئية لعام 
2010م وبواقع )1.5( ريال لعدد 88 مليون �سهم وقد مت دفعها خالل عام 2010م. وقد وافقت اجلمعية العامة لل�سركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2011/3/29م 
املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع )0.90( ريال لل�سهم الواحد، وبتاريخ 2011/4/26م قامت ال�سركة بدفع هذه الأرباح اإلى امل�ساهمني نقدا مببلغ 79.2 
مليون ريال مبوجب قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 1432/3/10هـ املوافق )2011/2/13م( لي�سبح جمموع ما مت توزيعه نقدا عن اأرباح العام املايل 2010 م مبلغ 

211.2 مليون ريال.  

كما قرر جمل�س الإدارة يف اجتماعه بتاريخ 1432/12/16هـ )املوافق 2011/11/12م( توزيع اأرباح مببلغ 132 مليون ريال من اأرباح عام 2011م بواقع )1.5( 
ريال لكل �سهم ومت دفعها خالل عام 2011م. بالإ�سافة اإلى ذلك قرر جمل�س اإدارة ال�سركة توزيع اأرباح مبعدل )0.6( ريال لل�سهم الواحد ومتت املوافقة من 
اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 2012/1/31م وقد مت توزيع مبلغ 52.8 مليون ريال على امل�ساهمني خالل الفرتة املنتهية يف 2012/3/31 وذلك عن اأرباح 

الربع الرابع من العام 2011م لي�سبح جمموع ما مت توزيعه نقدا عن اأرباح العام املايل 2011 م مبلغ 184.8 مليون ريال.

قرر جمل�س اإدارة ال�سركة املنعقد بتاريخ 1433/09/03هـ املوافق 2012/07/22م املوافقة على �سرف مبلغ 141.900.000 ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة 
كما يف 2012/06/30م كاأرباح نقدية بواقع 1.50 ريال لل�سهم الواحد.

جدول 79 توزيع �ال�رباح

�لن�شف �ال�ول من �لعام 
2012م

2011م 2010م )ريال �شعودي(

132.000.000 توزيع 1.5 ريال من ارباح 2010م

79.200.000 توزيع 90 هلله لل�سهم عن ارباح  الربع الرابع من عام 2010 

132.000.000 توزيع ارباح عن ارباح 2011م حتى 2011/09/30 

52.800.000 توزيع 60 هللة عن ارباح عام 2011م عن الربع الرابع 

141.900.000 املوافقة على توزيع 1.5 ريال عن ارباح عام الن�سف الول من عام 2012م 

141.900.000 184.800.000 211.200.000 املجموع
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة 3   3
ال�سيا�سات  لأهم  يلي ملخ�س  وفيما  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  ال�سادرة عن  املحا�سبة  ملعايري  وفقا   ال�سعودي  بالريال  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 

املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة.

أساس القيد المحاسبي:
تتبع ال�سركة مبداأ التكلفة التاريخية يف اإثبات موجوداتها ومطلوباتها كما وتاأخذ مببداأ ال�ستحقاق عند اإعدادها للح�سابات اخلتامية.

تقديرات وافتراضات مؤثرة
وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإعداد القوائم املالية ا�ستخدام تقديرات وافرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات 
التقديرات  النهاية عن هذه  الفعلية يف  النتائج  تختلف  اأن  املمكن  ومن  امل�ستقبلية  الأحداث  وتوقعات  مبنية على اخلربة  م�ستمر وهي  ب�سكل  تقييمها  يتم  والتي 
وتتمثل هذه التقديرات والفرتا�سات دون ح�سرها باملخ�س�سات والحتياطيات التي يتم تكوينها وتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات واأية تقديرات 

وافرتا�سات اأخرى علما باأن يتم الإ�سارة اإلى ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لهذه البنود �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة.

النقد وما في حكمه
يتمثل النقد وما يف حكمه يف بنود النقد بال�سناديق والبنوك والودائع وال�ستثمارات الخرى القابلة للتحويل اإلى نقد خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ال�سراء 

اأو تاريخ القوائم املالية.

الذمم المدينة
يظهر ر�سيد الذمم املدينة ب�سايف القيمة القابلة للتحقق ناق�سا اأية خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها ويتم تكوين خم�س�س مقابل الديون امل�سكوك يف 
حت�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن ال�شركة من حت�شيل املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة ويتم قيد املخ�ش�ص يف 

قائمة الدخل، وعندما تكون الذمم غري قابلة للتح�سيل يتم  �سطبها مقابل املخ�س�س املكون لها.

المخزون
يتم اإظهار مواد خام اآخر املدة ب�سعر التكلفة اأو ال�سوق اأيهما اأقل وعلى اأ�سا�س متو�سط ال�سعر املرجح ، اأما مواد حتت ال�سغيل ومواد تامة ال�سنع ت�سعر على اأ�سا�س 
كلفة املواد اخلام م�سافا اإليها امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي لها عالقة بالإنتاج، ويتم تكوين خم�س�س مالئم للمخزون املتقادم وبطيء احلركة عند 

احلاجة، يقيم خمزون قطع الغيارعلى اأ�سا�س املتو�سط املرجح ويتم تكوين املخ�س�س الالزم عن اأية بنود متقادمة اأو بطيئة احلركة.

الممتلكات والمعدات
با�ستعمال  العملية املقدرة وذلك  اأ�سا�س حياتها  التكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم ويتم احت�ساب ال�ستهالك عليها على  تظهر املمتلكات واملعدات ب�سايف 

طريقة الق�سط الثابت وباعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:

 اآلت ومكائن امل�سنع  %5-%7 �
 مباين %3 �
 معدات متحركة %10 �
 �سيارات %25 �
 اأثاث ومفرو�سات %15 �
 برنامج حا�سب اإلى %20 �

تقيد م�سروفات ال�سيانة والإ�سالح العادية يف قائمة الدخل عند تكبدها ويتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة اإن وجدت.

قامت اإدارة ال�شركة بح�شر قطع اال�شتبدال املتعلقة بخطوط االإنتاج والتي ت�شيف قيمة راأ�شمالية خلطوط االإنتاج عند ا�شتخدامها وقيدها حتت بند اآالت ومكائن 
امل�سنع وبا�ستخدام ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف اآلت ومكائن امل�سنع.
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نفقات مؤجلة:
تتمثل النفقات املوؤجلة مب�ساريف التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل واملتمثلة يف م�ساريف ا�ست�سارات ودرا�سات والتي ترى الإدارة باأن لها منفعة م�ستقبلية 
ويتم اإطفاوؤها من تاريخ بداية الإنتاج على اأ�سا�س الفرتة الزمنية املقدرة للمنفعة امل�ستقبلية لها املقدرة بخم�س �سنوات. مت قيد م�ساريف خدمات قر�س �سندوق 
التنمية ال�سناعية ال�سعودي عند دفعها حتت بند م�ساريف موؤجلة وقامت ال�سركة يف عام 2010 باإقفال �سايف م�ساريف قر�س �سندوق التنمية ال�سعودي املوؤجلة 

على بند املوجودات الثابتة التي تخ�سها وا�ستهالكها مبعدل الن�سبة ال�سنوية املعتمدة لهذه البنود.

تعويضات الصرف من الخدمة
يتم احت�ساب تعوي�سات ال�سرف من اخلدمةعلى اأ�سا�س املدة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي هذا ويتم احت�ساب 

اأية فروقات احت�ساب لتعوي�س العامل عند انتهاء خدمته يف ال�سركة.

المبيعات
يتم حتقيق املبيعات عند اإ�سدار الفاتورة وت�سليم الب�ساعة )ا�سمنت / كلنكر( للعمالء.

الزكاة الشرعية
تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم احت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الربح املعدل، يتم 

ال�ستدراك للزكاة ال�سرعية يف القوائم املالية على اأ�سا�س ال�ستحقاق وتقيد اأية فروقات عن الربط النهائي يف ال�سنة التي يتم فيها اإنهاء الربط.

تحويل العملة األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام. اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عند الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية 

يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل.

توزيعات األرباح
تقيد الأرباح التي يخ�سع توزيعها لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ح�سابات ال�سنة املالية التي تعتمد فيها اجلمعية العامة لتلك التوزيعات
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 استخدام متحصالت االكتتاب. 8

بناًء على �سعر الكتتاب البالغ )10( ع�سرة ريالت �سعودي لل�سهم الواحد، فاإن متح�سالت الكتتاب الإجمالية تقدر بنحو )946.000.000( ت�سعمائة و�ستة 
واأربعون مليون ريال �سعودي، �سيدفع منها حوايل )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي لت�سديد الر�سوم وامل�ساريف املتعلقة بعملية الطرح والتي 
ت�سمل ر�سوم كل من امل�ست�سار املايل ومتعهد تغطية الكتتاب واملحا�سبني وامل�ست�سارين القانونيني لل�سركة اإ�سافة اإلى م�ساريف اجلهات امل�ستلمة ونفقات الت�سويق 
والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف ذات ال�سلة بالكتتاب، يف حني ُيدفع �سايف متح�سالت الكتتاب والذي يقدر بنحو )931.000.000( ت�سعمائة و واحد 
وثالثني مليون ريال �سعودي اإلى ال�سركة. كما تلتزم ال�سركة بتقدمي تقريرًا ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب اإلى الهيئة واأن يتم الإعالن عن 

تطورات ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب للجمهور ب�سكل ربع �سنوي.

و�سوف ت�ستخدم ال�سركة �سايف متح�سالت الكتتاب يف متويل م�سروع التو�سعة، حيث �ستقوم باإ�سافة خط جديد �سمن حدود امل�ساحة القائمة و�سوف ينتج اخلط 
اجلديد ما مقداره 1.9 مليون طن �سنويا من الإ�سمنت  لت�سبح الطاقة النتاجية الجمالية  لل�سركة 3.65 مليون طن من الأ�سمنت يف ال�سنة.

األف ريال �سعودي �ساملة التكاليف الراأ�سمالية  تقدر التكلفة الإجمالية للم�سروع املقرتح بحوايل )970.630.000( ت�سعمائة و�سبعون مليون و�ستمائة وثالثون 
مل�سنع الإ�سمنت وحمطة توليد الكهرباء اخلا�سة بامل�سنع، اإ�سافة اإلى متطلبات راأ�س املال العامل.

جدول 80 م�شادر و��شتخد�مات �لتمويل للتو�شعة )�خلط �لثاين(

مليون ريال �شعودي ��شتخد�مات �لتمويل مليون ريال �شعودي م�شادر �لتمويل

750.10 الآلت واملعدات الرئي�سية  39.63 التدفقات النقدية الت�سغيلية 

3.75 تطوير الأر�س واملوقع 931 �سايف متح�سالت الكتتاب

142.40 حمطة توليد الطاقة الكهربائية

11.25 الهند�سة واملعرفة الفنية

11.30 اأ�سول ثابتة متنوعة

18.80 م�ساريف ما قبل الت�سغيل

23.33 نفقات طارئة

9.70 خم�س�س نقدي لتمويل راأ�س املال العامل

970.63 970.63 الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

وفيما يلي �سرح تف�سيلي لعنا�سر تكلفة ال�ستثمار:

تطوير األرض والموقع
تبلغ تكلفة اأعمال الفحو�سات اجليولوجية والهيدرولوجية والفنية وتطوير املناجم واحلزام الأخ�سر بالإ�سافة اإلى تكلفة التعدين 3.75 مليون ريال �سعودي. اأما 

فيما يتعلق بالأرا�سي، فاإنها متوفرة لدى ال�سركة وبالتايل مل يتم اإدراج تكلفة ل�سراء الأر�س.

و�سيكون املجمع ال�سكني املوجود حاليا كافيا اإلى حد كبري لتلبية متطلبات اخلط اجلديد. ولكن �سوف يلزم تو�سيع هذا املجمع بع�س ال�سيء، ولذا فقد مت اأخذ 
التكاليف املنا�سبة يف العتبار تبعا لذلك.

المعدات واآلالت الرئيسية
تبلغ التكاليف التقديرية للمعدات والآلت املتعلقة باخلط الثاين 750.10 مليون ريال �سعودي. وقد اأعدت هذه التكاليف بال�ستناد اإلى اأرقام التكلفة املتوفرة من 

طلبات م�سابهة �سبق تقدميها يف املا�سي القريب، ومت حتديثها ح�سب اللزوم لتغطية زيادة الأ�سعار يف الفرتة الفا�سلة.

وت�سمل هذه تكلفة املعدات امليكانيكية والكهربائية ونظام التحكم واملراقبة والت�سغيل وبنودا اأخرى متنوعة مثل الأنابيب واملزالق واملعدات احلرارية، الخ. كذلك مت 
اأخذ تكلفة معدات التعدين يف العتبار. كما مت و�سع خم�س�س ل�سراء قطع الغيار الأ�سا�سية الراأ�سمالية. 
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جدول 81 �الآالت و�ملعد�ت �لرئي�شية 

مليون ريال �شعودي �الآالت و�ملعد�ت �لرئي�شية

547.5 الآلت و املعدات الرئي�سية

32.6 معدات اجلر�س والتخزين

50 معدات طحن ال�سمنت

120 اآلت التوازن، ا�سرتداد احلرارة املهدرة

750.1 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

قامت ال�سركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سينوما لإن�ساء وتاأ�سي�س اخلط الثاين بتاريخ 2012/05/29م بقيمة اجمالية تبلغ 547.500.000 ريال �سعودي 
حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �شعودي كدفعة اأولى بحيث يتم دفع املبلغ املتبقي مبوجب �شروط واأحكام العقد. وقد مت ا�شتكمال توقيع 

العقد بتاريخ 07 يونيو 2012م. )الرجاء مراجعة ق�سم »التفاقيات والرتاخي�س الهامة« ملزيد من التفا�سيل(.

رسوم المعرفة الفنية
مت اأخذ ر�سوم املعرفة الفنية والهند�سية يف العتبار ومت احت�سابها بحوايل 11.25 مليون ريال �سعودي، وهذا ي�سمل تكاليف ال�ست�سارات الفنية املختلفة للم�سروع 

والتكاليف املتعلقة بعمليات الإ�سراف وال�سفر والإقامة للفنيني لجناز الدرا�سات املتعلقة بالتو�سعة، بالإ�سافة اإلى ر�سوم التدريب. 

أصول ثابتة متنوعة
تقدر تكلفة الأ�سول الثابتة املتنوعة بنحو 11.3 مليون ريال �سعودي. وت�سمل التكلفة التي �ستتحملها ال�سركة ل�سراء اأثاث جديد، واأجهزة الكمبيوتر وال�سيارات 

واملركبات للموظفني وما اإلى ذلك. 

كذلك مت اإدراج تكلفة معدات توزيع الكهرباء واملختربات ومعدات الور�ص والهواء امل�شغوط ونظام توزيع املياه وما اإلى ذلك حتت بند االآالت واملعدات.

محطة توليد الكهرباء
التوريد  معدات  الرتكيب جلميع  تكاليف  لتغطية  كافيا  املبلغ  هذا  ويعترب  �سعودي.  ريال  مليون   142.4 بنحو  الطاقة  لتوليد  اخلا�سة  املحطة  اإن�ساء  تكلفة  تقدر 

والتكليف.

تتكون حمطة توليد الكهرباء من حمركات الديزل القادرة على العمل على النفط اخلام اأو زيت الوقود الثقيل. وتتاألف من 5 مولدات بقدرة طاقة توليد ما جمموعه 
35 ميغاواط.

وتقوم ال�سركة حاليا بالتفاو�س مع �سركة »Wartsilla« و�سركة »MAAN« لتوقيع العقود املتعلقة باإن�ساء حمطة توليد الكهرباء، وتتوقع ال�سركة توقيع هذه التفاقية 
بعد 12 �سهرًا من البدء يف اأعمال الإن�ساءات املتعلقة مب�سروع اخلط الثاين.

نفقات ما قبل التشغيل
تقدر نفقات ما قبل الت�سغيل بحوايل 18.8 مليون ريال �سعودي وت�سمل تكاليف الرواتب ملوظفي امل�سروع و�سفرهم )ال�سفر اإلى ور�س عمل املورد، وال�ست�ساريني، 
واالجتماعات وغریها(، ور�شوم الكهرباء خالل فرتة امل�شروع ملكاتب امل�شاريع والتجهيزات االأخرى. وباالإ�شافة اإلى ذلك، �شيتم تغطية تكاليف اأق�شاط التاأمني مبا 

يف ذلك جميع التاأمينات التي تتعلق باملخاطر. 
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متطلبات رأس المال العامل
بناًء على درا�سة اجلدوى املقدمة من قبل م�ست�سار ال�سوق فقد مت احت�ساب متطلبات راأ�س املال العامل مع اأخذ متطلبات التخزين يف العتبار، حيث بلغت متطلبات 

راأ�س املال العامل لل�سنة الأولى 9.7 مليون ريال �سعودي تقريبا.

مخصص الطوارئ
مت و�سع خم�س�س للنفقات الطارئة مبا يعادل 2.4% من جمموع تكلفة امل�سروع، وذلك مبقدار 23.33 مليون ريال �سعودي تقريبا. مت تخ�سي�س هذا البند ملواجهة 

اأي نفقات غري متوقعة اأو اأي زيادات طارئة يف تكلفة امل�سروع اأو لتغطية بنود مت التغا�سي عنها خالل التقديرات.

 التكاليف الرأسمالية والجدول الزمني لمشروع التوسعة  1   3
�سيتم متويل التو�سعة بن�سبة )95.9%( اأي ما يعادل 931 مليون ريال �سعودي والتي متثل �سايف متح�سالت الكتتاب وبن�سبة )4.1%( اأي ما يعادل 39.63 مليون 

ريال �سعودي من خالل التدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة. 

وتبني اجلداول اأدناه التكاليف الراأ�سمالية مل�سروع التو�سعة ب�سكل مف�سل لل�سنة احلالية وال�سنتني القادمتني، حيث من املتوقع اأن يتم �سرف 277.68 مليون، و 
380.34 مليون، و 312.61 مليون خالل الأعوام 2012م، 2013م، 2014م. 

جدول 82 �جلدول �لزمني ملر�حل �مل�شروع و�لتكلفة �ملتوقعة

�الإجمايل2014م2013م2012من�شبة �لدفعات�لدفعات

الآلت واملعدات الرئي�سية 

112.52  15.00112.52%الدفعة املقدمة

89.55   11.9489.55%الدفعة الأولى

150.31 20.04150.31150.31%الدفعة الثانية

150.31  150.31 20.04%الدفعة الثالثة

247.42247.42   32.99%عند الت�سليم

202.1300.6247.42750.10 100.00%الإجمايل

تطوير الأر�س واملوقع

3.75   3.75 100.00%الدفعة الأولى

3.75 0.00 0.00 3.75 100.00%الإجمايل

حمطة توليد الطاقة الكهربائية

21.36   21.36 15.00%الدفعة املقدمة

17.04   17.04 11.97%الدفعة الأولى

28.50  28.50  20.01%الدفعة الثانية

28.50  28.50  20.01%الدفعة الثالثة

47.00 47.00   33.01%عند الت�سليم

142.40 47.00 57.00 38.40 100.00%الإجمايل

الهند�سة واملعرفة الفنية

1.69   1.69 15.00%الدفعة املقدمة

1.11   1.11 9.89%الدفعة الأولى

2.38  2.38  21.11%الدفعة الثانية

2.38  2.38  21.11%الدفعة الثالثة

3.70 3.70   32.89%عند الت�سليم

100.002.84.753.7011.25%الإجمايل
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�الإجمايل2014م2013م2012من�شبة �لدفعات�لدفعات

اأ�سول ثابتة متنوعة

1.70   1.70 15.00%الدفعة املقدمة

1.31   1.31 11.55%الدفعة الأولى

2.30  2.30  20.35%الدفعة الثانية

2.30  2.30  20.35%الدفعة الثالثة

3.70 3.70   32.74%عند الت�سليم

11.30 3.70 4.60 3.00 100.00%الإجمايل

م�ساريف ما قبل الت�سغيل

18.80  100.0018.80%الدفعة الأولى

100.0018.800018.80%الإجمايل

نفقات طارئة

3.50  15.003.50%الدفعة املقدمة

2.77  11.862.77%الدفعة الأولى

4.69 4.69 20.09%الدفعة الثانية

4.69 4.69 20.09%الدفعة الثالثة

7.697.69  32.97%عند الت�سليم

100.006.279.377.6923.33%الإجمايل

خم�س�س نقدي لتمويل راأ�س املال العامل

1.46   1.46 15.00%الدفعة املقدمة

1.15   1.15 11.80%الدفعة الأولى

2.00  2.00  20.62%الدفعة الثانية

2.00  2.00  20.62%الدفعة الثالثة

3.10 3.10   31.96%عند الت�سليم

9.70 3.10 4.00 2.60 100.00%الإجمايل

970.63 312.61 380.34 277.68 اإجمايل تكلفة امل�سروع

امل�سدر: تقارير اإدارة ال�سركة

جدول 83 �جلدول �لزمني للدفعات �ملرحلية للتكلفة �ملطلوبة للخط �لثاين 

�إجمايل �لتكلفة �ل�شنة �لتكلفة )ريال �شعودي( �لفرتة �لزمنية

277.68 2012  151.06 تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2012م

 126.61 تكاليف متوقعة للربع الرابع من عام 2012م

380.34 2013  83.20 تكاليف متوقعة للربع الأول من عام 2013م

 74.15 تكاليف متوقعة للربع الثاين من عام 2013م

 104.00 تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2013م

 119.00 تكاليف متوقعة للربع الرابع من عام 2013م

312.61 2014  89.10 تكاليف متوقعة للربع الأول من عام 2014م

 111.30 تكاليف متوقعة للربع الثاين من عام 2014م

 112.20 تكاليف متوقعة للربع الثالث من عام 2014م

 970.63   970.63 اإجمايل التكاليف املتوقعة

امل�سدر: تقارير اإدارة ال�سركة
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 سياسة توزيع األرباح. 9

تنوي ال�سركة  توزيع اأرباح على امل�ساهمني بهدف رفع م�ستوى القيمة ال�ستثمارية مل�ساهمتهم يف ال�سركة وذلك بناء على اأرباح ال�سركة وو�سعها املايل وحالة ال�سوق 
واملناخ االقت�شادي العام وغری ذلك من العوامل، مبا يف ذلك ال�شروط الواردة يف ق�شم النظام االأ�شا�شي لل�شركة، وكذلك اأي اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى. 
املالية  ال�سنة  اأما بخ�سو�س  تاريخ 2012/06/30م.  بعد  ال�سركة  تعلنها  اأرباح  اأية  الكتتاب ن�سيبها من  اأ�سهم  ت�ستحق  ال�سعودي.  بالريال  الأرباح  توزع  و�سوف 
الن�سف  ارباح  املوؤ�س�سني عن  للم�ساهمني  اأرباح  توزيع  املوافقة على  املوافق 2012/07/22م  بتاريخ 1433/09/03هـ  املنعقد  الإدارة  احلالية، فقد قرر جمل�س 
الول من عام 2012م مببلغ 141.900.000 ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة )مع العلم اأنه مل يتم جتنيب اأي احتياطي نظامي من هذه الأرباح وتاأجيل هذا 
ال�ستقطاع اإلى نهاية ال�سنة املالية(، فلذلك ل يوجد ما ي�سمن باأن ال�سركة �ستقوم بتوزيع اأي اأرباح لأ�سهم الكتتاب يف ال�سنة احلالية. تقر ال�سركة باأنها �ستقوم 

بتوزيع اأي اأرباح تعلنها ال�سركة بعد تاريخ 2012/06/30م لأ�سهم الكتتاب.

وبالرغم من اأن ال�سركة تعتزم توزيع الأرباح على امل�ساهمني، اإل اأن ال�سركة ل تعطي اأي تاأكيد بدفع تلك الأرباح اأو اأي تاأكيد ب�ساأن قيمة الأرباح التي تنوي توزيعها 
يف اأي �سنة من ال�سنوات القادمة. 

جدول 84 توزيع �ال�رباح  

�لن�شف �ال�ول من �لعام 
2012م

2011م 2010م )ريال �شعودي(

132.000.000 توزيع 1.5 ريال من ارباح 2010م

79.200.000 توزيع 90 هلله لل�سهم عن ارباح  الربع الرابع من عام 2010 

132.000.000 توزيع ارباح عن ارباح 2011م حتى 2011/09/30 

52.800.000 توزيع 60 هللة عن ارباح عام 2011م عن الربع الرابع 

141.900.000 املوافقة على توزيع 1.5 ريال عن ارباح عام الن�سف الول من عام 2012م 

141.900.000 184.800.000 211.200.000 املجموع
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 وصف األسهم بعد الطرح. 10

 رأس المال 1    1
يبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )1.892.000.000( األف وثمامنائة واثنني وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000(  مائة وت�سعة وثمانون مليون 
ومائتي  األف  �سهم عادي، قيمة كل �سهم )10( ع�سرة ريال �سعودية. وكل اأ�سهم ال�سركة هي اأ�سهم عادية، حيث اكتتب امل�ساهمون بن�سبة 50% من اأ�سهم ال�سركة 
وعددها  ال�سركة  اأ�سهم  من   %50 ون�سبتها  الباقية  الأ�سهم  تطرح  و�سوف  كاملة  قيمتها  ودفعوا  ريال   )946.000.000( قيمتها  �سهم    )94.600.000( بعدد 
واإمنا  ال�سمية  باأقل من قيمتها  الأ�سهم  اأن ت�سدر  اأ�سمية ول يجوز  الأ�سهم  تكون  و  العام.  ريال لالكتتاب  )94.600.000( �سهم وقيمتها )946.000.000( 
يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف 
مواجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سئولني 
بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم. والتزمت ال�سركة بطرح 50% من اأ�سهم ال�سركة مبا يف ذلك م�سنع ال�سمنت لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية 

وذلك ح�سب الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية، وقد تنازل املوؤ�س�سون عن حق الأولوية يف الكتتاب.

يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية، بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة 
اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على 
ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال 
عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )60( يوًما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي 
يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال 

اأو اأن تقدم �سماًنا كافًيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

 حقوق المساهمين 2    1
يعطي كل �سهم حامله حقا مت�ساوًيا يف اأ�سول ال�سركة واأرباحها، اإ�سافة اإلى حقه يف احل�سور والت�سويت خالل اجلمعيات العامة اإذا كان ميلك ما ل يقل عن 

ع�سرين �سهًما.

 حقوق التصويت 2    1
لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهًما على الأقل حق ح�سور اجلمعية العامة، بالأ�سالة اأو النيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهًما اآخر من غري اأع�ساء 
جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة. وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل 

يف الجتماع. كما يتم تطبيق نظام الت�سويت الرتاكمي لختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع. كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة 
يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلًقا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو 

باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيًحا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب 
جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم 

اإلى اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافًذا.

 الجمعية العامة للمساهمين 2    1
اجلمعية العامة املكونة تكويًنا �سحيًحا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة.

تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية، فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع 
الأمور املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل الأ�سهر ال�ست )6( التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى 

كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الداخلة يف  الأمور  قرارات يف  اأن ت�سدر  ولها  نظاًما،  تعديلها  املحظور  الأحكام  با�ستثناء  الأ�سا�سي  ال�سركة  نظام  بتعديل  العادية  العامة غري  تخت�س اجلمعية 
اخت�شا�ص اجلمعية العمومية العادية وذلك بنف�ص ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخریة.

و تن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�سركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد 
بخم�سة وع�سرين )25( يوًما على الأقل. ويجوز اأن يكتفى بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�سجلة اإلى امل�ساهمني، وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول 
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الأعمال اإلى اجلهات املخت�سة خالل املدة املحددة للن�سر.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيًحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يوًما التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها اأعاله ويعترب الجتماع الثاين �سحيًحا 

اأًيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة، اأو من يفو�سه يف حالة غيابه، وتعني اجلمعية العامة �سكرترًيا لالجتماع وجامًعا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية 
حم�سر يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�سالة اأو بالنيابة وعدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 
وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س 

يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

 مدة الشركة 3    1
مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار 

ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

 األسهم 3    1
تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق 
القيمة اإلى الحتياطي ولو بلغ حده الأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب 
عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم. ويجب حتويل ملكية الأ�سهم 

وفقًا لقواعد واأنظمة هيئة ال�سوق املالية.

 حل الشركة و تصفيتها 3    1
عند انتهاء مدة ال�سركة ويف حال حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعنّي م�سفيًا اأو 
اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �سالحيات جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني 

امل�سفي، وتبقي لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

 نقل الملكية 3    1
يخ�سع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�سركات املدرجة �سمن تداول. ويعترب نقل امللكية خالف ذلك لغيًا. ويخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون لقيد عدم 
جواز الت�سرف يف اأ�سهمهم لفرتة مدتها �ستة اأ�سهر من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف �سوق الأ�سهم. بعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف 

يف اأ�شهمهم ب�شرط احل�شول م�شبقًا على موافقة هيئة ال�شوق املالية.

 تغيير حقوق المساهمين 4    1
ل يجوز تغيري حقوق امل�ساهمني املتعلقة بحقوق الت�سويت واحلقوق يف ح�س�س الأرباح اأو احلقوق يف فائ�س الأ�سول عند الت�سفية كونها حقوق مكت�سبة للم�ساهمني 

مبوجب نظام ال�سركات املعمول بها.

 حقوق توزيع األرباح  1    1
الحتياطي  اإلى  والتوزيعات  والديون  الزكاة  الى  بالإ�سافة  الأخرى،  وامل�ساريف  العامة  التكاليف  جميع  خ�سم  بعد  للم�ساهمني  م�ستحقة  املوزعة  الأرباح  تكون 

النظامي والحتياطي املتفق عليه. �سوف يتم دفع الرباح امل�ستحقة يف املكان والتاريخ الذي يحدد من قبل جمل�س الإدارة.

 الزكاة 11    1
تكون الزكاة م�ستحقة الدفع على امل�ساهمني وفقًا لأنظمة الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية. و�سوف تقوم ال�سركة با�ستقطاع الزكاة من اإجمايل �سايف الأرباح 

قبل التوزيع.
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ملخص النظام األساسي للشركة. 11

�سركة اإ�سمنت املدينة هي �سركة م�ساهمة �سعودية مت اعتماد نظامها الأ�سا�سي من قبل وزارة التجارة وال�سناعة بعد موافقة اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة عليه، 
ومت توثيق عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة وال�سناعة يف الريا�س يف 1426/03/23هـ بال�سحيفة رقم 142و 149 عدد 389 من املجلد 154 لعام 
1426هـ. وبناء على ذلك مت اإ�سدار ال�سجل التجاري لل�سركة من اإدارة ال�سجل التجاري بالريا�س برقم 1010210441 وتاريخ 1426/05/14هـ بالإ�سافة للحقوق 

الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، فاإن للم�ساهمني حقوقًا وعليهم التزامات مبوجب نظام ال�سركات ال�سعودي.

يف ما يلي ملخ�س للنظام الأ�سا�سي لل�سركة: 

اسم الشركة
�سركة اإ�سمنت املدينة 

المكتب الرئيسي
يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س، ويجوز ملجل�س الإدارة اأن ين�سئ لل�سركة فروعًا ومكاتب اأو وكالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها. 

أغراض الشركة
تتمثل اأغرا�س ال�سركة يف مزاولة الأن�سطة التالية: 

اإنتاج اإ�سمنت بورتالندي عادي واإ�سمنت بورتالندي مقاوم، وا�سترياد وت�سغيل الأجهزة امل�سعة اخلا�سة مب�سانع ال�سركة. 

مدة الشركة
مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة املعلن بتاأ�سي�سها ويجوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 

اجلمعية العامة الغري عادية قبل انتهاء مدة ال�سركة ب�سنة واحدة على الأقل. 

رأس المال
حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون 
ومائتي األف �سهم عادي قيمة كل �سهم ع�سرة )10( ريال �سعودي. والتزمت ال�سركة بطرح 50% من اأ�سهم ال�سركة مبا يف ذلك م�سنع ال�سمنت لالكتتاب العام 

بالتكلفة الفعلية وذلك ح�سب الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية، وقد تنازل املوؤ�س�سون عن حق الأولوية يف الكتتاب.

األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية، ول يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق 
القيمة اإلى الحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة؛ فاإذا متلكه اأ�سخا�س عدة وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم 

لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول األسهم
جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح ال�سادرة بذلك ال�ساأن؛ وا�ستثناء من ذلك، ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل 

ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. 
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زيادة رأس المال
اأو عدة مرات  يجوز للجمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى القت�سادية، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة، اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة 
باإ�شدار اأ�شهم جديدة بالقيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية ب�شرط اأن يكون راأٍ�ص املال قد دفع كاماًل واأن يراعى ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويعني القرار طريقة 
زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ساهمني الأ�سليني اأولوية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية، ويعلن هوؤلء باأولويتهم- بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإبالغهم بو�ساطة 
الربيد امل�شجل- وعن قرار زيادة راأ�ص املال و�شروط االكتتاب، ويبدي كل م�شاهم رغبته يف ا�شتعمال حق االأولوية خالل خم�شة ع�شر )15( يومًا من تاريخ الن�سر اأو 
االإبالغ امل�شار اإليه. وتوزع تلك االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية، ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون 
عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة، ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم اأ�سلية على األ 

يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على اأ�سباب مقبولة، وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة واجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا 
ما زاد على حاجتها، اأو اإذا منيت بخ�سائر. ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة 
واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال على حاجة 
ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها 
املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم 

�سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

تكوين مجلس اإلدارة
يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من �ستة )6( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد على ثالث �سنوات. وا�ستثناء من ذلك تكون مدة اأول 

جمل�س اإدارة خم�س �سنوات تبداأ من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة. 

أسهم الضمان
يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها ال�سمية عن ع�سرة اآلف )10.000( ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني 
)30( يومًا من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س 
الإدارة وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سوؤولية املن�سو�س عليها يف املادة ال�ساد�سة وال�سبعني )76( من نظام ال�سركات اأو 

اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة اإن وجدت. 

انتهاء العضوية 
تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته، اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س اأثناء العام 
جاز ملجل�س الإدارة اأن يعني موؤقتًا ع�سوًا اآخر يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�سو اجلديد 
مدة �سلفه. واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد 

الالزم من الأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سالحيات يف اإدارة ال�سركة وت�سريف اأمورها، ويجوز ملجل�س الإدارة القرتا�س 
من املوؤ�س�سات امل�سرفية احلكومية اأو البنوك لآجال تزيد عن ثالث �سنوات ورهن بع�س اأ�سول ال�سركة �سمانًا لتلك القرو�س اأو بيع عقاراتها اأو اإبراء مدينها من 

التزاماتهم، وله �سمن هذه ال�سالحيات اأن يفو�س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو غريهم ملبا�سرة هذه ال�سالحيات. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة من الن�سبة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة والثالثون )37( من النظام الأ�سا�سي كما هو مو�سح اأدناه يف بند توزيع الأرباح 

، ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات، اأو ما ن�س عليه يف اأنظمة وقرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة له
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رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا، ويجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا، ول يجوز اأن يجمع ع�سو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز 

الع�سو املنتدب.

اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرتني يف ال�سنة على الأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربيد الإلكرتوين، ويجب 

على رئي�س املجل�س اأن يدعو اإلى اجتماع متى طلب اإليه ذلك من قبل اإثنني من الأع�ساء على الأقل.

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
املجل�س  اأع�ساء  لأ�سوات  املطلقة  بالأغلبية  الإدارة  قرارات جمل�س  وت�سدر  الأقل.  على  املجل�س  اأع�ساء  ن�سف  اإذا ح�سره  اإل  املجل�س �سحيحًا  اجتماع  يكون  ل 

احلا�سرين اأو املمثلني يف الجتماع. 

محاضر االجتماعات
تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر توزع على كافة اأع�ساء املجل�س ويوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد الت�سديق عليها من املجل�س. وعلى ع�سو املجل�س 
اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سالح �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر اجتماع املجل�س 

ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

اللجنة التنفيذية
يجوز ملجل�س الإدارة اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة اأع�ساء على الأقل على اأن يكون من بينهم الع�سو املنتدب لل�سركة. ويكون الع�سو 

املنتدب لل�سركة رئي�سًا للجنة يف كل الأحوال، ويحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل اللجنة واخت�سا�ساتها

حضور جمعيات المساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. ولكل م�ساهم حائز لع�سرين )20( �سهمًا 

على الأقل حق ح�سور اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة 

خالل ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

الجمعية العامة غير العادية
تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف 

اخت�شا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخریة.

دعوة الجمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة، وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من 
امل�ساهمني ميثل خم�سة )5%( يف املائة من راأ�س املال على الأقل، وتن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي 

بها  املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل. 
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إثبات الحضور
بالوكالة وعدد  اأو  بالأ�سالة  التي يف حيازتهم  الأ�سهم  بيان عدد  اإقامتهم مع  واملمثلني وحمال  امل�ساهمني احلا�سرين  باأ�سماء  انعقاد اجلمعية ك�سف  يحرر عند 

الأ�سوات املخ�س�سة لها ويكون لكل ذلك م�سلحة الطالع على هذا الك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية
ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجبت 

الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية
ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 

وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

القرارات
ت�سدر قرارات اجلمعية العامة للتحول واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية 
ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها 

اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

إجراءات الجمعيات العامة
يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر 
يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات 

التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع.

تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنويًا وحتدد مكافاآته ويجوز لها اإعادة تعيينه مبا يتفق مع 

التعليمات والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�سدد.

تقرير مراقب الحسابات
على مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقريرًا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها، وما 

يكون قد ك�سفه من خمالفات لأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

السنة المالية
تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى بعد التاأ�سي�س من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر 

باملوافقة على اإعالن التاأ�سي�س وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.

ميزانية الشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرًا عن 
ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املنق�شية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز اأربعني يومًا من نهاية الفرتة املالية 
ال�سنوية التي ت�سملها تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يومًا على الأقل.
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توزيع األرباح
توزيع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

يجنب )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�س  �
املال.

يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة ل تتجاوز )20%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه  �
لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع على الأقل. �

سداد األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

خسائر الشركة
اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها 

املعني باملادة )6( من هذا النظام وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

دعوى المسؤولية
لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ص االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ص به ب�شرط اأن 

يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها
تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو باأحد الأمور املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل 
هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة 
الذي ل  بالقدر  ال�سركة اخت�سا�ساتها  وتبقى لأجهزة  تعيني امل�سفي،  يتم  اأن  اإلى  ال�سركة  اإدارة  ي�ستمر قائمًا على  ال�سركة، ومع ذلك  بانق�ساء  الإدارة  جمل�س 

يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني. ويف جميع الأحوال ين�سر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.

اعتماد النظام األساسي
وافق جميع ال�سركاء على هذا النظام الأ�سا�سي لل�سركة وتعهدوا باللتزام باأحكامه.

نظام الشركات
يطبق نظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.

النشر
يودع هذا النظام وين�سر طبقًا لنظام ال�سركات.
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المعلومات القانونية. 12

 تفاصيل التأسيس 1   12
وتاريخ   804 برقم  ال�سناعة  و  التجارة  وزير  معايل  قبل  من  وزاري  قرار  مبوجب  الريا�س  مبدينة  �سعودية(  م�ساهمة  )�سركة  املدينة  اأ�سمنت  �سركة  تاأ�س�ست 
ال�سناعي  والرتخي�س  املوافق 2005/06/21م  بتاريخ 1426/05/14هـ  رقم 1010210441  �سجل جتاري  2005/06/19م ومبوجب  املوافق  1426/05/12هـ 
اإلى  األف وثمامنائة واثنني وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم  ال�سركة احلايل )1.892.000.000(  راأ�س مال  يبلغ  بتاريخ 1431/05/12 هـ.  رقم 421/�س 
)189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتي األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. حيث متت زيادة راأ�س 
املال يف ال�سابق من )550.000.000( خم�سمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي اإلى )704.000.000( �سبعمائة واأربعة مليون ريال �سعودي عن طريق حتويل 
)138.732.454( مائة وثمانية وثالثون مليون و�سبعمائة واثنان وثالثون األف و اأربعمائة واأربعة وخم�سني ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة و )15.267.546( 
خم�سة ع�سر مليون ومائتان و�سبعة و�ستني األف وخم�سمائة و�ستة واأربعون ريال �سعودي من بند الحتياطي النظامي اإلى بند راأ�س املال و ذلك يف تاريخ 2009/5/4م. 
ويف تاريخ 2010/6/1م متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من )704.000.000( �سبعمائة واأربعة مليون ريال �سعودي اإلى )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون 
ريال �سعودي عن طريق حتويل )160.580.220( مائة و�ستون مليون وخم�سمائة وثمانون األف ومائتان وع�سرون ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة وحتويل 
اإلى بند راأ�س املال. ويف تاريخ  )15.419.780( خم�سة ع�سر مليون واأربعمائة وت�سعة ع�سر األف و�سبعمائة وثمانون ريال �سعودي من بند الحتياطي النظامي 
1432/4/24هـ املوافق 2011/3/29م قامت ال�سركة بزيادة راأ�س مالها مبوافقة اجلمعية العمومية من )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي 
اإلى )1.760.000.000( األف و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي حيث اأ�سبح راأ�س املال املدفوع )880.000.000( ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي 
األف  ال�سركة من )1.760.000.000(  راأ�س مال  بزيادة  ال�سركة  وقامت  �سعودي.  ريال  مليون  وثمانون  ثمامنائة  املدفوع )880.000.000(  املال غري  وراأ�س 
و�سبعمائة و�ستون مليون ريال �سعودي مبوافقة اجلمعية العمومية يف 1433/3/8هـ املوافق 2012/1/31م عن طريق حتويل كامل الحتياطي النظامي والبالغ 
واأربعمائة  األف وثالثمائة و�ستة ع�سر ريال �سعودي و )17.446.684( �سبعة ع�سر مليون  واأربعون مليون وخم�سمائة وثالثة خم�سون  )48.553.316( ثمانية 
و�ستة واأربعون و�ستمائة واأربعة وثمانون ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة اإلى بند راأ�س املال حيث اأ�سبح راأ�س املال )1.892.000.000( األف وثمامنائة واثنني 
وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتي األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
لل�سهم الواحد، حيث اكتتب امل�ساهمون احلاليني بن�سبة 50% من اأ�سهم ال�سركة بعدد )94.600.000( ريال ودفعوا قيمتها كاملة و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية 
ون�سبتها 50% من اأ�سهم ال�سركة وعددها )94.600.000( �سهم وقيمتها )946.000.000( ريال لالكتتاب العام.حيث ي�سبح راأ�س مال ال�سركة املدفوع بعد 
الكتتاب )1.892.000.000( مليار وثمامنائة واثنان وت�سعون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )189.200.000( مائة وت�سعة وثمانون مليون ومائتان األف �سهم 

بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

الموافقات 2   12
وافق كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب، وم�ست�سار ال�سوق ومراجع احل�سابات على ا�ستخدام اأ�سمائهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل يتم 

�سحب هذه املوافقة من قبل اأي منهم، علمًا باأنه ل ميتلك اأي منهم اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة. 

عقود األطراف ذات العالقة 2   12
ماعدا عقدي الإيجار املذكورين اأدناه واملربمة مع جمموعة العبداللطيف التجارية، وعملية بيع كميات من ال�سمنت ل�سركة كابالت البحر الأحمر عن طريق طلبات 
�سراء يف �سنة 2009م مببلغ 46.750 ريال �سعودي، و �سنة 2010م ملبلغ 40.000 ريال �سعودي. و يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن ال�سركة ل ترتبط باأي عقود اأو 

ترتيبات مع اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو الرئي�س التنفيذي، اأو الإدارة العليا اأو اأي من اأقاربهم فيما يتعلق باأعمال ال�سركة.

وقد متت املوافقة على هذه التعاقدات و ترخي�سها من قبل اجلمعية العامة لل�سركة بتاريخ 2012/04/04م ح�سب متطلبات نظام ال�سركات و لئحة احلوكمة.

هذا ويوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة اللتزام امل�ستقبلي لل�سركة باأحكام املادتني 69 و 70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بالعقود 
مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:

 يتم الت�سويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف اجلمعية العامة العادية.  �
 يتعهد امل�ساهمون املوؤ�س�سون بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة، والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س جتارية �
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العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة 2   12
متتلك ال�سركة عدة اأرا�سي مت �سراءها بقيمة 3.500.000 ريال �سعودي وفق املعلومات التالية:

جدول 85 �لعقار�ت �ململوكة من قبل �ل�شركة

رقم �لقطعة و �لت�شل�شل
�ملخطط

م�شاحة �ال�ر�ض باملرت 
�ملربع

��شم �ملالكتاريخ �ل�شر�ء�ملبلغ بالريال �شعودي

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ181/550.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ2281/270.000220.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ3281/176.924240.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ413/1352.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ581/760.000190.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ681/650.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ781/965.000200.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ881/1250.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ981/451.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1081/1055.000170.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1181/350.888160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1281/158.000180.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1381/860.000200.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1481/1150.000160.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ15353.550180.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ16461.600200.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ17256.250180.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1881/181.100250.000

�سركة اأ�سمنت املدينة1426/08/06هـ1981/251.000170.000

1.102.3123.500.000الإجمايل 

كما اأبرمت ال�سركة اأي�سا عقدي اإيجار ملكاتبها بقيمة 296.400 ريال �سعودي و 261.750 ريال �سعودي ملكاتبها رقمي 102 و 106 يف مركز التحلية التجاري ب�سارع 
الأمري حممد بن عبدالعزيز مبدينة الريا�س مع جمموعة العبداللطيف التجارية ملدة �سنتني تنتهي يف 2012/11/30م.

الرهون والحقوق المترتبة على أمالك الشركة 3   12
ل جتود اأي رهون اأو حقوق مرتتبة على اأمالك ال�سركة.

الدعاوى والمطالبات القضائية  3   12
يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة و الإدارة العليا لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، اأن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأية دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية 
اأو ت�سويات، جمتمعة اأو منفردة، من �ساأنها اأن توؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل اأو نتائج اأعمالها. وانه ح�سب علم اأع�ساء جمل�س الإدارة واإدارة ال�سركة، ليوجد 

اأي تهديد قائم اأو حمتمل بح�سول مثل هذه الدعاوى واملطالبات. 

حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية  3   12
ولئحته  1423/5/28هـ  وتاريخ   21 م/  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  العالمات  لنظام  وفقًا  لها،  اململوكة  التجارية  العالمة  بت�سجيل  ال�سركة  قامت 
التنفيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 1733 بتاريخ 1423/7/28هـ، »�سركة اأ�سمنت املدينة« باللغة العربية والجنليزية، و�سهادة الت�سجيل للعالمة التجارية 

�سارية لغاية 1439/07/17هـ. وهذه هي العالمة التجارية الوحيدة اململوكة لل�سركة.
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عقود عمل اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة  3   12
كما بتاريخ هذه الن�سرة، ل يوجد اأي تعامالت جتارية مع اأي من اأع�ساء املجل�س و املدير التنفيذي و املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم ، ول يتمتع اأع�ساء جمل�س الإدارة 
و املدير التنفيذي و املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم بحق الت�سويت على الأمور املتعلقة مبكافاآتهم، وملجل�س الإدارة احلق يف حتديد املكافاأة التي يح�سل عليها رئي�س 
جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب مبوجب نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، و حيث اأنه )كما هو مقرر من جمل�س الإدارة( ل ي�سرف مكافاأة لرئي�س جمل�س 
الإدارة والع�سو املنتدب كما هو مو�سح يف الق�سم ( مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب (. ويلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة باأحكام 

املادتني )69(  و  )70( من نظام ال�سركات ال�سعودي، و لئحة حوكمة ال�سركات كاملة ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية

استمرارية األعمال      4   12
مل يكن هناك اأي توقف لن�ساطات ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ هذه الن�سرة. كما اأن اأع�ساء جمل�س الإدارة ل ينوون اإدخال اأي تغيري جوهر يف طبيعة الأن�سطة 

التي تقوم بها ال�سركة. كما اأنه مل يحدث اأي تغيري �سلبي هام يف املركز املايل اأو التجاري لل�سركة منذ تاأ�سي�سها.

رأس المال العامل   1   12
يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه يتوفر لدى ال�سركة ال�سيولة الكافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل لفرتة الثني ع�سر �سهرا التي تلي فرتة الكتتاب.

الشركات التابعة  11   12
ل يوجد لدى ال�سركة اأي �سركات تابعة داخل اململكة العربية اأو خارجها. 

المديونية 12   12
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ل�سركة » ا�سمنت املدينة« باأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين ، كما ل يوجد لدى ال�سركة اأي مديونية اأخرى قائمة  

الرهن  12   12
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ل�سركة »ا�سمنت املدينة« باأنه ل يوجد على ال�سركة اأي رهونات اأو حقوق على املمتلكات.

االلتزامات والضمانات المحتملة  12   12
على ال�سركة التزامات حمتملة ناجتة عن اعتمادات و�سمانات �سادرة من بنوك حملية وقد بلغت هذه اللتزامات مبلغ 6.448.878 ريال كما يف 2012/06/30م 

كما هو مو�سح بالقوائم املالية لل�سركة.

ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ل�سركة »اإ�سمنت املدينة« اأنه ل يوجد على ال�سركة اأي التزامات حمتملة اأو �سمانات للم�سدر خالف ماذكر اأعاله، 
وتوؤكد ال�سركة باأن راأ�س مال ال�سركة لي�س م�سموًل بحق خيار اأو اأي قيد اآخر فيما عدا القيود املفرو�سة وفقا للقوانني والأنظمة ال�سعودية ول�سيما قواعد الت�سجيل 

والإدراج.
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االتفاقيات والتراخيص الهامة. 13

السجل التجاري 1   12
مت اإ�سدار ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة يف 1426/05/14هـ برقم 1010210441 �سادر من مدينة الريا�س ك�سركة م�ساهمة براأ�س مال وقدره 946 مليون 

ريال �سعودي و تنتهي �سالحية ال�سجل يف 1436/05/14هـ.

الترخيص الصناعي 2   12
ح�سلت ال�سركة على ترخي�س �سناعي رقم )421/�س( بتاريخ 1431/5/12هـ �سادر من وكالة ال�سوؤون ال�سناعية يف وزارة التجارة و ال�سناعة. مدة الرتخي�س 
ثالث �سنوات، منح هذا الرتخي�س من اأجل اإنتاج ثالثة ماليني و مائتا األف ) 3.200.000( طن من الأ�سمنت البورتالندي العادي و ثمامنائة األف )800.000( 

طن من الأ�سمنت املقاوم للكربيت.

اشتراك الغرفة التجارية 2   12
مدة   158121 ع�سوية  برقم  2012/01/09م  بتاريخ  الأولى  الدرجة  من  ع�سوية  �سهادة  وبحوزتها  بالريا�س  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  اإلى  ال�سركة  انت�سبت 

�سالحية هذه ال�سهادة �سنة واحدة تنتهي يف 2012/12/31م. 

رخصة محجر مواد خام 2   12
منحت ال�سركة رخ�سة حمجر مواد خام ل�ستغالل املواد الالزمة ل�سناعة الأ�سمنت و �سجلت الرخ�سة با�سم  �سركة املدينة لالإ�سمنت و هي �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة ب�سجل جتاري رقم 1010197879.  و�سيكون حتويل الرخ�سة ل�سم ال�سركة ب�سكل نهائي و جتديدها بعد عملية الطرح. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة 
جميع اجلهات احلكومية املعنية الأخرى وال�سركة يف انتظار اإ�سدار الوزارة رخ�سة ل�ستك�ساف وا�ستغالل حمجر مواد خام، واملتوقع احل�سول عليها بعد طرح 

ال�سركة لـ 50 % من راأ�سمالها لالكتتاب العام.

التأمين  3   12
تغطي بوال�س التاأمني لدى �سركة  اأي�س العربية للتاأمني و �سركة اأك�سا للتاأمني اأهم ن�ساطات وممتلكات ال�سركة، علمًا باأن اأهم عقود التاأمني ت�سمل : 

 تاأمني مايل �
  11/34ACE300002 رقم البولي�سة

اأ.  املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة 

ب.  ال�سركة املوؤمنة : �سركة  اأي�س العربية للتاأمني

ج.  مدة التغطية : من 2012/02/11م اإلى 2013/02/10م . 

د.  املمتلكات املوؤمنة: جميع الأموال املتعلقة برواتب العاملني لدى املوؤمن له خالل حتويلها من البنك اإلى العامل. بالإ�سافة اإلى اأي اأموال اأخرى )لي�ست متعلقة 
برواتب العاملني( خالل عملية التحويل داخل نطاق اململكة العربية ال�سعودية. بالإ�سافة اإلى الأموال املتواجدة يف حوزة املوؤمن له :

1.  خالل �ساعات العمل اليومية

2.  خارج �ساعات العمل 

اأ. اإذا كانت الأموال يف خزنة مقفلة 

ب. اإذا كانت الأموال يف درج مقفل

ه.  التغطية : يف حال الأموال املتعلقة برواتب العاملني لدى املوؤمن له خالل حتويلها من البنك اإلى العامل يكون حد التغطية 200.000 ريال �سعودي اأما يف حالة 
الأموال املتواجدة يف حوزة املوؤمن له يكون حد التغطية 100.000 ريال �سعودي.

و.  الق�سط : 1.120 ريال �سعودي
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ز.  ال�ستقطاع : حمدد بن�سبة %0.5

ح.  القيمة املوؤمنة : 2.400.000 ريال �سعودي

ط.  االإلغاء : هذه البولي�شة قابلة لالإلغاء من قبل املوؤمن عليه يف اأي وقت مع مراعاة الن�شبة التي يجب اأن تدفع اإلى �شركة التاأمني تبعًا للفرتة التي يتم فيها االإلغاء 
كما هو مو�سح يف ملحق اتفاقية التاأمني. وميكن ل�سركة التاأمني اإلغاء هذه التفاقية على اأن تقوم ال�سركة باإبالغ املوؤمن عليه كتابة بذلك يف فرتة 30 يوم 
وذلك يف حال تاأخر املوؤمن عليه عن دفع املبالغ املتفق عليها وفقًا لتفاقية التاأمني يف الأوقات املحددة. كذلك تلغى هذه التفاقية باأثر فوري يف حالة الغ�س.  

ي.  النظام الواجب التطبيق / حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�سعودية. يف حال ن�سوء خالفات يتم حلها بوا�سطة التحكيم.

ك.  اأحكام اأخرى : ا�ستثناءات البولي�سة ت�سمل ولكن ل تقت�سر على احلالت التالية احلرب، النقالب، الإرهاب، اأي خ�سارة لها عالقة باختال�س اأحد املوظفني 
املوؤمن له، اخل�سارة احلا�سلة ب�سبب خطاأ اأو اإلغاء يف احل�ساب.

 تاأمني �سد خماطر املراكب التجارية �
 11/28ACE 3000088 رقم البولي�سة

اأ.  املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة 

ب. ال�سركة املوؤمنة : �سركة  اأي�س العربية للتاأمني

ج. مدة التغطية : من 2012/1/1م اإلى 2012/12/31م . 

د. املمتلكات املوؤمنة: املركبات التجارية املذكورة يف اجلدول واملوؤمن له واأي �سخ�س موؤمن له ياأمر اأو ي�سمح له ب�سواقة املركبة ولكل راكب. 

ه. التغطية : ي�سل حد التغطية اإلى 500 ريال �سعودي لكل حالة نقل اأو تو�سيل مركبة

وي�سل حد التغطية مل�سوؤولية ال�سركة �سد الغري اإلى 5.000.000 ريال �سعودي يف حالة حدوث اأذى ج�سدي اأو وفاة �سواء كان ذلك يف حادث واحد اأو عدة حوادث 
خالل مدة التاأمني. 

وكذلك ي�سل حد التغطية مل�سوؤولية ال�سركة �سد الغري اإلى 5.000.000 ريال �سعودي يف حالة حدوث اأ�سرار ملركبة الغري �سواء كان ذلك يف حادث واحد اأو عدة 
حوادث خالل مدة التاأمني. 

حد النفقات الطبية 500 ريال �سعودي لكل حالة.

و. الق�سط : 99.697 ريال �سعودي 

ز. ال�ستقطاع :اإذا كانت بوكالة ي�ستقطع 4% اأو اإذا كانت بغري وكالة ي�ستقطع %3.25

ح. القيمة املوؤمنة : ح�سب اجلدول املرفق مت حتديد القيمة املوؤمنة لكل مركبة. 

ط.  االإلغاء : هذه البولي�شة قابلة لالإلغاء من قبل املوؤمن عليه يف اأي وقت مع مراعاة الن�شبة التي يجب اأن تدفع اإلى �شركة التاأمني تبعًا لفرتة التي يتم فيها االإلغاء 
كما هو مو�سح يف ملحق اتفاقية التاأمني. وميكن ل�سركة التاأمني اإلغاء هذه التفاقية على اأن تقوم ال�سركة باإبالغ املوؤمن عليه كتابة بذلك يف فرتة 30 يوم 
وذلك يف حال تاأخر املوؤمن عليه عن دفع املبالغ املتفق عليها وفقًا لتفاقية التاأمني يف الأوقات املحددة. كذلك تلغى هذه التفاقية باأثر فوري يف حالة الغ�س.  

ي. النظام الواجب التطبيق / حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�سعودية يف حال ن�سوء خالفات يتم حلها بوا�سطة التحكيم.

ك.  اأحكام اأخرى : ا�ستثناءات البولي�سة ت�سمل ولكن ل تقت�سر على احلالت التالية : احلرب، النقالب، الإرهاب، اإذا ح�سل احلادث يف منطقة خارج النطاق 
املحدد يف بولي�سة التاأمني، اإذا كان �سائق املركبة وقت ح�سول احلادث �سخ�س غري مرخ�س له.

 تاأمني املمتلكات �سد جميع املخاطر �
.1/FA/30172/0/1 : رقم البولي�سة

اأ. املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة. 

ب. ال�سركة املوؤمنة : �سركة اأك�سا للتاأمني )ال�سعودية( �س.م.ب )م(

ج.  مدة التغطية : من 2012/6/20م اإلى 2013/6/19م. 
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د. املمتلكات املوؤمنة : قدم ملحق البولي�سة الذي يحدد املمتلكات املوؤمنة وذكر القيمة الإجمالية 1.101.000.000 ريال �سعودي. 

ه. التغطية : اخل�سارة املادية وتلف وحتطم املمتلكات املوؤمنة لأي �سبب مل يتم ا�ستبعاده حتديدًا يف البولي�سة. 

و. الق�سط 447.006 ريال �سعودي

ز. ال�ستقطاع : حمدد يف حالت معينة:  125.000 ريال �سعودي ل�سرر �سببه عا�سفة اأو اإع�سار اأو في�سان عن كل مطالبة.  25.000 ريال �سعودي لأي خ�سارة 
اأو �سرر اأخر. و 1% من قيمة التاأمني �سد خماطر الزلزال. 

ح. حد امل�سئولية : جميع املمتلكات املوؤمنة �سد املخاطر كما ذكرت يف العقد وملحقه.  

ط.  القيمة املوؤمنة :  1.101.001.000 ريال �سعودي.

ي. الإلغاء : هذه البولي�سة قابلة لالإلغاء من قبل ال�سركة اأو املوؤمن عليه يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي خالل فرتة 90 يوم. 

ك. النظام الواجب التطبيق/ حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�سعودية. يف حال ن�سوء خالفات يتم حلها بوا�سطة التحكيم.

الن�شاط االإ�شعاعي،  بند ا�شتثناء خماطر الرتكيبات  ا�شتبعاد  التلوث والتدني�ص  والت�شرب، بند  ا�شتثناء  : بند  البولي�شة ت�شمل  : ا�شتثناءات  ل.  اأحكام اأخرى 
اللكرتونية )الكمبيوترات واأجهزة معاجلة البيانات(.

 تاأمني امل�سنع واملعدات الثقيلة �
.1/EP/30010/0/2 : رقم البولي�سة

اأ. املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة. 

ب. ال�سركة املوؤمنة : �سركة اأك�سا للتاأمني )ال�سعودية( �س.م.ب )م(

ج. مدة التغطية : من 2012/07/01م اإلى 2013/06/30م تعمل ال�سركة حاليا على اإجراءات التجديد

د. املمتلكات املوؤمنة : قدم ملحق البولي�سة الذي يحدد املمتلكات املوؤمنة وذكر القيمة الإجمالية 43.300.411 ريال �سعودي. 

ه. التغطية : اخل�سارة املادية وتلف وحتطم املمتلكات املوؤمنة لأي �سبب مل يتم ا�ستبعاده حتديدًا يف البولي�سة. 

و.  الق�سط :  90.521 ريال �سعودي

ز.  ال�ستقطاع : حمدد يف حالت معينة:  10% من قيمة اخل�سارة  وحد اأقل بقيمة 10.000 ريال �سعودي �سواء كان ذلك يف حالة خ�سارة واحدة اأو عدة خ�سائر 
خالل مدة التاأمني.

ح. حد امل�سئولية : جميع املمتلكات املوؤمنة �سد املخاطر كما ذكرت يف العقد وملحقه 

ط.  القيمة املوؤمنة : 45.260.500 ريال �سعودي.

ي. الإلغاء : هذه البولي�سة قابلة لالإلغاء من قبل ال�سركة اأو املوؤمن عليه يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي خالل فرتة 60 يوم. 

ك. النظام الواجب التطبيق/ حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�سعودية. يف حال ن�سوء خالفات يتم حلها بوا�سطة التحكيم.

ا�شتثناء خماطر الرتكيبات  الن�شاط االإ�شعاعي،  بند  ا�شتبعاد  التلوث والتدني�ص  والت�شرب، بند  ا�شتثناء  : بند  البولي�شة ت�شمل  ا�شتثناءات   : ل.  اأحكام اأخرى 
اللكرتونية )الكمبيوترات واأجهزة معاجلة البيانات(.

 تاأمني املوظفني �
67ACE300002/11 : رقم البولي�سة

اأ. املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة 

ب. ال�سركة املوؤمنة : �سركة  اأي�س العربية للتاأمني

ج. مدة التغطية : من 2012/02/11م اإلى 2013/02/10م . 

د. التغطية : يف حال وقوع ال�سرر للموظف املذكور يف البولي�سة.
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ه. الق�سط : 1.020 ريال �سعودي 

و. ال�ستقطاع : ل يوجد

ز.  القيمة املوؤمنة : 200.000 ريال �سعودي

ح.  الإلغاء : هذه البولي�سة قابلة لالإلغاء من قبل املوؤمن عليه يف اأي وقت مع مراعاة الن�سبة التي يجب اأن تدفع اإلى �سركة التاأمني تبعًا لفرتة التي يتم فيها الإلغاء 
كما هو مو�سح يف ملحق اتفاقية التاأمني. وميكن ل�سركة التاأمني اإلغاء هذه التفاقية على اأن تقوم ال�سركة باإبالغ املوؤمن عليه كتابة بذلك يف فرتة 30 يوم 
وذلك يف حال تاأخر املوؤمن عليه عن دفع املبالغ املتفق عليها وفقًا لتفاقية التاأمني يف الأوقات املحددة. كذلك تلغى هذه التفاقية باأثر فوري يف حالة الغ�س.  

ط. النظام الواجب التطبيق / حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�شعودية. يف حال ن�شوء خالفات يتم حلها بوا�شطة التحكيم.

ي.  اأحكام اأخرى : ا�ستثناءات البولي�سة ت�سمل ولكن ل تقت�سر على احلالت التالية : احلرب، النقالب، الإرهاب، يف حال ح�سول اأي تغيري يف وظيفة املوظف 
اأو يف مكافاأة املوظف )ما مل يوجد موافقة كتابية بذلك(.

تاأمني عمال امل�سنع �
1/WC/30082/0/1 : رقم البولي�سة

 اأ. املوؤمن له : �سركة اإ�سمنت املدينة 

 ب. ال�سركة املوؤمنة : �سركة  اأي�س العربية للتاأمني

 ج. مدة التغطية : من 2012/06/20م اإلى 2013/06/19م . 

 د. التغطية : يف حال وقوع ال�سرر للموظف املذكور يف البولي�سة.

 ه. الق�سط :  66.000.000 ريال �سعودي 

 و. ال�ستقطاع : ل يوجد

 ز. حد امل�سوؤولية: وفق  اأنظمة العمل التي تخ�س احلوادث املتعلقة يف العمل، بحد 3.750.000 ريال �سعودي للحادث الواحد. 

 ط. النظام الواجب التطبيق / حل اخلالفات : نظام اململكة العربية ال�شعودية. يف حال ن�شوء خالفات يتم حلها بوا�شطة التحكيم.

 ي. اأحكام اأخرى : ا�ستثناءات البولي�سة ت�سمل ولكن ل تقت�سر على احلالت التالية : بند احلرب والإرهاب، يف حال مر�س العامل اأو تعر�سه ل�سربة �سم�س ، بند 
ا�ستثناء خماطر الرتكيبات اللكرتونية.

عقود خدمات أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام 3   12
الر�سمية  والتعليمات  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سركات  واإمنا ت�سرف مكافاآتهم ح�سب نظام  الإدارة،  واأع�ساء جمل�س  ال�سركة  اأي عقود خدمة بني  ل يوجد 
ال�سهري ،  التعاقدية �ساملة الأجر  العام )اأفينا�س نعما(  يت�سمن اللتزامات واحلقوق  ال�سركة ومديرها  ال�ساأن. بينما يوجد عقد عمل بني  التي �سدرت بهذا 
فرتة التجربة ، مدة العقد، ال�سكن والإجازات، وقد مت توقيع العقد مع املدير العام بتاريخ 2010/02/26م ملدة عامني قابلة للتجديد وقد مت جتديد العقد بتاريخ 
2012/02/26م ملدة عام قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني ويلتزم املدير العام بالقيام باملهام املناطة به مع الحتفاظ ب�سرية املعلومات لل�سركة. ول يحق للمدير 

العام العمل مع اأي جهة اأخرى خالل فرتة عمله مع ال�سركة.   

اتفاقية بيع وتسويق إسمنت 3   12
مت توقيع العقد وتنفيذه بني �سركة اإ�سمنت املدينة )طرف اأول( و�سركة را�سد الرا�سد واأولده - ق�سم الإ�سمنت ) طرف ثاين(، ومازالت التفاقية حتت التنفيذ

  �سريان التفاقية: من 2012/01/01م وتنتهي يف 2012/12/31م، مت تاأكيد جتديد العقد مبوافقة الطرفني. �
 جوهر التفاقية: يقوم الطرف الثاين بت�سويق 20 اإلى 25% من اإنتاج الطرف الأول ال�سنوي البالغ 5.000 طن من الكلنكر يف اليوم وذلك يخ�سع لكمية  �

الإنتاج وو�سع ال�سوق بناء على تقدير الطرف الول.  
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قيمة التفاقية: 240 ريال �سعودي للطن )الأ�سمنت البورتالندي العادي ال�سائب(، ويحق للطرف الأول تغيري الأ�سعار على اأن تر�سل اإخطار بذلك للطرف  �
الثاين قبل اأ�سبوعني من تاريخ التغيري، و�سيقوم الطرفني بالإتفاق على ر�سوم الت�سويق للطرف الثاين على ح�سب مناطق الت�سويق.

عقد شراء اآلالت ومعدات لمصنع الشركة 3   12
 مت توقيع العقد وتنفيذه بني �سركة اإ�سمنت املدينة )طرف اأول( و�سركة الزاهد للمعدات الثقيلة ) طرف ثاين(

 تاريخ العقد: 2005/09/11م.   �
 جوهر التفاقية: يقوم الطرف الثاين  بتزويد م�سنع الطرف الأول مبكائن انتاج خا�سة بت�سنيع الإ�سمنت وتدريب طاقم الطرف الأول على كيفية ت�سغيلها.  �
 قيمة التفاقية: 34 مليون ريال �سعودي.  �
 النزاعات: �سيتم حل النزاعات عن طريق التحكيم يف الريا�س بناء على نظام التحكيم ال�سعودي. �
 مت تنفيذ العقد �

اتفاقية استشارية 4   12
 مت توقيع التفاقية وتنفيذها بني �سركة اإ�سمنت املدينة )طرف اأول( و�سركة هولتك كن�سلتنج برافيت ليمتد )طرف ثاين(

 �سريان التفاقية: يبداأ من تاريخ توقيع العقد 2005/5/19م وينتهي بعد ثالثني )30( �سهرًا.  �
 جوهر التفاقية: يقدم الطرف الثاين خدمات ا�ست�سارية تقنية للطرف الأول بخ�سو�س بناء م�سنع اإ�سمنت والتي ت�سمل م�ساعدة الطرف الأول على اأن  �

ي�شمن التحكم الدائم والتن�شيق  لكل ن�شاط املقاول و مراقبة امل�شروع لكي يحقق للطرف االأول اإكمال امل�شروع يف الوقت املحدد وباجلودة املطلوبة وال�شبط 
عند التكاليف. 

 قيمة التفاقية: 2.878.743  ريال �سعودي خلدمات املراجعة الهند�سية و مراقبة امل�سروع اإ�سافة اإلى مبلغ يدفع خلدمات الفح�س والإ�سراف على امل�سروع. �
 مت تنفيذ العقد   �

اتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة   1   12
 مت توقيع التفاقية وتنفيذها بني �سركة اإ�سمنت املدينة )طرف اأول( و�سركة ورت�سال باور كانرتاكتينج املحدودة )طرف ثاين(

 تاريخ التفاقية: 2005/9/1م اإلى 2007/2/15م.  �
 جوهر التفاقية: يقوم الطرف الثاين باإن�ساء حمطة توليد الطاقة، واإعطاء الطرف الأول ال�سمانات على اأن العمل الذي يقوم به الطرف الثاين متوافق مع  �

املوا�سفات التف�سيلية املذكورة يف العقد.
 قيمة التفاقية: 86.362.289  ريال �سعودي لتو�سيل املعدات ، و 39.300.000 ريال �سعودي للعمل املحلي. �
 النزاعات: �سيتم حل النزاعات عن طريق التحكيم يف الريا�س بناء على نظام التحكيم ال�سعودي. �
 مت تنفيذ العقد  �

عقد إنشاء مصنع إسمنت 11   12
 مت توقيع وتنفيذ العقد بني �سركة اإ�سمنت املدينة )طرف اأول( و�سركة �سينوما اإنرتنا�سونال الهند�سية ليمتد )طرف ثاين(

 تاريخ العقد: 2005/7/9م.   �
 جوهر التفاقية: يقوم الطرف الثاين بت�سميم واإن�ساء م�سنع الطرف الأول مع تقدمي فرتة تدريبية ملوظفي الطرف الأول، واإعطاء الطرف الأول ال�سمانات  �

على اأن العمل الذي يقوم به الطرف الثاين متوافق مع املوا�سفات التف�سيلية املذكورة يف العقد، واأن جميع اأجزاء امل�سنع �ستكون جديدة بالإ�سافة اإلى تقدمي 
�سمان ملدة ثالث �سنوات على الأعمال التي قام بها الطرف الثاين لبناء امل�سنع.

  قيمة التفاقية:  628.124.806ريال �سعودي.  �
 النزاعات: �سيتم حل النزاعات عن طريق التحكيم يف الريا�س بناء على نظام التحكيم ال�سعودي. �
 مت تنفيذ العقد �
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اتفاقية شراء منتجات بترولية لالستخدام المحلي 12   12
ومازلت   نوفمرب 2011م  التفاقية يف 10  وقد مت جتديد  املدينة )امل�سرتي(،  اإ�سمنت  �سركة  و  )البائع(  ال�سعودية  العربية  الزيت  �سركة  التفاقية بني  توقيع  مت 

التفاقية حتت التنفيذ

 �سريان التفاقية: من 29 �سوال 1428هـ املوافق 10 نوفمرب 2007م وتكون �سارية ملدة �سنة واحدة، جتدد تلقائيًا ملدد متتالية كل منها �سنة واحدة ما مل  �
تنتهي باختيار اأحد طرفيها. 

 جوهر التفاقية: يوافق البائع على بيع وت�سليم الكميات ال�سهرية املقدرة للمنتجات املحددة )زيت الوقود الثقيل 18.000.000 لرت( ويوافق امل�سرتي على  �
�سرائها ودفع مقابلها وت�سلمها من الأماكن لأخذها.

ويجوز بناء على طلب البائع اأو امل�سرتي التفاق على �سراء اأو بيع نوع اأو كمية من املنتجات زيادة على ما ن�س عليه يف التفاقية.

 قيمة التفاقية: يتم حتديد ال�سعر املقرر اأن يدفعه امل�سرتي مقابل املنتجات على اأ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف تاريخ ت�سليم املنتجات للم�سرتي يف مكان اأخذ  �
املنتجات الذي يحدده البائع. الأ�سعار التي كانت �سائدة وقت اإبرام التفاقية هو 0.049 ريال �سعودي  مقابل لرت من زيت الوقود الثقيل. والتغريات التي 

حت�سل لالأ�سعار ل يلزم فيها اإ�سعار امل�سرتي م�سبقًا واإمنا تكون هي التي يعلنها البائع من وقت لآخر.
 العقد مازال �ساري و حتت التنفيذ �

عقد نقل وقود 12   12
مت توقيع العقد بني �سركة اأ�سمنت املدينة )طرف اأول( وموؤ�س�سة اجلري للتجارة )طرف ثاين(.

 تاريخ التفاقية: 2007/08/01م ومدتها خم�س �سنوات من تاريخه قابله للتجديد. �
 جوهر التفاقية:يقوم الطرف الثاين بنقل الوقود عن طريق الرب من �سركة ارامكو ال�سعودية يف مدينة ينبع اإلى م�سنع ا�سمنت املدينة والواقع يف مركز  �

مراآت مبنطقة الريا�س.    
 قيمة التفاقية: 0.09 ريال �سعودي يدفعها الطرف الأول عن كل لرت من وقود )HFO 380( يتم تزويده به من قبل الطرف الثاين وذلك مقابل النقل. �
 مازالت التفاقية حتت التنفيذ �
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عقد نقل لحام الحديد  12   12
مت توقيع العقد بني �سركة اأ�سمنت املدينة )طرف اأول( وموؤ�س�سة م�سفر فهد القحطاين للمقاولت)طرف ثاين(

 تاريخ التفاقية: 2010/03/13م اإلى دي�سمرب 2011م.  �
األف طن مرتي من احلديد اخلام من ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية)�سابك(  � اأربعني   جوهر التفاقية: يقوم الطرف الثاين بنقل )40.000( 

مبدينة اجلبيل ال�سناعية اإلى م�سنع ا�سمنت املدينة والواقع يف مركز مراآت مبنطقة الريا�س.
 قيمة التفاقية: 45 ريال �سعودي يدفعها الطرف الأول عن كل طن مرتي يتم تزويده به من قبل الطرف الثاين. �
 مت التاأكيد على رغبة الطرفني لتجديد العقد وجاري مناق�سة التجديد  �

اتفاقية توريد مولد كهرباء مع ملحقاته يعمل بالديزل 13   12
 مت توقيع التفاقية بني �سركة اإ�سمنت املدينة )الطرف الأول( و �سركة يونيدان املحدودة )الطرف الثاين(

 �سريان التفاقية: تعترب التفاقية �سارية من تاريخ توقيع الإتفاقية وهو 2011/4/26م وتنتهي باإ�ستكمال مهام الطرف الثاين. �
 جوهرالتفاقية: يقوم الطرف الثاين بتوريد املعدات والآلت والقيام باأعمال الهند�سة و �سيانة م�سنع الأ�سمنت. �
اأمريكي  � دولر  ون�سف  مليون  يعادل  ما  اأي  �سعودي(  ريال   5.625.000 ( �سعودي  ريال  األف  وع�سرون  وخم�سة  و�ستمائة  التفاقية: خم�سة ماليني   قيمة 

)1.500.000 دولر اأمريكي( 
 مازالت التفاقية حتت التنفيذ �

اتفاقية شراء آالت ومعدات و معدات لمصنع األسمنت 13   12
مت توقيع التفاقية بني  �سركة اإ�سمنت املدينة )الطرف الول( و �سركة ال ان يف للتكنولوجيا املحدودة )الطرف الثاين(.

 �سريان التفاقية: تعترب التفاقية �سارية املفعول من تاريخ ا�ستالم الدفعة الأولى من التكاليف )2011/01/02م( اإلى نهاية يناير 2012. �
  جوهرالتفاقية: يقوم الطرف الثاين بتوريد املعدات والآلت والقيام باأعمال ال�سيانة للطرف الأول. �
  قيمة التفاقية: اثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي )22.500.000 ريال �سعودي ( اأي ما يعادل �ستة ماليني دولر امريكي )6.000.000  �

دولر اأمريكي(، وع�سرة مليون وت�سعمائة واحد واأربعون األف و�سبعمائة وخم�سون ريال �سعودي )10.941.750 ريال �سعودي( اأي ما يعادل مليونان ومائتان 
وخم�سة اآلف يورو )2.205.000 يورو(

 مازالت التفاقية حتت التنفيذ �

عقد إنشاء مصنع إسمنت )مشروع التوسعة( 13   12
مت توقيع التفاقية بني �سركة اإ�سمنت املدينة )الطرف الأول( املالك، و �سركة �سينوما اإنرتنا�سونال الهند�سية )الطرف الثاين( املقاول.

  تاريخ العقد:  2010/12/28م. و مت تعديل بع�س بنود العقد و التوقيع على العقد املعدل يف 2012/06/07م.   �
 تاريخ مذكرة التفاهم: 2012/05/29م  �
 تاريخ فعالية العقد  : 06/01/ 2012م �
مدة تنفيذ العقد: 24- 26 �سهر من تاريخ فعالية العقد.  �
اإنتاجية تبلغ 5.500 طن يف اليوم، بقرب مدينة الريا�س، حيث يلتزم )الطرف  � جوهر التفاقية: يرغب )الطرف الأول( باإن�ساء م�سنع ا�سمنت بطاقة 

الثاين( بالقيام بالأعمال الهند�سية والت�سميم املتعلقة بامل�سنع اجلديد 
قيمة التفاقية بعد التعديل مبذكرة التفاهم: 146.000.000 دولر اأمريكي مبا يعادل 547.500.000 ريال �سعودي. �
�شروط الدفع: )مقدم العقد: 29.200.000 دولر اأمريكي مبا يعادل 109.500.000 ريال تتكون من 20% من كل من القيم املذكورة التالية(. �
قيمة ال�سحنات )معدات و مواد(: 87.600.000 دولر اأمريكي مبا يعادل 328.500.000 ريال. �

الأعمال املدنية و الهيكلية: 43.800.000 دولر اأمريكي 164.250.000 ريال �سعودي. �
الأ�سغال الكهربائية وامليكانيكية: 14.600.000 دولر اأمريكي مبا يعادل 54.750.000 ريال �سعودي. �
القانون املطبق:  يخ�سع العقد واأداء نطاق العمل حلكم وتف�سري قوانني اململكة العربية ال�سعودية.  �

مت توقيع مذكرة تفاهم ملزمة للطرفني بتاريخ 2012/05/29م اتفق فيها الطرفان على �شروط واأحكام العقد املوقع بتاريخ 2010/12/28م وعلى جميع التفا�سيل 
الفنية املتعلقة بتنفيذ امل�سروع. حيث قامت ال�سركة بدفع مبلغ وقدرة 7.500.000 ريال �شعودي كدفعة اأولى بحيث يتم دفع املبالغ املتبقية مبوجب �شروط واأحكام 

العقد. وقد مت ا�ستكمال توقيع العقد بذلك اخل�سو�س يف 2012/6/07م.



100

الرسملة والمديونية. 14

للعام  يونيو   30 املنتهية يف  والفرتة  و2011م  و2010م  2009م  لل�سنوات  ال�سركاء  وحقوق  ال�سركة  املتعلقة مبديونية  للمعلومات  ملخ�سًا  التايل  يت�سمن اجلدول 
2012م.

جدول 86 �لر�شملة و�ملديونية

�لفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب�آالف �لرياالت

2012م2011م2011م2010م2009م

136.59152.94163.50686.718160.975نقدية و�سبه نقدية

-----قرو�س ق�سرية الأجل

----35.000اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل

----165.000قرو�س طويلة الأجل

52.94163.50686.718160.975)63.409(�سايف املديونية

704.000880.000880.000880.000946.000راأ�س املال

-17.98926.28748.55326.287الحتياطي النظامي العام والحتياطات الأخرى  

160.58081.45870.653116.659142.189اأرباح مبقاة

-----اأرباح معدة للتوزيع

882.569987.745999.2061.022.9461.088.189حقوق امل�ساهمني

----200.000اإجمايل املديونية

----4.4حقوق امل�ساهمني/ اإجمايل املديونية

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سركة 
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اتفاقيات التمويل. 15

صندوق التنمية الصناعية السعودي
دخلت ال�سركة بتاريخ2006/12/13م املوافق 1427/11/22هـ يف اتفاقية قر�س مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مبوجبها ح�سلت ال�سركة على قر�س 
يبلغ 400 مليون ريال �سعودي بغر�س اإقامة م�سنع لإنتاج ا�سمنت بورتالندي عادي و ا�سمنت بورتالندي مقاوم بطاقة اإنتاجية اإجمالية مرخ�سة قدرها 2 مليون 
طن �سنويا. و وفقًا لتفاقية القر�س فاإنه يجب �سداده على 14 ق�سط  غري مت�ساوية خالل �سبعة �سنوات. وقد قدمت ال�سركة ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
كافة املباين واملن�ساآت املقامة والتي �ستقام وكذلك كامل امل�سنع و الآلت واملعدات وتوابعه واأي اإ�سافات اأو تو�سعات يتم احل�سول عليها م�ستقبال كرهن تاأمني 
على التزاماتها مبوجب اتفاقية القر�س. وخالل عام 2010 م  قامت ال�سركة ب�سداد كامل قيمة ر�سيد القر�س الذي ح�سلت عليه من �سندوق التنمية ال�سناعية 
ال�سعودي وذلك بناء على حم�سر اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية الثالثة بتاريخ 2010/6/1م املوافق 1431/6/18هـ واأنهت ال�سركة التزاماتها مع ال�سندوق. 
و ا�ستلمت ال�سركة خطابا من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )رقم 2080( بتاريخ 1432/4/11هـ تاأكيدًا على �سداد كامل قيمة ر�سيد القر�س وفك الرهن 
املتعلق بهذا القر�س. و ين�س اخلطاب على العالقة املتميزة التي تتمتع بها ال�سركة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ب�سبب التزامها بت�سديد كامل املديونية 

مبدة ق�سرية.  
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التعهد بالتغطية. 16

ال�شروط  الأبرز  عر�ص  يلي  وفيما  االكتتاب.  فرتة  بداية  قبل  وذلك  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  املالية  الريا�ص  االكتتاب  تغطية  ومتعهد  ال�شركة  اأبرمت  لقد 
الأ�سا�سية لتفاقية التعهد بالتغطية:

عر�س بيع الأ�سهم املطروحة والتعهد بتغطية الكتتاب

طبقا ل�شروط اتفاقية تغطية االكتتاب. فاأنه:

اأ – تتعهد ال�سركة ملتعهد تغطية الكتتاب يف اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�سي�س الأ�سهم عقب نهاية فرتة الكتتاب باأن:

 تبيع وتخ�س�س اأ�سهم الكتتاب على جميع املكتتبني الذين قبلت طلباتهم لدى البنوك امل�ستلمة و/اأو �
 تبيع وتخ�س�س ملتعهد التغطية اأي اأ�سهم مل يتم �سراوؤها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم. �

ب –  يلتزم متعهد تغطية الكتتاب لل�سركة باأن ي�سرتي اأ�سهم الكتتاب التي مل يتم الكتتاب فيها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم وذلك ح�سب اجلدول 
التايل:

جدول 87 �ملتعهد بالتغطية

عدد ���شهم �الكتتاب �ملتعهد بتغطيتهامتعهد تغطية �الكتتاب

)94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف  الريا�س املالية

وقد تعهدت ال�سركة مل�سلحة متعهد تغطية الكتتاب باأنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 17

يتوجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلا�ص بطلب االكتتاب، حيث اأن التوقيع على طلب االكتتاب يعد 
موافقةً واإقراًرا من املكتتب بقبول �شروط وتعليمات االكتتاب هذه.

االكتتاب في األسهم المطروحة 1   13
تدعو ال�سركة املكتتبني اإلى تقدمي طلبات الكتتاب ل�سراء الأ�سهم املطروحة، مع الأخذ يف العتبار اأن طلب الكتتاب املوقع واملقدم اإلى اأي من وكالء البيع ميثل 

اتفاقية ملزمة قانونيًا بني ال�سركة واملكتتب. 

اإلى املكتتبون الأفراد و ي�سمل ذلك الأ�سخا�س  ال�سركة املدفوع. وهذا الطرح موجه  اأ�سهم راأ�س مال  املوؤ�س�سون ميلكون كامل  قبل هذا الطرح، كان امل�ساهمون 
اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها  اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها  اأو الأرملة التي لها  ال�سعوديني الطبيعيني. مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة 
)ي�سار اإليهم جمتمعني ب«املكتتبني الأفراد« و ي�سار اإليهم منفردًا بـ«املكتتب«(. ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع 

ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

�سيكون الكتتاب لعدد )94.600.000( اأربعة وت�سعني مليون و�ستمائة األف  �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريال �سعودي وب�سعر )10( ع�سرة ريال �سعودي 
لل�سهم الواحد، اأي ما ميثل 50% من اأ�سهم راأ�س املال ال�سادر لل�سركة بعد الكتتاب. يقت�سر الكتتاب على الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة 
ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها )ي�سار اإليهم جمتمعني بـ«املكتتبني الأفراد« 

وي�سار اإليهم منفردًا بـ«املكتتب«(. ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 

ميكن احل�سول على مناذج طلب الكتتاب خالل فرتة الكتتاب فقط لدى فروع مدير الكتتاب واجلهات امل�ستلمة. وميكن الكتتاب اأي�سًا عن طريق الإنرتنت اأو 
الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الذين �سبق اأن ا�سرتكوا يف اإحدى عمليات الكتتاب التي 

جرت موؤخرًا، ب�شرط اأن:

 يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة. �
 اأن ل تكون معلومات اأو بيانات املكتتب قد تغريت منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا �
 ميكن للم�ستثمرين الكتتاب وطلب ن�سخ من ن�سرة الإ�سدار هذه وال�ستمارات من اجلهات امل�ستلمة التالية: �

بنك الريا�ض
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 22622، الريا�س 11416 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 1 966+
فاك�س: 2618 404 1 966+ 
www.riyadbank.com

البنك الأهلي التجاري
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 3555، جدة 21481 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 2 966+ 
فاك�س: 7426 643 2 966+

www.alahli.com

م�سرف الراجحي
الفرع الرئي�سي، �سارع العليا العام

�س.ب 28، الريا�س 11411 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9922 462 1 966+ 
فاك�س: 4311 462 1 966+ 

www.alrajhibank.com.sa
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جمموعة �سامبا املالية
الفرع الرئي�سي، �سارع امللك عبدالعزيز

�س. ب 833، الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 1 966+ 
فاك�س: 9402 479 1 966+

www.samba.com

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الفرع الرئي�سي، طريق املعذر

�س.ب.56006 الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  9999 289 1 966+
فاك�س:  2311 404 1 966+
www.alfransi.com.sa

 بنك اجلزيرة
 الإدارة العامة، جده، طريق امللك عبدالعزز

 �س ب 6277 جده 21442
 اململكة العربية ال�سعودية 

 هاتف: 8888 609 2 )0( 966 +
فاك�س: 2478 653 2 )0( 966 +

www.baj.com.sa

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(
الفرع الرئي�سي، �سارع الأمري عبدالعزز بن 

من�سور بن جلوي
�س. ب 9084، الريا�س 11413 

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 405 0677 1 966+ 
فاك�س: 0660 405 1 966+

www.sabb.com

ا  متثل اأي ا�ستمارة طلب اكتتاب موقعة مقدمة اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة اتفاًقا قانونًيا ملزًما بني ال�سركة واملكتتب. ميكن احل�سول على ن�سرة الإ�سدار اأي�سً
 www.cma.org.sa بزيارة موقع هيئة ال�سوق املالية

1433/10/23هـ  من  اعتباًرا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  فروعهم  يف  الكتتاب  طلب  ا�ستمارات  با�ستالم  امل�ستلمة  اجلهات  تبداأ   �سوف 
امل�ستلمة  اجلهات  تقوم  وتقدميها،  الكتتاب  طلب  ا�ستمارة  على  التوقيع  يتم  وحاملا  2012/9/16م(.  )املوافق  1433/10/29هـ  اإلى  2012/9/10م(  )املوافق 
بختمها وتزويد املكتتب ب�سورة خمتومة من ا�ستمارة طلب الكتتاب املعباأة. ويف حالة عدم اكتمال اأو عدم دقة املعلومات الواردة يف منوذج طلب الكتتاب، فاإن 

ا�ستمارة طلب الكتتاب تعترب لغية.

يجب على كل مكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يتقدم بطلب الكتتاب بها يف ا�ستمارة طلب الكتتاب وتكون القيمة الإجمالية التي يتوجب على كل مكتتب �سدادها 
م�ساوية لعدد اأ�سهم الكتتاب مو�سوع طلب الكتتاب م�سروًبا ب�سعر الكتتاب البالغ )10( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ويجب على كل مكتتب يف اأ�سهم الكتتاب 
التقدم بطلب )50( خم�شني �شهم كحد اأدنى اأو م�شاعفاتها �شرط اأن ال يتجاوز العدد االإجمايل مو�شوع طلب االكتتاب )200.000( مائتا األف �سهم من اأ�سهم 

الكتتاب عن طريق خ�سم املبلغ من ح�ساب املكتتب.

يجب على كل مكتتب تقدمي ا�ستمارة طلب الكتتاب خالل فرتة الكتتاب م�سحوبًة بامل�ستندات والوثائق التالية، ح�سب احلالة:

 اأ�سل بطاقة الهوية الوطنية و�سورة منها )للمكتتبني الأفراد(؛ �
 اأ�سل دفرت العائلة و�سورة منه )لأفراد العائلة(؛ �
 اأ�سل و�سورة من �سك الوكالة ال�سرعية اأو �سك الو�ساية اأو �سك الإعالة ال�سرعية؛ �
 اأ�سل و�سورة من �سك الولية )لالأيتام(؛ �
 اأ�سل و�سورة �سك الطالق )للمعالني من اأفراد اأ�سرة املطلقة ال�سعودية من طليقها غري ال�سعودي(؛  �
 اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )للمعالني من اأفراد اأ�سرة الأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي(؛  �
 اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )للمعالني من اأفراد اأ�سرة املطلقة ال�سعودية اأو الأرملة ال�سعودية من زواجها من غري �سعودي(. �
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يتم قبول التوكيل من اأفراد العائلة الأ�سول اأو الفروع )الأبوين والأطفال فقط(. ويف حالة تقدمي طلب نيابًة عن مكتتب، يجب اأن يكون ا�سم ال�سخ�س املوقع نيابًة 
عن املكتتب مذكوًرا يف ا�ستمارة طلب الكتتاب واملرفق بها ن�سخة من اأ�سل و�سورة التوكيل �ساري املفعول. ويجب اأن يكون التوكيل �سادًرا من كاتب عدل للمكتتبني 
املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية ويجب اأن يكون م�سدًقا من �سفارة اأو قن�سلية �سعودية يف حال كان التوكيل �سادر من خارج اململكة العربية ال�سعودية. وتقوم 

اجلهات امل�ستلمة بالتحقق من جميع ن�سخ امل�ستندات والوثائق الأ�سلية املقدمة واإعادة الأ�سول للمكتتب.

مبق�سى الأنظمة املعمول بها، يجب اأن يتم �سداد القيمة الإجمالية بالكامل لأ�سهم الكتتاب املكتتب بها لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة وذلك بالتفوي�س باخل�سم 
من ح�ساب املكتتب لدى وكيل البيع حيث مت تقدمي ا�ستمارة طلب الكتتاب.

يجب اأن تتم تعبئة ا�ستمارة طلب اكتتاب واحدة لكل رب اأ�سرة )املكتتب الرئي�سي( الذي يكتتب بنف�سه ولأفراد اأ�سرته الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف دفرت عائلته يف 
حالة تقدم مكتتبني ق�سر معالني لنف�س عدد اأ�سهم الكتتاب التي يكتتب بها املكتتب الرئي�سي، وبالتايل:

 يكون املكتتب الرئي�سي هو ال�سخ�س الذي يتم تخ�سي�س اأ�سهم الكتتاب له؛ �
 يح�سل املكتتب الرئي�سي على اأي مبالغ تتم اإعادتها عن الأ�سهم غري املخ�س�سة )اإن وجدت(؛ و �
 يح�سل املكتتب الرئي�سي على جميع الأرباح املوزعة عن اأ�سهم الكتتاب املخ�س�سة له وللمكتتبني التابعيني. �
 يجب اأن يتم ا�ستخدام مناذج طلبات اكتتاب منف�سلة يف احلالت التالية: �
 اإذا كان �سيتم ت�سجيل الأ�سهم املخ�س�سة با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي؛ �
 اإذا كان املكتتبون التابعون يرغبون يف التقدم بطلب لالكتتاب يف عدد من اأ�سهم الكتتاب يختلف عند العدد الذي يكتتب به املكتتب الرئي�سي؛ اأو �
 اإذا كانت زوجة املكتتب الرئي�سي ترغب يف الكتتاب با�سمها واأن ت�سجل الأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها. ولهذا الغر�س، يجب عليها اأن تقوم بتعبئة ا�ستمارة  �

طلب اكتتاب منف�سلة ب�سفتها مكتتبة رئي�سية. ويف تلك احلالة، يتم اإلغاء الطلب املقدم من الزوج نيابًة عن زوجته وتقوم اجلهة امل�ستلمة بتنفيذ اإجراءات 
طلب الكتتاب املنف�سل للزوجة.

 ت�ستطيع املطلقة ال�سعودية اأو الأرملة ال�سعودية واأم لأطفال من زواجها بغري �سعودي الكتتاب باأ�سماء اأطفالها حل�سابها يف اأ�سهم الكتتاب ال�سادرة عن  �
�شركات يف طرح لالكتتاب العام �شرط اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة واأنها اأم الأطفال ق�شر.

 خالل فرتة الكتتاب، يتم قبول رخ�سة اإقامة �سارية املفعول فقط كاإثبات لهوية املعالني غري ال�سعوديني. ول يتم قبول جوازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد.  �
ول ميكن اإدراج املعالني غري ال�سعوديني �سوى كمعالني مع اأمهاتهم ول ميكنهم الكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. ويكون اأق�سى عمر للمعالني غري ال�سعوديني 

امل�سمولني مع الأم هو 18 �سنة. ويجب اأن تكون اأي وثائق �سادرة عن حكومة اأجنبية م�سدقة )موثقة( من قن�سلية اأو �سفارة �سعودية.
 يقر كل مكتتب على الكتتاب و�سراء العدد من اأ�سهم الكتتاب املحدد يف ا�ستمارة طلب الكتتاب املقدم من املكتتب وبقيمة ت�ساوي عدد الأ�سهم مو�سوع  �

الطلب م�سروًبا ب�سعر الكتتاب البالغ )10( ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم الكتتاب. ويعترب كل مكتتب قد ا�سرتى عدد اأ�سهم الكتتاب املخ�س�س له 
عند ا�شتيفائه لل�شروط التالية:

ت�سليم املكتتب ل�ستمارة طلب الكتتاب للجهة امل�ستلمة؛ �
�سداد املكتتب للجهة امل�ستلمة القيمة الإجمالية بالكامل لأ�سهم الكتتاب املكتتب بها؛ �
ت�سليم املكتتب للجهة امل�ستلمة خطاب التخ�سي�س الذي يحدد عدد اأ�سهم الكتتاب املخ�س�سة للمكتتب. �

اإذا كانت ا�شتمارة طلب االكتتاب املقدمة غری م�شتوفية ل�شروط واأحكام االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ص ذلك الطلب بالكامل اأو جزئًيا. ويلتزم املكتتب 
بقبول اأي عدد من الأ�سهم يخ�س�س له.

تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب 2   13
تقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح واإدارة ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته »�سركة اأ�سمنت املدينة« – ح�ساب الكتتاب الأويل لالكتتاب العام«. وتقوم كل جهة م�ستلمة باإيداع 

جميع املبالغ التي يتم ا�ستالمها من املكتتبني يف ح�سابات الأمانة املذكورة اأعاله.

اأق�ساه  موعد  يف  للمكتتب،  م�ستحقة  معادة  مبالغ  واأي  مكتتب،  لكل  تخ�سي�سها  يتم  التي  الكتتاب  اأ�سهم  من  النهائي  العدد  عن  الإعالن  يتم  اأن  املتوقع  من 
1433/11/7هـ )املوافق 2012/9/23م(.

ي�سمح لكل مكتتب بالكتتاب بعدد )50( خم�سني �سهم كحد اأدنى، وبعدد )200.000( مائتا األف �سهم كحد اأق�سى على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية على 
الأدنى  ت�سمن احلد  ل  ال�سركة  فاإن  األف مكتتب،  وت�سعون  واثنان  وثمامنائة  مليون  بالطلبات )1.892.000(  املتقدمني  تنا�سبي. ويف حال جتاوز عدد  اأ�سا�س 
للتخ�سي�س من الأ�سهم املطروحة لكل مكتتب، و�سوف تخ�س�س الأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بني جميع املكتتبني. واإذا كان عدد املكتتبني يتجاوز عدد الأ�سهم 

املطروحة، فاإن عملية التخ�سي�س �سيتم حتديدها وفق ما تقرره الهيئة.
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و�سوف تتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير الكتتاب اأو من اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم الإعالن 
عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ساه 1433/11/7هـ )املوافق 2012/9/23م(.

�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة اإ�سعارات اإلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم، و�سرتد املبالغ بالكامل بدون اأي 
ر�سوم اأو اقتطاع اأي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على املكتتبني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب 

فيه للح�سول على اأي معلومات اإ�سافية.

إقرارات 2   13
بتعبئته منوذج طلب الكتتاب وتقدميه لدى اأحد البنوك امل�ستلمة، فاإن املكتتب:

 يوافق على الكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة بعدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب الكتتاب، �
 يقر باأنه قراأ ن�سرة الكتتاب وفهم جميع حمتوياتها، �
 يقبل بالنظام االأ�شا�شي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة االإ�شدار، �
 يحتفظ بحقه يف مقا�ساة ال�سركة للح�سول على تعوي�سات نتيجة عدم �سحة اأو عدم ا�ستكمال املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار اأو نتيجة جتاهل معلومات  �

رئي�سية كان يجب اأن تكون جزءًا من ن�سرة الكتتاب وقد توؤثر على قرار املكتتب يف �سراء الأ�سهم، 
اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س جميع طلبات  �  يعلن باأنه مل ي�سبق اأن اكتتب هو اأو اأي من اأفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب الكتتاب يف 

الكتتاب،
 يقبل بعدد االأ�شهم التي �شتخ�ش�ص له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة االإ�شدار ويف منوذج طلب االكتتاب،  �
 يتعهد بعدم اإلغاء منوذج طلب الكتتاب اأو تعديله بعد تقدميه اإلى وكيل البيع.  �

بنود متفرقة 2   13
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط واالأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وتوؤول مل�شلحة اأطراف العالقة وخلفهم واملتنازل اإليهم من قبلهم ومنفذي و�شاياهم 
ومديري تركاتهم وورثتهم، �سريطة عدم التنازل عن طلب الكتتاب اأو اأي من احلقوق واملزايا اأو اللتزامات املرتتبة عليه اأو حتويلها من قبل اأي طرف من اأطراف 

العالقة للغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

مت اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار هذه باللغة العربية .

سوق األسهم السعودية )تداول( 3   13
يف عام 1990م مت تطبيق نظام اآيل كامل لتداول الأ�سهم ال�سعودية. ويف عام 2001م تاأ�س�س نظام تداول كنظام بديل للنظام الإلكرتوين ملعلومات الأ�سهم يف 

اململكة. 

تتم عمليات التداول من خالل نظام متكامل يغطي العملية كاملة ابتداء بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يف كل يوم من ال�ساعة 11:00 �سباحا وحتى 
3:30 ع�سرا. وبعد انتهاء التداول، ميكن تقدمي الأوامر اأو تعديلها اأو اإلغائها اأو �سطبها خالل الفرتة املمتدة من ال�ساعة 10:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 6:30 م�ساء، 
علما باأن النظام يكون مغلقا بني ال�ساعة 6:30 م�ساء و 10:00 �سباحا. وميكن اإدخال الأوامر وال�ستف�سارات اجلديدة اعتبارًا من ال�ساعة 10:00 �سباحًا. ويف 
مرحلة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11:00( يبداأ النظام اإجراءات الفتتاح ويحدد اأ�سعار الفتتاح والأوامر التي �سيتم تنفيذها ح�سب قواعد املقارنة بني الأوامر.

ويتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية الأوامر، ويتم ا�ستقبال الأوامر وحتديد اأولوية تنفيذها ح�سب م�ستوى ال�سعر. وب�سكل عام يتم تنفيذ اأوامر ال�سوق 
اأوًل )اأوامر اأف�سل �سعر( وتليها الأوامر املحددة ال�سعر )الأوامر بحد �سعر معني(. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت وتوفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملقدمي املعلومات 
املعروفني مثل رويرتز. 

تتم ت�سوية ال�سفقات فورًا يف نف�س اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. 

يجب على ال�سركات امل�سدرة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتتولى اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق 
بهدف �سمان عدالة التداول وانتظام عمليات ال�سوق.
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تداول أسهم الشركة 3   13
يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد انتهاء عملية التخ�سي�س، و�سوف تعلن ال�سوق املالية« تداول« هذا التاريخ حال حتديده. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن التواريخ 

واملواعيد الواردة يف هذه الن�سرة هي تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية. 

وبالإ�سافة اإلى ذلك، ل يجوز التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية 
واإدراج �سهمها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(. ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة قبل ذلك حظرًا تامًا ويتحمل املكتتب الذي يخالف ذلك امل�سئولية الكاملة 

عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأدنى م�سئولية قانونية يف هذه احلالة. 
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المستندات المتاحة لإلطالع. 18

�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة يف الريا�س وذلك قبل 14 يومًا من بدء تاريخ الكتتاب وخالل فرتة الكتتاب من ال�ساعة 8:30 
�سباحا وحتى ال�ساعة 5:00 م�ساء ما عدا يومي اخلمي�س واجلمعة: 

النظام الأ�سا�سي لل�سركة وعقد التاأ�سي�س  �
ال�سجل التجاري ل�سركة ا�سمنت املدينة �
 تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال �
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم �
 القوائم املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب،2009م، 2010م،2011م والن�سف الأول من العام 2012م.  �
املوافقة اخلطية من مراجع ح�سابات ال�سركة الأموي واأبو اخلري على ن�سر تقريره ملراجعة القوائم املالية يف هذه الن�سرة �
 املوافقة اخلطية من مراجع ح�سابات ال�سركة  طالل اأبو غزالة و�سركاه على ن�سر تقريره ملراجعة القوائم املالية يف هذه الن�سرة �
املوافقة اخلطية من م�ست�سار العناية املهنية )�سركة ارن�ست ويونغ و�سركاهم( على الإ�سارة اإليهم يف ن�سرة الإ�سدار ب�سفتهم م�ست�سار العناية املهنية �
املوافقة اخلطية من مكتب املحامي عبدالعزيز بن حمد الفهد على الإ�سارة اإليهم يف ن�سرة الإ�سدار هذه ب�سفتهم امل�ست�سار القانوين لالكتتاب �
املوافقة اخلطية من امل�ست�سار املايل )الريا�س املالية( على الإ�سارة اإليهم يف ن�سرة الإ�سدار هذه ب�سفتهم امل�ست�سار املايل لل�سركة �
املوافقة اخلطية من م�ست�سار ال�سوق )ديفلومبينت كون�سلتن�س انرتنا�سونال( على الإ�سارة اإليهم يف ن�سرة الإ�سدار هذه ب�سفتهم م�ست�سار ال�سوق �
اجلدوى القت�سادية  �
درا�سة ال�سوق املحدثة �
خطاب التخ�سي�س ال�سادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية. �
 عقود اأطراف ذات العالقة  �
خطاب الرتخي�س ال�سناعي للتو�سعة �
اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب �
اتفاقية اجلهات امل�ستلمة �
جميع التفاقيات املذكورة حتت ق�سم العقود �
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القوائم المالية المراجعة. 19

لقد متت مراجعة قوائم ال�سركة املالية لل�سنتني املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و الن�سف الأول من العام 2012م والإي�ساحات املتعلقة بها واملدرجة يف 
ن�سرة الإ�سدار هذه من قبل ال�سادة الأموي واأبو اخلري حما�سبون قانونيون، و قوائم ال�سركة املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م من قبل ال�سادة طالل اأبو 

غزالة و�سركاه حما�سبون قانونيون.

وقد قام املحا�سب القانوين باإعداد هذه القوائم على اأ�سا�س موحد لت�سمل ال�سنتني املاليتني اللتني ت�سبقان مبا�سرة تاريخ تقدمي طلب الإدراج، وت�ستمل هذه القوائم 
على معلومات مالية مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية للم�سدر.   

هذا ول ميتلك ال�سادة طالل اأبو غزالة و�سركاه، اأو الأموي واأبو اخلري، اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة. وقد اأعطى ال�سادة طالل اأبو غزالة و�سركاه 
حما�سبون قانونيون و الأموي واأبو اخلري حما�سبون قانونيون موافقة خطية على ن�سر تقريرهم املرفق �سمن ن�سرة الإ�سدار ب�سيغتها ون�سها كما وردت ومل يتم 

�سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار.
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

تقرير المراجعة والقوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2009

20092008�إي�شاح

ريال �شعوديريال �شعودي

الأ�سول

الأ�سول املتداولة

136.591.17724.136.621)3(النقد والنقد املماثل

49.726.41830.629.593)4(ذمم مدينة 

5.745.0121.382.040)5(م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأخرى

97.206.50177.608.356)6(خمزون

289.269.108133.756.610جمموع الأ�سول املتداولة

الأ�سول غري املتداولة

3.600.0003.600.000اأرا�سي

780.404.332811.064.089)7(�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول الثابتة 

27.814.91732.520.888)8(م�ساريف موؤجلة وما قبل الت�سغيل

11.775.96512.394.917)9(م�ساريع حتت التنفيذ 

823.595.214859.579.894جمموع الأ�سول غري املتداولة

1.112.864.322993.336.504جمموع الأ�سول

اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

اخل�سوم املتداولة

35.000.00050.000.000)10(قرو�س ق�سرية الجل 

10.211.92725.077.906)11(ذمم دائنة

18.713.92513.485.304)12(م�سروفات م�ستحقة واأخرى

63.925.85288.563.210جمموع اخل�سوم املتداولة

اخل�سوم غري املتداولة

165.000.000200.000.000)10(قرو�س  طويلة الأجل 

1.368.832626.123)13(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

166.368.832200.626.123جمموع اخل�سوم غري املتداولة

حقوق امل�ساهمني

704.000.000550.000.000)14(راأ�س املال

17.989.41815.414.717)15(احتياطي نظامي

160.580.220138.732.454ارباح مبقاه

882.569.638704.147.171حقوق امل�ساهمني  – قائمة د

1.112.864.322993.336.504جمموع اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم ) 1 ( اإلى رقم )26( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008�إي�شاح

ريال �شعوديريال �شعودي

338.985.291298.342.684)16(مبيعات 

)120.215.448()137.113.109()17(تكلفة ااملبيعات 

201.872.182178.127.236اإجمايل الربح 

م�ساريف الأعمال الرئي�سية  :

)1.566.691()5.097.810()18(م�ساريف البيع والتوزيع

)8.189.582()7.624.096()19(م�ساريف ادارية وعمومية

189.150.276168.370.963�سايف الدخل من الأعمال الرئي�سية

نتائج الأعمال الأخرى

)7.083()217.280()م�ساريف( اأخرى

)9.280.079()5.897.541()20(م�ساريف متويل 

183.035.455159.083.801�سايف دخل ال�سنة قبل الزكاة

)4.000.000()4.612.988()21(الزكاة

178.422.467155.083.801�سايف دخل ال�سنة  – قائمة د

3.012.40)23(ربح ال�سهم العادي من دخل العمال الرئي�سية

2.842.20)23(ربح ال�سهم العادي من �سايف الدخل

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم  )26( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008

ريال �شعوديريال �شعودي

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

178.422.467155.083.801�سايف دخل ال�سنة

تعديالت لـ

48.604.40961.415.841ا�ستهالكات واطفاءات

--)51.670()اأرباح( بيع اأ�سول ثابتة 

742.709378.422املحمل على امل�ساريف من مكافاأة نهاية اخلدمة 

4.612.9883.938.123خم�س�س الزكاة

التغريات يف الأ�سول واخل�سوم الت�سغيلية

)25.963.475()19.096.825(الذمم مدينة

)32.732.612()19.598.145(املخزون

)213.278()2.109.453(م�سروفات مدفوعة مقدمًا واأخرى

)1.712.819()19.640.721(ذمم دائنة

3.136.8566.592.889م�سروفات م�ستحقة واخري

)16.900(--املدفوع لقاء مكافاأة ونهاية اخلدمة

175.022.615166.769.992�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)59.145.198()4.990.885(�سراء اأ�سول ثابتة

)12.394.919()7.258.075(م�ساريع حتت التنفيذ 

180.90120313املتح�سل من بيع اأ�سول ثابتة 

--)500.000(م�ساريف موؤجلة 

)71.519.804()12.568.059(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

)93.849.320()50.000.000(قرو�س ق�سرية الجل

)93.849.320()50.000.000(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

112.454.5561.400.868�سايف الزيادة يف النقد والنقد املماثل

24.136.62122.735.753النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة 

136.591.17724.136.621النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة  – قائمة اأ

املعامالت غري النقدية 

7.877.02770.606.793م�ساريع حتت التنفيذ كاأ�سول ثابتة 

-154.000.000الزيادة يف راأ�س املال من الحتياطي النظامي والأرباح املبقاة

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم  )26( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

�ملجموع��رباح مبقاة�إحتياطي نظامير���ض �ملال

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

549.063.371)936.629(--550.000.000جمموع حقوق امل�ساهمني يف 1 يناير 2008

155.083.800155.083.800----�سايف دخل الفرتة – قائمة  ب

--)15.414.717(15.414.717--املحول على الحتياطي النظامي

550.000.00015.414.717138.732.454704.147.171حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2008 – قائمة  اأ

--)138.732.454()15.267.546(154.000.000املحول اإلى راأ�س املال

178.422.467178.422.467---�سايف الرباح لل�سنة – قائمة ب

--)17.842.247(17.842.247-املحول اإلى الحتياطي النظامي

704.000.00017.989.418160.580.220882.569.638حقوق امل�ساهمني يف 31 دي�سمرب2009-  قائمة اأ

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )26( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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إيضاحات حول القوائم المالية 

التأسيس والنشاط :   1

املوافق  هـ  بتاريخ 1426/5/12  رقم 804  الوزاري  القرار  »ال�سركة«( مبوجب   يلي  فيما  اإليها  )ي�سار  م�ساهمة مقفلة  – �سركة  املدينة  ا�سمنت  �سركة  تاأ�س�ست 
2005/6/19 م يف الريا�س مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010210441 بتاريخ 1426/5/14هـ املوافق 2005/6/21م  مبوجب رخ�سة رقم 1163/ ا�س  بتاريخ 

1426/6/3هـ

ولقد ح�سلت ال�سركة علي رخ�سة ا�ستخراج معادن لبدء العمال املتعلقة باملوارد املعدنية طبقا للمر�سوم امللكي رقم 216 بتاريخ 1425/7/28هـ

العمليات  اآر �سي  وبداأت  اأو بي �سي وا�سمنت بورتالندي مقاوم ا�س  انتاج نوعني من ال�سمنت هما ا�سمنت بورتالندي عادي  ال�سركة ال�سا�سية هي  اإن ان�سطة 
التجارية يف 2008/1/1م .

تت�سمن القوائم املالية اأ�سول وخ�سوم ونتائج اعمال ال�سجل التجاري املذكور اأعاله فقط .

السياسات المحاسبية الهامة المتبعة :   2

اعدت القوائم املالية باملطابقة مع املعايري املحا�سبية ال�سادرة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبون القانونيون . فيما يلي ملخ�سًا بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 
والتي تتبعها ال�سركة على نحو متماثل :

1- استحدام التقديرات:
ان اعداد القوائم املالية طبفا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يتطلب ا�ستحدام التقديرات والفرتا�سات التي توؤثر علي مبالغ املذكورة للخ�سوم وال�سول يف تاريخ 
القوائم املالية وكذلك املبالغ املذكورة لاليرادات وامل�سروفات خال الفرتة امل�سمولة بالتقرير بالرغم من ان هذه التقديرات ت�سند ملعرفة الدارة التامة بالحداث 

اجلارية والنتائج الفعلية التي رمبا قد تختلف عن هذه التقديرات .

ب-  العرف المحاسبي 
اأعدت القوائم املالية املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتخدام اأ�شا�ص اال�شتحقاق ومفهوم ا�شتمرارية الن�شاط .

ج-  النقد والنقد المماثل :
لأهداف اإعداد قائمة التدفقات النقدية ، يتاألف بند النقد والنقد املماثل من النقد يف ال�سندوق واحل�سابات اجلارية غري مقيدة الإ�ستخدام لدى البنوك.

د-  الذمم المدينة :
يتم اإظهار الذمم املدينة يف قائمة املركز املايل ب�سايف القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد طرح خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ، يتم تقدير خم�س�س 

الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بناءًا على درا�سة لإفراديات اأر�سدة الذمم املدينة وتقييم ملدى قابلية حت�سيلها وذلك يف نهاية ال�سنة املالية .

هـ-  المخزون :
يتم تقييم املخزون يف اخر ال�سنة بالتكلفة او ب�سايف القيمة ال�سوقية وتقدر تكاليف املواد اخلام بطريقة املتو�سط املرجح . تقا�س تكاليف ال�سلع التامة ال�سنع 

بتكلفة املواد اخلام والأجور وح�ستها من م�ساريف الت�سنيع غري املبا�سرة . 
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و  -  المصاريف المؤجلة وماقبل التشغيل :
متثل امل�ساريف املوؤجلة وما قبل الت�سغيل امل�ساريف الأولية قبل العمليات وقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية . ولل�سركة �سيا�سة للم�ساريف املوؤجلة وذلك عندما 

تكون الفوائد امل�ستقبلية موؤكدة .

تتبع ال�سركة �سيا�سة اطفاء م�ساريف ما قبل الت�سغيل على مدى خم�س �سنوات من تاريخ النتاج التجاري .

وتعني امل�ساريف املوؤجلة الر�سوم املدفوعة لقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ويتم حتملها خالل فرتة القر�س وتخ�س�س الر�سوم املدفوعة حتى تاريخ ان�ساء 
امل�سنع ويتم ر�سملتها مع تكلفة امل�سروع والتي ا�ستهلك علي مدي العمر النتاجي لال�سل.

ز  -  األصول الثابتة :
تظهر الأ�سول الثابتة ب�سايف التكلفة بعد طرح الإ�ستهالك املرتاكم عليها حتى تاريخ القوائم املالية . يحت�سب الإ�ستهالك على الأ�سول الثابتة وفقًا لطريقة الق�سط 

الثابت افرتا�س معدومة القيمة املتبقية على مدى اأعمارها الإقت�سادية املقدرة وذلك باإ�ستخدام ن�سب الإ�ستهالك ال�سنوية التالية :

3-10%مباين  

5-7%الآلت ومعدات امل�سنع

10%معدات ثقيلة 

15%اأثاث ومفرو�سات 

25%�سيارات 

20%برامج حما�سبية

5%ترخي�س مايكرو�سوفت

حـ-  مشاريع تحت التنفيذ :
ت�ستمل الأعمال حتت التنفيذ على تكاليف الإن�ساءات يف اطار اتفاقيات خمتلفة وتن�سب مبا�سرة لتكاليف اح�سار ال�سل ايل املوقع وظروف العمل ال�سرورية لذلك 
لكي تتمكن من العمل بالطريقة التي تنويها الإدارة مبا يف ذلك التكاليف املبا�سرة وتكاليف القرتا�س وقد اأوقفت ال�سركة ر�سملة تكاليف القرتا�س بناء على اأن 

الأ�سول قد اأ�سبحت موؤهلة وجاهزة لال�ستعمال .

ط-  مخصص مكافأة نهاية الخدمة :
يتم قيا�س واإثبات خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقا لنظام  العمل والعمال ال�سعودي .

ي-  الذمم الدائنة والمستحقات :
يتم تقدير اللتزامات وفقًا للمبالغ التي �سيتم دفعها مقابل ال�سلع اأو اخلدمات امل�ستلمة �سواء كانت مفوترة من قبل املورد ام ل .

تحقق اإليرادات : ك- 
تتحقق اإيرادات املبيعات عند ت�سليم الب�ساعة للعمالء الذي يتزامن مع اإ�سدار فواتري املبيعات لهم .
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المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتوزيع  : ل- 
يتم قيا�س واإثبات امل�ساريف الإدارية والعمومية والبيع والتوزيع كم�ساريف فرتة وفقًا لأ�سا�س الإ�ستحقاق وحتمل هذه امل�ساريف على الفرتة املحا�سبية التي حدثت 

فيها ، تلك امل�ساريف التي ت�ستفيد منها اأكرث من فرتة حما�سبية يتم توزيعها على اأ�سا�س زمني وباإ�ستخدام تكلفتها التاريخية .

م-   تكاليف االقتراض:
تن�سب تكاليف القرتا�س مبا�سرة ايل امل�ساريع حتت التنفيذ وت�ساف ايل تكلفة الأ�سل حتى تاريخ البدء يف ا�ستعماله .

مخصص الزكاة  : ن- 
يتم قيا�س والإعرتاف مبخ�س�س للزكاة يف قائمة الدخل ولكل فرتة مالية على اإنفراد وفقًا لنظام الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية ، ي�سوى خم�س�س الزكاة 
للفرتة املالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي وتعالج الفروقات ما بني خم�س�س الزكاة املعرتف به يف قائمة املركز املايل وبني الربط النهائي ال�سادر عن 

م�سلحة الزكاة والدخل يف قائمة الدخل كتغريات يف التقديرات املحا�سبية وتدرج يف الفرتة املالية التي ي�سدر فيها الربط النهائي.

المعامالت بالعمالت األجنبية : ش- 
يتم اإثبات املعامالت املالية التي تتم بعمالت اأجنبية بالريال ال�سـعودي ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ اإجراء هذه املعامالت، يتم اإثبات الأ�سول واخل�سوم امل�سماة 
بالعمالت الأجنبية يف تاريخ القوائم املالية بالأ�سعار ال�سائدة بذلك التاريخ وتدرج فروقات الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن التغري يف اأ�سعار ال�سرف �سمن قائمة 

الدخل لنف�س الفرتة .

النقد والنقد المماثل :.   2
20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

236.332283.867النقد بال�سندوق

135.201.10123.709.697ح�سابات جارية لدى بنوك حملية بالريال ال�سعودي

1.153.744143.057ح�سابات جارية لدي بنوك حملية بالعمالت الجنبية

136.591.17724.136.621املجموع – قائمة اأ

ذمم مدينة :   2

من �سمن اإجمايل الذمم املدينة البالغة 49.726.418 ريال �سعودي ر�سيد لثمانية عمالء مببلغ 43.856.843 ريال �سعودي وهو ميثل ما ن�سبته 88% من اإجمايل 
الذمم املدينة .
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مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى :      3

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

--1.750.718ب�ساعة بالطريق 

--2.627.097دفعات مقدمة ملوردين 

1.463521.262اعتمادات م�ستنديه وخطابات �سمان 

1.365.734860.778اأخرى

5.745.0121.382.040املجموع – قائمة اأ

المخزون :   3

يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :  )120092008

ريال �شعوديريال �شعودي

49.899.18630.415.703قطع غيار وم�ستهلكات - ب

11.720.83911.842.006مواد خام

32.219.97630.809.685ب�سائع حتت الت�سنيع

3.366.5004.540.962ب�سائع جاهزة

97.206.50177.608.356املجموع  – قائمة اأ

ب(  ي�ستمل هذا البند على مبلغ 44.810.588 ريال �سعودي عبارة عن قطع غيار لالأ�سول ثابتة 
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

ب-   جميع ال�سول الثابتة مرهونة ل�سندوق التنمية ال�سناعية  ال�سعودي للح�سول علي قر�س مببلغ  400.000.000 ريال �سعودي وقد ح�سلت ال�سركة علي 
200.000.000 ريال �سعودي حتى 31 دي�سمرب 2009م .

جـ-  مت توزيع م�ساريف ال�ستهالك على النحو التايل :

2009

ريال �شعودي

43.033.141تكلفة املبيعات

365.297امل�ساريف الإدارية والعمومية 

43.398.438املجموع  – قائمة اأ

3  صافي المصاريف المؤجلة ومصاريف ما قبل التشغيل:

متثل امل�ساريف املوؤجلة وم�ساريف ما قبل الت�سغيل امل�ساريف البتدائية وم�ساريف ما قبل الت�سغيل وقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية . متثل امل�ساريف املوؤجلة 
الر�سوم املدفوعة مقدما مقابل قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية . وهي علي النحو التايل :   

م�شاريف قر�ض �شندوق تنمية م�شاريف ماقبل �لت�شغيل
�ل�شناعية �ل�شعودي

�ملجموع

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

7.889.85430.000.00037.889.854الر�سيد يف 2009/1/1

500.000--500.000ا�سافات خالل ال�سنة

8.389.85430.000.00038.389.854الر�سيد يف 2009/12/31

الطفاءات املرتاكمة

1.840.9663.528.0005.368.966الر�سيد يف 2009/1/1

1.677.9713.528.0005.205.971اطفاءات خالل الفرتة

3.518.9377.056.00010.574.937الر�سيد يف 2009/12/31

4.870.91722.944.00027.814.917امل�ساريف املوؤجلة وماقبل الت�سغيل – قائمة  اأ
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

4   مشاريع تحت التنفيذ :

20092008يتا�لف تفا�شيل هذ� �حل�شاب خالل �ل�شنة علي �لنحو �لتايل :

ريال �شعوديريال �شعودي

12.394.91770.606.793الر�سيد الفتتاحي 

7.691.33712.394.917ا�سافات خالل ال�سنة 

)52.083.333()5.246.910(املحول اإلى ال�سول الثابتة - مباين

)18.523.460()2.630.117(املحول اإلى ال�سول الثابتة - طرق

--)433.262(املحول اإلى امل�ساريف

11.775.96512.394.917ر�سيد نهاية ال�سنة – قائمة اأ

 1   قرض الصندوق السعودي للتنمية الصناعية :

ح�سلت ال�سركة علي موافقة من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودية على القر�س مببلغ 400.000.000 ريال �سعودي يف عام 2007م ل�سراء الآلت ومعدات 
العام 2007م و�شيتم �شرف اخلم�شني باملائة املتبقية بعد االلتزام بال�شروط اخلا�شة بالعقد طبقًا  وممتلكات امل�سنع ، ومت ا�ستالم 50% من مبلغ القر�س يف 
للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  قر�س  لتفاقية  وطبقا  امل�سنع  ومباين  معدات  رهن  ب�سمان  القر�س  هذا  واأن  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  مع  لالإتفاقية 

ال�سناعية تدفع ال�سركة التكاليف املالية علي مبلغ القر�س الأ�سا�سي وفقًا جلدول ال�سداد علي ا�سا�س دفع القر�س بالكامل .

2009�إن تفا�شيل هذ� �لبند كما يلي:

ريال �شعودي

35.000.000قر�س ال�سندوق ال�سعودي للتنمية ال�سناعية )ق�سري الجل( –قائمة اأ

165.000.000قر�س ال�سندوق ال�سعودي للتنمية ال�سناعية )طويل الجل( –قائمة اأ

200.000.000املجموع

11    ذمم دائنة :

من �سمن ر�سيد الذمم الدائنة البالغ 10.211.927 ريال �سعودي ر�سيد خلم�سة موردين مببلغ 6.733.661 ريال �سعودي وهو ميثل ما ن�سبته 66% من اإجمايل 
الذمم الدائنة .

12   مصروفات مستحقة وأخرى : 

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

5.058.7914.840.164م�ساريف ا�ستخراج مواد خام

4.696.5184.096.663خم�س�س الزكاة – اي�ساح )21/جـ(

--2.135.275حوافز ومكافات

--2.685.111دفعات مقدمة من عمالء

4.138.2304.548.477اخرى

18.713.92513.485.304املجموع – قائمة اأ
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شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

12   مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي:

ريال �شعوديريال �شعودي 

626.123264.601الر�سيد يف بداية ال�سنة 

742.709378.422املحمل على امل�ساريف

)16.900(--املدفوع خالل ال�سنة 

1.368.832626.123الر�سيد يف نهاية ال�سنة ـ قائمة اأ

12  رأس المال :

متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 550.000.000 ريال �سعودي ايل 704.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 70.400.000 �سهم وقيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي 
وا�ستكملت ال�سركة اإجراءاتها القانونية لتعديل ال�سجل التجاري وعقد تاأ�سي�س ال�سركة .

13   االحتياطي النظامي : 

يتم جتنيب 10% من �سايف الأرباح ال�سنوية كاحتياطي نظامي �سنويا وذلك طبقا للمادة )125( من نظام ال�سركات حتى يبلغ الحتياطي 50% من راأ�س املال .

13  معلومات قطاعية :

يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف انتاج نوعني من اال�شمنت ا�شمنت بورتالندي عادي OPC و ا�سمنت بورتالندي مقاوم SRC وتعمل ال�شركة يف هذا الن�شاط يف 
اململكة العربية ال�سعودية وتظهر املبيعات بعد طرح اخل�سومات وامل�سموحات . 

20092008

ريال �شعوديريال �شعودي 

OPC  293.639.080277.254.274مبيعات ا�سمنت

SRC 45.346.21121.088.410مبيعات ا�سمنت

338.985.291298.342.684املجموع ـ قائمة ب
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

13   تكلفة المبيعات :  

20092008��- يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

11.842.0067.402.543مواد خام يف 1 يناير 2009م

49.626.24448.394.344امل�سرتيات خالل ال�سنة 

)11.842.006()11.720.839(املواد اخلام يف 31 دي�سمرب 2009م

49.747.41143.954.881تكلفة املواد اخلام امل�ستخدمة يف النتاج خالل ال�سنة

30.809.68513.788.280ب�سائع حتت الت�سنيع يف 1 يناير 2009م 

87.601.52794.447.254م�ساريف الت�سغيل املبا�سرة - اي�ساح )16/ب(

168.158.623152.190.415تكلفة النتاج خالل ال�سنة

)30.809.685()32.219.976(ب�سائع حتت الت�سنيع يف 31 دي�سمرب 2009م

135.938.647121.380.730تكلفة الب�ساعة اجلاهزة خالل ال�سنة 

4.540.9623.375.680الب�سائع اجلاهزة يف 1 يناير 2009م 

140.479.609124.756.410تكلفة الب�سائع املتاحة للبيع

)4.540.962()3.366.500(الب�سائع اجلاهزة يف 31 دي�سمرب 2009م

137.113.109120.215.448تكلفة املبيعات – قائمة ب

ب-  مصاريف التشغيل المباشرة :

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �ل�شعوديريال �ل�شعودي

43.033.14155.810.590ا�ستهالك – اإي�ساح )9/ج(

17.514.41815.985.968م�ساريف املوظفني

13.683.44711.635.978قطع غيار وم�ستهلكات 

7.430.0243.086.114مواد تعبئة 

2.730.1672.676.508طاقة وزيوت وت�سحيم 

1.857.6931.771.061ا�سالح و�سيانة 

642.645504.752تاأمني 

709.9922.976.283اأخرى 

87.601.52794.447.254املجموع – اإي�ساح )16/اأ(
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شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

13  مصاريف البيع والتوزيع  : 

يتاألف هذا البند مما يلي :                       

20092008

ريال �ل�شعوديريال �ل�شعودي

1.350.636719.063رواتب واجور وملحقاتها

3.549.873669.048�سفر وانتقال

197.301178.580اخري

5.097.8101.566.691املجموع – قائمة ب

14   مصاريف إدارية وعمومية :  

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

2.943.0452.190.962رواتب واأجور وملحقاتها 

365.297499.279ا�ستهالك –اي�ساح )9/جـ(

1.677.9711.571.202اطفاء 

957.8711.407.974منح وهدايا 

835.243501.012اأتعاب مهنية 

426.784614.592ايجارات

417.8851.404.561اخري

7.624.0968.189.582املجموع – قائمة ب

 2  مصاريف تمويل :

20092008يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعوديريال �شعودي

5.508.0005.924.500الأعباء املالية لقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

356.7773.264.154الأعباء املالية للمرابحة

32.76491.425م�ساريف بنكية 

5.897.5419.280.079املجموع _قائمة ب



126

شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

21  مخصص الزكاة :

2009��–  �إن عنا�شر ومكونات وعاء �لزكاة على �لنحو �لتايل :

ريال �شعودي

550.000.000راأ�س املال

15.414.717اإحتياطي نظامي يف بداية ال�سنة

138.732.454الأرباح املبقاة يف بداية ال�سنة

165.000.000قر�س طويل الجل

183.778.164�سايف ربح ال�سنة املعدل ـ اإي�ساح )21/ب(

1.052.925.335اإجمايل الأموال اخلا�سعة للزكاة 

يخ�سم:

)3.600.000(ارا�سي

)27.814.917(م�ساريف موؤجلة وماقبل الت�سغيل

)836.990.885(�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول الثابتة – قطع الغيار 

184.519.533وعاء الزكاة 

4.612.988الزكاة مبعدل 2.5% - قائمة ب 

ب– �سايف الربح املعدل  :

2009

ريال �شعودي

183.035.455�سايف دخل ال�سنة قبل الزكاة - قائمة ب

742.709خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة املحمل على امل�ساريف

--فروقات احت�ساب ا�ستهالك 

183.778.164املجموع - اإي�ساح )21/اأ(

جـ- حركة خم�س�س الزكاة:

2009يتا�لف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �شعودي

4.069.663الر�سيد يف بداية ال�سنة

)3.986.133(املدفوعات خالل ال�سنة

4.612.988املحمل خالل ال�سنة - قائمة ب

4.696.518الر�سيد يف نهاية ال�سنة – اإي�ساح )12(
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شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

د-  ح�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة نهائية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

هـ-   تظهر الأ�سول الثابتة يف الإي�ساح اأعاله بعد تعديلها ح�سب املادة )17( من اأحكام نظام �سريبة الدخل والتطورات الزكوية رقم م/1 وتاريخ 1425/1/15هـ 
لإحت�ساب الزكاة وفقًا ملتطلبات النظام. 

22  االلتزامات الطارئة :

متثل التزامات الطارئة التزامات مقابل خطابات �سمان وعتمادات م�ستندية من بنوك حملية ودولية مببلغ 4.034.205 ريال �سعودي .

22  ربح السهم العادي:

بلغ املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل الت�سعة ا�سهر املنتهية يف دي�سمرب 2009 م عدد 62.7 مليون �سهم بواقع 10 ريال �سعودي لكل �سهم .

22  القيم العادلة لألدوات المالية:

هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�شل اأو ت�شوية اأو التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�ص �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى ، وت�شمل االأ�شول املالية النقد 
واأر�سدة البنوك والذمم املدينة واملدفوعات مقدمًا والأ�سول الأخرى بينما ت�سمل اللتزامات الذمم الدائنة واللتزامات امل�ستحقة . 

تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لأ�سول وخ�سوم ال�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية . 

23  إدارة المخاطر:

 مخاطر االئتمان : 
متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية والذي يوؤدي اإلى خ�سارة مالية للطرف الآخر . قامت ال�سركة بو�سع اإجراءات 

لإدارة خماطر الئتمان فيما يتعلق بالذمم املدينة عن طريق و�سع حدود الئتمان للح�سابات الإفرادية للذمم املدينة والرقابة على املبلغ غري املقبو�سة .

مخاطر أسعار العمالت : 
تتمثل خماطر اأ�سعار العمالت يف تذبذب قيمة اأداة مالية نتيجة لتقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . 

تخ�سع ال�سركة ملخاطر تقلبات اأ�سعار ال�سرف الأجنبي خالل دورة اأعمالها العادية ، مل تقم ال�سركة باأي معامالت هامة بعمالت اأجنبية عدا الريال ال�سعودي 
والدولر الأمريكي خالل ال�سنة . 
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شركة اسمنت المدينة

شركة مساهمة مقفلة

الرياض – المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية 

مخاطر السيولة :
تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة من�ساأة ما �سعوبة يف احل�سول على الأموال ملقابلة اإلتزاماتها املرتبطة بخ�سومها ، تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�س 

منتظم وتقوم الإدارة بـ التاأكد من وجود اأموال كافيه ملقابلة اأي اإلتزامات حال ن�سوؤها.

يلخ�س اجلدول اأدناه بيان اإ�ستحقاق اللتزامات املالية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009م ، 2008م:

 ��شتحقاق غري ��كرث من 12 �شهر�قل من 12 �شهر�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2009م :
حمدد �ملدة

�ملجموع

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

35.000.000--35.000.000قر�س ق�سري الأجل 

165.000.000-165.000.000-قر�س طويل الأجل 

10.211.927--10.211.927ذمم دائنة

1.368.83220.082.757-18.713.925م�ساريف م�ستحقة واأخرى

63.925.852165.000.0001.368.832230.294.684جمموع اللتزامات

 ��شتحقاق غري ��كرث من 12 �شهر�قل من 12 �شهر�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2008م :
حمدد �ملدة 

�ملجموع

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

50.000.000--50.000.000قر�س ق�سري الأجل 

200.000.000-200.000.000-قر�س طويل الأجل 

25.077.906--25.077.906ذمم دائنة

626.12314.111.427-13.485.304م�ساريف م�ستحقة واأخرى

88.563.210200.000.000626.123289.189.333جمموع اللتزامات

23  عــام :

اأ -    مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتالئم مع ت�سنيف اأرقام ال�سنة احلالية.

ب-   مت تقريب الأرقام الظاهرة يف القوائم املالية اإلى اأقرب ريال �سعودي.
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



130



131

شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010 

)بالريال السعودي(

20102009�إي�شاح�ملوجود�ت

موجودات متداولة:

352.941.635136.591.177النقد وما يف حكمه 

458.413.81952.861.891ذمم مدينة ،�سايف

587.920.16498.957.219املخزون

61.261.564858.821م�ساريف مدفوعة مقدما واأر�سدة مدينة اأخرى

      ــ754.325اأطراف ذات عالقة

200.591.507289.269.108جمموع املوجودات املتداولة

83.600.0003.600.000اأرا�سي 

9818.580.650792.180.297ممتلكات ومعدات، �سايف

103.192.94527.814.917نفقات موؤجلة

1.025.965.1021.112.864.322جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة:

35.000.000       ــ14اجلزء املتداول من قر�س طويل الأجل

1113.116.45512.897.038ذمم دائنة 

1215.489.76911.332.296م�ساريف م�ستحقة 

137.653.7734.696.518خم�س�س زكاة �سرعية 

36.259.99763.925.852جمموع املطلوبات املتداولة

165.000.000      ــ14قر�س طويل الأجل

151.959.1631.368.832خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

حقوق امل�ساهمني : 

16880.000.000704.000.000را�س املال 

1726.287.26817.989.418اإحتياطي نظامي 

1881.458.674160.580.220الأرباح املبقاة 

987.745.942882.569.638جمموع حقوق امل�ساهمني

1.025.965.1021.112.864.322جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )29( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

20102009�إي�شاح

19426.655.864338.985.291املبيعات 

)137.113.109()164.031.907(20تكلفة املبيعات

262.623.957201.872.182جممل الربح من الأعمال

)7.624.096()7.617.658(21م�ساريف اإدارية وعمومية

)5.097.810()4.454.565(22م�ساريف بيعية 

)5.897.541()5.891.090(23م�ساريف متويل

)217.280( 85.903اإيرادات )م�ساريف(اأخرى 

244.746.547183.035.455�سايف الربح  الت�سغيلي  

)4.612.988()7.570.243(13ينزل : الزكاة ال�سرعية 

237.176.304178.422.467�سايف الربح 

2.702.53ربحية ال�سهم من �سايف الربح

2.782.60ربحية ال�سهم من الربح الت�سغيلي

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )29( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

20102009

237.176.304178.422.467  التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل :

الربح ال�سايف

تعديالت على الربح ال�سايف :

49.427.40548.604.409ا�ستهالكات واإطفاءات 

614.781742.709تعوي�س نهاية اخلدمة

287.218.490227.769.585الربح ال�سايف قبل التغري يف راأ�س املال العامل

)22.232.298()5.551.928(الذمم املدينة

)21.348.863(11.037.055املخزون 

523.219)402.743(امل�ساريف املدفوعة مقدماآ

      ــ)54.325(اأطراف ذات عالقة

)12.180.868(219.417الذمم الدائنة

4.157.4731.943.655امل�ساريف امل�ستحقة 

2.957.255599.855خم�س�س الزكاة ال�سرعية

     ــ)24.450(نهاية خدمة مدفوعة

299.556.244175.074.285�سايف النقد امل�ستخدم من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار :

)12.248.960()70.742.293(اإ�سافات ممتلكات ومعدات  

63.604129.231اإ�ستبعادات ممتلكات ومعدات 

)500.000(19.472.903م�ساريف موؤجلة

)12.619.729()51.205.786(�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

       ــ)200.000.000(ت�سديد قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

)50.000.000(      ــقرو�س بنكية ق�سرية الأجل

       ــ)132.000.000(توزيعات اأرباح 

)50.000.000()332.000.000(�سايف النقد املتولد من عمليات التمويل

112.454.556)83.649.542(�سايف النقد وما يف حكمة

136.591.17724.136.621النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

52.941.635136.591.177النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )29( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

�ملجمـــوع�ال�رباح �ملبقاة�إحتياطي نظامير���ض �ملــال �إي�شاح

138.732.454704.147.171 550.000.00015.414.717الر�سيد يف 2009/1/1

      ــ)138.732.454()15.267.546(16154.000.000و17زيادة راأ�س املال 

178.422.467178.422.467      ــ      ــاأرباح ال�سنة 

      ــ)17.842.247( 17.842.247      ــ17املحول لالإحتياطي النظامي

160.580.220882.569.638 704.000.00017.989.418الر�سيد يف 2009/12/31

      ــ)160.580.220()15.419.780(16176.000.000و17زيادة راأ�س املال 

)132.000.000()132.000.000(18توزيعات اأرباح 

237.176.304 237.176.304      ــ      ــاأرباح ال�سنة

      ــ)23.717.630( 23.717.630      ــ17املحول لالإحتياطي النظامي

 987.745.942 81.458.674 880.000.00026.287.268الر�سيد يف 2010/12/31

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )29( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

ايضاح 1ـ الوضع النظامي وطبيعة النشاط :

�سركة اأ�سمنت املدينة – �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة  ، تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم 804 وتاريخ 1426/5/12هـ املوافق 2005/6/19 ومبوجب  �
1163/�س  رقم  ال�سناعي  والرتخي�س   2005/6/21 املوافق  1426/5/14هـ  بتاريخ  الريا�س   مدينة  من  �سادر   1010210441 رقم  التجاري  ال�سجل 
تاريخ   216 رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التعدين  نظام  مبوجب  اخلام  املواد  حماجر  لإ�ستغالل  ترخي�س  مبوجب  ال�سركة  وتعمل  1426/6/3هـ  وتاريخ 

1425/7/28هـ . 
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج اأ�شمنت بورتالندي عادي واأ�شمنت بورتالندي مقاوم وتبلغ الطاقة االإنتاجية  للم�شنع 5.000 طن يوميًا .  �
اإن القوائم املالية املعرو�سة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 واأن ال�سنة املالية لل�سركة وفقًا للتقومي  �

امليالدي حيث تنتهي بنهاية 31 دي�سمرب من كل عام.  

ايضاح 2ـ أهم السياسات المحاسبية

ال�سيا�سات  لأهم  ملخ�س  يلي  وفيما  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  ال�سعودي  بالريال  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 
املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة :

2-1 أساس القيد المحاسبي : 
تتبع ال�سركة مبداأ التكلفة التاريخية يف اإثبات موجوداتها ومطلوباتها كما وتاأخذ مببداأ الإ�ستحقاق عند اإعدادها للح�سابات اخلتامية . 

2-2 تقديرات وإفتراضات مؤثرة : 
وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإعداد القوائم املالية اإ�ستخدام تقديرات واإفرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات 
التقديرات  النهاية عن هذه  الفعلية يف  النتائج  تختلف  اأن  املمكن  ومن  امل�ستقبلية  الأحداث  وتوقعات  مبنية على اخلربة  م�ستمر وهي  ب�سكل  تقييمها  يتم  والتي 
وتتمثل هذه التقديرات والإفرتا�سات دون ح�سرها باملخ�س�سات والإحتياطيات التي يتم تكوينها وتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات واأية تقديرات 

واإفرتا�سات اأخرى علمًا باأن يتم الإ�سارة اإلى ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لهذه البنود �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة بال�سركة . 

2-3 النقد وما في حكمه : 
يتمثل النقد ومايف حكمه يف بنود النقد بال�سناديق والبنوك والودائع والإ�ستثمارات الأخرى القابلة للتحويل اإلى نقد خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ال�سراء 

اأو تاريخ القوائم املالية . 

2-4 الذمم المدينة : 
يظهر ر�سيد الذمم املدينة ب�سايف القيمة القابلة للتحقق ناق�سًا اأية خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها ويتم تكوين خم�س�س مقابل الديون امل�سكوك يف 
حت�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن ال�شركة من حت�شيل املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة ويتم قيد املخ�ش�ص يف 

قائمة الدخل . وعندما تكون الذمم غري قابلة للتح�سيل يتم �سطبها مقابل املخ�س�س املكون لها . 

2-5 المخزون : 
يتم اظهار مواد خام اآخر املدة ب�سعر التكلفة  اأو ال�سوق اأيهما اأقل وعلى ا�سا�س متو�سط ال�سعر املرجح. اأما مواد حتت الت�سغيل ومواد تامة ال�سنع ت�سعر على اأ�سا�س 
كلفة املواد اخلام م�سافًا اإليها امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي لها عالقة بالإنتاج.  ويتم تكوين خم�س�س مالئم للمخزون املتقادم وبطئ احلركة عند 

احلاجة . يقيم خمزون قطع الغيار على اأ�سا�س املتو�سط املرجح ويتم تكوين املخ�س�س الالزم عن اأية بنود متقادمة اأو بطيئة احلركة .
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

2-6 الممتلكات والمعدات:
با�ستعمال  العملية املقدرة وذلك  اأ�سا�س حياتها  التكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم ويتم احت�ساب ال�ستهالك عليها على  تظهر املمتلكات واملعدات ب�سايف 

طريقة الق�سط الثابت وباعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:

  5 % - 7 %- اآلت ومكائن امل�سنع 

  3  % - مباين 

  10 %ـ معدات متحركة

  25 %ـ �سيارات

  15 %ـ اثاث ومفرو�سات 

  20 %ـ برنامج حا�سب اآيل 

تقيد م�سروفات ال�سيانة والإ�سالح العادية يف قائمة الدخل عند تكبدها ويتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة اإن وجدت .  �
قامت اإدارة ال�شركة بح�شر قطع االإ�شتبدال املتعلقة بخطوط االإنتاج والتي ت�شيف قيمة راأ�شمالية خلطوط االإنتاج عند اإ�شتخدامها وقيدها حتت بند اآالت  �

ومكائن امل�سنع وباإ�ستخدام ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف اآلت ومكائن امل�سنع .

2-7 نفقات مؤجلة : 
تتمثل النفقات املوؤجلة مب�ساريف التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل واملتمثلة يف م�ساريف اإ�ست�سارات ودرا�سات والتي ترى الإدارة باأن لها منفعة م�ستقبلية ويتم 
اإطفاءها من تاريخ بداية الإنتاج على اأ�سا�س الفرتة الزمنية املقدرة للمنفعة امل�ستقبلية لها املقدرة بخم�س �سنوات. مت قيد م�ساريف خدمات قر�س �سندوق التنمية 
ال�سناعية ال�سعودي عند دفعها حتت بند م�ساريف موؤجلة وقامت ال�سركة يف عام 2010 باإقفال �سايف م�ساريف قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

املوؤجلة على بند املوجودات الثابتة التي تخ�سها واإ�ستهالكها مبعدل الن�سبة ال�سنوية املعتمدة لهذه البنود )اإي�ساح 10( . 

2-8  تعويضات الصرف من الخدمة :
يتم اإحت�ساب تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة على اأ�سا�س املدة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي هذا ويتم اإحت�ساب 

اأية فروقات اإحت�ساب لتعوي�س العامل عند اإنتهاء خدمته يف ال�سركة .

2-9  المبيعات :
يتم حتقيق املبيعات عند اإ�سدار الفاتورة وت�سليم الب�ساعة )اأ�سمنت / كلنكر( للعمالء .

2-10 الزكاة الشرعية :
تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم اإحت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الربح املعدل . يتم 

الإ�ستدراك للزكاة ال�سرعية يف القوائم املالية على اأ�سا�س الإ�ستحقاق وتقيد اأية فروقات عن الربط النهائي يف ال�سنة التي يتم فيها اإنهاء الربط . 

2-11 تحويل العملة االجنبية:
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة   ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام . اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عند الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية 

يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .
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)بالريال السعودي(

2-12 توزيعات األرباح : 
تقيد الأرباح التي يخ�سع توزيعها لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ح�سابات ال�سنة املالية التي تعتمد فيها اجلمعية العامة لتلك التوزيعات .

ايضاح 2ـ النقد وما في حكمه : 

20102009

170.315236.332نقد يف ال�سندوق 

49.933.764135.201.101نقد لدى البنوك )ريال �سعودي(

2.837.5561.153.744نقد لدى البنوك )عمالت اجنبية(

52.941.635136.591.177

ايضاح 2ـ الذمم المدينة: 

20102009

51.506.59449.726.418ذمم عمالء

5.816.4102.627.097دفعات مقدمة ملوردين

     ــ21.116عهد وذمم موظفني

1.069.699508.376ذمم مدينة اأخرى

58.413.81952.861.891

ايضاح 3ـ المخزون : 
20102009

19.452.32011.720.839مواد خام 

23.682.44432.219.976ب�ساعة حتت الت�سغيل 

3.110.8003.366.500ب�ساعة تامة ال�سنع 

23.6961.750.718ب�ساعة يف الطريق 

41.650.90449.899.186قطع غيار وم�ستلزمات اأخرى

87.920.16498.957.219

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي باملكائن واملعدات وهي متثل قطع الغيار التي ل ت�سيف اأية قيمة راأ�سمالية للمكائن واملعدات عند اإ�ستخدامها . 
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)بالريال السعودي(

ايضاح 3ـ مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى : 

20102009

1.463      ــاإعتمادات م�ستندية

1.261.564857.358م�ساريف مقدمة

1.261.564858.821

إيضاح 3ـ أطراف ذات عالقة  :

تقوم ال�سركة من خالل اأعمالها العادية بالتعامل مع ذوي العالقة وفيما يلي بيان بطبيعة وقيمة املعامالت التي متت معهم : 

�لر�شيد يف �حلركة خالل �لعامنوع �ملعاملة
2010/12/31 د�ئنمدين

92.90043.07549.825جتارية�سركة العبداللطيف للمفرو�سات 

45.50043.0002.500جتارية�سركة العبداللطيف لالإ�ستثمار ال�سناعي

57.00055.0002.000جتارية�سركة كابالت البحر الأحمر 

54.325الإجمايل 

 اإن الأر�سدة اأعاله غري خا�سعة للعمولة .

إيضاح 3ـ األراضي : 

بلغت قيمة الأرا�سي مبلغ 3.600.000 ريال وهي جميعها م�سجلة باإ�سم ال�سركة وتقع يف منطقة مرات وهي الأرا�سي التي بني عليها امل�سنع.

إيضاح 4ـ ممتلكات ومعدات : 

2010حتويالت�إ�شتبعاد�ت�إ�شافات2009

التكلفة

2.671.791561.146.395   ــ524.869.05033.605.554اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

11.204.717328.520.516   ــ310.655.2546.660.545مباين وطرق 

43.175.132   ــ   ــ41.675.1321.500.000معدات متحركة 

4.485.170   ــ)71.000(4.050.370505.800�سيارات 

6.132.565   ــ   ــ5.566.425566.140اأثاث ومفرو�سات 

25.625.589)13.876.508(   ــ11.775.96527.726.132اإن�ساءات راأ�سمالية

390.122   ــ   ــ212.000178.122برامج حا�سب اآيل

969.475.489   ــ)71.000(898.804.19670.742.293املجموع
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2010حتويالت�إ�شتبعاد�ت�إ�شافات2009

الإ�ستهالك املرتاكم

96.919.381   ــ   ــ69.201.46427.717.917اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

29.775.146   ــ   ــ19.360.94710.414.199مباين وطرق 

18.636.938   ــ   ــ14.394.4244.242.514معدات متحركة 

3.061.146   ــ)7.396(2.081.452987.090�سيارات 

2.422.416   ــ   ــ1.566.012856.404اأثاث ومفرو�سات 

   ــ   ــ   ــ   ــ   ــاإن�ساءات راأ�سمالية

79.812   ــ   ــ19.60060.212برامج حا�سب اآيل

150.894.839   ــ)7.396(106.623.89944.278.336املجموع

792.180.297818.580.650�سايف القيمة الدفرتية

اإكتمال العمل بها وو�سعها يف  1-   تتمثل الإن�ساءات الراأ�سمالية يف قيمة مباين حتت الإن�ساء واآلت حتت الرتكيب ويتم حتميلها لبنود املمتلكات واملعدات عند 
اخلدمة .

ب-   تت�سمن بنود اإ�سافات بند الآلت واملكائن واملباين قيمة م�ساريف متويل موؤجلة مت ر�سملتها كما يف 31 دي�سمرب 2010 مببلغ 19.472.903 ريال كما اأن بند 
اإ�سافات اآلت ومكائن امل�سنع تت�سمن قيمة قطع غيار اإ�ستبدال مببلغ 18.948.497 مت اإعادة تبويبها من موجودات متداولة اإلى موجودات ثابتة. 

ايضاح  1ـ نفقات مؤجلة :

20102009

التكلفــــة:

38.389.85437.889.854الر�سيد بداية العام

500.000    ــاإ�سافات خالل العام 

      ــ)30.000.000(اإعادة تبويب )للممتلكات واملعدات(

8.389.85438.389.854الر�سيد نهاية العام 

الإ�ستهالك املرتاكم :

10.574.9375.368.966الر�سيد بداية العام

5.149.0695.205.971اإ�سافات خالل العام 

      ــ)10.527.097(اإعادة تبويب )للممتلكات واملعدات(

5.196.90910.574.937الر�سيد نهاية العام 

3.192.94527.814.917�سايف القيمة الدفرتية 

اإ�سافات  بند  اإلى   2010/12/31 يف  كما  ريال   19.472.903 والبالغة  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  قر�س  خدمات  م�ساريف  �سايف  تبويب  اإعادة  مت 
املمتلكات واملعدات كون اأن هذه امل�ساريف متعلقة بتمويل األت ومعدات ومباين امل�سنع . 
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إيضاح 11ـ الذمم الدائنة: 

20102009

11.978.13510.211.927ذمم موردين 

1.137.2792.685.111دفعات مقدمة من العمالء 

     ــ1.041اأخرى

13.116.45512.897.038

ايضاح 12ـ المصاريف المستحقة :

20102009

308.873173.984رواتب واأجور ومكافاآت 

792.842635.260تذاكر �سفر واإجازات 

5.883.3875.058.791ر�سوم واإجور اإ�ستغالل املحجر 

1.913.0243.328.986م�ساريف م�ستحقة اأخرى 

4.000.0002.135.275مكافاآت واإكراميات 

     ــ2.591.643عمولت بيع 

15.489.76911.332.296

ايضاح 12ـ مخصص الزكاة الشرعية :

اأ- مت اإحت�ساب الزكاة ال�سرعية كما يلي  : 

20102009

245.361.328183.778.164�سايف الربح املعدل

880.000.000550.000.000راأ�س املال

138.732.454     ــاأرباح مبقاة  

165.000.000     ــقرو�س متويل ممتلكات ومعدات

4.022.00015.414.717خم�س�سات 

1.129.383.3281.052.925.335

ينزل :

)836.990.885()818.580.650(ممتلكات ومعدات 

)3.600.000()3.600.000(اأرا�سي

)27.814.917()3.192.945(م�ساريف موؤجلة 

 304.009.733184.519.533�سايف الوعاء الزكوي 

 7.600.2434.612.988الزكاة ال�سرعية بواقع 2.5 % من �سايف الوعاء 
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ب- خم�س�س الزكاة ال�سرعية : 

20102009

4.696.5184.069.663 ر�سيد 1/1

)3.986.133()4.612.988(املدفوع

7.570.2434.612.988املكون 

7.653.7734.696.518ر�سيد 12/31

ج- قدمت ال�سركة الإقرار الزكوي اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن عام 2009 ومل حت�سل على الربط النهائي لل�سنوات املالية من 2006 وحتى 2009 . 

إيضاح 12ـ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي : 

ح�سلت ال�سركة على قر�س من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مببلغ 400.000.000 ريال لتمويل ممتلكات ومعدات ومباين امل�سنع ، اإ�ستلمت الدفعة الأولى 
مببلغ 200.000.000 ريال خالل عام 2007 مطروحًا منها م�شاريف خدمات القر�ص على اأن ي�شدد باأق�شاط ن�شف �شنوية غری مت�شاوية تبداأ يف 1431/2/15 

هـ املوافق 2010/1/31 واأن هذا القر�س ب�سمان ورهن كافة معدات ومباين امل�سنع . 

وخالل عام 2010 قامت ال�سركة ب�سداد كامل قيمة ر�سيد القر�س الذي ح�سلت عليه من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وذلك بناءًا على حم�سر اإجتماع 
اجلمعية العامة الغري عادية الثالثة بتاريخ 1431/6/18 املوافق 2010/6/1 واأنهت ال�سركة اإلتزاماتها مع ال�سندوق وكانت احلركة للقر�س كما يلي : 

20102009

200.000.000200.000.000ر�سيد بداية العام 

     ــ)200.000.000(امل�سدد خالل العام

200.000.000      ــر�سيد نهاية العام

ايضاح 13ـ مخصص تعويض نهاية الخدمة: 

20102009

1.368.832626.123الر�سيد يف بداية العام 

614.781742.709املحمل خالل العام 

    ــ)24.450(امل�سدد خالل العام 

1.959.1631.368.832الر�سيد يف نهاية العام

إيضاح 13ـ رأس المال : 

كان راأ�سمال ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008 يتكون من )55( مليون �سهم وبقيمة اإ�سمية )10( ريال لكل �سهم وخالل عام 2009 قررت اجلمعية العمومية زيادة 
راأ�س املال اإلى مبلغ )704( مليون ريال وذلك مبنح اأ�سهم جمانية قدرها )15.4( مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ريال لل�سهم الواحد وبالتايل زاد عدد اأ�سهم 
ال�سركة من )55( مليون �سهم اإلى )70.4( مليون �سهم . كما مت زيادة راأ�سمال ال�سركة خالل عام 2010 من مبلغ )704( مليون ريال اإلى مبلغ )880( مليون 
ريال وذلك عرب منح اأ�سهم جمانية قدرها )17.6( مليون �سهم بواقع �سهم جماين لكل )4( اأ�سهم للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني مبوجب موافقة 
اجلمعية العمومية غري العادية الثالثة للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ 1431/6/18هـ املوافق 2010/6/1م على اأن يتم تغطية الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بتحويل 
مبلغ 160.580.220 ريال من ح�ساب الأرباح املبقاة وحتويل مبلغ 15.419.780 ريال من ح�ساب الإحتياطي النظامي لل�سركة وبالتايل زاد عدد اأ�سهم ال�سركة 

من )70.4( مليون �سهم اإلى )88( مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ريال لل�سهم الواحد. 

اإن الزيادات التي متت على راأ�س املال قد مت تعديلها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة . 
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إيضاح 13ـ احتياطي نظامي :

مت�سيًا مع نظام ال�سركات والنظام الداخلي لل�سركة ، تقوم ال�سركة باقتطاع 10 باملئة من ربحها ال�سنوي ال�سايف لتكوين الحتياطي النظامي حتى ي�سل الحتياطي 
الى 50 باملئة من راأ�س املال واأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع . وقد مت خالل العام حتويل مبلغ 15.419.780 ريال اإلى راأ�س املال مبوافقة اجلمعية العمومية 

)اإي�ساح 15( .

إيضاح 13ـ أرباح موزعة ومكافآت مجلس اإلدارة :

قررت ال�سركة توزيع اأرباح مببلغ 132 مليون ريال مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم 3/1-2/2010 بتاريخ 1431/11/16 هـ املوافق 2010/10/24م وذلك من 
اأرباح جزئية لعام 2010 وبواقع )1.5( ريال لعدد )88( مليون �سهم وقد مت دفعها خالل عام 2010 . كما اأو�سى جمل�س الإدارة بدفع مكافاأة اإلى اأحد اأع�ساء 

جمل�س الإدارة مببلغ 100.000 ريال عن عام 2009 ومت �سرف املبلغ يف 2010/3/16  .

إيضاح 14ـ المبيعات :

تتمثل مبيعات ال�سركة ببيع نوعني من الأ�سمنت كما يلي : 

20102009

OPC 401.333.705293.639.080مبيعات اأ�سمنت

SRC 25.322.15945.346.211مبيعات اأ�سمنت

426.655.864338.985.291

ايضاح  2ـ تكلفة المبيعات : 

20102009

11.720.83911.842.006مواد خام اأول املدة

65.141.32149.626.244م�سرتيات  

)11.720.839()19.452.319(مواد خام اآخر املدة 

57.409.84149.747.411املواد امل�ستعملة بالإنتاج 

53.831.49844.568.386م�ساريف �سناعية *

43.997.33643.033.141اإ�ستهالكات

32.219.97630.809.685ب�ساعة حتت الت�سغيل اأول املدة

)32.219.976()23.682.444(ب�ساعة حتت الت�سغيل اآخر املدة

3.366.5004.540.962ب�ساعة تامة ال�سنع اأول املدة

)3.366.500()3.110.800(ب�ساعة تامة ال�سنع اآخر املدة

164.031.907137.113.109تكلفة املبيعات
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وفيما يلي بيان بامل�ساريف ال�سناعية : 

* المصاريف الصناعية :

20102009

19.427.70616.831.379رواتب واأجور وميزات اأخرى 

200.385244.695تاأمينات اإجتماعية 

471.556438.344تعوي�س نهاية اخلدمة 

2.840.6762.730.167ت�سغيل حمطة توليد الطاقة 

813.695642.645اأق�شاط تاأمني 

12.011.93013.683.447قطع غيار

7.828.4301.857.693�سيانة واإ�سالح

8.832.2347.430.024م�ساريف تغليف

1.404.886709.992متنوعة

53.831.49844.568.386

ايضاح 21ـ المصاريف االدارية والعمومية:

20102009

2.667.8012.943.045رواتب واأجور  

984.942957.871تربعات 

281.000365.297اإ�ستهالكات  

524.794426.784اإيجارات 

1.677.9711.677.971اإطفاءات 

684.623835.243اأتعاب مهنية 

796.527417.885متنوعة

7.617.6587.624.096

ايضاح 22ـ مصاريف بيعية : 

20102009

1.684.0981.350.636رواتب واأجور وبدلت 

2.680.0523.549.873عمولت وم�ساريف �سفر

90.415197.301م�ساريف متنوعة

4.454.5655.097.810
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

ايضاح 22ـ مصاريف تمويل : 

20102009

356.777     ــم�ساريف متويل قرو�س مرابحة مع بنك حملي 

5.573.5975.508.000م�ساريف متابعة وخدمات ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

317.49332.764عمولت بنكية وفروقات حتويل

5.891.0905.897.541

إيضاح 22ـ ربحية السهم : 

مت اإحت�ساب ربح ال�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2010 و 2009 عن طريق ق�سمة الدخل من العمليات و�سايف الدخل لكل �سنة على املتو�سط املرجح لعدد 
الأ�سهم القائمة يف نهايه ال�سنه .

إيضاح 23ـ اإللتزامات المحتملة : 

على ال�سركة اإلتزامات حمتملة كما يف 31 دي�سمرب 2010 ناجتة عن �سمانات �سادرة واإعتمادات م�ستندية قائمة  مببلغ 4.905.813 ريال )مبلغ 4.034.205 
ريال – 2009( والتي �سدرت يف �سياق الأعمال العادية لل�سركة .  

إيضاح 23ـ معلومات قطاعية : 

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد هو �سناعة الأ�سمنت وم�ستقاته ومتار�س ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية . 

إيضاح 23ـ األدوات المالية وإدارة المخاطر : 

ت�ستمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�سكل رئي�سي على النقد وما يف حكمه واملدينني واملوجودات الأخرى والقرو�س والدائنني واملطلوبات امل�ستحقة 
واملطلوبات غري املتداولة الأخرى . 

أ – القيمة العادلة : 
متثل القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة . وحيث يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة وفقًا ملبداأ 
اأن تنتج فروقات ما بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة . تعتقد الأدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  التكلفة التاريخيه فاأنه ميكن 

اخلا�سة بال�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية كما بنهاية العام . 

ب- مخاطر أسعار الفائدة : 
خماطر اأ�سعار الفائدة هي تلك املتعلقة باإحتمال تقلب قيمة اأ�سعار الفائدة املالية ب�سبب تغيري اأ�سعار الفائدة بال�سوق كما يف تاريخ امليزانية ، وكون اأن الت�سهيالت 

املمنوحة لل�سركات تتم وفق اأ�سعار ثابتة فاإنه ل يوجد تاأثري مادي لهذا النوع من املخاطر على ال�سركة . 
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ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2010

)بالريال السعودي(

ج- مخاطر اإلئتمان : 
هي خماطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء باإلتزاماتها جتاه ال�سركة مما يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خل�سارة مالية . ل تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر 

من هذا النوع لتعاملها مع موؤ�س�سات مالية جيدة ومنح عمالئها حدود اإئتمانية على اأ�سا�س مراجعة دورية  . 

د- مخاطر السيولة : 
هي خماطر تعر�س ال�سركة ل�سعوبات يف احل�سول على الأموال الالزمة ملقابلة الإلتزامات املرتبطة بالأدوات املالية. ل تعتقد ال�سركة باأنها عر�سه لأية خماطر 

جوهرية متعلقة بال�سيولة . 

هـ- مخاطر العملة وتغير أسعار الصرف : 
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي وتعتقد 
اأن ال�سركة لي�ست عر�سه ملخاطر تغري اأ�سعار ال�سرف بدرجة كبرية نظرًا لأن العملة الر�سمية لل�سركة هي الريال ال�سعودي و�سعره ثابت حاليًا وبهام�س ب�سيط 

مقابل الدولر الأمريكي . املعامالت الأخرى بالعمالت الجنبية غري جوهرية . 

إيضاح 23ـ األرقام المقارنة : 

اإن اأرقام املقارنة لعام 2009 معدة من قبل حما�سب قانوين اآخر وقد اأ�سدر عليها تقريرًا غري متحفظ بتاريخ 1 فرباير 2010 كما مت تبويب بع�س الأرقام املقارنة 
لتتفق مع التبويب املتبع يف القوائم املالية لهذا العام . 

إيضاح 24ـ إعتماد القوائم المالية : 

مت اإعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 5 ربيع الأول 1432 هـ املوافق 8 فرباير 2011 م
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011 

)بالريال السعودي(

20112010�إي�شاح      �ملوجود�ت

موجودات متداولة:

363.506.21852.941.635النقد وما يف حكمه 

457.243.90951.506.594ذمم عمالء ،�سايف

599.723.12887.920.164املخزون

613.388.9218.168.789مدفوعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

766.95054.325اأطراف ذات عالقة

233.929.126200.591.507جمموع املوجودات املتداولة

83.600.0003.600.000اأرا�سي 

9808.921.178818.580.650ممتلكات ومعدات، �سايف

103.983.8993.192.945نفقات موؤجلة

1.050.434.2031.025.965.102جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة:

1113.744.47313.116.455ذمم دائنة 

1226.357.11815.489.769م�ساريف م�ستحقة 

138.200.0007.653.773خم�س�س زكاة �سرعية 

48.301.59136.259.997جمموع املطلوبات املتداولة

152.926.1861.959.163خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

حقوق امل�ساهمني : 

16880.000.000880.000.000را�س املال 

1748.553.31626.287.268اإحتياطي نظامي 

1870.653.11081.458.674الأرباح املبقاة 

999.206.426987.745.942جمموع حقوق امل�ساهمني

1.050.434.2031.025.965.102جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )30( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها



149

شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

20112010�إي�شاح

19414.969.709426.655.864املبيعات 

)164.031.907()172.637.468(20تكلفة املبيعات

242.332.241262.623.957جممل الربح من الأعمال

)7.617.658()9.228.895(21م�ساريف اإدارية وعمومية

)4.454.565()2.562.546(22م�ساريف بيعية 

)5.891.090()76.883(23م�ساريف متويل

 343.03785.903اإيرادات اأخرى 

230.806.954244.746.547�سايف الربح  الت�سغيلي  

)7.570.243()8.146.470(13ينزل : الزكاة ال�سرعية 

222.660.484237.176.304�سايف الربح 

 242.532.70ربحية ال�سهم من �سايف الربح

242.622.78ربحية ال�سهم من الربح الت�سغيلي

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )30( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

20112010

222.660.484237.176.304التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل :

الربح ال�سايف  

تعديالت على الربح ال�سايف :

48.968.68649.427.405ا�ستهالكات واإطفاءات 

1.031.097614.781تعوي�س نهاية اخلدمة

272.660.267287.218.490الربح ال�سايف قبل التغري يف راأ�س املال العامل

)1.780.176()5.737.315(ذمم العمالء

11.037.055)11.802.964(املخزون 

)4.174.495()5.220.132(مدفوعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

)54.325()12.625 (اأطراف ذات عالقة

628.018219.417الذمم الدائنة

10.867.3494.157.473امل�ساريف امل�ستحقة 

546.2272.957.255خم�س�س الزكاة ال�سرعية

)24.450()64.074(نهاية خدمة مدفوعة

261.864.751299.556.244�سايف النقد امل�ستخدم من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار :

)70.742.293()37.631.243(اإ�سافات ممتلكات ومعدات  

63.604     ــاإ�ستبعادات ممتلكات ومعدات 

19.472.903)2.468.925(م�ساريف موؤجلة

)51.205.786()40.100.168(�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

)200.000.000(      ــت�سديد قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

)132.000.000()211.200.000(توزيعات اأرباح 

)332.000.000()211.200.000(�سايف النقد املتولد من عمليات التمويل

)83.649.542(10.564.583�سايف النقد وما يف حكمة

52.941.635136.591.177النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

63.506.21852.941.635النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )30( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

�ملجمـــوع�ال�رباح �ملبقاة�إحتياطي نظامير���ض �ملــال �إي�شاح

160.580.220882.569.638 704.000.00017.989.418الر�سيد يف 2010/1/1

      ــ)160.580.220()15.419.780(16176.000.000و17زيادة راأ�س املال 

237.176.304 237.176.304      ــ      ــاأرباح ال�سنة

)132.000.000()132.000.000(18توزيعات اأرباح 

      ــ)23.717.630( 23.717.630      ــ17املحول لالإحتياطي النظامي

 987.745.942 81.458.674 880.000.00026.287.268الر�سيد يف 2010/12/31

222.660.484222.660.484      ــ      ــاأرباح ال�سنة

)79.200.000()79.200.000(      ــ      ــ18توزيعات اأرباح مبقاة

)132.000.000()132.000.000(      ــ      ــ18توزيعات اأرباح ال�سنة احلالية

      ــ)22.266.048(22.266.048      ــ17املحول لالإحتياطي النظامي

880.000.00048.553.31670.653.110999.206.426الر�سيد يف 2011/12/31

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )30( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

ايضاح 1ـ الوضع النظامي وطبيعة النشاط :

�سركة اأ�سمنت املدينة – �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة  ، تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم 804 وتاريخ 1426/5/12هـ املوافق 2005/6/19 ومبوجب  �
1163/�س  رقم  ال�سناعي  والرتخي�س   2005/6/21 املوافق  1426/5/14هـ  بتاريخ  الريا�س   مدينة  من  �سادر   1010210441 رقم  التجاري  ال�سجل 
تاريخ   216 رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التعدين  نظام  مبوجب  اخلام  املواد  حماجر  لإ�ستغالل  ترخي�س  مبوجب  ال�سركة  وتعمل  1426/6/3هـ  وتاريخ 

1425/7/28هـ . 
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج اأ�شمنت بورتالندي عادي واأ�شمنت بورتالندي مقاوم وتبلغ الطاقة االإنتاجية  للم�شنع 5.000 طن يوميًا .  �
قرر جمل�س اإدارة ال�سركة باملوافقة على طرح 50 % من اأ�سهم ال�سركة اإلى الإكتتاب العام وحتويل ال�سركة اإلى م�ساهمة عامة )اإي�ساح 16( .  �
اإن القوائم املالية املعرو�سة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 مقارنة بال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 واأن ال�سنة املالية لل�سركة هي وفقًا  �

للتقومي امليالدي حيث تنتهي بنهاية 31 دي�سمرب من كل عام.  

ايضاح 2ـ أهم السياسات المحاسبية

ال�سيا�سات  لأهم  ملخ�س  يلي  وفيما  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  ال�سعودي  بالريال  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 
املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة :

2-1 أساس القيد المحاسبي : 
تتبع ال�سركة مبداأ التكلفة التاريخية يف اإثبات موجوداتها ومطلوباتها كما وتاأخذ مببداأ الإ�ستحقاق عند اإعدادها للح�سابات اخلتامية . 

2-2 تقديرات وإفتراضات مؤثرة : 
وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإعداد القوائم املالية اإ�ستخدام تقديرات واإفرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات 
والتي يتم تقييمها ب�سكل م�ستمر وهي مبنية على اخلربة وتوقعات الأحداث امل�ستقبلية ومن املمكن اأن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات وتتمثل 
هذه التقديرات والإفرتا�سات دون ح�سرها باملخ�س�سات والإحتياطيات التي يتم تكوينها وتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات وتقدير كميات بع�س 
املواد حتت الت�سغيل واملواد اخلام واأية تقديرات واإفرتا�سات اأخرى علمًا باأن يتم الإ�سارة اإلى ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لهذه البنود �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة بال�سركة . 

2-3 النقد وما في حكمه : 
يتمثل النقد ومايف حكمه يف بنود النقد بال�سناديق والبنوك والودائع والإ�ستثمارات الأخرى القابلة للتحويل اإلى نقد خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ال�سراء 

اأو تاريخ القوائم املالية . 

2-4 الذمم المدينة : 
يظهر ر�سيد الذمم املدينة ب�سايف القيمة القابلة للتحقق ناق�سًا اأية خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها ويتم تكوين خم�س�س مقابل الديون امل�سكوك يف 
حت�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن ال�شركة من حت�شيل املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة ويتم قيد املخ�ش�ص يف 

قائمة الدخل . وعندما تكون الذمم غري قابلة للتح�سيل يتم �سطبها مقابل املخ�س�س املكون لها . 



153

شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

2-5 المخزون : 
يتم اظهار مواد خام اآخر املدة ب�سعر التكلفة  اأو ال�سوق اأيهما اأقل وعلى ا�سا�س متو�سط ال�سعر املرجح. اأما مواد حتت الت�سغيل ومواد تامة ال�سنع ت�سعر على اأ�سا�س 
كلفة املواد اخلام م�سافًا اإليها امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي لها عالقة بالإنتاج.  ويتم تكوين خم�س�س مالئم للمخزون املتقادم وبطئ احلركة عند 

احلاجة . يقيم خمزون قطع الغيار على اأ�سا�س املتو�سط املرجح ويتم تكوين املخ�س�س الالزم عن اأية بنود متقادمة اأو بطيئة احلركة .

2-6 الممتلكات والمعدات:
با�ستعمال  العملية املقدرة وذلك  اأ�سا�س حياتها  التكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم ويتم احت�ساب ال�ستهالك عليها على  تظهر املمتلكات واملعدات ب�سايف 

طريقة الق�سط الثابت وباعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:

  5 % - 7 %- اآلت ومكائن امل�سنع 

  3  % - مباين 

  10 %ـ معدات متحركة

  25 %ـ �سيارات

  15 %ـ اثاث ومفرو�سات 

  20 %ـ برنامج حا�سب اآيل 

تقيد م�سروفات ال�سيانة والإ�سالح العادية يف قائمة الدخل عند تكبدها ويتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة اإن وجدت .  �
قامت اإدارة ال�شركة بح�شر قطع االإ�شتبدال املتعلقة بخطوط االإنتاج والتي ت�شيف قيمة راأ�شمالية خلطوط االإنتاج عند اإ�شتخدامها وقيدها حتت بند اآالت  �

ومكائن امل�سنع وباإ�ستخدام ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف اآلت ومكائن امل�سنع .

2-7 نفقات مؤجلة : 
تتمثل النفقات املوؤجلة مب�ساريف التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل واملتمثلة يف م�ساريف اإ�ست�سارات ودرا�سات والتي ترى الإدارة باأن لها منفعة م�ستقبلية 
ويتم اإطفاءها من تاريخ بداية الإنتاج على اأ�سا�س الفرتة الزمنية املقدرة للمنفعة امل�ستقبلية لها املقدرة من قبل الإدارة بخم�س �سنوات كما ت�ستمل النفقات املوؤجلة 
على م�ساريف �سيانة مولدات الكهرباء راأت الإدارة اأن لها منفعة م�ستقبلية يتم اإطفاءها على مدة ثالث �سنوات. مت قيد م�ساريف خدمات قر�س �سندوق التنمية 
ال�سناعية ال�سعودي عند دفعها حتت بند م�ساريف موؤجلة وقامت ال�سركة يف عام 2010 باإقفال �سايف م�ساريف قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

املوؤجلة على بند املوجودات الثابتة التي تخ�سها واإ�ستهالكها مبعدل الن�سبة ال�سنوية املعتمدة لهذه البنود )اإي�ساح 10( . 

2-8  تعويضات الصرف من الخدمة :
يتم اإحت�ساب تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة على اأ�سا�س املدة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي هذا ويتم اإحت�ساب 

اأية فروقات اإحت�ساب لتعوي�س العامل عند اإنتهاء خدمته يف ال�سركة .

2-9  المبيعات :
يتم حتقيق املبيعات عند اإ�سدار الفاتورة وت�سليم الب�ساعة )اأ�سمنت / كلنكر( للعمالء .
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2-10 الزكاة الشرعية :
تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم اإحت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الربح املعدل . يتم 

الإ�ستدراك للزكاة ال�سرعية يف القوائم املالية على اأ�سا�س الإ�ستحقاق وتقيد اأية فروقات عن الربط النهائي يف ال�سنة التي يتم فيها اإنهاء الربط . 

2-11 تحويل العملة االجنبية:
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة   ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام . اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عند الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية 

يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .

2-12 توزيعات األرباح : 
تقيد الأرباح التي يخ�سع توزيعها لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ح�سابات ال�سنة املالية التي تعتمد فيها اجلمعية العامة لتلك التوزيعات .

ايضاح 2ـ النقد وما في حكمه : 

20112010

170.315    ــنقد يف ال�سندوق 

61.517.91749.933.764نقد لدى البنوك )ريال �سعودي(

1.988.3012.837.556نقد لدى البنوك )عمالت اجنبية(

63.506.21852.941.635

ايضاح 2ـ ذمم عمالء : 

20112010

57.841.18551.506.594ذمم عمالء

       ــ)597.276(ينزل : خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

57.243.90951.506.594
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 ايضاح 3ـ المخزون : 

20112010

19.772.74519.452.320مواد خام 

29.620.89023.682.444ب�ساعة حتت الت�سغيل 

3.175.9743.110.800ب�ساعة تامة ال�سنع 

23.696     ــب�ساعة يف الطريق 

47.153.51941.650.904قطع غيار وم�ستلزمات اأخرى

99.723.12887.920.164

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي باملكائن واملعدات وهي متثل قطع الغيار التي ل ت�سيف اأية قيمة راأ�سمالية للمكائن واملعدات عند اإ�ستخدامها . 

ايضاح 3ـ مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى : 

20112010

1.873.0371.261.564م�ساريف مقدمة

1.437.2455.816.410دفعات مقدمة ملوردين

     ــ5.865.077دفعات مقدمة ل�سراء اآلت

172.54521.116عهد وذمم موظفني

4.035.0171.063.699ذمم مدينة اأخرى

6.0006.000تاأمينات لدى الغري

13.388.9218.168.789

إيضاح 3ـ أطراف ذات عالقة وأمور متعلقة بهم  :

أ- معامالت مع أطراف ذات عالقة :
1 –  قامت ال�سركة خالل عام 2011 ببيع منتجها اإلى م�سنع �سايغ بتنوفال للخر�سانة اجلاهزة مببلغ 19.027.831 ريال وهو طرف ذات عالقة مع امل�ساهم فرج 
عبدالرحمن مطلق ال�شايغ وكانت املبيعات دون وجود اأي �شروط خا�شة و�شمن االإطار االإعتيادي للمعامالت وقام امل�شنع ب�شداد مبلغ 16.720.901 ريال 

خالل نف�س العام. هذا وقد اأدرج الر�سيد كما يف 2011/12/31 البالغ 5.509.034 ريال حتت بند ذمم العمالء .

2-  قامت ال�سركة ببيع منتجها اإلى موؤ�س�سة مفرو�سات العبداللطيف اململوكة اإلى عمر �سليمان العبداللطيف وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة وقد بلغت املبيعات 
خالل عام 2011 مبلغ 124.625 ريال كما اأن ال�سركة م�ستاأجرة مكاتبها من مبنى عائد ملفرو�سات العبداللطيف مببلغ وقدره 524.790 ريال �سنويًا .
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ب- فيما يلي بيان بالمعامالت الجوهرية التي تمت بين الشركة وأطراف ذات عالقة : 

�لر�شيد يف نوع �ملعاملة
2011/1/1

�لر�شيد يف �حلركة خالل �لعام
2011/12/31 د�ئنمدين

49.825599.590582.46566.950جتارية وخدماتالعبداللطيف للمفرو�سات 

   ــ2.500   ــ2.500جتارية�سركة العبداللطيف لالإ�ستثمار ال�سناعي

   ــ2.000   ــ2.000جتارية�سركة كابالت البحر الأحمر 

54.325599.590586.96566.950املجموع

 اإن الأر�سدة اأعاله غري خا�سعة للعمولة .

إيضاح 3ـ األراضي : 

بلغت قيمة الأرا�سي مبلغ 3.600.000 ريال وهي جميعها م�سجلة باإ�سم ال�سركة وتقع يف منطقة مرات وهي الأرا�سي التي بني عليها امل�سنع.

إيضاح 4ـ ممتلكات ومعدات : 
2011حتويالت�إ�شتبعاد�ت�إ�شافات2010

التكلفة

19.701.109582.904.821   ــ561.146.3952.057.317اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

15.022.609343.635.364   ــ328.520.51692.239مباين وطرق 

2.158.19845.455.830   ــ43.175.132122.500معدات متحركة 

4.818.245      ــ)142.000(4.485.170475.075�سيارات 

86.2036.544.895   ــ6.132.565326.127اأثاث ومفرو�سات 

23.215.455)36.968.119(   ــ25.625.58934.557.985اإن�ساءات راأ�سمالية

390.122    ــ   ــ    ــ390.122برامج حا�سب اآيل

1.006.964.732    ــ)142.000(969.475.48937.631.243املجموع

الإ�ستهالك املرتاكم

126.851.748   ــ   ــ96.919.38129.932.367اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

40.829.163   ــ   ــ29.775.14611.054.017مباين وطرق 

23.084.429   ــ   ــ18.636.9384.447.491معدات متحركة 

3.747.376   ــ)142.000(3.061.146828.230�سيارات 

3.373.002   ــ   ــ2.422.416950.586اأثاث ومفرو�سات 

     ــ   ــ   ــ   ــ   ــاإن�ساءات راأ�سمالية

157.836   ــ   ــ79.81278.024برامج حا�سب اآيل

198.043.554)142.000(150.894.83947.290.715املجموع

818.580.650808.921.178�سايف القيمة الدفرتية
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بها وو�سعها يف  العمل  اإكتمال  املمتلكات واملعدات عند  لبنود  واآلت حتت الرتكيب ويتم حتميلها  الإن�ساء  الراأ�سمالية يف قيمة مباين حتت  الإن�ساءات  1-  تتمثل 
اخلدمة .

ب-  تت�سمن بند اإ�سافات اآلت ومكائن امل�سنع قيمة قطع غيار اإ�ستبدال مببلغ 1.709.492 ريال مت اإعادة تبويبها من موجودات متداولة اإلى موجودات ثابتة. 

ج- بلغت املمتلكات واملعدات وال�سيارات امل�ستهلكة بالكامل وما زالت قيد الإ�ستعمال مبلغ 2.061.625 ريال.

ايضاح  1ـ نفقات مؤجلة :

20112010

التكلفــــة:

8.389.85438.389.854الر�سيد بداية العام

    ــ2.468.925اإ�سافات خالل العام 

)30.000.000(      ــاإعادة تبويب )للممتلكات واملعدات(

10.858.7798.389.854الر�سيد نهاية العام 

الإ�ستهالك املرتاكم :

5.196.90910.574.937الر�سيد بداية العام

1.677.9715.149.069اإ�سافات خالل العام 

)10.527.097(     ــاإعادة تبويب )للممتلكات واملعدات(

6.874.8805.196.909الر�سيد نهاية العام 

3.983.8993.192.945�سايف القيمة الدفرتية 

اإ�سافات  بند  اإلى   2010/12/31 يف  كما  ريال   19.472.903 والبالغة  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  قر�س  خدمات  م�ساريف  �سايف  تبويب  اإعادة  مت 
املمتلكات واملعدات لعام 2010 كون اأن هذه امل�ساريف متعلقة بتمويل األت ومعدات ومباين امل�سنع . تتمثل اإ�سافات امل�ساريف املوؤجلة لعام 2011 مب�ساريف 

�سيانة مولدات الكهرباء . 

إيضاح 11ـ الذمم الدائنة: 

20112010

9.524.51510.758.080ذمم موردين 

2.438.0451.137.279دفعات مقدمة من العمالء 

1.547.9721.138.593اإ�ستبقاءات ح�سن تنفيذ

233.94182.503اأخرى

13.744.47313.116.455
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ايضاح 12ـ المصاريف المستحقة :

20112010

156.689308.873رواتب واأجور ومكافاآت 

1.083.356792.842تذاكر �سفر واإجازات 

16.947.2685.883.387ر�سوم واإجور اإ�ستغالل املحجر 

1.915.9011.913.024م�ساريف م�ستحقة اأخرى 

4.948.0304.000.000مكافاآت واإكراميات 

1.305.8742.591.643عمولت بيع 

26.357.11815.489.769

ايضاح 12ـ مخصص الزكاة الشرعية :

اأ- مت اإحت�ساب الزكاة ال�سرعية كما يلي  : 

20112010

232.435.327245.361.328�سايف الربح املعدل

880.000.000880.000.000راأ�س املال

26.287.2682.569.638اإحتياطي نظامي

     ــ2.258.674اأرباح مبقاة

2.042.1931.452.362خم�س�سات 

1.143.023.4621.129.383.328

ينزل :

)818.580.650()808.921.178(ممتلكات ومعدات 

)3.600.000   ()3.600.000   (اأرا�سي

)3.192.945   ()3.983.899   (م�ساريف موؤجلة 

326.518.385304.009.733�سايف الوعاء الزكوي 

8.162.9607.600.243الزكاة ال�سرعية بواقع 2.5 % من �سايف الوعاء 

ب- خم�س�س الزكاة ال�سرعية : 

20112010

4.696.518 7.653.773ر�سيد 1/1

)4.612.988 ()7.600.243  (املدفوع

8.146.4707.570.243املكون 

8.200.0007.653.773ر�سيد 12/31
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ج-  قدمت ال�سركة الإقرار الزكوي اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن عام 2010 ومل حت�سل على الربط النهائي لل�سنوات املالية من 2006 وحتى 2010 . 

إيضاح 12ـ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي : 

خالل عام 2010 قامت ال�سركة ب�سداد كامل قيمة ر�سيد القر�س الذي ح�سلت عليه من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وذلك بناءًا على حم�سر اإجتماع 
اجلمعية العامة الغري عادية الثالثة بتاريخ 1431/6/18 املوافق 2010/6/1 واأنهت ال�سركة اإلتزاماتها مع ال�سندوق وكانت احلركة للقر�س كما يلي : 

20112010

200.000.000      ــر�سيد بداية العام 

)200.000.000(      ــامل�سدد خالل العام

      ــ      ــر�سيد نهاية العام

ايضاح 13ـ مخصص تعويض نهاية الخدمة: 

20112010

1.959.1631.368.832الر�سيد يف بداية العام 

1.031.097614.781املكون خالل العام 

)24.450()64.074 (امل�سدد خالل العام 

2.926.1861.959.163الر�سيد يف نهاية العام

إيضاح 13ـ رأس المال : 

كان راأ�سمال ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008 يتكون من )55( مليون �سهم وبقيمة اإ�سمية )10( ريال لكل �سهم وخالل عام 2009 قررت اجلمعية العمومية  �
زيادة راأ�س املال اإلى مبلغ )704( مليون ريال وذلك مبنح اأ�سهم جمانية قدرها )15.4( مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ريال لل�سهم الواحد وبالتايل زاد 
عدد اأ�سهم ال�سركة من )55( مليون �سهم اإلى )70.4( مليون �سهم . كما مت زيادة راأ�سمال ال�سركة خالل عام 2010 من مبلغ )704( مليون ريال اإلى مبلغ 
)880( مليون ريال وذلك عرب منح اأ�سهم جمانية قدرها )17.6( مليون �سهم بواقع �سهم جماين لكل )4( اأ�سهم للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني 
مبوجب موافقة اجلمعية العمومية غري العادية الثالثة للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ 1431/6/18هـ املوافق 2010/6/1م على اأن يتم تغطية الزيادة املقرتحة 
لل�سركة  النظامي  الإحتياطي  ريال من ح�ساب  املبقاة وحتويل مبلغ 15.419.780  الأرباح  ريال من ح�ساب  بتحويل مبلغ 160.580.220  املال  راأ�س  يف 

وبالتايل زاد عدد اأ�سهم ال�سركة من )70.4( مليون �سهم اإلى )88( مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ريال لل�سهم الواحد. 
اإن الزيادات التي متت على راأ�س املال قد مت تعديلها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة . 

قرر جمل�س اإدارة ال�سركة بالقرار رقم 5/3-2/2011 باملوافقة على اأن يتم طرح 50 % من اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب العام ب�سعر ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد  �
وذلك اإ�شتنادًا اإلى املادة التا�شعة من �شروط واأحكام رخ�شة املحجر رقم 50/ق وتاريخ 1426/9/15هـ والذي ين�س على طرح 50% من اأ�سهم ال�سركة 
لالإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك ح�سب الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية ، وكذلك اإ�ستنادًا على خطاب هيئة ال�سوق املالية املوجه اإلى �سركة 

الريا�س املالية والذي ن�س على اأن التكلفة الفعلية لل�سهم عند تاأ�سي�س ال�سركة وذلك بعد ر�سملة اأرباحها هي ع�سرة ريالت لل�سهم .
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

إيضاح 13ـ احتياطي نظامي :

مت�سيًا مع نظام ال�سركات والنظام الداخلي لل�سركة ، تقوم ال�سركة باقتطاع 10 باملئة من ربحها ال�سنوي ال�سايف لتكوين الحتياطي النظامي حتى ي�سل الحتياطي 
الى 50 باملئة من راأ�س املال واأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع . وقد مت خالل العام 2010 حتويل مبلغ 15.419.780 ريال اإلى راأ�س املال مبوافقة اجلمعية 

العمومية )اإي�ساح 16( .

إيضاح 13ـ أرباح موزعة ومكافآت مجلس اإلدارة :

قرر جمل�س اإدارة ال�سركة توزيع اأرباح مببلغ 79.200.000 ريال مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم       1/7-2011 بتاريخ 1432/3/10 هـ املوافق 2011/2/13م 
وذلك بتوزيع اأرباح نقدية عن الربع الرابع من العام املايل 2010 كما قرر جمل�س الإدارة يف اإجتماعه رقم 5-2/2011 بتاريخ 1432/12/16 املوافق 2011/11/12 
توزيع اأرباح مببلغ 132.000.000 ريال من اأرباح عام 2011 بواقع 1.5 ريال لكل �سهم ومت دفعها خالل عام 2011 لي�سبح جمموع ما مت توزيعه 211.200.000 

ريال )وتوزيع مبلغ 132.000.000 ريال اأرباح نقدية خالل عام 2010( هذا ومل يتم دفع اأية مكافاآت اأو رواتب خالل عام 2011 لأع�ساء جمل�س الإدارة 

إيضاح 14ـ المبيعات :

تتمثل مبيعات ال�سركة ببيع نوعني من الأ�سمنت كما يلي : 

20112010

OPC 414.969.709401.333.705مبيعات اأ�سمنت

SRC 25.322.159      ــمبيعات اأ�سمنت

414.969.709426.655.864

ايضاح  2ـ تكلفة المبيعات : 

20112010

19.452.31911.720.839مواد خام اأول املدة

49.355.12759.812.291م�سرتيات  

)19.452.319()19.772.745(مواد خام اآخر املدة 

49.034.70152.080.811املواد امل�ستعملة بالإنتاج 

82.583.81359.160.528م�ساريف �سناعية *

47.022.57443.997.336اإ�ستهالكات

23.682.44432.219.976ب�ساعة حتت الت�سغيل اأول املدة

)23.682.444()29.620.890(ب�ساعة حتت الت�سغيل اآخر املدة

3.110.8003.366.500ب�ساعة تامة ال�سنع اأول املدة

)3.110.800()3.175.974(ب�ساعة تامة ال�سنع اآخر املدة

172.637.468164.031.907تكلفة املبيعات
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

وفيما يلي بيان بامل�ساريف ال�سناعية : 

* المصاريف الصناعية :

20112010

21.542.08619.427.706رواتب واأجور وميزات اأخرى 

246.792200.385تاأمينات اإجتماعية 

744.297471.556تعوي�س نهاية اخلدمة 

2.459.5522.840.676ت�سغيل حمطة توليد الطاقة 

924.889813.695اأق�شاط تاأمني 

26.481.22719.840.360�سيانة وقطع غيار

19.569.4375.329.030م�ساريف حكومية للمحجر

10.070.3568.832.234م�ساريف تغليف

545.1771.404.886متنوعة

82.583.81359.160.528

ايضاح 21ـ المصاريف االدارية والعمومية: 

20112010

4.033.1352.667.801رواتب واأجور  

1.377.974984.942تربعات 

268.142281.000اإ�ستهالكات  

524.813524.794اإيجارات 

1.677.9711.677.971اإطفاءات 

504.876684.623اأتعاب مهنية 

    ــ597.276ديون م�سكوك يف حت�سيلها

244.708796.527متنوعة

9.228.8957.617.658

ايضاح 22ـ مصاريف بيعية : 

20112010

1.810.2341.684.098رواتب واأجور وبدلت 

661.3952.680.052حوافز ودعاية

90.91790.415م�ساريف متنوعة

2.562.5464.454.565
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

ايضاح 22ـ مصاريف تمويل : 

20112010

5.573.597      ــم�ساريف متابعة وخدمات ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

76.883317.493عمولت بنكية 

76.8835.891.090

إيضاح 22ـ ربحية السهم : 

مت اإحت�ساب ربح ال�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2011 و 2010 عن طريق ق�سمة الدخل من العمليات و�سايف الدخل لكل �سنة على املتو�سط املرجح لعدد 
الأ�سهم القائمة يف نهايه ال�سنه .

إيضاح 23ـ اإللتزامات المحتملة : 

على ال�سركة اإلتزامات حمتملة كما يف 31 دي�سمرب 2011 ناجتة عن �سمانات �سادرة واإعتمادات م�ستندية قائمة مببلغ 25.237.716 ريال )مبلغ 4.905.813 
ريال – 2010( والتي �سدرت يف �سياق الأعمال العادية لل�سركة .  

إيضاح 23ـ اإلرتباطات عن عقود توريد: 

بتاريخ  ريال   4.500.000 قدرها  مقدمة  دفعة  منه  دفعت  ريال   22.500.000 وقدره  مببلغ  اأجنبية  �سركة  مع  واإ�ست�سارات  اآلت  توريد  عقود  ال�سركة  وقعت 
2011/6/6 على اأن يتم التوريد خالل )9( اأ�سهر من تاريخ الدفعة املقدمة. قدمت ال�سركة املوردة �سمان بنكي مقابل الدفعة املقدمة ينتهي بتاريخ 2012/1/31 . 

إيضاح 23ـ معلومات قطاعية : 

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد هو �سناعة الأ�سمنت وم�ستقاته ومتار�س ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية . 

إيضاح 23ـ األدوات المالية وإدارة المخاطر : 

ت�ستمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�سكل رئي�سي على النقد وما يف حكمه واملدينني واملوجودات الأخرى والقرو�س والدائنني واملطلوبات امل�ستحقة 
واملطلوبات غري املتداولة الأخرى . 

أ – القيمة العادلة : 
متثل القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة . وحيث يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة وفقًا ملبداأ 
اأن تنتج فروقات ما بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة . تعتقد الأدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  التكلفة التاريخيه فاأنه ميكن 

اخلا�سة بال�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية كما بنهاية العام . 

ب- مخاطر أسعار الفائدة : 
خماطر اأ�سعار الفائدة هي تلك املتعلقة باإحتمال تقلب قيمة اأ�سعار الفائدة املالية ب�سبب تغيري اأ�سعار الفائدة بال�سوق كما يف تاريخ امليزانية ، وكون اأن الت�سهيالت 

البنكية املمنوحة لل�سركة تتم وفق اأ�سعار ثابتة فاإنه ل يوجد تاأثري مادي لهذا النوع من املخاطر على ال�سركة . 
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2011

)بالريال السعودي(

ج- مخاطر اإلئتمان : 
هي خماطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء باإلتزاماتها جتاه ال�سركة مما يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خل�سارة مالية . ل تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر 

من هذا النوع لتعاملها مع موؤ�س�سات مالية جيدة ومنح عمالئها حدود اإئتمانية على اأ�سا�س مراجعة دورية  . 

د- مخاطر السيولة : 
هي خماطر تعر�س ال�سركة ل�سعوبات يف احل�سول على الأموال الالزمة ملقابلة الإلتزامات املرتبطة بالأدوات املالية. ل تعتقد ال�سركة باأنها عر�سه لأية خماطر 

جوهرية متعلقة بال�سيولة . 

هـ- مخاطر العملة وتغير أسعار الصرف : 
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي وتعتقد 
اأن ال�سركة لي�ست عر�سه ملخاطر تغري اأ�سعار ال�سرف بدرجة كبرية نظرًا لأن العملة الر�سمية لل�سركة هي الريال ال�سعودي و�سعره ثابت حاليًا وبهام�س ب�سيط 

مقابل الدولر الأمريكي . املعامالت الأخرى بالعمالت الجنبية غري جوهرية . 

إيضاح 24ـ إعادة التبويب : 

مت تبويب بع�س اأر�سدة عام 2010 لتتفق مع التبويب املتبع يف عام 2011 . 

إيضاح  2ـ إعتماد القوائم المالية : 

مت اإعتماد القوائم املالية بتاريخ 14 �سفر 1433هـ  املوافق 8 يناير 2012  .
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض- المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي كما في 30 يونيو 2012 

)بالريال السعودي(

2012/6/302011/6/30�إي�شاح      �ملوجود�ت
)غري مر�جعة(

موجودات متداولة:

3160.975.01686.717.736النقد وما يف حكمه 

439.479.27736.626.182ذمم عمالء ،�سايف

590.995.05085.801.121املخزون

620.507.03820.463.217مدفوعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

73.981.4975.890.198اأطراف ذات عالقة

315.937.878235.498.454جمموع املوجودات املتداولة

83.600.0003.600.000اأرا�سي 

9804.709.580809.380.315ممتلكات ومعدات، �سايف

102.527.7296.653.795نفقات موؤجلة

1.126.775.1871.055.132.564جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة:

1115.928.65913.816.145ذمم دائنة 

1215.209.95013.101.921م�ساريف م�ستحقة 

134.200.0003.000.000خم�س�س زكاة �سرعية 

35.338.60929.918.066جمموع املطلوبات املتداولة

143.248.0672.268.293خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

حقوق امل�ساهمني : 

15946.000.000880.000.000را�س املال 

26.287.268     ــ16اإحتياطي نظامي 

17142.188.511116.658.937الأرباح املبقاة 

1.088.188.5111.022.946.205جمموع حقوق امل�ساهمني

1.126.775.1871.055.132.564جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )31( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الدخل للفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012

)بالريال السعودي(

2012/6/302011/6/30�إي�شاح

18263.959.890213.798.061املبيعات 

)91.224.366()93.804.239(19تكلفة املبيعات

170.155.651122.573.695جممل الربح من الأعمال

)4.735.288 ()4.806.590(20م�ساريف اإدارية وعمومية

)996.089    ()2.163.150(21م�ساريف بيعية 

)35.237     ()39.275(22م�ساريف متويل

231.431.395539.652اإيرادات اأخرى 

164.578.031117.346.733�سايف الربح  الت�سغيلي  

)2.946.470  ()4.162.960(13ينزل : الزكاة ال�سرعية 

160.415.071114.400.263�سايف الربح 

241.701.30ربحية ال�سهم من �سايف الربح

241.761.33ربحية ال�سهم من الربح الت�سغيلي

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )31( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية للفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012

)بالريال السعودي(

2012/6/302011/6/30�لتدفقات �لنقدية من عمليات �لت�شغيل :
)غري مر�جعة(

160.415.071114.400.263الربح ال�سايف  

تعديالت على الربح ال�سايف :

23.753.52123.952.370ا�ستهالكات 

1.456.170838.985اإطفاءات

402.000380.409تعوي�س نهاية اخلدمة

186.026.762139.572.027الربح ال�سايف قبل التغري يف راأ�س املال العامل

17.764.63214.880.412ذمم العمالء

8.728.0782.119.043املخزون 

)12.294.428 ()7.118.117(مدفوعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

)5.835.873   ()3.914.547(اأطراف ذات عالقة

2.184.186699.690الذمم الدائنة

)2.387.848  ()11.147.168 (امل�ساريف امل�ستحقة 

)4.653.773  ()4.000.000 (خم�س�س الزكاة ال�سرعية

)71.279      ()80.119    (نهاية خدمة مدفوعة

188.443.707132.027.971�سايف النقد امل�ستخدم من عمليات الت�سغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار :

)14.752.035()38.174.909 (اإ�سافات ممتلكات ومعدات  

)4.299.835  (       ــم�ساريف موؤجلة

)19.051.870()38.174.909 (�سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

      ــت�سديد قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

)79.200.000()52.800.000(اأرباح موزعة مدفوعة

)79.200.000()52.800.000(�سايف النقد املتولد من عمليات التمويل

97.468.79833.776.101�سايف النقد وما يف حكمة

63.506.21852.941.635النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

160.975.01686.717.736النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

عمليات غري نقدية :

      ــ18.632.986اإ�ستبعادات ممتلكات ومعدات واإقفالها على حقوق ال�سركاء

      ــ66.000.000زيادة راأ�س املال من الأرباح املبقاة والإحتياطي النظامي

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )31( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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شركة أسمنت المدينة

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  للفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012 

)بالريال السعودي(

�ملجمـــوع�ال�رباح �ملبقاة�إحتياطي نظامير���ض �ملــال �إي�شاح

987.745.942 81.458.674 880.000.00026.287.268الر�سيد يف 2011/1/1

114.400.263114.400.263--ر بح الفرتة

)79.200.000()79.200.000(      ــ      ــ17توزيعات اأرباح مبقاة

880.000.00026.287.268116.658.9371.022.946.205غري مراجعةالر�سيد يف2011/6/30

880.000.00048.553.31670.653.110999.206.426الر�سيد يف 2012/1/1

)19.472.903()19.472.903(      ــ      ــ29تعديل م�ساريف متويل �سنوات �سابقة 

29839.917839.917تعديل اإ�ستهالكات خا�سة مب�ساريف التمويل

     ــ)17.446.684( )48.553.316(1566.000.000زيادة راأ�س املال

)52.800.000()52.800.000(      ــ      ــ17توزيعات اأرباح مبقاة

160.415.071160.415.071      ــ      ــ�سايف ربح الفرتة

142.188.5111.088.188.511      ــ      .946.000.000الر�سيد يف 2012/6/30

ان الي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )31( ت�سكل جزاأ ليتجزاأ من هذه القائمة وتقراأ معها
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ايضاح 1ـ الوضع النظامي وطبيعة النشاط :

�سركة اأ�سمنت املدينة – �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة  ، تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم 804 وتاريخ 1426/5/12هـ املوافق 2005/6/19 ومبوجب  �
1163/�س  رقم  ال�سناعي  والرتخي�س   2005/6/21 املوافق  1426/5/14هـ  بتاريخ  الريا�س   مدينة  من  �سادر   1010210441 رقم  التجاري  ال�سجل 
تاريخ   216 رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التعدين  نظام  مبوجب  اخلام  املواد  حماجر  لإ�ستغالل  ترخي�س  مبوجب  ال�سركة  وتعمل  1426/6/3هـ  وتاريخ 

1425/7/28هـ . 
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإنتاج اأ�شمنت بورتالندي عادي واأ�شمنت بورتالندي مقاوم وتبلغ الطاقة االإنتاجية  للم�شنع 5.000 طن يوميًا.  �
قرر جمل�س اإدارة ال�سركة باملوافقة على طرح 50 % من اأ�سهم ال�سركة اإلى الإكتتاب العام وحتويل ال�سركة اإلى م�ساهمة عامة )اإي�ساح 15( .  �
اإن القوائم املالية املعرو�سة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2012 مت مقارنتها بالفرتة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2011 )قوائم مالية اأولية غري مراجعة( بناء  �

على طلب اإدارة ال�سركة واأن ال�سنة املالية لل�سركة هي وفقًا للتقومي امليالدي حيث تنتهي بنهاية 31 دي�سمرب من كل عام.    

ايضاح 2ـ أهم السياسات المحاسبية

ال�سيا�سات  لأهم  ملخ�س  يلي  وفيما  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  ال�سعودي  بالريال  املالية  البيانات  اإعداد  يتم 
املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة :

2-1 أساس القيد المحاسبي : 
تتبع ال�سركة مبداأ التكلفة التاريخية يف اإثبات موجوداتها ومطلوباتها كما وتاأخذ مببداأ الإ�ستحقاق عند اإعدادها للح�سابات اخلتامية . 

2-2 تقديرات وإفتراضات مؤثرة : 
وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإعداد القوائم املالية اإ�ستخدام تقديرات واإفرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات 
والتي يتم تقييمها ب�سكل م�ستمر وهي مبنية على اخلربة وتوقعات الأحداث امل�ستقبلية ومن املمكن اأن تختلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقديرات وتتمثل 
هذه التقديرات والإفرتا�سات دون ح�سرها باملخ�س�سات والإحتياطيات التي يتم تكوينها وتقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات وتقدير كميات بع�س 
املواد حتت الت�سغيل واملواد اخلام واأية تقديرات واإفرتا�سات اأخرى علمًا باأن يتم الإ�سارة اإلى ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة لهذه البنود �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة بال�سركة . 

2-3 النقد وما في حكمه : 
يتمثل النقد ومايف حكمه يف بنود النقد بال�سناديق والبنوك والودائع والإ�ستثمارات الأخرى القابلة للتحويل اإلى نقد خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ال�سراء 

اأو تاريخ القوائم املالية . 

2-4 الذمم المدينة : 
يظهر ر�سيد الذمم املدينة ب�سايف القيمة القابلة للتحقق ناق�سًا اأية خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها ويتم تكوين خم�س�س مقابل الديون امل�سكوك يف 
حت�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم متكن ال�شركة من حت�شيل املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة ويتم قيد املخ�ش�ص يف 

قائمة الدخل . وعندما تكون الذمم غري قابلة للتح�سيل يتم �سطبها مقابل املخ�س�س املكون لها . 
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2-5 المخزون : 
يتم اظهار مواد خام اآخر املدة ب�سعر التكلفة  اأو ال�سوق اأيهما اأقل وعلى ا�سا�س متو�سط ال�سعر املرجح. اأما مواد حتت الت�سغيل ومواد تامة ال�سنع ت�سعر على اأ�سا�س 
كلفة املواد اخلام م�سافًا اإليها امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي لها عالقة بالإنتاج.  ويتم تكوين خم�س�س مالئم للمخزون املتقادم وبطئ احلركة عند 

احلاجة . يقيم خمزون قطع الغيار على اأ�سا�س املتو�سط املرجح ويتم تكوين املخ�س�س الالزم عن اأية بنود متقادمة اأو بطيئة احلركة .

2-6 الممتلكات والمعدات:
با�ستعمال  العملية املقدرة وذلك  اأ�سا�س حياتها  التكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم ويتم احت�ساب ال�ستهالك عليها على  تظهر املمتلكات واملعدات ب�سايف 

طريقة الق�سط الثابت وباعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:

  5 % - 7 %- اآلت ومكائن امل�سنع 

  3  % - مباين 

  10 %ـ معدات متحركة

  25 %ـ �سيارات

  15 %ـ اثاث ومفرو�سات 

  20 %ـ برنامج حا�سب اآيل 

تقيد م�سروفات ال�سيانة والإ�سالح العادية يف قائمة الدخل عند تكبدها ويتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة اإن وجدت .  �
تقوم اإدارة ال�شركة بح�شر قطع االإ�شتبدال املتعلقة بخطوط االإنتاج والتي ت�شيف قيمة راأ�شمالية خلطوط االإنتاج عند اإ�شتخدامها وقيدها حتت بند اآالت  �

ومكائن امل�سنع وباإ�ستخدام ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة يف اآلت ومكائن امل�سنع .

2-7 نفقات مؤجلة : 
تتمثل النفقات املوؤجلة مب�ساريف التاأ�سي�س وم�ساريف ما قبل الت�سغيل واملتمثلة يف م�ساريف اإ�ست�سارات ودرا�سات والتي ترى الإدارة باأن لها منفعة م�ستقبلية ويتم 
اإطفاءها من تاريخ بداية الإنتاج على اأ�سا�س الفرتة الزمنية املقدرة للمنفعة امل�ستقبلية لها املقدرة من قبل الإدارة بخم�س �سنوات كما ت�ستمل النفقات املوؤجلة على 

م�ساريف �سيانة مولدات الكهرباء راأت الإدارة اأن لها منفعة م�ستقبلية يتم اإطفاءها على مدة ثالث �سنوات. 

2-8  تعويضات الصرف من الخدمة :
يتم اإحت�ساب تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة على اأ�سا�س املدة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي هذا ويتم اإحت�ساب 

اأية فروقات اإحت�ساب لتعوي�س العامل عند اإنتهاء خدمته يف ال�سركة .

2-9  المبيعات :
يتم حتقيق املبيعات عند اإ�سدار الفاتورة وت�سليم الب�ساعة )اأ�سمنت / كلنكر( للعمالء .

2-10 الزكاة الشرعية :
تخ�سع ال�سركة لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم اإحت�ساب املخ�س�س على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الربح املعدل . يتم 

الإ�ستدراك للزكاة ال�سرعية يف القوائم املالية على اأ�سا�س الإ�ستحقاق وتقيد اأية فروقات عن الربط النهائي يف ال�سنة التي يتم فيها اإنهاء الربط . 
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2-11 تحويل العملة االجنبية:
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعاملة   ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام . اإن الأرباح واخل�سائر الناجتة عند الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية 

يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل .

2-12 توزيعات األرباح : 
تقيد الأرباح التي يخ�سع توزيعها لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ح�سابات ال�سنة املالية التي تعتمد فيها اجلمعية العامة لتلك التوزيعات .

ايضاح 2ـ النقد وما في حكمه : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

148.336.72983.157.102نقد لدى البنوك )ريال �سعودي(

12.638.2873.560.634نقد لدى البنوك )عمالت اجنبية(

160.975.01686.717.736

ايضاح 2ـ ذمم عمالء : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

39.479.27736.626.181ذمم عمالء جتارية

39.479.27736.626.181

 ايضاح 3ـ المخزون : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

16.612.18018.840.121مواد خام 

18.766.99819.850.112ب�ساعة حتت الت�سغيل 

3.690.8501.997.036ب�ساعة تامة ال�سنع 

51.925.02245.113.852قطع غيار وم�ستلزمات اأخرى

90.995.05085.801.121

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي باملكائن واملعدات وهي متثل قطع الغيار التي ل ت�سيف اأية قيمة راأ�سمالية للمكائن واملعدات عند اإ�ستخدامها . 
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ايضاح 3ـ مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

1.358.8963.222.271م�ساريف مقدمة

3.108.52311.374.878دفعات مقدمة ملوردين

13.667.6893.885.015دفعات مقدمة ل�سراء اآلت

306.111239.486عهد وذمم موظفني

2.065.8191.741.567ذمم مدينة اأخرى

20.507.03820.463.217

إيضاح 3ـ أطراف ذات عالقة وأمور متعلقة بهم  :

أ- معامالت مع أطراف ذات عالقة :
1 –  قامت ال�سركة خالل الفرتة املنتهية يف 2012/6/30 ببيع منتجها اإلى م�سنع �سايغ بتنوفال للخر�سانة اجلاهزة مببلغ 10.824.393 ريال وهو طرف ذات 

عالقة مع امل�شاهم فرج عبدالرحمن مطلق ال�شايغ وكانت املبيعات دون وجود اأي �شروط خا�شة و�شمن االإطار االإعتيادي للمعامالت. 

2-  قامت ال�سركة ببيع منتجها اإلى موؤ�س�سة مفرو�سات العبداللطيف اململوكة اإلى عمر �سليمان العبداللطيف وهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة وقد بلغت املبيعات 
خالل الفرتة املنتهية يف 2012/6/30 مبلغ 6.500 ريال كما اأن ال�سركة م�ستاأجرة مكاتبها يف مبنى عائد ملفرو�سات العبداللطيف مببلغ وقدره 430.584 ريال 

�سنويًا . كما اأن ال�سركة اإ�سرتت اأثاث ومفرو�سات خالل الفرتة مببلغ 498.300 ريال ومت �سداد املبلغ خالل الفرتة .

3-  قامت ال�سركة ب�سراء بطانيات من �سركة العبداللطيف لالإ�ستثمار ال�سناعي خالل الفرتة مببلغ 11.560 ريال ومت �سداد املبلغ . 

ب- فيما يلي بيان بالمعامالت الجوهرية التي تمت بين الشركة وأطراف ذات عالقة : 

نوع 
�ملعاملة

�لر�شيد يف 
2012/1/1

مدين )د�ئن(

�لر�شيد يف �حلركة خالل �لعام
2012/6/30

مدين )د�ئن(
د�ئــنمديــن

49.250)659.275(66.950641.575جتاريةالعبداللطيف للمفرو�سات 

3.932.247)12.401.181(5.509.03510.824.393جتاريةال�سايغ بتنوفال للخر�سانة اجلاهزة

    ــ11.56011.560    ــجتارية�سركة العبداللطيف لالإ�ستثمار ال�سناعي

3.981.497املجموع

5.890.198الر�سيد يف 2011/6/30 )غري مراجعة(

 اإن الأر�سدة اأعاله غري خا�سعة للعمولة .
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إيضاح 3ـ األراضي : 

بلغت قيمة الأرا�سي مبلغ 3.600.000 ريال وهي جميعها م�سجلة باإ�سم ال�سركة وتقع يف منطقة مرات وهي الأرا�سي التي بني عليها امل�سنع.

إيضاح 4ـ ممتلكات ومعدات : 

2012/6/30حتويالت�إ�شتبعاد�ت�إ�شافات2012/1/1

التكلفة

361.600571.334.982)12.657.387(582.904.821725.948اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

336.819.848      ــ)6.815.516(      ــ343.635.364مباين وطرق 

2.382.61247.838.442      ــ      ــ45.455.830معدات متحركة 

5.541.745      ــ      ــ4.818.245723.500�سيارات 

7.227.252      ــ      ــ6.544.895682.357اأثاث ومفرو�سات 

56.514.347)2.744.212(      ــ23.215.45536.043.104اإن�ساءات راأ�سمالية

390.122390.122برامج حا�سب اآيل

1.025.666.738      ــ)19.472.903(1.006.964.73238.174.909املجموع 2012/6/30

الإ�ستهالك املرتاكم

141.180.883      ــ)635.451    (126.851.74814.964.586اآلت ومكائن ومعدات امل�سنع 

46.168.523      ــ)204.466    (40.829.1635.543.826مباين وطرق 

25.432.948      ــ      ــ23.084.4292.348.519معدات متحركة 

4.092.891      ــ      ــ3.747.376345.515�سيارات 

3.885.065      ــ      ــ3.373.002512.063اأثاث ومفرو�سات 

      ــ      ــ     ــاإن�ساءات راأ�سمالية

196.848      ــ      ــ157.83639.012برامج حا�سب اآيل

220.957.158      ــ)839.917    (198.043.55423.753.521املجموع 2012/6/30

804.709.580�سايف القيمة الدفرتية 2012/6/30

�سايف القيمة الدفرتية 2011/6/30 
)غري مراجعة(

809.380.315

بها وو�سعها يف  العمل  اإكتمال  واملعدات عند  املمتلكات  لبنود  واآلت حتت الرتكيب ويتم حتميلها  الإن�ساء  الراأ�سمالية يف قيمة مباين حتت  الإن�ساءات  اأ-   تتمثل 
اخلدمة .

ب-  تت�سمن بند اإ�سافات اآلت ومكائن امل�سنع قيمة قطع غيار اإ�ستبدال مببلغ 439.395 ريال مت اإعادة تبويبها من موجودات متداولة اإلى موجودات ثابتة. 

ج-  بلغت املمتلكات واملعدات وال�سيارات امل�ستهلكة بالكامل وما زالت قيد الإ�ستعمال مبلغ 2.895.061 ريال.
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ايضاح  1ـ نفقات مؤجلة :

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

التكلفــــة:

8.389.8548.389.854م�ساريف تاأ�سي�س وما قبل الت�سغيل 

2.468.9254.299.835نفقات �سيانة املولدات موؤجلة 

10.858.77912.689.689الر�سيد نهاية الفرتة 

ينزل جممع الإطفاء :

6.874.8795.196.909الر�سيد بداية الفرتة 

1.456.170838.985اإ�سافات خالل الفرتة  

8.331.0496.035.894الر�سيد نهاية الفرتة 

2.527.7306.653.795�سايف القيمة الدفرتية 

إيضاح 11ـ الذمم الدائنة: 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

9.593.71410.548.546ذمم موردين 

2.162.5481.698.100دفعات مقدمة من العمالء 

3.920.8901.389.013اإ�ستبقاءات ح�سن تنفيذ

251.507180.486اأخرى

15.928.65913.816.145

ايضاح 12ـ المصاريف المستحقة :

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

141.001191رواتب واأجور ومكافاآت 

1.544.8371.109.036تذاكر �سفر واإجازات 

8.377.3208.048.762ر�سوم واإجور اإ�ستغالل املحجر 

2.497.0002.662.030مكافاآت واإكراميات 

2.649.7921.281.902م�ساريف م�ستحقة اأخرى 

15.209.95013.101.921
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ايضاح 12ـ مخصص الزكاة الشرعية :

اأ- البنود الداخلة يف اإحت�ساب الوعاء الزكوي التقريبي  كما يلي  : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

164.578.031117.727.142�سايف الربح املعدل

946.000.000880.000.000راأ�س املال

2.569.638       ــاإحتياطي نظامي واأرباح مبقاة

2.963.2261.368.832خم�س�سات 

1.113.541.2571.001.665.612

ينزل :

)819.634.110()810.837.309(ممتلكات ومعدات ونفقات موؤجلة

302.703.948182.031.502�سايف الوعاء الزكوي التقريبي 

3.783.7992.275.394خم�س�س الزكاة املكون عن الفرتة )6 �سهور(

ب- خم�س�س الزكاة ال�سرعية : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

8.200.0007.653.773ر�سيد بداية الفرتة 

)7.600.243  ()8.162.960 (املدفوع

4.162.9602.946.470املكون 

4.200.0003.000.000ر�سيد نهاية الفرتة 

ج-  قدمت ال�سركة الإقرار الزكوي اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن عام 2011 ومل حت�سل على الربط النهائي لل�سنوات املالية من 2006 وحتى 2011 . 

ايضاح 12ـ مخصص تعويض نهاية الخدمة: 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

2.926.1861.959.163الر�سيد بداية الفرتة 

402.000380.409املكون خالل الفرتة  

)71.279 ()80.119   (امل�سدد نهاية الفرتة 

3.248.0672.268.293الر�سيد يف نهاية الفرتة 
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إيضاح 13ـ رأس المال : 

ريال  � �سهم )10(  لكل  اإ�سمية  بقيمة  �سهم  مليون  ريال ممثاًل يف )55(  مليون  مبلغ )550(   2009 عام  بداية  واملدفوع  به  املكتتب  ال�سركة  مال  راأ�س  بلغ 
�سعودي. خالل عام 2009 مت زيادة راأ�س املال اإلى مبلغ )704( مليون ريال من الأرباح املبقاة والإحتياطي النظامي. وبتاريخ 2010/6/1 قررت اجلمعية 
العمومية للم�ساهمني زيادة راأ�س املال اإلى مبلغ )880( مليون ريال من الأرباح املبقاة والإحتياطي النظامي . وبتاريخ 2012/1/31 قررت اجلمعية العمومية 
للم�ساهمني زيادة راأ�س املال اإلى )946( مليون ريال متمثاًل يف 94.6 مليون �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال لكل �سهم ومت الإنتهاء من الإجراءات النظامية 

لتعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي . 
قرر جمل�س اإدارة ال�سركة بالقرار رقم 5/3-2/2011 ووافقت عليه اجلمعية العمومية للم�ساهمني على اأن يتم طرح 50 % من اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب العام  �

ب�شعر ع�شرة رياالت لل�شهم الواحد وذلك اإ�شتنادًا اإلى املادة التا�شعة من �شروط واأحكام رخ�شة املحجر رقم 50/ق وتاريخ 1426/9/15هـ والذي ين�س على 
طرح 50% من اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك ح�سب الإجراءات التي حتددها هيئة ال�سوق املالية ، وكذلك اإ�ستنادًا على خطاب هيئة 

ال�سوق املالية والذي ن�س على اأن التكلفة الفعلية لل�سهم عند تاأ�سي�س ال�سركة وذلك بعد ر�سملة اأرباحها هي ع�سرة ريالت لل�سهم .

إيضاح 13ـ احتياطي نظامي :

مت�سيًا مع نظام ال�سركات والنظام الداخلي لل�سركة ، تقوم ال�سركة باقتطاع 10 باملئة من ربحها ال�سنوي ال�سايف لتكوين الحتياطي النظامي حتى ي�سل الحتياطي 
الى 50 باملئة من راأ�س املال . اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع . وقد مت اإ�ستخدام هذا الإحتياطي املكون بال�سنوات ال�سابقة لزيادة راأ�س املال ح�سب حم�سر 

اإجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 2012/1/31 بتحويل الإحتياطي النظامي كما يف 31 دي�سمرب 2011 اإلى زيادة راأ�س املال.

إيضاح 13ـ أرباح موزعة ومكافآت مجلس اإلدارة :

قرر جمل�س الإدارة خالل عام 2011 توزيع اأرباح مببلغ 211.200.000 ريال من الأرباح املبقاة بواقع 2.4 ريال لكل �سهم ومت دفعها خالل عام 2011.  �
قرر جمل�س الإدارة توزيع اأرباح من عام 2011 ومتت املوافقة من اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 2012/1/31 مببلغ 52.800.000 ريال بواقع 0.60  �

ريال لكل �سهم ومت دفعها خالل الفرتة املنتهية يف 2012/6/30 .
قرر جمل�س الإدارة بتاريخ 1433/9/3هـ املوافق 2012/7/22 توزيع اأرباح عن عام 2012 مبلغ 141.900.000ريال من الأرباح املبقاة بواقع 1.50 ريال  �

لكل �سهم وذلك للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�سركة بنهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 1433/8/20هـ املوافق 2012/7/10م . 
املنتهية يف  � الفرتة  بلغ ما مت �سرفه عن  وقد  لل�سركة  ومتابعة عن اخلدمات اخلارجية  اإ�سراف  راتب �سهري مقابل  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأحد  يتقا�سى 

2012/6/30 مبلغ 120.000 ريال .  

إيضاح 13ـ المبيعات :

تتمثل مبيعات ال�سركة ببيع نوع OPC من الأ�سمنت كما يلي : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

OPC 263.959.890213.798.061مبيعات اأ�سمنت

263.959.890213.798.061
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ايضاح 14ـ تكلفة المبيعات : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

19.772.74519.452.319مواد خام اأول املدة

28.777.40433.800.593م�سرتيات  

)18.840.121()16.612.180(مواد خام اآخر املدة 

31.937.96934.412.791املواد امل�ستعملة بالإنتاج 

27.947.83028.851.267م�ساريف �سناعية *

23.579.42423.014.212اإ�ستهالكات  

29.620.89023.682.444ب�ساعة حتت الت�سغيل اأول املدة

)19.850.112()18.766.998(ب�ساعة حتت الت�سغيل اآخر املدة

3.175.9743.110.800ب�ساعة تامة ال�سنع اأول املدة

)1.997.036()3.690.850 (ب�ساعة تامة ال�سنع اآخر املدة

93.804.23991.224.366تكلفة املبيعات

وفيما يلي بيان بامل�ساريف ال�سناعية : 

* المصاريف الصناعية :

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

8.591.5787.192.166رواتب واأجور وميزات اأخرى 

3.169.1443.305.031ت�سغيل حمطة توليد الطاقة 

492.898512.374اأق�شاط تاأمني 

4.401.1066.390.126�سيانة وقطع غيار

4.843.3514.101.717م�ساريف حكومية للمحجر

5.645.3905.436.388م�ساريف تغليف

804.3631.913.465متنوعة

27.947.83028.851.267
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ايضاح  2ـ المصاريف االدارية والعمومية: 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

2.015.4121.905.676رواتب واأجور وميزات اأخرى 

1.030.9091.008.590تربعات 

171.516182.134اإ�ستهالكات  

332.393262.084اإيجارات 

838.985838.985اإطفاءات 

164.358199.520اأتعاب مهنية 

253.017338.299متنوعة

4.806.5904.735.288

ايضاح 21ـ مصاريف بيعية : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

796.074616.601رواتب واأجور وبدلت 

1.240.760277.296حوافز ودعاية

126.316102.192م�ساريف متنوعة

2.163.150996.089

ايضاح 22ـ مصاريف تمويل : 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

39.27535.237عمولت بنكية 

39.27535.237
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ايضاح 22ـ إيرادات أخرى: 

2012/6/302011/6/30
)غري مر�جعة(

12.50042.500اإيرادات اإيجارات 

345.309   ــاإيرادات فروقات عملة 

2.20093.700اإيرادات بيع توالف

   ــ582.352خم�س�س ديون مل يعد له لزوم 

   ــ825.351خم�س�س مكافاآت مل يعد له لزوم 

8.99258.143متنوعة

1.431.395539.652

إيضاح 22ـ ربحية السهم : 

مت اإحت�ساب ربح ال�سهم للفرتة املنتهية يف 2012/6/30 ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 عن طريق ق�سمة الدخل من العمليات و�سايف الدخل لكل �سنة على 
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة يف نهايه الفرتة.

إيضاح 23ـ اإللتزامات المحتملة : 

على ال�سركة اإلتزامات حمتملة كما يف 30 يونيو 2012 ناجتة عن �سمانات �سادرة واإعتمادات م�ستندية قائمة مببلغ 6.448.787 ريال )مبلغ 3.420.000 ريال 
لل�سركة .   العادية  الأعمال  �سياق  يف  �سدرت  والتي   )2011 –

إيضاح 23ـ اإلرتباطات عن عقود توريد: 

بتاريخ  ريال   4.500.000 قدرها  مقدمة  دفعة  منه  دفعت  ريال   22.500.000 وقدره  مببلغ  اأجنبية  �سركة  مع  واإ�ست�سارات  اآلت  توريد  عقود  ال�سركة  وقعت 
2011/6/6 على اأن يتم التوريد خالل )9( اأ�سهر من تاريخ الدفعة املقدمة. قدمت ال�سركة املوردة �سمان بنكي مقابل الدفعة املقدمة ينتهي بتاريخ 2012/1/31 . 

إيضاح 23ـ معلومات قطاعية : 

لل�سركة قطاع ت�سغيلي واحد هو �سناعة الأ�سمنت وم�ستقاته ومتار�س ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية . 
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إيضاح 23ـ األدوات المالية وإدارة المخاطر : 

ت�ستمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�سكل رئي�سي على النقد وما يف حكمه واملدينني واملوجودات الأخرى والقرو�س والدائنني واملطلوبات امل�ستحقة 
واملطلوبات غري املتداولة الأخرى . 

أ – القيمة العادلة : 
متثل القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة . وحيث يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة وفقًا ملبداأ 
اأن تنتج فروقات ما بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة . تعتقد الأدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية  التكلفة التاريخيه فاأنه ميكن 

اخلا�سة بال�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية كما بنهاية العام . 

ب- مخاطر أسعار الفائدة : 
خماطر اأ�سعار الفائدة هي تلك املتعلقة باإحتمال تقلب قيمة اأ�سعار الفائدة املالية ب�سبب تغيري اأ�سعار الفائدة بال�سوق كما يف تاريخ امليزانية ، وكون اأن الت�سهيالت 

البنكية املمنوحة لل�سركة تتم وفق اأ�سعار ثابتة فاإنه ل يوجد تاأثري مادي لهذا النوع من املخاطر على ال�سركة . 

ج- مخاطر اإلئتمان : 
هي خماطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء باإلتزاماتها جتاه ال�سركة مما يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خل�سارة مالية . ل تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر 

من هذا النوع لتعاملها مع موؤ�س�سات مالية جيدة ومنح عمالئها حدود اإئتمانية على اأ�سا�س مراجعة دورية  . 

د- مخاطر السيولة : 
هي خماطر تعر�س ال�سركة ل�سعوبات يف احل�سول على الأموال الالزمة ملقابلة الإلتزامات املرتبطة بالأدوات املالية. ل تعتقد ال�سركة باأنها عر�سه لأية خماطر 

جوهرية متعلقة بال�سيولة . 

هـ- مخاطر العملة وتغير أسعار الصرف : 
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي وتعتقد 
اأن ال�سركة لي�ست عر�سه ملخاطر تغري اأ�سعار ال�سرف بدرجة كبرية نظرًا لأن العملة الر�سمية لل�سركة هي الريال ال�سعودي و�سعره ثابت حاليًا وبهام�س ب�سيط 

مقابل الدولر الأمريكي . املعامالت الأخرى بالعمالت الجنبية غري جوهرية . 

إيضاح 24ـ تعديل مصاريف تمويل سنوات سابقة :

خالل عام 2010 مت اإعادة تبويب �سايف م�ساريف خدمات قر�س �سندوق التنمية ال�سعودي والبالغة 19.472.903 ريال اإلى بنود املمتلكات واملعدات كون اأن هذه 
امل�ساريف متعلقة بتمويل اآلت ومعدات ومباين امل�سنع هذا وقد مت اإ�ستهالك م�ساريف التمويل عن عام 2011 مببلغ 839.917 ريال وخالل الفرتة املنتهية يف 
30 يونيو 2012 ولأغرا�س هيئة �سوق املال لطرح ال�سركة لالإكتتاب العام فقد قررت اإدارة ال�سركة عك�س املبلغ واإ�ستهالكه وحتميله على قائمة التغريات يف حقوق 

امل�ساهمني .
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إيضاح  2ـ إعادة التبويب واألرقام المقارنة : 

مت تبويب بع�س اأر�سدة عام 2011 لتتفق مع التبويب املتبع يف عام 2012 . اإن اأرقام املقارنة كما يف 2011/6/30 وفقًا للقوائم املالية الأولية )غري مراجعة( وقد 
مت اإدراجها مع القوائم املالية ال�سادرة كما يف 2012/6/30 من اأجل املقارنة فقط وبناءًا على طلب من اإدارة ال�سركة . 

إيضاح 21ـ إعتماد القوائم المالية : 

مت اإعتماد القوائم املالية عن الفرتة املنتهية يف 2012/6/30م من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1433/9/3هـ املوافق 2012/7/22م .




