مستند تسجيل أسهم شركة اإلسمنت األبيض السعودي
شركة مساهمة سعودية مقفلة ،تأسست بموجب السجل التجاري رقم ( )1010146169وتاريخ 1418/02/25هـ (املوافق 1997/06/30م) الصادر بمدينة الرياض.

السعراالسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق املوازية ( )20ريال سعودي
ُ
تأسســت شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي («الشــركة» أو «املصــدر») كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق 1997/06/30م) الصــادر بمدينــة
الريــاض ،وب ـرأس مــال قــدره ثالثمائــة مليــون ( )300,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1432/07/19ه (املوافــق 2011/06/21م)
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس املــال إلــى مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية .وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة تســعمائة مليــون ( )900,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعين مليــون ( )90,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية لصالــح
مســاهمي شــركة إســمنت الريــاض (شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة) لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مالهــا .مــع اإلشــارة إلــى أنــه بعــد اإلنتهــاء مــن االســتحواذ علــى شــركة إســمنت الريــاض تــم تغييــر الكيــان القانونــي لشــركة إســمنت
الريــاض مــن شــركة مســاهمة مقفلــة لتصبــح فــرع لشــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كمــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لشــركة إســمنت الريــاض ليصبــح إســمنت الريــاض فــرع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومائتي مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي  ،مقسم إلى مائة وعشرين مليون ( )120,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وجميع
ً
ً
أســهم الشــركة أســهما عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــى أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة ،ويحــق لــكل مســاهم («املســاهم») أيــا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين («الجمعيــة العامــة») والتصويــت فيهــا.
ً
ً
تســتحق األســهم محــل اإلدراج املباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن الســنوات املاليــة التــي تليهــا( .فضــا راجــع قســم رقــم (« )5سياســة توزيــع األربــاح» فــي هــذا املســتند).
وكمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا هــم :شــركة راشــد للتنميــة املحــدودة (راشــدكو) بنســبة ملكيــة ( ،)%23.2واألميــر  /ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
ً
بنســبة ملكيــة ( ،)%8.1واألميــر محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود بنســبة ملكيــة (( .)%6.1وملزيــد مــن التفاصيــل حــول املســاهمين فضــا راجــع قســم ( « )١-٤هيــكل امللكيــة فــي الشــركة قبــل اإلدراج» فــي هــذا املســتند) .ويحظــر علــى
ً
كبــار املســاهمين املذكوريــن أعــاه التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر ( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة («فتــرة الحظــر») ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى
موافقــة هيئــة الســوق املاليــة («الهيئــة») املســبقة.
ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن (باســتثناء املســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا املذكوريــن أعــاه والذيــن تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر)،
باإلضافــة إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن وهــم:
1 .1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 .2عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص املرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املوازيــة نيابــة
عــن العميــل ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .3حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 .4الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 .5الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .6صناديق االستثمار.
7 .7األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
8 .8املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9 .9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
ً
) أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
) بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
) جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
) دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها ً
) هأن يكون
دوليا.
1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم سـ ً
ـواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق املوازيــة .وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا املســتند إلــى هيئــة
الســوق املاليــة الســعودية («الهيئــة») وبطلــب إدراجهــا إلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية («تــداول») ،وتــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة واســتيفاء جميــع املتطلبــات ،وتــم الحصــول علــى جميــع املوافقــات
املتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.
ينطــوي االســتثمار فــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى مخاطــر وأمــور غيــر مؤكــدة ولذلــك يجــب دراســة قســمي «إشــعار مهــم» و«عوامــل املخاطــرة» الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا بعنايــة مــن ِق َبــل
ً
ً
ً
املســتثمرين املؤهليــن املحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قـرارا باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــا مباشـرا فــي الســوق املوازيــة.

املـسـتـش ـ ـ ــاراملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

ُ
يحتــوي هــذا املســتند علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (املشــارإليهــا ب ـ «الهيئــة») .ويتحمــل أعضــاء
مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــرأســماؤهم علــى الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى
الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي املســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا
املســتند ،وال تعطيــان َ
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا املســتند أو االعتمــاد علــى ّ
أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا املســتند أو اكتمالــه ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن ً
أي جــزء منــه .ويجــب علــى
الراغبيــن فــي االســتثماربموجــب هــذا املســتند تحــري مــدى صحــة املعلومــات املتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج املباشــرفــي الســوق املوازيــة .وفــي حــال تعــذرفهــم محتويــات هــذا املســتند ،يجــب استشــارة مستشــارمالــي مرخــص لــه.
صدرهذا املستند بتاريخ 1441/11/09هـ (املوافق 2020/06/30م)

إشعارمهم
يقدم هذا املســتند معلومات تفصيلية كاملة عن شــركة اإلســمنت األبيض الســعودي واألســهم محل اإلدراج املباشــر .وســيعامل املســتثمرون املؤهلون املحتملون الذين يرغبون
باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر بعــد االنتهــاء مــن تســجيل أســهم الشــركة وبــدء تداولهــا فــي الســوق املوازيــة علــى أســاس أن قـرار االســتثمار يســتند إلــى املعلومــات التــي
يحتويهــا هــذا املســتند ،والتــي يمكــن اإلطــاع عليهــا مــن خــال زيــارة موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت ( )www.sawcem.com.saأو موقــع املستشــار املالــي شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة
( )www.falcom.com.saأو موقــع هيئــة الســوق املاليــة (.)www.cma.org.sa
يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى تفاصيــل تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة
الــواردة أســمائهم فــي صفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن ،كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم بعــد إج ـراء جميــع
الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي املســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة.
وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات املالية كمستشار مالي (“املستشار املالي”) فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق املوازية.
إن املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر ،وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع املالــي للشــركة وقيمــة األســهم محــل اإلدراج املباشــر
بشــكل ســلبي بالتطــورات املســتقبلية املتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة
ً
(فضــا راجــع قســم رقــم (« )2عوامــل املخاطــرة» فــي هــذا املســتند) ،وال يجــب اعتبــار أو تفســير أو االعتمــاد بــأي شــكل علــى هــذا املســتند وال علــى أي اتصــاالت شــفهية أو كتابيــة أو
مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم اإلدراج أو تفســيرها كوعــد أو بيــان فيمــا يتعلــق باألربــاح أو النتائــج أو األحــداث املســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار هــذا املســتند بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها باملشــاركة فــي عمليــة االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر .وتعتبــر
املعلومــات التــي يحتــوي عليهــا هــذا املســتند ذات طبيعــة عامــة ،وقــد تــم إعــداد هــذا املســتند دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع املالــي أو االحتياجــات
االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر .وقبــل اتخــاذ أي قـرار باالســتثمار ،علــى كل مســتلم لهــذا املســتند الحصــول علــى استشــارة
مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر بعــد بــدء تداولهــا مــن قبــل مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة ،وذلــك لتقييــم مــدى مالءمــة فرصــة
االســتثمار واملعلومــات املدرجــة فــي هــذا املســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه ،بمــا فــي ذلــك املزايــا واملخاطــر املتعلقــة باالســتثمار فــي األســهم محــل
ً
اإلدراج املباشــر ،قــد يكــون االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر مناســبا لبعــض املســتثمرين دون غيرهــم ،ويجــب علــى املســتثمرين املحتمليــن عــدم االعتمــاد علــى قـرار طــرف
آخــر باالســتثمار أو عــدم االســتثمار كأســاس للدراســة املفتــرض قيامهــم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم لالســتثمار أو علــى الظــروف الخــاص ألولئــك املســتثمرين.
وتطلب الشركة واملستشار املالي من متلقي هذا املستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد بها.

املعلومات املالية
ً
تم إعداد القوائم املالية املراجعة للشــركة للســنة املالية املنتهية في  31ديســمبر 2018م ،و للســنة املالية املنتهية في  31ديســمبر 2019م ،واإليضاحات املرفقة بها وفقا للمعايير
الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAوقــد
تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات املاليــة للشــركة مــن قبــل شــركة برايــس وترهــاوس كوبــرز محاســبون قانونيــون .هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا املاليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا املســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومفصــح عنهــا فــي هــذا املســتند .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي املســتقبل عــن االفتراضــات
املســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.
وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا املســتند “إفــادات مســتقبلية” ،والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض الكلمــات ذات الداللــة املســتقبلية
مثــل “يخطــط”“ ،يعتــزم”“ ،ينــوي”“ ،يقــدر”“ ،يعتقــد”“ ،يتوقــع”“ ،مــن املتوقــع”“ ،يمكــن”“ ،مــن املمكــن”“ ،يحتمــل”“ ،مــن املحتمــل”“ ،ســوف”“ ،قــد” ،والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا
ً
ً
مــن املفــردات املقاربــة أو املشــابهة لهــا فــي املعنــى .وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية ،لكنهــا ال تشــكل ضمانــا أو تأكيــدا ألي أداء
فعلــي مســتقبلي للشــركة ،إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه
ً
ً
ً
اإلفــادات صراحــة أو ضمنــا .وقــد تــم اســتعراض أهــم املخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــا فــي أقســام أخــرى فــي هــذا املســتند (راجــع قســم
رقــم (“ )2عوامــل املخاطــرة”) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل ،أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديـرات الــواردة فــي هــذا املســتند ،فــإن
النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك املوضحــة فــي هــذا املســتند.
ً
ومراعــاة ملتطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم مســتند تســجيل تكميلــي إلــى الهيئــة إذا علمــت فــي أي وقـ ٍـت بعــد اعتمــاد هــذا
املســتند مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال اإلدراج بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي مســتند التســجيل ،أو ( )2ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي
مســتند التســجيل .وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات تضمنهــا هــذا املســتند ،سـ ً
ـواء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو حــوادث
مســتقبلية أو غيــر ذلــك .ونتيجــة لهــذه املخاطــر واألمــور غيــر املؤكــدة والتقديـرات ،فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات املســتقبلية التــي يتناولهــا هــذا املســتند قــد ال تحــدث علــى
ً
النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقــا .وعليــه ،يتعيــن علــى املســتثمرين املؤهليــن املحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات املســتقبلية فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات مــع عــدم
ـكل أسا�ســي.
االعتمــاد علــى اإلفــادات املســتقبلية بشـ ٍ

ج

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*
األسهم اململوكة
االسم

املنصب

رئيس مجلس
صالح راشد عبدالرحمن الراشد
اإلدارة
نائب رئيس
خالد عبدهللا عبدالعزيز امللحم
مجلس اإلدارة
عضو مجلس
ناصر فضل محضار بن عقيل
اإلدارة
عضو مجلس
عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد
اإلدارة
عضو مجلس
خليفه عبداللطيف عبدهللا امللحم
اإلدارة
عضو مجلس
فهد حزام محمد النابت
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة والرئيس
شعيل جارهللا محمد عايض
التنفيذي
أمين سر
حسين مسعود محمد القحطاني
املجلس**

صفة
العضوية

االستقاللية***

الجنسية

العمر

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

66

“مباشرة”

األسهم
اململوكة
“غيرمباشرة”
****

العدد

النسبة

النسبة

-

-

%4.64

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

64

٪2.23 2,675,675

-

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

61

%2.91 3,490,117

-

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

64

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

68

-

-

%4.61 5,533,255

%4.64
-

غير تنفيذي

مستقل

سعودي

52

-

-

-

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

61

851,351

%0.71

-

-

-

سعودي

30

-

-

-

املصدر :الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة في تاريخ 1440/09/15ه (املوافق 2019/05/20م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله وذلك ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 1440/10/12ه
(املوافق 2019/06/15م).
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1441/04/01ه (املوافق 2019/11/28م) تعيين السيد /حسين مسعود محمد القحطاني كأمين سر ملجلس اإلدارة.
*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من :
ً
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك مانسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة.
أن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
**** إن امللكيــة غيــر املباشــرة لــكل مــن الســيد /صــاح بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد والســيد /عبداملحســن بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد ناتجــة عــن ملكيتهــم املباشــرة فــي شــركة األوائــل لالســتثمار
القابضــة بنســبة  %20لــكل منهمــا ،حيــث أن شــركة األوائــل لالســتثمار القابضــة تملــك نســبة  %100مــن شــركة راشــد للتنميــة املحــدودة (راشــدكو).

د

عنوان الشركة املسجل
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

الرياض  -حي املحمدية  -طريق اإلمام محمد بن سعود  -مبنى رقم ()64
ص.ب 17775 .الرمز البريدي 11494
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ١١ ٢٦١١٩٩٩ :
فاكس+966 ١١ ٢٦١١٧٧١ :
البريد اإللكترونيinfo@sawcem.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.sawcem.com.sa :

ممثال الشركة

املمثل األول

املمثل الثاني

البيان
االسم

شعيل جارهللا محمد عايض

مهند محمد ذياب ملحم

الصفة

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

مدير اإلدارة املالية

العنوان

الرياض – حي املحمدية – طريق اإلمام محمد بن سعود
– مبنى رقم ( )64ص.ب  17775الرمز البريدي 11494
اململكة العربية السعودية

الرياض – حي املحمدية – طريق اإلمام محمد بن سعود
– مبنى رقم ( )64ص.ب  17775الرمز البريدي 11494
اململكة العربية السعودية

رقم الهاتف

+966 112611711

+966112611717

رقم الفاكس

+966 11 8611761

+966 11 8611761

shoeil@sawcem.com.sa

mohannad@sawcem.com.sa

البريد اإللكتروني
املصدر :الشركة

سوق األسهم
شركة السوق املالية السعودية (تداول)
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ٩٢٠٠٠١٩١٩ :
فاكس+966 ١١ ٢١٨٩١٣٣ :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

ه

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

املستشارون
املستشاراملالي
شركة فالكم للخدمات املالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ٨٠٠ ٤٢٩٨٨٨٨ :
فاكس+966 ١١ ٢٠٥٤٨٢٧ :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

املحاسب القانوني
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

جميل سكوير  -جدة
ص.ب  16415جدة 21464
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6104400 :
فاكس +966 12 6104411 :
البريد اإللكترونيOmar.elhaddad@pwc.com :
املوقع اإللكترونيwww.pwc.com/middle-east :

تنويه
جميــع املستشــارين املذكوريــن أعــاه أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي هــذا املســتند وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيهــا ،ولــم
ً
يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا املســتند .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقاربهــم ال يملكــون أســهما أو مصلحــة مــن
أي نــوع فــي الشــركة.

و

امللخص
يهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند .وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة
للمســتثمرين املحتمليــن .لذلــك ،فإنــه يجــب قـراءة هــذا امللخــص كمقدمــة لهــذا املســتند ،وينبغــي علــى املســتثمرين املحتمليــن قـراءة ومراجعــة هــذا املســتند بالكامــل ،ويجــب
أن ُيبنــى أي ق ـرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر مــن قبــل املســتثمرين املحتمليــن علــى مراعــاة هــذا املســتند ككل .وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه مــن
الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي قســم «إشــعار مهــم» فــي الصفحــة (ج) والقســم رقــم (( )2عوامــل املخاطــرة) قبــل اتخــاذ أي قـرار اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر
الخاضعــة لهــذا املســتند.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،تأسســت كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم
( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق 1997/06/30م) الصــادر بمدينــة الريــاض .وب ـرأس مــال قــدره
ثالثمائــة مليــون ( )300,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا
مائــة ( )100ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1432/07/19ه (املوافــق 2011/06/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة علــى زيــادة رأس املــال إلــى مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون
( )120,000,000ســهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل ســهم منها عشــرة ( )10رياالت ســعودية .وقد تم الوفاء
بالزيــادة البالغــة تســعمائة مليــون ( )900,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعين مليــون
( )90,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية لصالــح مســاهمي شــركة إســمنت الريــاض
(شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة) لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مالهــا .مــع اإلشــارة إلــى أنــه بعــد اإلنتهــاء مــن
االســتحواذ علــى شــركة إســمنت الريــاض تــم تغييــر الكيــان القانونــي لشــركة إســمنت الريــاض مــن شــركة مســاهمة مقفلــة
لتصبــح فــرع لشــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كمــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لشــركة إســمنت الريــاض ليصبــح
إســمنت الريــاض فــرع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق
1997/06/30م) ،والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة
ً
ً
والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم ( )666وتاريــخ 1439/03/08ه (املوافــق 2017/11/27م) تجديــدا للترخيــص
رقــم ( )494وتاريــخ 1441/06/25ه (املوافــق 1993/12/10م) ،وترخيــص منشــأة صناعيــة الصــادر مــن قبــل وزارة
ً
الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) برقــم ق ـرار ( )411102105227وتاريــخ
1441/11/11ه ـ (املوافــق 2020/07/02م)  ،وبموجــب رخصــة محجــر مــواد خــام رقــم /58م وتاريــخ 1429/09/13ه
(املوافــق 2008/09/13م) املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك
الوقــت).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي إنتــاج اإلســمنت األبيــض بموجــب الق ـرار الــوزاري الصناعــي رقــم
( )494وتاريــخ 1414/06/25ه وإدارة وتشــغيل وصيانــة مصانــع األســمنت بنوعيــه.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
·إنتــاج اإلســمنت األبيــض بموجــب الق ـرار الــوزاري الصناعــي رقــم /494ص وتاريــخ 1414/06/25ه ،وإنتــاج
اإلســمنت البورتالنــدي العــادي واملقــاوم.

ملخص أنشطة الشركة

·تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.
·تأســيس أو االشــتراك فــي تأســيس شــركات الخدمــات الصناعيــة بغــرض توفيــر الصيانــة والخدمــات للمصانــع
داخــل وخــارج اململكــة.
·إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت بنوعيه.
ّ
·تملــك األرا�ضــي والعقــارات وب ـراءات االخت ـراع واالســتفادة منهــا فــي تحقيــق أغراضهــا الصناعيــة داخــل وخــارج
امللكــة.
·تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة.
·الوكاالت التجارية.
وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة إن وجــدت والتــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة
واملعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك
التراخيــص ســارية املفعــول حتــى تاريــخ هــذا املســتند.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج اإلسمنت األبيض والبورتالندي العادي واملقاوم.
ز

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
ً
إن املساهمين الكبار الذين يملك كال منهم خمسة باملائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة هم:
االسم

املساهمون الكبار ،وعدد أسهمهم،
ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

عدد األسهم

النسبة

شركة راشد للتنمية املحدودة (راشدكو)

27,856,198

%23.2

األمير /سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

9,729,729

%8.1

األمير /محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

7,324,324

%6.1

44,910,251

%37.4

اإلجمالي
املصدر :الشركة

املساهمون الكبار الذين يجوز للشخص
املرخص له ّ
املعين بموجب قواعد
ً
اإلدراج بيع أسهمهم وفقا لتقديره ،وعدد
أسهمهم ،ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج
وبعد تطبيق خطة استيفاء متطلبات
ً
السيولة املقدمة إلى السوق وفقا
لقواعد اإلدراج

ً
ال يوجد شخص مرخص له ّ
معين لبيع أي من أسهم املساهمين الكبار في الشركة ،وذلك نظرا الستيفاء الشركة
متطلبات السيولة الواردة في املادة الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج ،حيث أن عدد املساهمين في الشركة والذين
ينطبق عليها تعريف الجمهور يبلغ ( )415مساهم يملكون مانسبته ( )%51.53من رأس مال الشركة كما في تاريخ
مستند التسجيل.

ُ
رأس مال املصدر

مليار ومائتي مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

ُ
إجمالي عدد أسهم املصدر

مائة وعشرون مليون ( )120,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

عشرين ( )20ريال سعودي للسهم الواحد.

األحقية في األرباح

َ
تســتحق األســهم محــل اإلدراج املباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن
ً
الســنوات املاليــة التــي تليهــا (فضــا راجــع قســم رقــم (“ )5سياســة توزيــع األربــاح”).

حقوق التصويت

القيود املفروضة على األسهم
األسهم التي سبق ُ
للمصدر إدراجها

ح

قبل اإلدراج

إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة .ويعطــي كل
ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين (سـ ً
ـواء
العاديــة أو غيــر العاديــة) والتصويــت فيــه.
يحظــر علــى كبــار املســاهمين املذكــور أســمائهم فــي الصفحــة (ح) فــي هــذا املســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر
ً
( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه
الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة املســبقة.
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم سـ ً
ـواء داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا
بشــكل مباشــر فــي الســوق املوازيــة.

يقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج املباشــر فــي الســوق املوازيــة علــى املســاهمين الحالييــن (باســتثناء املســاهمين
الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن رأس مالهــا املذكوريــن فــي الصفحــة (ح) والذيــن تنطبــق عليهــم فتــرة
الحظــر) ،باإلضافــة إلــى فئــات املســتثمرين املؤهليــن وهــم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص املرخــص لــه قــد تــم
تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املوازيــة
نيابــة عــن العميــل ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى
تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليداع.
الشــركات اململوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة
أعمــال اإلدارة.
ل
ن
ل
الشركات والصناديق املؤسسة في دو مجلس التعاو لدو الخليج العربية.
صناديق االستثمار.
فئات املستثمرين الذين يحق لهم تداول
األجانــب غيــر املقيميــن املســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق املوازيــة والذيــن يســتوفون املتطلبــات املنصــوص
أسهم الشركة
عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر املقيميــن فــي الســوق املوازيــة.
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون
أي مــن املعاييــر اآلتيــة:
·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق املاليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال
ً
ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهرا املاضيــة.
·أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
·أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
·أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
·أن يكــون حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق املاليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف
بهــا ً
دوليا.
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ط

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
ً
يقــدم هــذا امللخــص نبــذة موجــزة عــن املعلومــات الــواردة فــي هــذا املســتند؛ ونظ ـرا ألنــه ملخــص فإنــه ال يشــتمل علــى كل املعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمســتثمرين
ً
ً
املؤهليــن ،ويجــب علــى مســتلمي هــذا املســتند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ قـرار باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــا مباشـرا فــي الســوق
املوازيــة .وقــد تــم تعريــف بعــض املصطلحــات والعبــارات املختصــرة الــواردة فــي هــذا املســتند فــي القســم (« )1التعريفــات واملصطلحــات» فــي هــذا املســتند.

نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق
1997/06/30م) الصــادر بمدينــة الريــاض ،وب ـرأس مــال قــدره ثالثمائــة مليــون ( )300,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي
مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1432/07/19ه (املوافــق 2011/06/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة علــى زيــادة رأس املــال إلــى مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم
منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية .وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة تســعمائة مليــون ( )900,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعين مليــون
( )90,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية لصالــح مســاهمي شــركة إســمنت الريــاض (شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة) لالســتحواذ
علــى كامــل األســهم فــي رأس مالهــا .مــع اإلشــارة إلــى أنــه بعــد اإلنتهــاء مــن االســتحواذ علــى شــركة إســمنت الريــاض تــم تغييــر الكيــان القانونــي لشــركة إســمنت الريــاض مــن
شــركة مســاهمة مقفلــة لتصبــح فــرع لشــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كمــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لشــركة إســمنت الريــاض ليصبــح إســمنت الريــاض فــرع شــركة
اإلســمنت األبيــض الســعودي.

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1

شركة راشد للتنمية املحدودة (راشدكو)

27,856,198

278,561,980

%23.2

2

األمير /سلطان بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود

9,729,729

97,297,290

%8.1

3

األمير /محمد بن فهد بن عبدالعزيزآل سعود

7,324,324

73,243,240

%6.1

4

مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  420( %5مساهم)

75,089,749

750,897,490

%62.6

120,000,000

1,200,000,000

%100.00

االسم

م

املجموع
املصدر :الشركة

أنشطة الشركة الرئيسية
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق 1997/06/30م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/02/24ه ـ
ً
(املوافــق 2022/09/21م) ،والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم
ً
( )666وتاريــخ 1439/03/08ه (املوافــق 2017/11/27م) تجديــدا للترخيــص رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه (املوافــق 1993/12/10م) والــذي ينتهــي بتاريــخ
1442/03/07ه (املوافــق 2020/10/24م) ،وترخيــص منشــأة صناعيــة الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة
ً
ســابقا) برقــم قـرار ( )411102105227وتاريــخ 1441/11/11ه ـ (املوافــق 2020/07/02م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/11/10ه ـ (املوافــق 2023/05/30م) ،وبموجــب
رخصــة محجــر مــواد خــام رقــم /85م وتاريــخ 1429/09/13ه (املوافــق 2008/09/13م) املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة
املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) والتــي تنتهــي بتاريــخ 1459/09/13ه ـ ( املوافــق 2037/11/02م).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي إنتــاج اإلســمنت األبيــض بموجــب الق ـرار الــوزاري الصناعــي رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه وإدارة وتشــغيل
وصيانــة مصانــع األســمنت بنوعيــه.

ي

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
·إنتاج اإلسمنت األبيض بموجب القرار الوزاري الصناعي رقم /494ص وتاريخ 1414/06/25ه ،وإنتاج اإلسمنت البورتالندي العادي واملقاوم.
·تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.
·تأسيس أو االشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج اململكة.
·إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت بنوعيه.
ّ
·تملك األرا�ضي والعقارات وبراءات االختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج امللكة.
·تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة.
·الوكاالت التجارية.
وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة إن وجــدت والتــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة واملعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وقــد
حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية املفعــول حتــى تاريــخ هــذا املســتند.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج اإلسمنت األبيض والبورتالندي العادي واملقاوم.

رسالة املصدرواستراتيجيته العامة
 .أرؤية الشركة
تتطلــع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي إلــى أن تكــون رائــدة فــي صناعــة اإلســمنت فــي اململكــة لتحقيــق رضــا عمالئهــا والعامليــن واملجتمــع واملســاهمين ،مــع املســاهمة
الفاعلــة فــي إيجــاد الكفــاءات وتوطيــن الصناعــة.

 .برسالة الشركة
توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالشركة لتحقيق أعلى مستويات النمو والربحية.

 .جاستراتيجية الشركة
وضعــت الشــركة الخطــط االســتراتيجية بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة املســتقبلية مــن أجــل مواجهــة التحديــات املحتملــة ومواكبــة التطــورات االقتصاديــة التــي تعيشــها اململكــة
بغــرض تحقيــق اســتمرار التطــور والنمــو وتحقيــق العائــد املجــزي ملســاهميها .وقــد عملــت الشــركة خــال الســنوات املاضيــة علــى رفــع طاقاتهــا اإلنتاجيــة مــن اإلســمنت
األبيــض والبورتالنــدي لتلبيــة احتياجــات الســوق املحلــي وتوفيــر أعلــى درجــات الجــودة واملرونــة لخدمــة عمالئهــا .االســتمرار بالعمــل علــى تحســين كفــاءة العمليــات
ً
التشــغيلية وتخفيــض التكاليــف تحقيقــا ألهــداف الشــركة واالســتمرار فــي املنافســة وتوســيع حصتهــا فــي الســوق املحلــي.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
·الشركة السعودية الرائدة في صناعة اإلسمنت األبيض في اململكة العربية السعودية.
ً
·خط إنتاج لإلسمنت البورتالندي بقدرة إنتاجية تصل إلى  1,65مليون طن سنويا.
ً
·خط إنتاج لإلسمنت األبيض بقدرة إنتاجية تصل إلى  300ألف طن سنويا.
ً
·خــط إنتــاج مــزدوج بكفــاءة عاليــة وبقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت األبيــض تصــل إلــى  650ألــف طــن ســنويا أو بقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت البورتالنــدي تصــل إلــى
ً
 1,65مليــون طــن ســنويا.
·إنتاج اإلسمنت بجودة عالية ووفق املعايير الدولية.
·أسطول كبير من املعدات الثقيلة بعدد ( )54معدة والخاصة بعمليات إنتاج اإلسمنت.
·حصلت الشركة على شهادة الجودة «األيزو»  9001:2015الخاصة بالتزام الشركة باملعايير الدولية إلنتاج وتسويق اإلسمنت.
·املوقع الجغرافي ملصانع الشركة والقرب من مناطق املواد الخام واألسواق.
·إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة.

ك

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

ملخص املعلومات املالية
إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للشركة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م واإليضاحات املرفقة بهم.

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2017م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م
(مراجعة)

إجمالي اإليرادات

554,388,410

393,681,749

594,001,008

تكلفة اإليرادات

()336,867,313

()293,500,454

()364,122,187

مجمل الربح

217,521,097

100,181,295

229,878,821

الربح التشغيلي

187,279,746

82,104,954

204,580,274

صافي الربح قبل الزكاة

168,812,881

68,320,333

194,782,882

صافي الربح

167,820,233

66,179,647

190,039,978

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

166,470,381

69,592,934

191,881,9٣3

قائمة الدخل
(ريال سعودي)

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2017م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م
(مراجعة)

إجمالي املوجودات املتداولة

496,523,092

455,237,374

422,711,596

إجمالي املوجودات غيراملتداولة

1,596,347,293

1,535,205,779

1,511,494,831

إجمالي املوجودات

2,092,870,385

1,990,443,153

1,934,206,427

إجمالي املطلوبات املتداولة

378,130,689

294,960,741

157,777,337

إجمالي املطلوبات غيراملتداولة

52,121,027

24,670,809

33,735,554

إجمالي املطلوبات

430,251,716

319,631,550

191,512,891

إجمالي حقوق املساهمين

1,662,618,669

1,670,811,603

1,742,693,536

إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

2,092,870,385

1,990,443,153

1,934,206,427

قائمة املركزاملالي
(ريال سعودي)

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

التدفقات النقدية (ريال سعودي)

السنة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر2017م
 31ديسمبر2018م
 31ديسمبر2019م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

329,524,508

207,313,371

349,313,625

صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية

()11,734,837

()22,917,788

()57,848,218

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()328,055,856

()180,487,251

()275,452,976

املصدر :القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م والسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

ل

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2017م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م
(مراجعة)

معدل النمو في اإليرادات

ال ينطبق

()%29.0

%50.88

معدل النمو في صافي الدخل الشامل

ال ينطبق

()%58.2

%175.72

هامش مجمل الربح

%39.24

%25.45

%38.7

هامش صافي الربح

%30.27

%16.81

%31.99

نسبة التداول (مرة)

1.31

1.54

2.68

إجمالي املوجودات  /إجمالي املطلوبات (مرة)

4.86

6.23

10.10

العائد على األصول

%8.02

%3.32

%9.83

اإليرادات/إجمالي األصول

%26.49

%19.78

%30.71

نسبة الديون/حقوق امللكية

%19.38

%12.18

%2.41

نسبة الديون/إجمالي األصول

%15.40

%10.22

%2.17

العائد على حقوق امللكية

%10.09

%3.96

%10.90

مؤشرات األداء الرئيسية

املصدر :معلومات اإلدارة.
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ملخص عوامل املخاطرة
ُ
أ .املخاطراملتعلقة باملصدرأو نشاط الشركة وعملياتها
·املخاطر املتعلقة برخصة محجر مواد خام
·املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
·مخاطر املتعلقة باالئتمان
·مخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة
·املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
·املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
·املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
ً
·املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال
·مخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية الهامة واملعايير الجديدة
·املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة
·املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
·مخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال
·املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
·املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
·مخاطر تركز العمالء
·مخاطر تركز إيرادات الشركة
·املخاطر املتعلقة باملواد الخام
ق
·املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقو امللكية
·املخاطر املرتبطة باتفاقيات التمويل
·املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة
·املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
·املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
·املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة
·املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل
·املخاطر املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة
·املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
·املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
·املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة
·املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
·املخاطر املتعلقة بالعقود مع املوردين
·املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين
·املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين
·مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة
·املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير
·املخاطر املتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين
·املخاطر املتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-

ن

ُ
ب .املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه املصدر
·املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
·املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيا�سي واالفتصادي في منطقة الشرق األوسط
· املخاطر املتعلقة بنظام الشركات
·املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات
·املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
·املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة
·املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب
·املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياة
·املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصناعي
·املخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
·املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
·املخاطر املتعلقة بنظام االستثمار التعديني

ً
ً
ج .املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية
·املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم
·املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية
·املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
·املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
·املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج
·املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
·املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
·مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية
·املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع
·مخاطــر عــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيــع والشـراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق
وبين ســعر االفتتاح في أول يوم تداول ألســهم الشــركة في الســوق املوازية
ً ً
·مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعر محدد للطرح
·مخاطر اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
·مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية
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املحتويات
1

التعريفات واملصطلحات 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

عوامل املخاطرة 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1-2املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 5----------------------------------------------------------------------------------------------
 1-1-2املخاطراملتعلقة برخصة محجرمواد خام5---------------------------------------------------------------------------------------------
 2-1-2املخاطراملتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 5------------------------------------------------------------------------------
 3-1-2املخاطراملتعلقة باالئتمان6---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 6-1-2املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية6------------------------------------------------------------
 7-1-2املخاطراملتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم6----------------------------------------------------------------------------------
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 8-1-2املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال 7----------------------------------------------------------------------------------------------
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 11-1-2املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 8------------------------------------------------------------------------------------------
 12-1-2املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال8-------------------------------------------------------------------------
 13-1-2املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعاييرالجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 8-----------------------------------------
 14-1-2املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية8--------------------------------------------------
 15-1-2مخاطرتركزالعمالء 8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16-1-2مخاطرتركزإيرادات الشركة 8----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17-1-2املخاطراملتعلقة باملواد الخام 9--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18-1-2املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية9-----------------------------------------------------------------------
 19-1-2املخاطراملرتبطة باتفاقيات التمويل 9-------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-1-2املخاطراملتعلقة بالذمم املدينة9-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21-1-2املخاطراملتعلقة بكفاية التغطية التأمينية9------------------------------------------------------------------------------------------
 22-1-2املخاطراملتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت 9-----------------------------------------------------------------------------------
 23-1-2املخاطراملتعلقة بالبيئة املنافسة10-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 24-1-2املخاطراملتعلقة بإدارة رأس املال العامل 10-------------------------------------------------------------------------------------------
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ّ
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 27-1-2املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 12---------------------------------------------------------
 28-1-2املخاطراملتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة 12-------------------------------------------------------------------------------
 29-1-2املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات12-------------------------------------------------------------------------------
 30-1-2املخاطراملتعلقة بالعقود مع املوردين12------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 1التعريفات واملصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات املستخدمة في مستند التسجيل هذا:

املصطلح أو االختصاراملعرف

ُ
الشركة  /املصدر
اإلدارة أو اإلدارة العليا
النظام األسا�سي
وزارة التجارة

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
وزارة الصناعة والثروة املعدنية
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
صندوق التنمية الصناعية السعودي
مصنع إسمنت الرياض
تسجيل األسهم
اإلدراج املباشر
سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج
أسهم املساهمين الحاليين قبل اإلدراج
السهم
القيمة االسمية
الشخص
املساهمون الكبار
املساهمون الحاليون
السنة املالية
السعودة
يوم عمل
نظام العمل
القوائم املالية

1

التعريف
شركة اإلسمنت األبيض السعودي – شركة مساهمة سعودية مقفلة.
إدارة شركة اإلسمنت األبيض السعودي.
النظام األسا�سي للشركة.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقا) باململكة العربية السعودية.
ً
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا) باململكة العربية
السعودية.
وزارة الصناعة والثروة املعدنية باململكة العربية السعودية.
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية السعودية.
صندوق التنمية الصناعية السعودي وهو جهة حكومية مرتبطة بوزارة املالية ،تم تأسيسها في عام 1394هـ
(املوافق 1974م) ،لتطوير الصناعة في اململكة العربية السعودية واملساعدة في إنشاء وتطوير وتوسيع
املصانع في اململكة عن طريق منح قروض طويلة األجل بتكاليف منخفضة ومتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
فرع شركة اإلسمنت األبيض السعودي.
تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية.
اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداولها.
عشرين ( )20ريال سعودي لكل سهم.
 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ مائة وعشرين مليون ( )120,000,000سهم عادي.
سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت سعودية.
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
الشخص الطبيعي أو االعتباري.
مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (ح) في هذا
املستند.
املساهمون املبين أسمائهم في القسم رقم ( )1-4في هذا املستند (هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج).
السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة
من السعوديين.
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو
أي يوم تغلق فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية
األخرى.
نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/٢٣هـ( .املوافق
٢٠٠٥/09/٢٧م).
القوائم املالية املراجعة للشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2018م و القوائم
املالية املراجعة للشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2019م واإليضاحات املرفقة
ً
بها ،والتي تم إعدادها وفقا ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (.)IFRS

هـ

التقويم الهجري

م

التقويم امليالدي

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار
رقم  2017-123-3وتاريخ  1439 /4 /9هـ (املوافق  2017 / 12 / 27م) ً
بناء على نظام السوق املالية
الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ  1424 /6 /2هـ ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم
 2019 - 104 -1وتاريخ 1441/02/01هـ (املوافق 2019 /09 / 30م).

قواعد اإلدراج
مستند التسجيل  /املستند

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية (تداول) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة
السوق املالية رقم  2017-123-٣وتاريخ 1439/04/٩هـ (املوافق 2017/12/٢٧م) ،واملعدلة بموجب قراره
رقم ()2019-104-١بتاريخ 1441/02/٠١ه (املوافق 2019/09/٣٠م).
مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر في السوق
املوازية ،وذلك بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
مستشارو الشركة املوضحة أسمائهم على الصفحة (و).
شركة فالكم للخدمات املالية.
مجلس إدارة الشركة.
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

املستشارون
املستشار املالي
املجلس أو مجلس اإلدارة
هيئة السوق املالية أو الهيئة
الســوق املالية الســعودية أو الســوق املالية أو ســوق
شركة السوق املالية السعودية (تداول).
األســهم أو الســوق
ُ
الســوق التــي تتــداول فيهــا األســهم التــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب “قواعــد طــرح األوراق املاليــة
السوق املوازية
وااللتزامــات املســتمرة” و “قواعــد اإلدراج”.
تداول
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

الحكومة

حكومة اململكة العربية السعودية.

فئات املستثمرون املؤهلون

املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:
1 )1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 )2عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له
قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في
السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 )3حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق
مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 )4الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في
ممارسة أعمال اإلدارة.
5 )5الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 )6صناديق االستثمار.
7 )7األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات
املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
8 )8املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
9 )9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز
اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع،
ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
) أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال
ً
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
) بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
) جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
) دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
) هأن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة
معترف بها ً
دوليا.
1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
تعنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
1 )1تابعي املصدر.
ُ
2 )2املساهمين الكبار في املصدر.

الجمهور

)3

3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.

)4

4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.

)5

ُ
5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.

)6

6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

ُ

7 )7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
َ
8 )8األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــا ويملكــون مجتمعيــن ( )%5أو أكثــر مــن فئــة األســهم املـراد
إدراجهــا.
يحظــر علــى كبــار املســاهمين املذكوريــن فــي الصفحــة (ح) فــي هــذا املســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر
ً
( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء
فترة الحظر
هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة املســبقة.
املساهم أو املساهمون
حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.
كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازية.
املستثمر
اململكة العربية السعودية.
اململكة
هــي مجموعــة املؤثـرات املحتملــة التــي يجــب اإلملــام بهــا والتحــوط لهــا قبــل اتخــاذ قـرار االســتثمار فــي األســهم محــل
عوامل املخاطرة
التســجيل واإلدراج.
املعاييــر املحاســبية الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.
()IFRS
)International Financial Reporting Standards(.
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشــاط املنشــأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأســيس أو النظام األسا�ســي
السنة املالية  /السنوات املالية
ً
للشــركة املعنيــة .علمــا بــأن الســنة املاليــة للشــركة تنتهــي فــي  31ديســمبر مــن كل عــام.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ
(املوافق 2017/02/13م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2019-57-3وتاريخ
الئحة حوكمة الشركات
1440/09/15هـ (املوافق 2019/05/20م).
تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة (نطاقــات) بموجــب قـرار وزيــر العمــل رقــم  4040بتاريــخ 1432/10/12ه ـ (املوافــق
2011/09/10م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (املوافق 1994/10/27م)،
ً
وقــد أطلقــت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة (وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة ســابقا) باململكــة
نطاقات
برنامــج (نطاقــات) لتقديــم الحوافــز للمؤسســات ـكـي تقــوم بتوظيــف املواطنيــن الســعوديين ،ويقيــم هــذا البرنامــج
أداء أي مؤسســة علــى أســاس نطاقــات محــددة ،وهــي البالتينــي واألخضــر واألحمــر.
ً
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقا) ،وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط
الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
تنظيميــا بوزيــر املاليــة ،وهــي الجهــة املوكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.
الريال
الدوالر
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ريال سعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
الدوالر األمريكي – العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات
وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/02ه ـ (املوافــق 2017/01/30م) املوافقــة علــى االتفاقيــة املوحــدة
لضريبــة القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن  1ينايــر
2018م ،كضريبــة جديــدة تضــاف ملنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات
محــددة فــي اململكــة ،وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي .مقــدار هــذه الضريبــة ( ،)%5وقــد قــررت
حكومــة اململكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة مــن  %5إلــى  %15وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن شــهر يوليــو 2020م،
وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن املنتجــات منهــا (األغذيــة األساســية والخدمــات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم).

الكلنكر
اإلسمنت البورتالندي
اإلسمنت األبيض

عبــارة عــن منتــج شــبه نهائــي مــن أنــواع اإلســمنت وهــو حبيبــات ســوداء ،عبــارة عــن خليــط مــن املــواد الخــام التــي
تــم حرقهــا باألفـران ،وهــو يعتبــر املرحلــة مــا قبــل النهائيــة إلنتــاج اإلســمنت.
عبــارة عــن منتــج نهائــي مــن أنــواع اإلســمنت ويســتخدم عــادة ألغ ـراض البنــاء العامــة مثــل القواعــد واألســقف
والجــدران.
عبــارة عــن إســمنت بورتالنــدي لــه نفــس الخصائــص لكــن يكتســب اللــون األبيــض مــن خــال التحكــم بعمليــة
التصنيــع عــن طريــق اختيــار املــواد األوليــة التــي تحتــوي علــى مســتويات منخفضــة مــن الحديــد واملنغنيــز
ويســتخدم عــادة فــي أعمــال الديكــور وصناعــة البــاط.
ُ
حسب معيار املحاسبة الدولي رقم ( 24اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة) ،تعد منشأة ما ذات عالقة
باملنشأة املعدة للتقرير في حالة استيفاء أي من الشروط اآلتية:
ً
أعضاء في املجموعة نفسها (ويعنى هذا أن كل منشأة
(((1أن تكون املنشأة واملنشأة املعدة للتقرير
ُ
ً
ُ
أ ّم ومنشأة تابعة ومنشأة تابعة زميلة تعد أطرافا ذات عالقة ببعضها).
ً
ً
(((2أن تكون إحدى املنشأتين منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا للمنشأة األخرى (أو منشأة زميلة أو
ً
ً
ً
مشروعا مشتركا لعضو في مجموعة تكون املنشأة األخرى عضوا فيها).
(((3أن تكون كلتا املنشأتين مشروعين مشتركين للطرف الثالث نفسه.
ً
ً
(((4أن تكون إحدى املنشأتين مشروعا مشتركا ملنشأة ثالثة وتكون املنشأة األخرى منشأة زميلة
للمنشأة الثالثة.
(((5أن تكون املنشأة بمثابة خطة منافع ملا بعد انتهاء الخدمة لصالح املوظفين ّإما في املنشأة املعدة
للتقرير أو في منشأة ذات عالقة باملنشأة املعدة للتقرير .وإذا كانت املنشأة املعدة للتقرير هي
ً
في حد ذاتها إحدى تلك الخططُ ،يعد أصحاب األعمال الراعين لها أيضا ذوي عالقة باملنشأة
املعدة للتقرير.
(((6أن تكون املنشأة خاضعة للسيطرة ،أو للسيطرة املشتركة ،من قبل أحد األشخاص املحددين
في الفقرة (أ) من املعيار واملذكورة أدناه.

منشأة ذات عالقة

(((7أن يكون ألحد األشخاص املحددين في الفقرة (أ) ( )1من املعيار تأثير مهم على املنشأة أو يكون
أحد كبار موظفي اإلدارة في املنشأة (أو املنشأة األم للمنشأة).
ً
(((8أن تقدم املنشأة ،أو أي عضو في املجموعة التي تعد املنشأة جزءا منها ،للمنشأة املعدة للتقرير
ُ
أو املنشأة األم للمنشأة املعدة للتقرير خدمات تعد من اختصاص كبار موظفي اإلدارة.
وحسب الفقرة (أ) من املعيار رقم  ،24يكون الشخص ،أو أحد أفراد أسرته املقربين ،ذا عالقة باملنشأة
املعدة للتقرير ،إذا كان ذلك الشخص:
(((1له سيطرة أو سيطرة مشتركة على املنشأة املعدة للتقرير؛ أو
(((2له تأثير مهم على املنشأة املعدة للتقرير؛ أو
(((3أحد كبار موظفي اإلدارة في املنشأة املعدة للتقرير ،أو في املنشأة األم للمنشأة املعدة للتقرير.

وتتمثل جميع معامالت الشركة آلخر سنتان مع املنشآت ذات العالقة في تعامالتها مع املنشآت ذات العالقة
التالية:
·شركة الراشد لألسمنت (يمتلك كل من السيد /صالح راشد عبدالرحمن الراشد «رئيس
مجلس إدارة شركة اإلسمنت األبيض والسيد /عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد «عضو
مجلس إدارة شركة اإلسمنت األبيض» نسب ملكية تبلغ  %20لكل منهما)

الوباء أو فيروس كورونا
“كوفيد ”19 -

·شركة منظومة املباني للخرسانة املسبوقة الصنع املحدودة ( مملوكة بنسبة  %100للسيد/
خليفة عبدهللا عبدالعزيز امللحم»عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت األبيض»).
ً
هو مرض فيرو�سي ُمعدي ُ
يعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا “كوفيد  ،”19 -حيث بدأ باالنتشار في
معظم دول العالم ومن ضمنها اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك
صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه وباء عالمي.
4
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2 2عوامل املخاطرة

ً
ً
ً
إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئما إال للمستثمرين القادرين
على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل ّ
أي خسارة قد تنجم عنه.
ً
ً
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشـرا وســيتم تداولهــا فــي الســوق املوازيــة دراســة كافــة املعلومــات التــي يحتويهــا هــذا املســتند
ً
بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل املخاطــرة املبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قـرار االســتثمار ،علمــا بــأن املخاطــر املوضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع املخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة،
بــل إنــه مــن املمكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.
ً
إن نشاط الشركة ،والظروف املالية ،والتوقعات املستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي
ً
ً
من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا بأنها غير
جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى إلدارة الشركة
أن تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على
املساهمين وقد يخسر املستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند بخــاف تلــك املذكــورة فــي هــذا
ً
ً
القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قـرارات املســتثمرين باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشـرا فــي الســوق املوازيــة.
ً
إن املخاطــر والشــكوك املبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن املخاطــر والشــكوك اإلضافيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر املعلومــة حاليــا أو التــي تعتبــر
غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيـرات املبينــة أعــاه.

2 222املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
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2املخاطراملتعلقة برخصة محجرمواد خام

تعمــل الشــركة بموجــب رخصــة محجــر مــواد خــام رقــم /85م وتاريــخ 1429/09/13ه (املوافــق 2008/09/13م) املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة
(البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) ،وذلــك الســتغالل خــام الحجــر الجيــري لصناعــة اإلســمنت األبيــض واإلســمنت البورتالنــدي فــي منطقــة خشــم معضــد بجبــل
طويــق بمحافظــة املزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض ،ومــدة هــذه الرخصــة ثالثــون ( )30ســنة هجريــة أي أن الرخصــة تنتهــي بحلــول عــام 1459هــ .ويجــوز لــوزارة
الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) وفــق الشــروط واألحــكام الخاصــة برخصــة املحجــر ،إنهــاء رخصــة املحجــر فــي الحــاالت التاليــة:
ً
·تأخر الشركة ملدة مائة وخمسين يوما عن دفع املبالغ املستحقة لوزارة الصناعة والثروة املعدنية.
·تقديم الشركة معلومات غير صحيحة للوزارة.
ً
·عــدم قيــام الشــركة خــال مــدة ســتين يومــا بعــد تســلم إشــعار كتابــي مــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) بتنفيــذ
االلتزامــات التــي يفرضهــا نظــام االســتثمار التعدينــي أو الئحتــه التنفيذيــة أو رخصــة املحجــر.
ً
·تأخــر الشــركة أكثــر مــن ســتين يومــا بعــد تســلم إشــعار كتابــي مــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) عــن تصحيــح
أي إجـراء يعــرض صحــة وســامة موظفيــه أو اآلخريــن للخطــر أو يهــدد بإحــداث ضــرر للتكوينــات املعدنيــة.
ً
·تأخــر الشــركة أكثــر مــن ســتين يومــا بعــد تســلم إشــعار كتابــي مــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت) فــي اتخــاذ
الوســائل الضروريــة للمحافظــة علــى البيئــة أو الحيــاة الفطريــة أو املواقــع األثريــة أو املناطــق الســياحية.
ً
وفي حال لم تلتزم الشــركة بشــروط وأحكام رخصة املحجر مســتقبال فســتكون معرضة لســحب رخصة املحجر منها وبالتالي لن يكون باســتطاعتها االســتمرار في ممارســة
نشــاطها .وســيكون لذلك تأثير ســلبي على أعمال الشــركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية

تعتمــد قــدرة الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ ّ
الفعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح تحســين خطــوط اإلنتــاج الحاليــة
أو التوســع بإضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة .إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي املســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم املعلومــات
ً
التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب ،وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا وإدارتهــا .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أي خطــط
توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي املحــدد لهــا ،وقــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى
ً
تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع ،وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــا للجــدول الزمنــي املحــدد لهــا ووفــق التكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم
تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي دراســة
ً
الجــدوى ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى الوضــع التناف�ســي للشــركة ،وبالتالــي علــى نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة باالئتمان

تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطـراف عــن الوفــاء بالتـزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر .وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا
وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء ،وفشــل أطـراف أخــرى مدينــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ،وغيرهــا.
وقــد شــكلت الذمــم املدينــة التجاريــة ألكبــر ثالثــة عمــاء نســبة  %80و  %85مــن إجمالــي رصيــد الذمــم املدينــة التجاريــة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وكمــا فــي  31ديســمبر
2019م علــى التوالــي.
كمــا شــكلت الديــون املعدومــة نســبة  %3.3ونســبة  %2.9مــن إجمالــي رصيــد املدينيــن (بمــا فــي ذلــك األرصــدة املدينــة املســتحقة مــن األط ـراف ذات العالقــة) كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م وكمــا فــي  31ديســمبر 2019م علــى التوالــي.
تقــوم الشــركة بتطبيــق سياســة معتمــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة للحــد مــن تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان ،وذلــك مــن خــال فــرض حــدود ائتمانيــة لــكل عميــل ،مــع مراقبــة هــذه
ً
ً
الحــدود بانتظــام وأداء التحصيــات لتحديــد جــودة التعامــل مــع كل عميــل ،ومــن ثــم يمكــن زيــادة حــده املمنــوح ســابقا أو تخفيضــه أو التوقــف مــن التعامــل معــه كليــا.
ً
ً
أيضــا لــدى الشــركة سياســة تتفــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الحتســاب مخصصــات الديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا فــي حيــن تقــادم عمــر هــذه الديــون تحوطــا.
ً
وفــي حالــة عــدم الت ـزام املدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلبا وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة بااللتزامات املحتملة

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات املحتملــة علــى الشــركة ،مثــل التكاليــف املتعلقــة بالــزكاة والضرائــب والدعــاوى القضائيــة ،باإلضافــة إلــى أي التزامــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة
ً
بنشــاط الشــركة ،وفــي حــال تحقــق هــذه االلتزامــات فإنهــا ســتؤثر ســلبا علــى الوضــع املالــي للشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات النظاميــة املختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها واملحافظــة عليهــا .وتشــمل هــذه التراخيــص علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر :الترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر عــن وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة عــن وزارة التجــارة وشــهادات تســجيل
العالمــات التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة املضافــة وشــهادات التأمينــات االجتماعيــة ورخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن
الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.
إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن
تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة ،أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات
ُ
اإلضافيــة التــي قــد تطلــب منهــا فــي املســتقبل ،فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتنــاع عــن القيــام بأعمالهــا كإغــاق الشــركة أو تجميــد جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا
الجهــات الرقابيــة للشــركة (كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...إلــخ) أو تعرضهــا لغرامــات ماليــة تفرضهــا الجهــات
ذات العالقــة بالتراخيــص والتصاريــح والشــهادات ،ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة والــذي بــدوره ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال
الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمد الشــركة وخططها املســتقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيســيين ،وتهدف الشــركة إلى اســتقطاب وتوظيف األشــخاص املؤهلين
لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشــغيل الســليم .كذلك ســتحتاج الشــركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الســتقطاب كوادر
ً
جديــدة ذات مؤهــات وخبـرات مناســبة .وعليــه إذا خســرت الشــركة أيــا مــن كبــار التنفيذييــن أو املوظفيــن املؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة
ً
ً
ً
واملؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيـرا ســلبيا جوهريــا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشــركة أخطاء من املوظفين أو ســوء ســلوك ،والشــركة ال تســتطيع أن تضمن تالفي ســوء ســلوك املوظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء املتعمدة واالختالس
واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة .وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات
ً
تبعات ومســؤوليات تتحملها الشــركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مســؤولية مالية مما ســيؤثر ســلبا على ســمعة الشــركة ووضعها املالي نتائج عملياتها وتوقعاتها املســتقبلية.
.
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ً
2املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي املســتقبل ،ومــن الجديــر بالذكــر ،أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس
مــال الشــركة ومركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات املقدمــة وســجلها االئتمانــي .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل املناســب
إذا اســتدعت الحاجــة ،لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع
الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعاييراملحاسبية الهامة واملعاييرالجديدة

تــم إعــداد القوائــم املاليــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املراجعــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و الســنة املاليــة املراجعــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م واإليضاحــات
ً
املرفقــة بهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوالشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغييـرات التــي تطـرأ علــى هــذه املعاييــر مــن وقــت آلخــر .وقــد نتــج عنهــا تغييــر فــي
ً
املعالجــات املحاســبية لعــدد مــن البنــود فــي القوائــم للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،حيــث أنهــا أول قوائــم ماليــة معــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي
املعتمــدة فــي اململكــة
ً
ووفقــا للقوائــم املاليــة للشــركة ،فــإن أثــر تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة علــى عناصــر قائمــة املركــز املالــي وقائمــة الدخــل للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م هــو
كمــا يلــي:
·زيادة رصيد مجموع املوجودات بقيمة  46,091,936ريال سعودي.
· زيادة رصيد مجموع حقوق امللكية بقيمة  40,247,009ريال سعودي.
·زيادة رصيد مجموع املطلوبات بقيمة  5,844,927ريال سعودي.
·زيادة صافي الربح للسنة بقيمة  45,424,038ريال سعودي.
ً
كمــا أن الشــركة قامــت بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( 16عقــود اإليجــار) ابتــداء مــن  1ينايــر 2019م ،ولكنهــا لــم تقــم بتعديــل األرقــام املقارنــة للســنة املاليــة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،كمــا هــو مســموح بــه بموجــب األحــكام االنتقاليــة املحــددة فــي املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  .16وعنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر
ً
ً
املالــي رقــم  ،16قامــت الشــركة بإثبــات مطلوبــات إيجاريــة فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار التــي قــد تــم تصنيفهــا مســبقا ضمــن « عقــود اإليجــار التشــغيلية » وفقــا ملبــادئ معيــار
املحاســبة الدولــي رقــم « 17عقــود االيجــار»  .تــم قيــاس هــذه املطلوبــات بالقيمــة الحاليــة لدفعــات االيجــار املتبقيــة مخصومــة باســتخدام معــدل االقت ـراض اإلضافــي
للمســتأجر كمــا فــي  1ينايــر 2019م .بلــغ متوســط املرجــع ملعــدل االقتـراض اإلضافــي للمســتأجر املطبــق علــى املطلوبــات اإليجاريــة فــي  1ينايــر 2019م مــا نســبته  %5. 1وكان
أثــر التغيــر فــي السياســة املحاســبية علــى البنــود التاليــة فــي قائمــة املركــز املالــي األوليــة املوجــزة فــي  1ينايــر 2019م:
موجودات حق االستخدام  :زيادة بمبلغ  3. 46مليون ريال سعودي
مطلوبات إيجار  :زيادة بمبلغ  3. 46مليون ريال سعودي
وال يوجد تأثير على األرباح املبقاة في  1يناير 2019م كنتيجة للتغير في السياسة املحاسبية.
وبناء على ماذكر أعاله ،فقد أدى تطبيق الشركة ملعايير املحاسبة الدولية ( )IFRSإلى تغييرات على قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية  31ديسمبر 2018م و 2019م،
ً
كمــا ســيؤدي إلــى تغييـرات مماثلــة فــي الســنوات املاليــة الالحقــة أو تغييـرات أخــرى قــد تكــون جوهريــة ولــم يظهــر أثرهــا حاليــا أو قــد ال تعلمهــا الشــركة .كمــا أن حداثــة تطبيــق
معاييــر املحاســبة الدوليــة ( )IFRSعلــى النحــو املعتمــد فــي اململكــة خــال الســنوات القادمــة ،وقــد ينتــج عــن ذلــك تغييـرات جوهريــة علــى القوائــم املاليــة للشــركة وبالتالــي فــإن
ً
أي تغييـرات فــي هــذه املعاييــر أو إلزاميــة تطبيــق بعــض املعاييــر الجديــدة مــن املمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى القوائــم املاليــة وبالتالــي علــى النتائــج املاليــة للشــركة ومركزهــا املالــي.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بمتطلبات السعودة
ً
ً
يعتبــر االلتـزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــا نظاميــا باململكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة ،بتوظيــف نســبة معينــة مــن
ً
املوظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا واملحافظــة علــى تلــك النســبة .ووفقــا لبرنامــج نطاقــات الصــادر عــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بلغــت نســبة
الســعودة لــدى الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند (ُ )%31.12ومصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر املرتفــع ،إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب
أو فــي حــال قــررت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي املســتقبل ،ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلتـزام بمتطلبــات وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة ،كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن
ً
غيــر الســعوديين ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا( .وملزيــد مــن املعلومــات ،فضــا راجــع القســم الفرعــي
(« )14-3املوظفــون والســعودة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» فــي هــذا املســتند).
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2 2-2222املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى والتــي ال تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيهــا
ً
عليهــا أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة تجاريــا ،إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء وممارســة عملياتهــا وبالتالــي التقليــل
مــن نتائجهــم التشــغيلية .وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق وأصــول الشــركة ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة خطــوط اإلنتــاج وأنظمــة العمــل فيهــا ،وتعتبــر املنشــآت الصناعيــة عرضــة ملخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة لعــدة
عوامــل بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واألعطــال املفاجئــة باملعــدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف خطــوط اإلنتــاج وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد الطاقــة
والكهربــاء ،وقــد تتســبب تلــك املخاطــر فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بمرافــق املنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا ،أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة اإلنتــاج وقــدرة الشــركة علــى
تســليم منتجاتهــا ،ممــا يترتــب عليهــا تكبــد الشــركة لخســائر ،وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعاييرالجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة إلــى املحافظــة علــى رضــا عمالئهــا مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا ،ولكــن فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار بتقديــم
ً
منتجاتهــا بنفــس مســتوى الجــودة ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلبا علــى ســمعتها لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة
وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

2 2-2222املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
أنهــت الشــركة موقفهــا الزكــوي وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة النهائيــة حتــى عــام 2007م .أعــادة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فتــح الربــط الزكــوي للســنوات 2001م
و2002م وطالبــت بمســتحقات إضافيــة بمبلــغ ( )2,489,146ريــال ســعودي ،وقدمــت الشــركة اعتراضهــا بهــذا الخصــوص والــذي ال يـزال تحــت الدراســة مــن قبــل الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند كمــا قامــت بتكويــن مخصــص مقابــل هــذه املســتحقات اإلضافيــة .قامــت الشــركة بتقديــم اإلقـرارات الزكويــة مــن عــام
2008م وحتــى عــام 2018م ،وســددت الــزكاة املســتحقة ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة املقيــدة عــن هــذه الســنوات حتــى عــام 2018م ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي
لهــذه الســنوات قيــد املراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ إعــداد هــذا املســتند .وحتــى تاريــخ هــذا املســتند ،لــم تقــم الشــركة بتقديــم اإلق ـرار الزكــوي
ً
للعــام 2019م نظـرا لوجــود إعفــاء مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل يتضمــن تأجيــل تقديــم اإلقـرار والســداد عــن شــهر أبريــل 2020م إلــى  31أغســطس 2020م ضمــن
مبــادرات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل التــي تهــدف لتحفيــز االقتصــاد ودعــم القطــاع الخــاص ،وذلــك مواكبــة للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا اململكــة ملكافحــة فيــروس كورونــا-
كوفيــد 19املســتجد ،وتخفيــف آثــاره املاليــة واالقتصاديــة املحتملــة علــى القطــاع الخــاص.
لذلــك فــإن هنــاك خطــر بــأن تكــون الشــركة ملزمــة بدفــع مبالــغ للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تزيــد عــن ماتــم تخصيصــه لتلــك الســنوات ،وإذا مــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة
ً
ً
والدخل فعال بمطالبة الشــركة بدفع مثل هذه الفروقات ،فإن ذلك ســيؤثر ســلبا على أرباح الشــركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املســتقبلية.

2 2-2222مخاطرتركزالعمالء
تعتمــد مبيعــات الشــركة علــى عــدد مــن العمــاء الرئيســين وتقــوم العالقــة مــع كبــار العمــاء علــى أســاس أوامــر وطلبــات الشـراء املباشــرة  ،حيــث أن أكبــر خمســة ( )5عمــاء
رئيســين للشــركة شــكلت نســبتهم حوالــي ( )%51.7و( ) %57.2مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وكمــا فــي  31ديســمبر 2019م علــى التوالــي ،وعليــه
فإنــه فــي حــال انهيــار أو قطــع العالقــة مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــاء الرئيســين ،وإخفــاق الشــركة فــي إيجــاد العالقــات الالزمــة مــع عمــاء جــدد ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل
ســلبي علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي.

2 2-2222مخاطرتركزإيرادات الشركة
تعتمــد إيـرادات الشــركة علــى إنتــاج اإلســمنت األبيــض والبورتالنــدي ،والتــي تمثــل ( )%30و ( )%70علــى التوالــي مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م،
وتمثــل ( )%19و( )%81علــى التوالــي مــن إجمالــي إي ـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م .ويعتبــر إنتــاج اإلســمنت بأنواعــه وتكاليفــه املرتبطــة باملــواد الخــام التــي
تعتمــد الشــركة فــي الحصــول عليهــا مــن أطـراف خارجيــة عرضــة للتقلبــات إلــى حــد كبيــر ،فــإذا كانــت هنــاك زيــادات كبيــرة فــي تكاليــف اإلنتــاج (ال ســيما فــي إنتــاج اإلســمنت
البورتالنــدي والــذي يشــكل أكثــر مــن  %70مــن إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وأكثــر مــن  %81مــن إيـرادات الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م) ،فــإن ذلــك
ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي وبدرجــة كبيــرة علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

8

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
2 2-2222املخاطراملتعلقة باملواد الخام
تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى اإلمــدادات مــن املــواد األوليــة املســتخدمة فــي عمليــة إنتــاج اإلســمنت ،حيــث شــكلت مــا نســبته  %28.3و  %37.1مــن إجمالــي
تكلفــة إيـرادات الشــركة للعــام 2018م وللعــام 2019م علــى التوالــي .والتــي يعتبــر توفيرهــا وتكاليفهــا عرضــة للتفــاوت ،فــإذا أصبحــت الشــركة غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى
إمــدادات كافيــة مــن املــواد الخــام فــي الوقــت املناســب أو بشــروط مقبولــة ،أو كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي تكلفــة هــذه املــواد ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى توقــف مصانــع الشــركة
عــن اإلنتــاج وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
ً
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالماتهــا التجاريــة ،والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا التناف�ســي وتمنحهــا تمي ـزا
ً
ً
واضحــا فــي الســوق بيــن العمــاء .وقــد قامــت الشــركة بتســجيل جميــع عالماتهــا التجاريــة لــدى الجهــات املختصــة( .فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )١٠-٣العالمــات التجاريــة
وحقــوق امللكيــة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» فــي هــذا املســتند) .إن أي إخــال بحقــوق امللكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــات التجاريــة
للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة ،ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام املحاكــم املختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق .وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت
وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا .وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات
ً
ً
املشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى قيمتهــا ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملرتبطة باتفاقيات التمويل
أبرمــت الشــركة مــع البنــك العربــي الوطنــي بتاريــخ 2018/04/17م اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية بقيمــة إجماليــة ( )397,500,000ريــال
ســعودي ،والتــي تــم تجديدهــا وتخفيضهــا بتاريــخ 2019/07/31م لتصبــح بقيمــة إجماليــة قدرهــا ( )324,640,000ريــال ســعودي منهــا مبلــغ  42,000,000ريــال ســعودي
ً
تــم اســتخدامه حتــى تاريــخ 2019/12/31م ،مســتحقة الســداد بدفعــات وتواريــخ محــددة مســبقا فــي االتفاقيــة ،والتــي تنتهــي فــي تاريــخ 2020/04/30م وقابلــة للتجديــد
بموافقــة الطرفيــن.
إن التســهيالت االئتمانيــة القائمــة مضمونــة بســند ألمــر مقــدم مــن الشــركة بقيمــة التســهيالت املذكــورة أعــاه ،وقــد يطلــب البنــك ضمانــات أخــرى مقابــل التســهيالت
االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا ،األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــال لبنــود االتفاقيــة؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد املترتبــة
عليهــا بموجــب اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة ،أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك ،أو أخلــت فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات
الخاصــة بالديــن املترتــب عليهــا ،فقــد تطلــب الجهــة املقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات املقدمــة مــن الشــركة .وفــي هــذه الحالــة ،قــد ال تتمكــن الشــركة
مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد الديــن .وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بالذمم املدينة
بلــغ إجمالــي الذمــم املدينــة للشــركة (شــاملة الذمــم املدينــة املســتحقة مــن أطـراف ذات عالقــة) كمــا فــي  31ديســمبر 2018م مبلــغ ( )١٠٦. ٥مليــون ريــال ســعودي ،وتمثــل
ً
الذمــم املدينــة غيــر املســددة ألكثــر مــن  120يومــا حوالــي ( )%3.7مــن صافــي الذمــم املدينــة وبقيمــة ( )٣. ٩٨مليــون ريــال ســعودي.
كمــا بلــغ إجمالــي الذمــم املدينــة للشــركة (شــاملة الذمــم املدينــة املســتحقة مــن أط ـراف ذات عالقــة) كمــا فــي  31ديســمبر 2019م مبلــغ ( )١١٩ .٢مليــون ريــال ســعودي،
ً
وتمثــل الذمــم املدينــة غيــر املســددة ألكثــر مــن  120يومــا حوالــي ( )%4.5مــن صافــي الذمــم املدينــة وبقيمــة (  )٥. ٣٦مليــون ريــال ســعودي.
إن التأخــر فــي تحصيــل الذمــم املدينــة ســيكون لــه األثــر الســلبي علــى توفــر الســيولة لحاجــات الشــركة ومصاريفهــا وتدفقاتهــا النقديــة ،األمــر الــذي ســيكون لــه األثــر الســلبي
علــى نتائــج عمليــات الشــركة ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا ،كالتأميــن اإللزامــي علــى املركبــات والتأميــن الطبــي للموظفيــن وتأميــن املمتلــكات واملوجــودات
الثابتــة واألصــول الثقيلــة ملصانــع الشــركة ،غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة املهمــة ألعمالهــا وأصولهــا ،أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي
كل الحــاالت ،أو أنــه ال يغطــي جميــع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة مثــل املخاطــر الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة .كمــا أنــه مــن املمكــن أن تقــع أحــداث فــي املســتقبل
ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر املحتملــة ،أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق .وال يوجــد أي ضمــان أن عقــود التأميــن الخاصــة بالشــركة
ً
ً
ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــا ،أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق .إن أيــا مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا املاليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت
تخضع معامالت الشــركة بشــكل رئي�ســي بالريال الســعودي والدوالر األمريكي ،حيث بلغت نســبة مبيعات الشــركة خارج اململكة ( )%0.83و ( )%1.01كما في  31ديســمبر
2018م وكمــا فــي  31ديســمبر 2019م علــى التوالــي ،لــذا فــإن الشــركة عرضــة للتأثــر بمخاطــر التغي ـرات فــي صــرف العمــات األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا
املرتبطــة بعملــة غيــر عملــة اململكــة .وكجــزء مــن سياســة اململكــة ،فــإن الريــال الســعودي ،حتــى تاريــخ هــذا املســتند ،مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف يقــدر ب 3.75
9

ريــال ســعودي مقابــل  1دوالر أمريكــي ،إال أنــه ال يوجــد تأكيــدات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي ،وقــد تــؤدي التقلبــات فــي قيمــة الريــال
الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة (بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي) التــي تســتخدمها الشــركة إلــى زيــادة النفقــات ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بالبيئة املنافسة
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية قويــة ،وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى املنافســة بشــكل ّ
فعــال مــع الشــركات األخــرى فــي الســوق ،كمــا تؤثــر سياســات تســعير
مناف�ســي الشــركة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا املالــي ،وقــد تكــون الشــركة غيــر قــادرة باســتمرار علــى منافســة تلــك الشــركات ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق
ً
وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا املاليــة.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بإدارة رأس املال العامل
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة حــال اســتحقاقها ،وتتكــون املطلوبــات املاليــة للشــركة مــن قــروض وذمــم
ً
دائنــة ومصاريــف مســتحقة ،وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضــا عــن عــدم املقــدرة علــى بيــع
ً
موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا ،وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة
وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيــس علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ الق ـرارت الصحيحــة واملناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها ،كمــا إن كبــار التنفيذييــن فــي
الشــركة يتمتعــون بخبــرة محــدودة أو قــد ال تتوفــر لديهــم أي خبــرة فــي إدارة شــركة مســاهمة مدرجــة والتقيــد باألنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا ،وســيتوجب علــى كبــار
التنفيذييــن بــذل جهــود إضافيــة لضمــان الت ـزام الشــركة بنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ممــا قــد يقلــل مــن الوقــت الــذي
يخصصــه كبــار التنفيذييــن إلدارة األعمــال اليوميــة للشــركة والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة .باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه فــي حــال قامــت إدارة
الشــركة باتخــاذ قـرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا أو فــي حــال عــدم التـزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ســيؤدي إلــى تعريــض الشــركة
للعقوبــات والغرامــات النظاميــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ّ
2 2-2222املخاطراملتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
ً
إن الشــركة طــرف فــي دعــاوى قضائيــة (بصفتهــا ّ
مدعــي) تقــدر بمبلــغ مليونــان وتســعمائة وخمســة وثمانيــن ألفــا وســتمائة وتســعين ( )2,985,690ريــال ســعودي ،وطــرف فــي
ً
دعــاوى قضائيــة (بصفتهــا ّ
مدعــى عليهــا) تقــدر بمبلــغ خمســمائة وثمانيــة وســتين ألفــا وأربعمائــة وواحــد وثالثــون ( )568,431ريــال ســعودي (قــد يزيــد هــذا املبلــغ عــن مــا هــو
مذكــور حيــث توجــد دعــاوى قضائيــة لــم يتضــح بعــد املبلــغ النهائــي للمطالبــة) ،وحتــى تاريــخ هــذا املســتند لــم تقــم الشــركة بعمــل أي مخصصــات مقابــل الدعــاوي املقامــة
ضدهــا ،ويبيــن الجــدول التالــي ملخــص الدعــاوى القضائيــة القائمــة كمــا بتاريــخ هــذا املســتند:
الجدول رقم ( :)1الدعاوى القضائية

القضايا املرفوعة من الشركة (بصفتها ّ
مدعي)
الوصف

قيمة املطالبة
(ريال سعودي)

1

شركة البيت املتحد للتجارة واملقاوالت املحدودة

قضيــة تجاريــة مقامــة مــن قبــل الشــركة ضــد شــركة البيــت املتحــد
للتجــارة واملقــاوالت املحــدودة فــي املحكمــة التجاريــة بالريــاض ،ملطالبتهــا
بتســليم املبلــغ املتبقــي فــي ذمتهــا وقــدره ( )1,485,690ريــال ســعودي،
وصــدر الحكــم املبدئــي لصالــح الشــركة علــى أن تدفــع الشــركة املدعــى
عليهــا للشــركة مبلــغ وقــدره ( )1,483,208ريــال ســعودي وال يـزال الحكــم
خاضــع لالســتئناف حتــى تاريــخ هــذا املســتند.

1,485,690

2

مؤسسة البستان للخرسانة الجاهزة

قضيــة تجاريــة مقامــة مــن قبــل الشــركة ضــد مؤسســة البســتان
للخرســانة الجاهــزة فــي املحكمــة التجاريــة بالريــاض ،ملطالبتهــا بإعــادة
املبلــغ املســلم لهــا مقابــل تحويــل رخصــة اســتغالل مــادة الدولوميــت
اململوكــة لهــا لصالــح شــركة االســمنت االبيــض الســعودي  ،ويبلــغ املبلــغ
املســلم لهــا ( )1,500,000ريــال ســعودي ،وصــدر الحكــم النهائــي مــن
املحكمــة التجاريــة بعــدم االختصــاص ،ثــم صــدر حكــم نهائــي مــن املحكمــة
العامــة بالريــاض بعــدم االختصــاص ،وســتحال القضيــة إلــى املحكمــة
العليــا لتحديــد املحكمــة املختصــة ،وال تـزال القضيــة منظــورة حتــى تاريــخ
هــذا املســتند.

1,500,000

رقم

األطراف
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
2,985,690

اإلجمالي
القضايا املرفوعة على الشركة (بصفتها ّ
مدعى عليها)
الوصف

قيمة املطالبة
(ريال سعودي)

1

فياض مطلق العنزي

قضيــة مقامــة مــن فيــاض مطلــق العنــزي ضــد الشــركة فــي املحكمــة
التجاريــة بالريــاض ملطالبتهــا بعمولــة قدرهــا ( )%5مــن قيمــة الكميــات
املــوردة ملؤسســة علــي اليامــي .صــدر حكــم ابتدائــي بعــدم قبــول الدعــوى.
وال ي ـزال الحكــم خاضــع لالســتئناف كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.

-

2

شركة خشيم للتجهيزات الصناعية

قضيــة تجاريــة مقامــة مــن شــركة خشــيم للتجهي ـزات الصناعيــة ضــد
الشــركة فــي املحكمــة التجاريــة بالريــاض ملطالبــة الشــركة بباقــي املبلــغ
املتبقــي فــي ذمتهــا مقابــل مــا تــم توريــده ،لــم يقــدم الطــرف املدعــي الئحــة
دعــوى محــررة ،وحــددت املحكمــة جلســة بتاريــخ 1441/07/15ه
لتقديــم الئحــة دعــوى مفصلــة محــدد بهــا املبلــغ املدعــى بــه وســببه .وال
ت ـزال القضيــة منظــورة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.

-

3

الهيئة العامة للمنافسة

قضيــة مدنيــة مقامــة مــن الهيئــة العامــة للمنافســة بتاريــخ
1440/06/28ه ـ ( املوافــق 2019/03/15م) ضــد الشــركة أمــام لجنــة
الفصــل فــي مخالفــات نظــام املنافســة بســبب مزاعــم بمخالفــة الشــركة
لنظــام املنافســة نتيجــة ارتفــاع أســعار اإلســمنت خــال شــهر أكتوبــر مــن
عــام 2018م ،واملطالبــة بإيقــاع أق�صــى العقوبــات علــى الشــركة حســب
نظــام املنافســة والتــي قــد تصــل إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ريــال
أو بمــاال يتجــاوز نســبة  %10مــن إجمالــي قيمــة املبيعــات املخالفــة .إضافــة
إلــى رد جميــع املكاســب التــي تحققــت نتيجــة املخالفــة .وال ت ـزال القضيــة
منظــورة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.

-

4

رمضان نافع املسعود

5

مبارك عايض القحطاني

6

محمد سعد الحارثي

7

مسفر عبدالهادي القحطاني

9

حسام فودة

رقم

األطراف

قضيــة عماليــة مقامــة أمــام الهيئــة العليــا لتســوية الخالفــات العماليــة
مــن املوظــف الســابق بالشــركة /رمضــان نافــع املســعود ضــد الشــركة
للمطالبــة بمكافــأة نهايــة الخدمــة ومكافــأة ( )3رواتــب والتعويــض ورد
االعتبــار .صــدر حكــم ابتدائــي لصالــح املدعــي بمبلــغ قــدره ()496,270
ريــال ســعودي مقابــل مكافــأة نهايــة الخدمــة ،ورد مــا عــدا ذلــك مــن
طلبــات .تــم تســليم املدعــي املبلــغ والت ـزال القضيــة منظــورة أمــام الهيئــة
العليــا كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.
قضيــة عماليــة مقامــة أمــام الهيئــة االبتدائيــة لتســوية الخالفــات
العماليــة ،مــن املوظــف الســابق بالشــركة /مبــارك عايــض القحطانــي ضــد
الشــركة للمطالبــة ببــدل ســكن ومواصــات وتعويــض عــن التأميــن الطبــي.
وال ت ـزال القضيــة منظــورة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.
قضيــة عماليــة مقامــة أمــام الهيئــة العليــا لتســوية الخالفــات العماليــة
مــن املوظــف الســابق بالشــركة /محمــد ســعد الحارثــي ضــد الشــركة
للمطالبــة بمكافــأة نهايــة الخدمــة وأجــر شــهر وبــدل إجــازة .صــدر الحكــم
االبتدائــي لصالــح املدعــي بمبلــغ قــدره ( )6,836ريــال ســعودي مقابــل أجــر
شــهر وبــدل إجــازة .تــم تســليم املدعــي املبلــغ ،ثــم اعتــرض علــى الحكــم ،وال
ت ـزال القضيــة منظــورة أمــام الهيئــة العليــا كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند.
قضية عمالية مقامة أمام مكتب التسوية الودية بمكتب العمل من
املوظف السابق بالشركة /مسفر عبدالهادي القحطاني ضد الشركة
للمطالبة بتزويده بخطاب يفيد بأنه يعمل لدى الشركة حتى العام
2015م ،وال تزال القضية منظورة كما في تاريخ هذا املستند.
قضيــة عماليــة مقامــة أمــام مكتــب التســوية الوديــة بمكتــب العمــل مــن
املوظــف الســابق بالشــركة /حســام فــودة ضــد الشــركة حــدد لهــا موعــد
أولــي فــي الريــاض بتاريــخ 2020/04/01م ،وبنـ ًـاء عليهــا ســيتم التعــرف علــى
ســبب الدعــوى وطلبــات املدعــي.

اإلجمالي
املصدر :الشركة
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496,270

65,325

6,836

-

-

568,431

ً
ً
طرفا في دعاوى قضائية أخرى ً
سواء مدعيا أو مدعى عليه ،ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقا�ضي واإلجراءات
كما أن الشركة قد تجد نفسها
ً
التنظيمية التأثير سلبا على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية .وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى
أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في املستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات
وجزاءات .وقد تشمل هذه الدعاوى – على سبيل املثال ال الحصر – املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن
ً
اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايا ستؤثر سلبا على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق املوازيــة لنظــام الســوق املاليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة ،وفــي حــال عــدم
ً
مقــدرة الشــركة علــى التقيــد فــي أي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تخضــع لهــا ،ســتتحمل تكاليــف ،وعقوبــات مثــل إيقــاف التــداول علــى األســهم مؤقتــا أو إلغــاء إدراج أســهم
الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا؛ ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا املالــي وربحيتهــا.

2 2-2222املخاطراملتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة
تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطـراف ذات عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار املســاهمين ،وبلــغ رصيــد حجــم العقــود والتعامــات مــع األطـراف ذات
العالقــة حوالــي ( )٣٥ .٥مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،و(  )٢٣. ٧مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م.
إن جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة تخضع ملوافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على
ً
تجديد هذه العقود ،فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعاقد معهم على تنفيذ األعمال املسندة حاليا إلى أطراف ذوي عالقة.
وكما يتضح في القوائم املالية املراجعة للعام 2018م ،فقد بلغ رصيد التعامالت املدينة  35,494,007ريال سعودي تمثل نسبة  %9.02من إجمالي اإليرادات للعام
2018م ،تتعلق بمبالغ مستحقة ناتجة عن عالقة تجارية على شركة راشد عبدالرحمن الراشد وـاوالده بقيمة  34,501,533ريال سعودي ومبالغ مستحقة ناتجة
عن عالقة تجارية على شركة البريكاست ألنظمة املباني بقيمة  992,474ريال سعودي .
وكمــا تبيــن القوائــم املاليــة املراجعــة للعــام 2019م ،فقــد بلــغ رصيــد التعامــات املدينــة  23,659,773ريــال ســعودي تمثــل نســبة  %3.98مــن إجمالــي اإلي ـرادات للعــام
2019م ،تتعلــق بمبالــغ مســتحقة ناتجــة عــن عالقــة تجاريــة علــى شــركة الراشــد لألســمنت (منشــأة ذات عالقــة ،حيــث يمتلــك كل مــن الســيد /صــاح راشــد عبدالرحمــن
الراشــد «رئيــس مجلــس إدارة شــركة اإلســمنت األبيــض» والســيد /عبداملحســن راشــد عبدالرحمــن الراشــد «عضــو مجلــس إدارة شــركة اإلســمنت األبيــض» نســب ملكيــة تبلــغ  %20لــكل

منهمــا بشــركة الراشــد لألســمنت) بقيمــة  22,617,958ريــال ســعودي ومبالــغ مســتحقة ناتجــة عــن عالقــة تجاريــة علــى شــركة منظومــة املبانــي للخرســانة املســبوقة الصنــع
املحــدودة (منشــأة ذات عالقــة ،مملوكــة بنســبة  %100للســيد /خليفــة عبــدهللا عبدالعزيــز امللحــم «عضــو مجلــس إدارة شــركة اإلســمنت األبيــض» ) بقيمــة 1,041,815ريــال ســعودي .
ً
وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة إيجــاد بديــل مناســب لألطـراف ذوي العالقــة املتعاقــد معهــم حاليــا خــال فتــرة زمنيــة معقولــة أو اضطـرار الشــركة إلبـرام عقــود بديلــة بشــروط
ً
غيــر تفضيليــة التتناســب مــع خطتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية ،فــإن ذلــك قــد َ
يكبــد الشــركة تكاليــف إضافيــة إلب ـرام تلــك العقــود ممــا ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا املســتقبلية .كمــا أنــه فــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطـراف ذات العالقــة فــي املســتقبل علــى أســس تجاريــة
ً
بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا ،ممــا ُيعـ ّـرض الشــركة ملخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة ،كانهيــار النظــام أوفشــل أنظمــة الحمايــة أو
اختـراق أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة املاهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة
وإدارتهــا ،وإذا فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر ،ســيؤثر
ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة والتشــغيلية.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بالعقود مع املوردين
أبرمــت الشــركة عــدد مــن عقــود التوريــد بمجمــل عــدد يبلــغ  6عقــود متعلقــة بتوريــد املــواد الخــام واملتضمنــة كل مــن الحديــد والطفلــة والجبــس والرمــل ومــادة الكاوليــن
ومــادة الفلســبار والوقــود شــكلت مــا نســبته  %28.3و  %37.1مــن إجمالــي تكلفــة إي ـرادات الشــركة للعــام 2018م وللعــام 2019م علــى التوالــي ،مــع اإلشــارة أن كل تلــك
العقــود هــي عقــود ســنوية قابلــة للتجديــد .وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات املتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة أو مخاطــر
ً
عــدم تجديــد تلــك العقــود أو تجديدهــا بشــروط غيــر مالئمــة للشــركة .وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجــة
إلفالســها أو عــدم مالءتهــا املاليــة أو تعطــل عملياتهــا ،وتصبــح املخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر حـ ّـدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة .كمــا ال يمكــن
التأكيــد بــأن تلــك األط ـراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األط ـراف املتعاقــدة معهــا علــى االلت ـزام ببنــود تلــك العقــود ،أو
ً
فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا ،وخســارة الشــركة لتلــك املنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى مركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية.
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شركة اإلسمنت األبيض السعودي
2 2-2222املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غيرالسعوديين
ً
أقــرت الحكومــة عــددا مــن القـرارات التــي تهــدف إلجـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي اشــتملت علــى إقـرار رســوم إضافيــة مقابــل
ً
ً
كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــارا مــن 2018/01/01م ،وبواقــع مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهريا عــن كل موظــف غيــر ســعودي عــام 2018م،
ً
ً
تزيــد إلــى أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهريا عــام 2019م ثــم ســتمائة ( )600ريــال ســعودي شــهريا عــام 2020م .األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي
ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج
عملياتهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه فــي تاريــخ 1441/01/25ه (املوافــق 2019/09/24م) وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين ،علــى أن تتحمــل الدولــة ملــدة
ً
ً
خمســة أعــوام املقابــل املالــي املقــرر علــى العمالــة الوافــدة وفقــا للفقرتيــن (1ـ أ) و (2ـ أ) مــن البنــد (ثانيــا) مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )197وتاريــخ 1438/03/23ه
ً
(املوافــق 2016/12/22م) ،عــن املنشــآت الصناعيــة املرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/02/02ه (املوافــق 2019/10/01م) مــع
اإلشــارة إلــى أن إجمالــي رســوم املوظفيــن غيــر الســعوديين التــي تكبدتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن 2019/01/01م وحتــى 2019/12/31م بلغــت ( ٢ .٦٥مليــون) ريــال
ســعودي  ،وبنـ ًـاء عليــه فــإن الشــركة معفــاة مــن رســوم املقابــل املالــي علــى العمالــة الوافــدة لديهــا ملــدة خمســة أعــوام ،وعنــد انتهــاء املــدة املحــددة لتحمــل الدولــة هــذه الرســوم
وعــدم تجديدهــا ،أو فــي حــال إلغــاء هــذا الق ـرار ،فــإن الشــركة ســتكون معرضــة لدفــع هــذه الرســوم ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها
الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــا رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي املوظفيــن غيــر الســعوديين (رســوم املرافقيــن) والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارا
ً
ً
ً
ً
مــن 2017/07/01م ،علمــا أنهــا ســترتفع تدريجيــا مــن مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهريا لــكل تابــع فــي عــام 2017م ،لتصــل إلــى أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهريا لــكل
تابــع فــي عــام 2020م ،وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها املوظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة
املعيشــة عليــه ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة املعيشــة فيهــا أقــل ،وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة
فــي املحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن املوظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر ،أو بطريقــة
غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ،وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا
وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

2 2-2222املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين غيرالسعوديين
تشــكل نســبة املوظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي ( )%68.9مــن إجمالــي املوظفيــن فــي الشــركة كمــا فــي 2020/02/29م ،ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا
املالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن املحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس املهــارات والخبـرات املطلوبــة أو فــي حــال
حــدوث أي تغيــر فــي سياســات ولوائــح ونظــم وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع؛ ممــا يصعــب معــه أن تحافــظ الشــركة
علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية .ممــا يتســبب فــي زيــادة التكلفــة املاليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأرباحهــا ونتائــج عملياتهــا
وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة رســوم املوظفيــن غيــر الســعوديين ( ٣ .٥مليــون ) ريــال ســعودي عــام 2018م و( ٢ .٦٥مليــون) ريــال ســعودي للعــام 2019م.

2 2-2222مخاطروجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة
إن مصانع شــركة اإلســمنت األبيض الســعودي مقامة على أرض املحجر اململوكة لوزارة الصناعة والثروة املعدنية تقع في منطقة خشــم معضد بجبل طويق بمحافظة
ً
املزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض .تــم اســتئجارها بتاريــخ 1429/09/13ه (2008/09/13م) ملــدة ثالثــون عامــا هجريــة باإلضافــة لذلــك ،قامــت الشــركة بإســتئجار
أرض مجــاورة ملوقــع املحجــر مقــام عليهــا مبانــي إداريــة تابعــة ملصانــع الشــركة مملوكــة لبلديــة محافظــة املزاحميــة تقــع بمحافظــة املزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض.
ً
تــم اســتئجارها بتاريــخ 1426/05/22ه (2005/06/29م) ملــدة عشــرون عامــا هجريــة لذلــك ،عــدم قــدرة الشــركة علــى االلتـزام بشــروط تلــك العقــود أو عــدم القــدرة علــى
تجديــد تلــك العقــود مــع مــاك األرا�ضــي ســوف يــؤدي إلــى دخــول الشــركة فــي نزاعــات قضائيــة وســحب األرا�ضــي املســتأجرة؛ ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى خطــط النمــو
للشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداهــا املالــي.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات ،وتشــمل هــذه العقــود عقــود اإليجــار املتمثلــة بعقــد اســتئجار أرض املحجــر اململوكــة لــوزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة تقــع
فــي منطقــة خشــم معضــد بجبــل طويــق بمحافظــة الزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض واملقامــة عليهــا مصانــع الشــركة والتــي تــم اســتئجارها بتاريــخ 1429/09/13ه
ً
(2008/09/13م) ملــدة ثالثــون عامــا هجريــة ،وكذلــك عقــد اســتئجار أرض مجــاورة ملصانــع الشــركة مملوكــة لبلديــة محافظــة املزاحميــة تقــع بمحافظــة املزاحميــة التابعــة
ً
إلمــارة منطقــة الريــاض واملقــام عليهــا مبانــي إداريــة تابعــة ملصانــع الشــركة والتــي تــم اســتئجارها بتاريــخ 1426/05/22ه (2005/06/29م) ملــدة عشــرون عامــا هجريــة.
وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات املتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة .وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا
ً
ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجــة إلفالســها أو عــدم مالءتهــا املاليــة أو تعطــل عملياتهــا ،وتصبــح املخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر حـ ّـدة فــي
ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.
كمــا ال يمكــن التأكيــد بــأن تلــك األطـراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطـراف املتعاقــدة معهــا علــى االلتـزام ببنــود تلــك
ً
العقــود ،أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا ،وخســارة الشــركة لتلــك املنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى مركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا
التشــغيلية.
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2 2-2222املخاطراملتعلقة بقلة عدد األعضاء املستقلين
ً
تعتمــد الشــركة علــى مجلــس إدارتهــا فــي تســيير أعمــال الشــركة نظـرا للخبـرات العمليــة التــي يمتلكونهــا ،ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة فــي دورتــه الحاليــة التــي بــدأت مــن تاريــخ
ً
1440/10/12ه (املوافــق 2019/06/15م) وملــدة ثالثــة ســنوات مــن عــدد ســبعة ( )7أعضــاء مــن بينهــم عضــو واحــد ( )1فقــط مســتقل( ،ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع
القســم رقــم (« )٣-٤أعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن الســر مــن هــذا املســتند) ،إن وجــود عــدد كبيــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر املســتقلين ،قــد يــؤدي إلــى بعــض املخاطــر
منهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر؛ عــدم التحقــق مــن مراعــاة مصالــح الشــركة ومســاهميها أو عــدم تقديــم مصالــح الشــركة ومســاهميها عنــد حصــول أي تضــارب مصالــح أو
ً
ضعــف إبــداء رأي مســتقل فــي بعــض املســائل كاســتراتيجية الشــركة وسياســتها وأداءهــا وتعييــن اإلدارة التنفيذيــة ،األمــر الــذي ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك نصــت الفقــرة الثالثــة ( )3مــن املــادة السادســة عشــرة ( )16مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة علــى أن ال يقــل عــدد أعضــاء
مجلــس اإلدارة املســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء املجلــس أيهمــا أكثــر ،وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات املدرجــة فــي
الســوق املوازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع املــواد اإللزاميــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك االلتـزام
بعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلين كمــا ذكــر أعــاه ،وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك فإنهــا ســتكون عرضــة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق املاليــة ،والتــي
ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
ً
نظ ـرا للتأثي ـرات الســلبية علــى اقتصــاد اململكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تف�شــي جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-املســتجد ،وماصاحــب ذلــك
مــن القـرارات الصــادرة مــن الجهــات املختصــة باململكــة العربيــة الســعودية بشــأت اإلجـراءات اإلحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن إنتشــار جائحــة فيــروس
كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-حتــى تاريــخ هــذا املســتند ،والتــي تقت�ضــي علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي بعــض مــدن ومحافظــات اململكــة
وإغــاق مراكــز التســوق ومعــارض البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض القطاعــات أو الـزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك ،وتعليــق جميــع رحــات
الطيـران الداخلــي والحافــات وســيارات األجــرة والقطــارات ،وتعليــق الدخــول ألغـراض العمــرة وزيــارة املســجد النبــوي مــن خــارج اململكــة وإغــاق املجمعــات التجاريــة وجميــع
األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بيــع املــواد الغذائيــة والصيدليــات.
كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية االشتراطات الصحية ملساكن العمالة وذلك ضمن االجراءات االحترازية ملنع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
ً
ً
ً
ُ
املستجد والتي تتضمن على سبيل املثال الالحصر أن يتم تخصيص للعامل الواحد مساحة  12مترا مربعا من السكن ،بحيث يكون
التباعد الجسدي مناسبا ،وال
السكن ،وتعقيم جميع العاملين ّ
يؤدي إلى نقل أي عدوى ،وإنشاء غرفة تعقيم ،واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة ُمرتادي َّ
لزيهم الكامل من خالل هذه الغرفة،
ِِ
ُ
ُ
وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصات العمال الستخدامها بعد الصعود للباصات ،كما ّ
يتعين أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل أوتوماتيكي،
ً
ّ
وأن تكون ّ
توفر غرف عزل منفصلةُ ،ت ّ
خصص للعمالة القادمة حديثا من خارج اململكة ،أو العمالة التي تظهر عليها أية عالمات
مزودة بستارة هوائية ،باإلضافة إلى
ِ
ّ
ً
ً
ّ
مرضية ،وتوفر املطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن ،فضال عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية واملعدة لالستخدام مرة واحدة ،والتعاقد مع
متخصصة للنظافة َ
ّ
ّ
متخصصة ملكافحة آفات الصحة داخل السكن ،باإلضافة إلى
وج ْمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى املردم البلدي ،والتعاقد مع شركة
شركة
ّ
ّ
ُ
الفحص الدوري لحرارة األفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم ،وتوفر جدول يوضح تطهير األسطح باملطهرات بشكل دوري ،وجدول ملتابعة تنظيف
وتطهير دورات املياه وصنابيرها.
ً
َ
ُ
صاحب العمل ً -
امة مالية ال ّ
تقل عن خمسة
كما أكدت الئحة االشتراطات الصحية ملساكن العمالة أنه ُيعاقب
سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية  -بغر ٍ
ّ ُ
ّ
آالف ريال ،وال تزيد على عشرة آالف ريال ،عند مخالفة ّ
أي شرط من الشروط الصحية ملساكن العمال داخل العمران ،وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفة ،ويجوز
مضاعفة ّ
الحد األعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها.
وفــي حــال لــم تلتــزم الشــركة باالشــتراطات الصحيــة ملســاكن العمالــة ،فإنهــا ســتكون معرضــة للغرامــات والعقوبــات املذكــورة أعــاه ،كمــا أنــه فــي حــال إصابــة أي مــن العامليــن
املقيميــن فــي ســكن العامليــن بفيــروس كورونــا ،فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي نقــل العــدوى إلــى العامليــن فــي ســكن العمــال أو املوظفيــن فــي املصنــع ،ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطــل عمليــة
اإلنتــاج والتأخــر بتســليم منتجــات الشــركة إلــى عمالئهــا فــي املواعيــد املتفــق عليهــا ،وبالتالــي فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا
املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
إن تلــك االج ـراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا حكومــة اململكــة للحــد مــن تف�شــي الفيــروس أثــرت بشــكل كبيــر علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك قطــاع إنتــاج
األســمنت التــي تعمــل فيــه الشــركة ،وعلــى الرغــم مــن اســتمرار العمــل فــي إنتــاج األســمنت بمصانــع الشــركة ،إال أنــه مــن املالحــظ انخفــاض مبيعــات الشــركة منــذ بدايــة
انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-نتيجــة النخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة مــن األســمنت ،وســتظهر التأثي ـرات الســلبية علــى مبيعــات الشــركة خــال
القوائــم املاليــة للنصــف األول مــن العــام 2020م.
وحيــث أنــه اليوجــد تاريــخ متوقــع إلنتهــاء هــذا الوبــاء حتــى تاريــخ هــذا املســتند فــإن الشــركة اليمكنهــا تقديــر حجــم الخســائر الناجمــة عــن هــذه الجائحــة وتبعاتهــا فــي املســتقبل
ً
ممــا ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا املســتقبلية.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

2 222املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.
22222

2املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء املســتقبلي املتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي اململكــة بشــكل عــام وتشــمل ،علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،عوامــل
التضخــم ونمــو الناتــج املحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد اململكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أسا�ســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تـزال
تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا املباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو
ً
ً
اقتصــاد اململكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا علــى أداء الشــركة املالــي ،نظـرا لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد اململكــة وتأثرهــا
بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد اململكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا
فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السيا�ســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر .وال يوجــد ضمانــات بــأن الظــروف االقتصاديــة والسياســية فــي
تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بنظام الشركات

يفــرض نظــام الشــركات الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1437/07/25ه (املوافــق 2016/05/02م) بعــض املتطلبــات النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتـزام بهــا.
وسيســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجـراءات والتدابيــر لاللتـزام بمثــل هــذه املتطلبــات والتــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم تشــكيل لجنــة املراجعــة بتاريــخ 2019/05/21م مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة ولــم يتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة
ً
للشــركة قبــل اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 1441/0٨/0٧ه (املوافــق 2020/03/31م) ،كمــا لــم تعقــد لجنــة املراجعــة أي اجتماعــا لهــا بعــد املوافقــة علــى تشــكيلها مــن قبــل
الجمعيــة العامــة العاديــة وحتــى تاريــخ هــذا املســتند ،إن عــدم اعتمــاد تشــكيل لجنــة املراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة طــوال الفتــرة املاضيــة قبــل أن تعتمــد فــي
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 1441/0٨/0٧ه (املوافــق 2020/03/31م) يعــد مخالفــة للمــادة ( )101مــن نظــام الشــركات والتــي قــد تتســبب فــي فــرض عقوبــات
صارمــة كمــا نصــت عليــه املــادة ( )213مــن نظــام الشــركات والتــي قــد تصــل غرامتهــا إلــى ( )500,000ريــال ســعودي ،وبالتالــي فــإن الشــركة ســتكون عرضــة إلــى مثــل هــذه
ً
ً
ً
العقوبــات نتيجــة لعــدم التزامهــا ســابقا باملتطلبــات النظاميــة املنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات أو فــي حــال تكـرار تلــك املخالفــات مســتقبال ،األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
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2املخاطراملرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

ً
أصــدر مجلــس الهيئــة الئحــة حوكمــة الشــركات جديــدة بموجــب الق ـرار رقــم ( )٢٠١٧-16-٨وتاريــخ 1438/05/16ه ـ (املوافــق 2017/02/13م) ،بنــاءا علــى نظــام
الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/01/28ه (املوافــق 2015/11/11م) ،واملعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ
1440/09/15ه (املوافــق 2019/05/20م).
وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات املدرجــة فــي الســوق املوازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي
فــإن نجــاح الشــركة فــي تطبيــق الحوكمــة بشــكل صحيــح يعتمــد علــى مــدى اســتيعاب وفهــم املجلــس ولجانــه واإلدارة والعامليــن فــي الشــركة لهــذه القواعــد واإلجـراءات .وعلــى
ً
ســبيل املثــال ال الحصــر يوجــد حاليــا لــدى الشــركة عضــو واحــد مســتقل وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي أعضــاء غيــر مســتقلين فــإن ذلــك ال يتوافــق مــع متطلبــات
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ،وبالتالــي فــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة بشــكل إلزامــي علــى الشــركات املدرجــة فــي الســوق املوازيــة
فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع املــواد اإللزاميــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك االلتـزام بعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلين ،وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك فإنهــا ســتكون
عرضــة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق املاليــة ،أوفــي حــال قامــت الشــركة بتعييــن أعضــاء جــدد مســتقلين تنقصهــم الخبــرة والدرايــة فــي إدارة شــركة مدرجــة،
فــإن هــذه األمــور ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
إن مخالفــة الشــركة ألي مــن متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات واإلجـراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا يعــرض الشــركة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق املاليــة،
والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أوصدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضــع الشــركة إلشـراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال الحصــر وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة والهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة
البيئــة وهيئــة الســوق املاليــة ووزارة التجــارة ،بالتالــي تخضــع الشــركة ملخاطــر التغيي ـرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي اململكــة .وتشــهد البيئــة التش ـريعية
والتنظيمية في اململكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح ،أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير .وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة .وفي حال إدخال أي تغييرات
على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك
اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين ،أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل
ً
مســتمر ،مما ســيؤثر ســلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة بضريبة القيمة املضافة

قامــت اململكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة  %5علــى عــدد مــن املنتجــات
والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام ،وقــد قــررت حكومــة اململكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة مــن  %5إلــى  %15وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن شــهر يوليــو 2020م،
وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى املنشــآت ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة املضافــة وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها .كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى
الجهات الحكومية ذات العالقةً .
وبناء على ذلك ،يتعين على الشــركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة ،والتي تشــمل تحصيلها وتســليمها،
وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة على أعمال الشــركة ،وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضافة في اململكة إلى زيادة أســعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك
منتجات الشــركة ،مما كان أحد املســببات في انخفاض إيرادات الشــركة خالل العام 2018م نتيجة النخفاض إنفاق املســتهلكين .كما إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام
ً
الضريبة من قبل إدارة الشركة ،سوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا من التكاليف واملصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن
يقلــل مــن الوضــع التناف�ســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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2املخاطراملتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

يتأثــر قطــاع الشــركة ،كغيــره مــن القطاعــات ،بتقلبــات العــرض والطلــب فــي الســوق ،كمــا وبحكــم طبيعــة نشــاط الشــركة ،فــإن فتــرة رمضــان واألعيــاد والحــج تقــل فيهــا أعمــال
الشــركة .لذلك ،فإن عدم تكيف مســتويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب ،ســيؤثر على إنتاجية الشــركات ومســتويات البيع لديها ،والذي ســيؤثر بدوره على أداء القطاع
ً
ـكل عام ،وبالتالي ســيؤثر ســلبا على أداء الشــركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املســتقبلية.
بشـ ٍ

22222

2املخاطراملتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/3/17هـ (املوافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع املياه وخدمات
الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي ،كجــزء مــن السياســات املتعلقــة برفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي فــي اململكــة ،وقــد أدت هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع تكاليــف
اإلنتــاج بحوالــي  4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م (أي بنســبة تمثــل حوالــي  %2فــي عــام 2018م مــن إجمالــي تكاليــف اإلنتــاج).
ً
ً
كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة (الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) بيانــا فــي تاريــخ 1439/03/24ه ـ (املوافــق 2017/12/12م) حــول خطــة برنامــج التــوازن املالــي لتصحيــح
أســعار منتجــات الطاقــة وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن يــوم 1439/04/14ه ـ (املوافــق 2018/01/01م) .تعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء واملياه،
لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه املنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية للشــركة ،ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص
ً
هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

22222

2املخاطراملتعلقة بسحب التراخيص الصناعية

تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ( )666وتاريخ 1439/03/08ه (املوافق 2017/11/27م)
ً
تجديــدا للترخيــص رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه (املوافــق 1993/12/10م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1442/03/07ه (املوافــق 2020/10/24م)  ،وترخيــص منشــأة
صناعيــة بقـرار رقــم ( )411102105227وتاريــخ 1441/11/11ه ـ (املوافــق 2020/07/02م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/11/10ه ـ (املوافــق 2023/05/30م).
يجــب علــى الشــركة االلتـزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة وعلــى كافــة الشــركات
ً
الصناعية املرخصة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل املثال تعديل االسم التجاري أو زيادة
عــدد العمالــة ،وإذا لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وتعليمــات وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة فإنهــا ســتكون معرضــة لســحب الترخيــص الصناعــي الخــاص بهــا ،وفــي حــال ســحب
الترخيــص مــن الشــركة فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها .وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى
توقعاتهــا املســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
2 2-2222املخاطراملتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخضــع عمليــات الشــركة إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح املتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة فــي اململكــة ،والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة
يتوجــب علــى الشــركة االلت ـزام بهــا بصــورة مســتمرة .وقــد تكــون تكاليــف االلت ـزام بتلــك األنظمــة واللوائــح والغرامــات الناتجــة عنهــا كبيــرة ،كمــا يتطلــب االلت ـزام بمعاييــر
جديــدة وصارمــة إلــى تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس املــال أو نشــوء تعديــات فــي املمارســات التشــغيلية .وقــد تنشــأ الحــوادث املتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة،
فعلــى ســبيل املثــال يمكــن أن ينتــج عــن عمليــات الشــركة عــدد مــن مــواد النفايــات واملــواد امللوثــة املنبعثــة التــي يمكــن أن تــؤدي ،فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا
ُ
بالشــكل الصحيــح أو فــي حــال تركــت مــن دون عــاج أو إدارة ســليمة ،إلــى خطــر تلــوث البيئــة .إن عــدم االلتـزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة يمكــن أن
يــؤدي إلــى إغــاق املنشــآت الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا ،والتــي ســتؤثر
ً
ً
ســلبا علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى نتائجهــا
املاليــة وربحيتهــا.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بوقف الحوافزالحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
ً
اســتفادت الشــركة تاريخيــا مــن الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم التصنيــع فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك توفيــر التمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة
الصناعيــة الســعودي الــذي يقــدم قــروض ميســرة لدعــم القطــاع الصناعــي ،ودعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر األرا�ضــي والطاقــة وامليــاه بأســعار مخفضــة .وكان لهــذه الحوافــز
ً
دور هــام فــي نجــاح عمليــات الشــركة ،مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة قــد حصلــت تاريخيــا علــى تمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بقيمــة 89,000,000
ريــال ،وقــد قامــت الشــركة بســداد جميــع األقســاط الخاصــة بقــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة وتصفيــة أرصــدة القــرض منــذ شــهر نوفمبــر 2019م .وســيؤدي أي وقــف
أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

2 2-2222املخاطراملتعلقة بنظام االستثمارالتعديني
تخضــع عمليــات الشــركة لنظــام االســتثمار التعدينــي الصــادر بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  216بتاريــخ 1425/07/28ه (املوافــق 2004/09/13م) واملرســوم امللكــي
رقــم م 47/بتاريــخ 1425/08/20ه (املوافــق 2004/10/04م) ،حيــث تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب رخصــة اســتغالل والتــي تشــمل رخصــة محجــر مــواد خــام بترخيــص
رقــم (/85م) ,لغــرض اســتغالل خــام الحجــر الجيــري املوجــود فــي مننطقــة املحجــر والــازم لصناعــة اإلســمنت األبيــض واإلســمنت البورتالنــدي وذلــك لتغذيــة مصنــع
اإلســمنت األبيــض الســعودي ومصنــع إســمنت الريــاض ويقــع املحجــر فــي منطقــة خشــم معضــد بجبــل طويــق فــي محافظــة املزاحميــة فــي منطقــة الريــاض.
يجــب علــى الشــركة االلت ـزام بالشــروط والتعليمــات التــي يفرضهــا نظــام االســتثمار التعدينــي ،وإذا لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وتعليمــات نظــام االســتثمار التعدينــي فإنهــا
ســتكون معرضــة للغرامــات والعقوبــات ،حيــث ينــص نظــام االســتثمار التعدينــي علــى أنــه يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز ( )100,000ريــال ســعودي كل مرخــص لــه أو طالــب
رخصــة تعمــد تزويــد وزارة الصناعــة والثــروة املعدينــة بمعلومــات غيــر صحيحــة فــي أي طلــب أو تقريــر أو أي مســتند مطلــوب تقديمــه بموجــب نظــام االســتثمار التعدينــي
يومــا عائـ ًـدا مسـ ًّ
أو الئحتــه التنفيذيــة .وينــص أيضـ ًـا علــى أن يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز ضعــف املبلــغ املســتحق للدولــة لــكل مــن تأخــر فــي تســليم الدولــة ملــدة (ً )60
ـتحقا لهــا
ً
أو ســلمها عائـ ًـدا أقــل مــن املســتحق لهــا باملخالفــة ألحــكام نظــام االســتثمار التعدينــي أو الئحتــه التنفيذيــة أو لشــروط الرخصــة املمنوحــة لــه .وقــد تتعــرض الشــركة أيضــا
لســحب الترخيــص أو تعليقــه فــي حــال حــدوث أي مــن األســباب التاليــة:
 أالتأخر ملدة (ً )150يوما عن دفع املبالغ املستحقة للدولة.
 بتقديم معلومات غير صحيحة لوزارة الصناعة والثروة املعدنية. جعدم القيام خالل مدة (ً )60يوما بعد تسلم إشعار كتابي من وزارة الصناعة والثروة املعدنية بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها نظام االستثمار التعديني
أو الئحته التنفيذية أو الرخصة.
ُ
 دالتأخرأكثر من (ً )60يوما بعد تسلم إشعار كتابي من وزارة الصناعة والثروة املعدنية عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسالمة موظفي الشركة أو
اآلخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات املعدنية.
 هالتأخر مدة (ً )60يوما من تاريخ تسلمه إشعار وزارة الصناعة والثروة املعدنية الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة
الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية.
وفي حال لم تلتزم الشركة بالشروط والتعليمات التي يفرضها نظام االستثمار التعديني فإن ذلك سيعرضها للغرامات والعقوبات املذكورة أعاله ،األمر الذي سيكون
له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية وسعر سهمها في السوق.
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ً
ً
2 222املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.
22222

2املخاطراملتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعرالسهم

22222

2املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية

22222

2املخاطراملتعلقة باحتمال إصدارأسهم جديدة

22222

2املخاطراملتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

ً
قــد ال يكــون الســعر الســوقي ألســهم الشــركة مســتقرا بعــد اإلدراج ،وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب العديــد مــن العوامــل منهــا دون الحصــر ظــروف ســوق األســهم ،ضعــف
أداء الشــركة ،عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة املســتقبلية ،دخــول منافســين جــدد للســوق ،التغيــر فــي رؤيــة أو تقديـرات الخبـراء واملحلليــن لســوق األوراق املاليــة،
وأي إعــان للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

ً
إن النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــا وقــد تختلــف عــن املوجــودة فــي هــذا املســتند .إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن
تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا .إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى املخاطــر التــي يجــب علــى املســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى
قـراره االســتثماري.

ً
ـلبا علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ّ
ملكيــة املســاهمين
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي املســتقبل ،فمــن املحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر سـ
فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

تعتمــد أربــاح الســهم فــي املســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة واملحافظــة علــى مركزهــا املالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة
للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة املتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة .قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي املســتقبل علــى خلفيــة أن
ً
ً
أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا .ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــا ،كمــا ال تضمــن املبلــغ
ً
الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة .يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األسا�ســي للشــركة( .فضــا راجــع القســم (“ )5سياســة توزيــع األربــاح”
فــي هــذا املســتند).
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2املخاطراملرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج

22222

2املخاطراملرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

22222

2املخاطراملرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

ً
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلدراج ،قــد يتمكــن املســاهمون الحاليــون معــا أو مــع مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة علــى القـرارات والتصرفــات التــي تتطلــب موافقــة املســاهمين -
بمــا فــي ذلــك دون حصــر  -عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وبيــع األصــول ،وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وزيــادة رأس املــال أو تخفيضــه ،وإصــدار أو عــدم إصــدار أســهم
إضافيــة ،أو توزيــع األربــاح ،أو أي تغييــر فــي الشــركة .وفــي حــال نشــأت ظــروف تتعــارض فيهــا مصالــح املســاهمين الحالييــن مــع مصالــح مســاهمي األقليــة ،فــإن ذلــك قــد يضــع
ً
مســاهمي األقليــة فــي وضــع ليــس فــي صالحهــم ،وقــد يمــارس املســاهمون الحاليــون ســيطرتهم علــى الشــركة بطريقــة تؤثــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
املالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ً
ال يوجد حاليا ولم يســبق وجود ســوق مالي لتداول أســهم الشــركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشــأن وجود ســوق فعالة ومســتمرة لتداول أســهم الشــركة بعد إدراج الشــركة،
وقــد يترتــب علــى اإلدراج املباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة
وســعر تداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبير.

قــد يؤثــر بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق املاليــة بعــد اكتمــال عمليــة اإلدراج ،أو احتماليــة حــدوث عمليــة البيــع هــذه ،بصــورة ســلبية علــى ســعر األســهم فــي الســوق.
وقــد يــؤدي بيــع املســاهمين الحالييــن أو أي منهــم (الســيما املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة ويحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة
ً
الحظــر) لعــدد كبيــر مــن األســهم إلــى التأثيــر ســلبا علــى أســهم الشــركة ،وبالتالــي انخفــاض ســعرها فــي الســوق.

22222

2مخاطرعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

قــد ترغــب الشــركة فــي املســتقبل باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية ،وعليــه ،يجــب عليهــا اســتيفاء جميــع املتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة وعــن الســوق
املاليــة الســعودية (تــداول) بنـ ًـاء علــى قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج ،واملتعلقــة بانتقــال الشــركات املدرجــة فــي الســوق املوازيــة إلــى
الســوق الرئيســية ،وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء تلــك املتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة علــى
الشــركة أو الســوق  ،فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق املوازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول
ً
علــى املســتثمرين املؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتهــا
الســوقية.
18
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شركة اإلسمنت األبيض السعودي
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2املخاطراملتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

يختلف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة في الســوق املوازية عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود تحديد مســبق لألســهم املخصصة للبيع ،حيث
أن جميــع املســاهمين الحالييــن فــي الشــركة يحــق لهــم بعــد اإلدراج املباشــر عــرض األســهم التــي يملكونهــا للبيــع (باســتثناء املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر مــن
أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر) .وقــد يترتــب علــى عــدم وجــود عــدد محــدد مــن األســهم مخصصــة للبيــع وجــود عــرض أو طلــب
محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

2 2-2222مخاطرعدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعارالتاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على أسهم
الشركة في السابق وبين سعراالفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.
لــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،كمــا أنــه ال توجــد عالقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيــع والشـراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة
فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة
بعــد إدراج أســهم الشــركة ،وقــد يترتــب علــى اإلدراج املباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم ،وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول
أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

ً ً
2 2-2222مخاطرحدوث تقلبات في سعرسهم الشركة مقارنة مع أسعارأسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعرمحدد للطرح.
يختلــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح ،حيــث
ً
أنــه ال يوجــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج وتكــون آليــة تحديــد الســعر االسترشــادي موضحــة فــي هــذا املســتند (للمزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع قســم رقــم (« )٢-٨ســعر
الســهم اإلسترشــادي عنــد اإلدراج والقيمــة اإلســمية لــكل ســهم» فــي هــذا املســتند) ،ويتــم تحديــد الســعر االفتتاحــي بنـ ًـاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم وال يكــون الســعر
ً
ً
محدد مســبقا .األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في ســعر ســهم الشــركة ال ســيما أن نســبة التذبذب اليومية املســموح بها في الســوق املوازية هي ( %20ارتفاعا
ً
وهبوطــا) ،وعليــه؛ فإنــه ليــس هنــاك مــا يضمــن أن املســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الشـراء أو يزيــد عنــه فــي املســتقبل.

2 2-2222مخاطراختالف اإلدراج املباشرمقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
يختلــف اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي ،مــن حيــث عــدم وجــود طــرح لعــدد معيــن مــن
أســهم الشــركة للبيــع قبــل اإلدراج وعــدم وجــود متعهــد للتغطيــة ،وعــدم وجــود عمليــة بنــاء ســجل األوامــر لتحديــد ســعر الســهم ،وعــدم وجــود آليــة اســتقرار ســعري ،حيــث
أن املســاهمين الحالييــن فــي الشــركة (باســتثناء املســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة
الحظــر) واملســتثمرين املؤهليــن ســيتمكنوا مــن بيــع وشـراء أســهم الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق املوازيــة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود طلــب علــى أســهم الشــركة
بعد إدراجها في الســوق املوازية ،كما اليوجد ضمان ببيع األســهم عند ســعر محدد عند اإلدراج ،وال يوجد ضمان باســتقرار الســعر عند اإلدراج في الســوق ،وعليه ،فقد
ال يتمكــن أي مســاهم مــن بيــع كل او جــزء مــن أســهمه فــي حــال رغبتــه بالبيــع ،وقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر بعــد اإلدراج.

2 2-2222مخاطررغبة الشركة في االستمرارفي السوق املوازية
بعــد اإلدراج فــي الســوق املوازيــة ،وبعــد م�ضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب القواعــد ذات الصلــة قــد تكــون الشــركة مســتوفية للشــروط الخاصــة باالنتقــال إلــى الســوق
الرئيســية ،ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي الســوق املوازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق املوازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي
ً
ســوق يقتصر فيها التداول على املســتثمرين املؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والســيولة ســيكون أقل منه في الســوق الرئيســية وبالتالي التأثير ســلبا على ســيولة
ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.
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3 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
3 333نبذة عن الشركة
شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة تأسســت بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق
1997/06/30م) الصــادر بمدينــة الريــاض .يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون
( )120,000,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية .ويتمثــل عنــوان الشــركة الرئي�ســي كمــا هــو مذكــور فــي الســجل
التجــاري فــي الريــاض – حــي املحمديــة – طريــق اإلمــام محمــد بــن ســعود – مبنــى رقــم (.)64

تأسســت شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق
1997/06/30م) الصــادر بمدينــة الريــاض .وبـرأس مــال قــدره ثالثمائــة مليــون ( )300,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي ،قيمــة
كل ســهم منهــا مائــة ( )100ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1432/07/19ه (املوافــق 2011/06/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس املــال إلــى
مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا
عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية .وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة تســعمائة مليــون ( )900,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعين مليــون
( )90,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية لصالــح مســاهمي شــركة إســمنت الريــاض (شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة) لالســتحواذ
علــى كامــل األســهم فــي رأس مالهــا .مــع اإلشــارة إلــى أنــه بعــد اإلنتهــاء مــن االســتحواذ علــى شــركة إســمنت الريــاض تــم تغييــر الكيــان القانونــي لشــركة إســمنت الريــاض مــن
شــركة مســاهمة مقفلــة لتصبــح فــرع لشــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كمــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لشــركة إســمنت الريــاض ليصبــح إســمنت الريــاض فــرع شــركة
اإلســمنت األبيــض الســعودي

3 333تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها
·حصلــت الشــركة علــى ترخيــص صناعــي رقــم ( )494ملصنــع األســمنت األبيــض الســعودي بتاريــخ 1414/06/05ه ـ ( املوافــق 1993/12/10م) خــاص بإنتــاج
األســمنت األبيــض.
·تأسســت كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق 1997/06/30م) الصــادر
بمدينــة الريــاض .وبـرأس مــال قــدره ثالثمائــة مليــون ( )300,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ( )3,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا
مائــة ( )100ريــال ســعودي.
·وبتاريــخ 1424/06/12ه ـ (املوافــق 2003/08/10م) حصلــت شــركة إســمنت الريــاض (فــرع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي) علــى ترخيــص صناعــي رقــم
( )703إلنتــاج اإلســمنت البورتالنــدي العــادي واإلســمنت املقــاوم للحـرارة واإلســمنت العــادي.
·وبتاريــخ 1429/09/12ه ـ (املوافــق 2008/09/13م) حصلــت الشــركة علــى رخصــة محجــر مــواد خــام بترخيــص رقــم /85م يقــع فــي منطقــة خشــم معضــد
بجبــل طويــق بمحافظــة املزاحميــة التابعــة إلمــارة منطقــة الريــاض لغــرض اســتغالل خــام الحجــر الجيــري املوجــود فــي املنطقــة والــازم لصناعــة اإلســمنت
ً
ً
األبيــض واإلســمنت البورتالنــدي وذلــك لتغذيــة مصنــع اإلســمنت األبيــض الســعودي ومصنــع إســمنت الريــاض وملــدة تبلــغ  30عامــا هجريــا تنتهــي بتاريــخ
1459/09/13ه ـ (املوافــق 2037/11/02م).
·وبتاريــخ 1432/07/19ه (املوافــق 2011/06/21م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس املــال إلــى مليــار ومائتــي مليــون
( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية .وقــد
تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة تســعمائة مليــون ( )900,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بعــدد تســعين مليــون ( )90,000,000ســهم
عــادي ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية لصالــح مســاهمي شــركة إســمنت الريــاض (شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة) لالســتحواذ علــى كامــل
األســهم فــي رأس مالها.مــع اإلشــارة إلــى أنــه بعــد اإلنتهــاء مــن االســتحواذ علــى شــركة إســمنت الريــاض تــم تغييــر الكيــان القانونــي لشــركة إســمنت الريــاض مــن
شــركة مســاهمة مقفلــة لتصبــح فــرع لشــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي ،كمــا تــم تعديــل اإلســم التجــاري لشــركة إســمنت الريــاض ليصبــح إســمنت الريــاض
فــرع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مليــار ومائتــي مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة
بالكامــل ،قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

3 333الطبيعة العامة ألعمال الشركة
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010146169وتاريــخ 1418/02/25ه ـ (املوافــق 1997/06/30م) ،والترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر
ً
ً
مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم ( )666وتاريــخ 1439/03/08ه (املوافــق 2017/11/27م) تجديــدا
للترخيــص رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه (املوافــق 1993/12/10م) ،وترخيــص منشــأة صناعيــة بقـرار رقــم ( )411102105227وتاريــخ 1441/11/11ه ـ (املوافــق
2020/07/02م)  ،وبموجــب رخصــة محجــر مــواد خــام رقــم /85م وتاريــخ 1429/09/13ه (املوافــق 2008/09/13م) املمنوحــة لهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة
املعدنيــة (البتــرول والثــروة املعدنيــة فــي ذلــك الوقــت).
وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي إنتــاج اإلســمنت األبيــض بموجــب الق ـرار الــوزاري الصناعــي رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه وإدارة وتشــغيل
وصيانــة مصانــع األســمنت بنوعيــه.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
·إنتاج اإلسمنت األبيض بموجب القرار الوزاري الصناعي رقم /494ص وتاريخ 1414/06/25ه ،وإنتاج اإلسمنت البورتالندي العادي واملقاوم.
·تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.
·تأسيس أو االشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج اململكة.
·إدارة وتشغيل مصانع اإلسمنت بنوعيه.
ّ
·تملك األرا�ضي والعقارات وبراءات االختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج امللكة.
·تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة.
·الوكاالت التجارية.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة واملعمول بها في اململكة العربية السعودية.
ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا املستند.

3 333نموذج عمل الشركة:
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج اإلسمنت األبيض والبورتالندي عن طريق مصنعيها كاآلتي:
مصنــع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي :يعمــل علــى إنتــاج اإلســمنت األبيــض نــوع (ِ )CM1واإلســمنت األبيــض نــوع ( )CM2بموجــب الترخيــص الصناعــي الوطنــي
ً
الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة (وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا) رقــم ( )666وتاريــخ 1439/03/08ه (املوافــق 2017/11/27م)
ً
تجديــد للترخيــص رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه (املوافــق 1993/12/10م) .وتصــل الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع إلــى  300ألــف طــن ســنويا.
مصنــع إســمنت الريــاض :فــرع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي يعمــل علــى إنتــاج اإلســمنت البورتالنــدي العــادي ( )OPCواإلســمنت مقــاوم للكبريتــات والحــرارة
( )SRCوأســمنت التشــطيبات بموجــب ترخيــص منشــأة صناعيــة بقــرار رقــم ( )411102105227وتاريــخ 1441/11/11ه ـ (املوافــق 2020/07/02م) .وتصــل
ً
الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع إلــى  1,65مليــون طــن ســنويا ،باإلضافــة إلــى خــط إنتــاج مــزدوج بكفــاءة عاليــة وبقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت األبيــض تصــل إلــى  650ألــف
ً
ً
طــن ســنويا أو بقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت البورتالنــدي تصــل إلــى  1,65مليــون طــن ســنويا.
وفيما يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوع املنتج واملصنع كما في  31ديسمبر 2018م وكما في  31ديسمبر 2019م على التوالي:
الجدول رقم ( :)2تفاصبل إيرادات للشركة

العام

2018/12/31م

نوع املنتج حسب املصنع

مصنع األسمنت األبيض
(ريال سعودي)

مصنع أسمنت الرياض
(ريال سعودي)

مصنع األسمنت األبيض
(ريال سعودي)

مصنع أسمنت الرياض
(ريال سعودي)

األسمنت األبيض

117,934,726

0

111,341,076

0

األسمنت البورتالندي بأنواعه

0

275,747,023

0

482,659,932

املجموع

117,934,726

275,747,023

111,341,076

482,659,932

إجمالي اإليرادات

النسبة من إجمالي اإليرادات
املصدر :الشركة
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2019/12/31م

393,681,749

%30

594,001,008

%70

%19

%81

تتمثــل مراحــل تصنيــع اإلســمنت بأنواعــه اإلســمنت األبيــض و اإلســمنت البورتالنــدي العــادي واإلســمنت البورتالنــدي املقــاوم للكبريتــات والحـرارة وإســمنت التشــطيبات
باملراحــل اآلتيــة:
·استخراج املواد األولية ونقلها.
·تكسير وتفتيت املواد األولية.
·طحن املواد األولية في طواحين املواد الخام.
·خلط ومزج الخليط املطحون في صهاريج الخلط والتجانس.
·حــرق الخليــط املمــزوج فــي األفـران للحصــول علــى الكلنكــر .وتتكــون نســب املــواد الخــام الداخلــة فــي إنتــاج الكلنكــر بنســب تقريبيــة فــي كل مــن الحجــر الجيــري
بنســبة  %82و مــادة الطيــن بنســبة  %11ومــادة الحديــد بنســبة  %3ومــادة الرمــل بنســبة  %3مــادة الدولوميــت بنســبة .%1
·طحــن الكلنكــر مــع الجبــس للحصــول علــى اإلســمنت املنتــج بأنواعــه مــن طواحيــن اإلســمنت .وتتكــون نســب الخلــط ملــواد اإلســمنت النهائــي مــن نســبة  %95مــن
مــادة الكلنكــر ونســبة  %5مــن مــادة الجبــس ،ويســتثنى مــن ذلــك منتــج إســمنت التشــطيبات الــذي يتكــون مــن نســبة تتـراوح مــن  %75إلــى  %80مــن مــادة الكلنكــر
ونســبة تتـراوح مــن  %20إلــى  %25مــن مــادة الجبــس.
·تعبئة اإلسمنت ال ُـ ّ
كيس أو السائب.
تعتمــد مصانــع الشــركة علــى الحجــر الجيــري كمــادة أساســية فــي موقــع املحجــر واألرض املجــاورة ملوقــع املحجــر املســتأجرة مــن بلديــة محافظــة املزاحميــة ويســتثنى مــن ذلــك
الحديــد والكاوليــن والجبــس والطيــن والرمــل ،حيــث تعتمــد عليهــا مــن مورديــن محلييــن.
كمــا يتوفــر لــدى الشــركة احتياطــات مــن الحجــر الجيــري فــي موقــع املحجــر واألرض املجــاورة ملوقــع املحجــر املســتأجرة مــن بلديــة محافظــة املزاحميــة تــم تقديرهــا مــن قبــل
إدارة الشــركة بأنهــا تكفــي الشــركة لفتــرة تزيــد عــن  100عــام ،مــع التأكيــد أن الشــركة ال تمتلــك هــذه االحتياطيــات وإنمــا تمتلــك الحــق فــي اســتغالل تلــك االحتياطيــات مــن
خــام الحجــر الجيــري خــال فتــرة ســريان رخصــة املحجــر .
ويبين الجدول التالي قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة كما في  31ديسمبر 2018م وكما في  31ديسمبر 2019م على التوالي:
الجدول رقم ( :)3قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة آلخر سنتان

2018/12/31م
اسم العميل
شركة طوى للتنمية

2019/12/31م

طبيعة العالقة

القيمة من إجمالي
اإليرادات (ريال
سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات ()%

القيمة من إجمالي
اإليرادات (ريال
سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات ()%

طرف مستقل

69,224,872

%17.6

84,569,718

%14.2

منشأة ذات
عالقة ،حيث
يمتلك كل من
السيد /صالح
راشد عبدالرحمن
الراشد «رئيس
مجلس إدارة
شركة اإلسمنت
األبيض» والسيد/
عبداملحسن
راشد عبدالرحمن
الراشد «عضو
مجلس إدارة شركة
اإلسمنت األبيض»
نسب ملكية تبلغ
 %20لكل منهما
بشركة الراشد
لألسمنت

72,276,768

%18.4

67,661,792

%11.4

شركة مشيد للتجارة والنقل
املحدودة

طرف مستقل

32,689,124

%8.3

162,085,426

%27.3

شركة البلحة للتجارة والتسويق

طرف مستقل

13,688,216

%3.5

15,954,844

%2.7

شركة الصفوة املتحالفة
للتجارة

طرف مستقل

15,587,347

%4.0

9,549,703

%1.6

203,466,327

%51.7

339,821,483

%57.2

شركة الراشد لألسمنت

اإلجمالي
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

3 333رؤية الشركة
تتطلــع شــركة اإلســمنت األبيــض الســعودي إلــى أن تكــون رائــدة فــي صناعــة اإلســمنت فــي اململكــة لتحقيــق رضــا عمالئهــا والعامليــن واملجتمــع واملســاهمين ،مــع املســاهمة
الفاعلــة فــي إيجــاد الكفــاءات وتوطيــن الصناعــة.

3 333رسالة الشركة
توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالشركة لتحقيق أعلى مستويات النمو والربحية.

3 333استراتيجية الشركة العامة
وضعــت الشــركة الخطــط االســتراتيجية بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة املســتقبلية مــن أجــل مواجهــة التحديــات املحتملــة ومواكبــة التطــورات االقتصاديــة التــي تعيشــها اململكــة
بغــرض تحقيــق اســتمرار التطــور والنمــو وتحقيــق العائــد املجــزي ملســاهميها .وقــد عملــت الشــركة خــال الســنوات املاضيــة علــى رفــع طاقاتهــا اإلنتاجيــة مــن اإلســمنت
األبيــض والبورتالنــدي لتلبيــة احتياجــات الســوق املحلــي وتوفيــر أعلــى درجــات الجــودة واملرونــة لخدمــة عمالئهــا .وستســمر الشــركة فــي إطــار اســتراتيجيتها املســتقبلية
ً
بالعمــل علــى تحســين كفــاءة العمليــات التشــغيلية وتخفيــض التكاليــف تحقيقــا ألهــداف الشــركة واالســتمرار فــي املنافســة وتوســيع حصتهــا فــي الســوق املحلــي.

3 333نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة
·الشركة السعودية الرائدة في صناعة اإلسمنت األبيض في اململكة العربية السعودية.
ً
·خط إنتاج لإلسمنت البورتالندي بقدرة إنتاجية تصل إلى  ١ .٦٥مليون طن سنويا.
ً
·خط إنتاج لإلسمنت األبيض بقدرة إنتاجية تصل إلى  300ألف طن سنويا.
ً
·خــط إنتــاج مــزدوج بكفــاءة عاليــة وبقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت األبيــض تصــل إلــى  650ألــف طــن ســنويا أو بقــدرة إنتاجيــة لإلســمنت البورتالنــدي تصــل إلــى ١ .٦٥
ً
مليــون طــن ســنويا.
·إنتاج اإلسمنت بجودة عالية ووفق املعايير الدولية.
·أسطول كبير من املعدات الثقيلة بعدد ( )54معدة والخاصة بعمليات إنتاج اإلسمنت.
·حصلت الشركة على شهادة الجودة «األيزو»  9001:2015الخاصة بالتزام الشركة باملعايير الدولية إلنتاج وتسويق اإلسمنت.
·املوقع الجغرافي ملصانع الشركة والقرب من مناطق املواد الخام واألسواق.
·إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة.

3 333السجالت التجارية للشركة
الجدول رقم ( :)4السجالت التجارية للشركة

نوع الكيان
الرقم اسم الشركة
القانوني
1

2

3

شركة
األسمنت
األبيض
السعودي
فرع شركة
األسمنت
األبيض
السعودي
أسمنت
الرياض
فرع شركة
األسمنت
األبيض
السعودي

املصدر :الشركة
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شركة
مساهمة
مقفلة

فرع

فرع

رقم السجل
التجاري

النشاط

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء
1444/02/24ه

إنتــاج األســمنت األبيــض بموجــب الق ـرار الــوزاري 1418/02/25هـ
(املوافق
 1010146169الصناعــي رقــم ( )494وتاريــخ 1414/06/25ه وإدارة
1997/06/30م)
وتشــغيل وصيانــة مصانــع األســمنت بنوعيــه.

(املوافق
2022/09/21م)

1439/08/27ه

1444/08/27ه

(املوافق
2018/05/13م)

(املوافق
2023/03/20م)

 1010449308صيانة وتشغيل مصانع اإلسمنت.

إنتــاح أســنمت بورتالنــدي عــادي ومقــاوم بموجــب
الترخيــص الصناعــي رقــم /1847ص وتاريــخ
1426/11/08ه وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي منتجــات 1426/05/13ه
 1010210405الشــركة ومــواد البنــاء وإدارة وتشــغيل مصانــع األســمنت
(املوافق
البورتالنــدي عــادي ومقــاوم وغيرهــا وتملــك األرا�ضــي 2005/06/20م)
والعقــارات وب ـراءات االخت ـراع واالســتفادة منهــا فــي
تحقيــق أغراضهــا الصناعيــة داخــل وخــارج اململكــة.

1446/05/13ه
(املوافق
2024/11/15م)

3 3-33العالمات التجارية وحقوق امللكية
ً
تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها التجــاري املســجل فــي ســجلها التجــاري والــذي ينعكــس فــي شــعارها ،والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا التناف�ســي ،ويمنحهــا تميـزا
واضحـ ًـا فــي الســوق بيــن العمــاء .ويوضــح الجــدول أدنــاه العالمــة التجاريــة للشــركة.
الجدول رقم ( :)5العالمات التجارية للشركة

العالمة التجارية

اسم املالك

تاريخ
التسجيل

رقم التسجيل

شركة اإلسمنت األبيض
السعودي

1441/04/13 1441003261ه

إسمنت الرياض فرع
شركة اإلسمنت األبيض
السعودي

1428/07/08ه

86/932

تاريخ بداية
الحماية

بلد التسجيل

تاريخ نهاية
الحماية

اململكة العربية
السعودية

1441/02/01ه 1451/01/30ه

اململكة العربية
السعودية

1427/11/06ه 1451/02/14هـ

املصدر :الشركة

3 3-33مصانع شركة اإلسمنت األبيض السعودي
تمتــاز مصنعــي شــركة اإلســمنت األبيــض بموقــع اســتراتيجي ،حيــث تقــع فــي محافظــة املزاحميــة ،ويبعــدان عــن مدينــة الريــاض حوالــي  75كــم ،وتكمــن أهميــة املوقــع فــي
قربــه مــن مصــادر املــواد األوليــة حيــث تقــع املصانــع فــي نفــس موقــع محجــر الحجــر الجيــري وموقــع األرض املســتأجرة مــن بلديــة محافظــة املزاحميــة ،باإلضافــة إلــى قربــه مــن
األســواق املحليــة .وتبلــغ مســاحة محجــر الحجــر الجيــري أحــدى عشــر مليــون وتســعمائة وســبعة ألــف وتســعمائة وســتة وعشــرين ( )11,907,926متــر مربــع تعــود ملكيتــه
لــوزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة ،كمــا تبلــغ مســاحة األرض املجــاورة ملوقــع املحجــر اثنــان مليــون ( )2,000,000متــر مربــع تعــود ملكيتهــا لبلديــة محافظــة املزاحميــة.
كما يوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي ملصانع الشركة كما في  31ديسمبر 2018م وكما في  31ديسمبر 2019م على التوالي :
الجدول رقم ( :)6تفاصبل اإلنتاج الفعلي للشركة:

العام

2019/12/31م

2018/12/31م
أسمنت أبيض
(طن)

أسمنت بورتالندي
(طن)

أسمنت أبيض
(طن)

أسمنت بورتالندي
(طن)

مادة الكلنكر

278,612

1,544,500

410,176

2,072,270

األسمنت

274,521

1,961,300

271,375

2,512,371

نوع املنتج

املصدر :الشركة

ً
 .أمصنع شركة اإلسمنت األبيض السعودي :يعمل على إنتاج اإلسمنت األبيض ،وتصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع إلى  300ألف طن سنويا على أساس 330
يوم عمل بالسنة .وتبلغ مساحة املصنع حوالي  1مليون متر مربع.
.بمصنع إسمنت الرياض :فرع شركة اإلسمنت األبيض السعودي يعمل على إنتاج اإلسمنت البورتالندي العادي واملقاوم للكبريتات والحرارة واسمنت
التشطيبات بنسب إنتاج فعلية بلغت  %78و  %11و  %11على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م  ،وتصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع إلى  ١ .٦٥مليون طن
ً
ً
سنويا ،باإلضافة إلى خط إنتاج مزدوج بكفاءة عالية قابل إلنتاج األسمنت األبيض بقدرة إنتاجية تصل إلى  650ألف طن سنويا أو اإلسمنت البورتالندي
ً
بقدرة إنتاجية تصل إلى  ١ .٦٥مليون طن سنويا على أساس  330يوم عمل بالسنة .وتبلغ مساحة املصنع حوالي  2مليون متر مربع.
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 3 3-33التراخيص
حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات املعنية لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
الجدول رقم ( :)7التراخيص

التراخيص الصناعية
تاريخ انتهاء صالحية
الترخيص

الترخيص

رقم الترخيص

النشاط

الجهة املرخصة

وصف املنتجات

ترخيص
صناعي لشركة
اإلسمنت األبيض
السعودي

تجديد رقم ( )666بتاريخ
1439/03/08ه (املوافق
ً
2017/11/27م) تجديدا للترخيص
رقم ( )494بتاريخ 1414/06/25ه
(املوافق 1993/12/10م)

صنع
اإلسمنت
األبيض
السعودي

وزارة الصناعة
والثروة املعدنية
(وزارة الطاقة
والصناعة والثروة
ً
املعدنية سابقا)

إسمنت أبيض بطاقة إنتاجية
تبلغ  800,000طن

1442/03/07ه
(املوافق
2020/10/24م)

صنع
األسمنت
والجير
والجص
2394/

وزارة الصناعة
والثروة املعدنية
(وزارة الطاقة
والصناعة والثروة
ً
املعدنية سابقا)

·إسمنت بورتالندي عادي
بطاقة إنتاجية تبلغ
 3,750,000طن.
·إسمنت مقاوم للكبريتات
والحرارة بطاقة إنتاجية تبلغ
 1,500,000طن
·إسمنت عادي (بما يشمل
إسمنت التشطيبات) بطاقة
إنتاجية تبلغ  2,250,000طن.

1444/11/10هـ
(املوافق
2023/05/30م)

ترخيص صناعي
ألسمنت الرياض
(فرع شركة
اإلسمنت األبيض
السعودي)

الترخيص

رخصة محجر
مواد خام

ترخيص منشأة صناعية بقرار
رقم ( )411102105227وتاريخ
1441/11/11هـ (املوافق
2020/07/02م)

رقم الترخيص

موقع ومساحة
املحجر*

منطقة خشم
معضد بجبل
طويق بمحافظة
الزاحمية التابعة
إلمارة منطقة
رقم /85م وبتاريخ الرياض .وتبلغ
1429/09/13ه مساحة منطقة
الرخصة أحدى
(املوافق
عشر مليون
2008/09/13م)
وتسعمائة وسبعة
ألف وتسعمائة
وستة وعشرون
()11,907,926
متر مربع.

ترخيص املحجر
الغرض من
الجهة
املحجر
املرخصة
وزارة
الصناعة
والثروة
املعدنية
(وزارة
الطاقة
والصناعة
والثروة
املعدنية
ً
سابقا)

رسوم الترخيص

تدفع الشركة لوزارة الصناعة
ً ً
والثروة املعدنية إيجارا ثابتا
استغالل خام
الحجر الجيري
بموجب الالئحة التنفيذية
لنظام االستثمار التعديني
املوجود في املنطقة
والالزم لصناعة
والذي يبلغ عشرة آالف
( )10,000ريال سعودي لكل
اإلسمنت األبيض
كيلو متر مربع أو جزء من
واإلسمنت
البورتالندي وذلك الكيلو متر مربع للسنة أو جزء
من السنة عن منطقة الرخصة،
لتغذية مصنع
ً
اإلسمنت األبيض
ويتم دفع االيجار مقدما
السعودي ومصنع بواسطة شيك مستحق األمر
إسمنت الرياض لصالح وزارة الصناعية والثروة
املعدنية.

مدة الرخصة

ً
ً
 30عاما هجريا
أي أنها تنتهي بحلول
عام 1459ه (املوافق
2037م)

املصدر :الشركة
*فــي الوقــت الحالــي تعتبــر منطقــة خشــم معضــد بجبــل طويــق بمحافظــة املزاحميــة هــي املحجــر الوحيــد داخــل وخــارج اململكــة الــذي بإمــكان الشــركة إســتغالل خــام الحجــر الجيــري فيهــا والــازم لصناعــة اإلســمنت
األبيض واإلســمنت البورتالندي وتعتبر منطقة املحجر الحالي حصرية لصالح شــركة اإلســمنت األبيض.
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3 3-33قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة
الجدول رقم ( :)8قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة:

الرقم

العقار

ملك /
إيجار

1

أرض املحجر
(مقام عليها
مصانع
ومستودعات
الشركة
وإسكان
املوظفين)

إيجار

أرض مجاورة
ملوقع املحجر
بمحافظة
املزاحمية مقام
عليها مباني
إدارية تابعة
ملصانع الشركة

املؤجر

وزارة
الصناعة
والثروة
املعدنية

املدينة

املزاحمية

نوع
العقار

صناعي

ايجار

بلدية
محافظة
املزاحمية

املزاحمية

صناعي

3

أرض ومبنى
اإلدراة الرئي�سي

ملك

الينطبق

حي
املحمدية
-الرياض

تجاري –
مكتبي

4

أرض زراعية
بمحافظة
املزاحمية ،
ً
وحاليا يتم
استخدامها
إلقامة أي
أنشطة عامة أو
ترفيهية للشركة

ملك

2

الينطبق

محافظة
املزاحمية

زراعي

املساحة

قيمة العقار  /اإليجار

تدفع الشركة لوزارة الصناعة والثروة
ً ً
املعدنية إيجارا ثابتا بموجب الالئحة
التنفيذية لنظام االستثمار التعديني
والذي يبلغ عشرة آالف ()10,000
 11,907,926ريال سعودي لكل كيلو متر مربع أو
جزء من الكيلو متر مربع للسنة أو
متر مربع
جزء من السنة عن منطقة الرخصة،
ً
ويتم دفع االيجار مقدما بواسطة
شيك مستحق األمر لصالح وزارة
الصناعية والثروة املعدنية.

2,000,000
متر مربع

 2,160متر
مربع

 273,577متر
مربع

مدة العقد

ً
ً
 30عاما هجريا
تبدأ من تاريخ
1429/09/13هـ
(املوافق
٢٠٠٨/09/١٣م)

تدفع الشركة لبلدية محافظة
ً ً
املزاحمية إيجارا ثابتا بقيمة أربعمائة
ألف ( )400,000ريال سعودي
ً
سنويا ،يستحق الدفع في أول يوم من
كل سنة تعاقدية.

ً
ً
 20عاما هجريا
تبدأ من تاريخ
1426/05/22ه
(املوافق
٢٠٠٥/06/٢٩م)

 38,751,685ريال سعودي

الينطبق

 1,000,000ريال سعودي

الينطبق

املصدر :الشركة
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3 3-33املوظفون والسعودة
كمــا فــي تاريــخ هــذا املســتند ،بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )572موظــف منهــم ( )177موظــف ســعودي و( )395موظــف غيــر ســعودي ،وبنســبة ســعودة قدرهــا حوالــي (  ،)%31.12وتنــدرج
ً
الشــركة حاليــا تحــت النطــاق “األخضــر املرتفــع” مــن برنامــج نطاقــات للســعودة.

وتوضح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2017م و2018م و2019م ،وحتى  29فبراير 2020م.
الجدول رقم ( :)9أعداد العاملين بالشركة

2018م

2017م

 29فبراير2020م

2019م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

202

% 30

221

% 37

193

% 32

177

% 31.12

غير السعوديين

468

% 70

377

% 63

406

% 68

395

% 68.88

املجموع

670

%100

598

%100

599

%100

572

% 100

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)10توزيع املوظفين على اإلدارات

اإلدارة

2018

2017

 29فبراير2020م

2019م

غير
غير
غير
غير
ن
ن
ن
ن
السعوديو السعوديين السعوديو السعوديين السعوديو السعوديين السعوديو السعوديين

املصانع

177

427

187

352

159

383

147

374

مكتب الرئيس التنفيذي

2

4

2

1

2

1

1

1

اإلدارة املالية
إدارة املوارد البشرية والشئون
اإلدارية
إدارة السالمة املهنية

4

11

6

6

6

4

6

4

12

10

13

4

14

4

14

3

2

3

2

3

2

3

1

3

إدارة املشتريات

3

4

5

3

4

3

3

3

إدارة تقنية املعلومات

0

5

2

3

2

3

1

3

إدارة الشئون التجارية

2

3

3

4

4

4

3

3

التدقيق الداخلي

0

1

1

1

0

1

1

1

املجموع

202

468

221

377

193

406

177

395

املصدر :الشركة

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا املستند.
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم ً
سواء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل الشركة،
وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.
ً
ً
ً
وتقر الشركة بأنه لم يحدث أي إنقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل ( )12شهرا األخيرة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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4 4هيكل امللكية والهيكل التنظيمي
4 444هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)11هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1

شركة راشد للتنمية املحدودة (راشدكو)

27,856,198

278,561,980

%23.2

2

األمير /سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

9,729,729

97,297,290

%8.1

3

األمير /محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

7,324,324

73,243,240

%6.1

4

مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  420( %5مساهم)

75,089,749

750,897,490

%62.6

120,000,000

1,200,000,000

%100.00

االسم

م

املجموع
املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)12هيكل ملكية كبار املساهمين بشكل غير مباشر

عدد األسهم*

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة

1

صالح راشد عبدالرحمن الراشد

5,571,240

55,712,200

%4.64

2

عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد

5,571,240

55,712,200

%4.64

11,142,480

111,424,800

%9.29

م

االسم

املجموع

املصدر :الشركة
*إن امللكيــة غيــر مباشــرة لــكل مــن الســيد /صــاح بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد والســيد /عبداملحســن بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد ناتجــة عــن ملكيتهــم املباشــرة فــي شــركة األوائــل لالســتثمار القابضــة
بنســبة  %20لــكل منهمــا ،حيــث أن شــركة األوائــل لالســتثمار القابضــة تملــك نســبة  %100مــن شــركة راشــد للتنميــة املحــدودة (راشــدكو).
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ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
الشكل رقم ( :)1هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

%62.6

ﻣﺴﺎهﻤﻮن آﺧﺮون ) 420ﻣﺴﺎهﻢ(

%6.1

اﻷﻣ�� /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓهﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ آل
ﺳﻌﻮد

%20

%8.1

اﻷﻣ�� /ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ
آل ﺳﻌﻮد

%20

ﺻﻼح راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ

%23.2

ﺷﺮﻛﺔ راﺷﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ا��ﺪودة )راﺷﺪ�ﻮ(

%20

ﻋﺒﺪا��ﺴﻦ راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ

%20

ﻋﺒﺪاﳌﻨﻌﻢ راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ

%20

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ

 %100ﺷﺮﻛﺔ اﻷواﺋﻞ ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ راﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ

املصدر :الشركة

44444

4شركة راشد للتنمية املحدودة (راشدكو)

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة (شــركة شــخص واحــد) بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051063893وتاريــخ 1438/06/23ه (املوافــق 2017/03/22م)،
الصــادر فــي مدينــة الخبــر ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )3,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )3,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )1,000ريــال ســعودي.
ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي أنشــطة الخدمــات اإلداريــة املتكاملــة للمكاتــب .ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات املــاك فــي شــركة راشــد للتنميــة املحــدودة
(راشــدكو):
الجدول رقم ( :)13هيكل ملكية شركة راشد للتنمية املحدودة (راشدكو).

عدد الحصص

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

النسبة

شركة األوائل لالستثمار القابضة

3,000

3,000,000

%100

املجموع

3,000

3,000,000

%100

االسم

املصدر :الشركة

44444

4شركة األوائل لالستثمارالقابضة

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051064295وتاريــخ 1438/08/28ه (2017/05/25م) ،الصــادر فــي مدينــة الخبــر ،ويبلــغ
رأس مالهــا ( )1,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )1,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )1,000ريــال ســعودي.
ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو املشــاركة األخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفيــر الدعــم الــازم لهــا واســتثمار أموالهــا فــي األســهم وغيرهــا
مــن األوراق املاليــة وامتــاك العقــارات واملنقــوالت الالزمــة ملباشــرة نشــاطها وامتــاك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة
وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق املعنويــة واســتغاللها وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا ولغيرهــا .ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات املــاك فــي شــركة األوائــل لالســتثمار
القابضــة:
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الجدول رقم ( :)14هيكل ملكية شركة األوائل لالستثمار القابضة.

عدد الحصص

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

النسبة

عبدالعزيز راشد عبدالرحمن الراشد

200

200,000

%20

صالح راشد عبدالرحمن الراشد

200

200,000

%20

عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد

200

200,000

%20

عبداملنعم راشد عبدالرحمن الراشد

200

200,000

%20

عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الراشد

200

200,000

%20

1,000

1,000,000

%100

االسم

املجموع
املصدر :الشركة

4 444الهيكل التنظيمي
الشكل رقم ( :)2الهيكل التنظيمي للشركة

��ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﳌﺎ��

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋ�ﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
)ﺷﻌﻴﻞ ﺟﺎرﷲ ﻋﺎﻳﺾ(

إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌهﻨﻴﺔ
)ﺷﺎﻏﺮ(

إدارة اﳌﺸ��ﻳﺎت
)ﻳﺎﺳﺮﺳﻠﻤﺎن ا����(

اﳌﺼﻨﻊ
إدارةاﳌﺼﻨﻊ
إدارة
اﻟﻀﻮ���(
)ﺳﻠﻄﺎناﻟﻀﻮ���(
)ﺳﻠﻄﺎن

إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ

إدارة اﳌﺸ��ﻳﺎت

إدارة اﻻﻧﺘﺎج

إدارة ا��ﺎﺳﺒﺔ

إدارة اﻟﺒ�ﺌﺔ

إدارة اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت

إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻄﻮ�ﺮوا��ﻮدة

إدارة ﺗﻄﻮ�ﺮاﻷﻋﻤﺎل
)ﺻﻼح اﻟﻌﺎﻣﺮي(

اﻟﺮﺋ�ﺲ
ﻣﻜﺘﺐاﻟﺮﺋ�ﺲ
ﻣﺪﻳﺮﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻣهﻨﺪ ﻣ��ﻢ(

إدارة اﳌﻮارد اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ
)ﻣﺒﺎرك ﻓهﺪ اﻟﺪوﺳﺮي(

اﻹدارة اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻔﺪي(

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
)ﺟﺎﻓﻴﺪ أﺧﻄﺮ(

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮارد
اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت

إدارة ERP

إدارة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﺗﻄﻮ�ﺮاﻻﺟﺮاءات

إدارة اﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

إدارة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔ��

إدارة ��ﺪﻣﺎت
اﳌﺴﺎﻧﺪة-اﳌﺼﻨﻊ

إدارة ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
إدارة ا��ﺎﺟﺮ

املصدر :الشركة
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

4 444أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس:
الجدول رقم ( :)15مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس*

االسم

صالح راشد عبدالرحمن الراشد

املنصب

صفة
العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

األسهم اململوكة
االستقاللية*** الجنسية العمر

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

66

األسهم
اململوكة

“غير
“مباشرة”
مباشرة”
****
النسبة النسبة
العدد
-

-

%4.64

خالد عبدهللا عبدالعزيز امللحم

نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

64

%2.23 2,675,675

-

ناصر فضل محضار بن عقيل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

61

%2.91 3,490,117

-

عبداملحسن راشد عبدالرحمن
الراشد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

64

خليفه عبداللطيف عبدهللا امللحم

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

سعودي

68

-

-

%4.64

%4.61 5,533,255

-

فهد حزام محمد النابت

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

سعودي

52

-

-

-

شعيل جارهللا محمد عايض

عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

61

851,351

%0.71

-

حسين مسعود محمد القحطاني

أمين سر املجلس**

-

-

سعودي

30
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* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة فــي تاريــخ 1440/09/15ه (املوافــق 2019/05/20م) علــى تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة املذكوريــن أعــاه وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1440/10/12ه
(املوافق 2019/06/15م).
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1441/04/01ه (املوافق 2019/11/28م) تعيين السيد /حسين مسعود محمد القحطاني كأمين سر ملجلس اإلدارة.
*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة في كل من :
ً
·أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك مانسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.
ً
·أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة.
·أن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.
*** إن امللكيــة غيــر املباشــرة لــكل مــن الســيد /صــاح بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد والســيد /عبداملحســن بــن راشــد بــن عبدالرحمــن الراشــد ناتجــة عــن ملكيتهــم املباشــرة فــي شــركة األوائــل لالســتثمار
القابضــة بنســبة  %20لــكل منهمــا ،حيــث أن شــركة األوائــل لالســتثمار القابضــة تملــك نســبة  %100مــن شــركة راشــد للتنميــة املحــدودة (راشــدكو).
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فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس
الجدول رقم ( :)16السيرة الذاتية لصالح راشد عبدالرحمن الراشد

صالح راشد عبدالرحمن الراشد
العمر

 66سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة واشنطن في الواليات املتحدة االمريكية عام 1977م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب املدير العام لشركة راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده (تعمل في مجال املقاوالت العامة للمباني) منذ 1977م وحتى اآلن.

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2019م حتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني (تعمل في مجال الخدمات املصرفية) منذ عام 2017م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات التقنية (تعمل في مجال االستثمار التقني) منذ عام 2016م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد ايد بوتنج (تعمل في مجال اإلنشاءات) منذ عام 2015م وحتى اآلن.
·يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد للتجارة واملقاوالت (نعمل في مجال التجارة واملقاوالت) منذ عام 2016م وحتى
اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مزارع الفروج الذهبي ( تعمل في مجال إنتاج الدواجن ) منذ عام 2013م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات األعمال الكهربائية (تعمل في مجال مقاوالت مشاريع كهربائية) منذ عام
2013م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة العناية والعلوم الطبية ( تعمل في املجال الطبي) منذ عام 2015م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد والعمران (تعمل في مجال إنشاء وتطوير املجمعات السكنية) منذ عام 1970م وحتى
اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الخليجية (تعمل في مجال شبكات االتصاالت) منذ عام 2007م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إمداد الحلول لتقنية املعلومات (تعمل في مجال شبكات االتصاالت) منذ عام 2014م وحتى
اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة اليمامة الطبية (تعمل في املجال الطبي) منذ عام 2010م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة امللز املالية (تعمل في مجال الخدمات املالية)منذ عام 2008م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)17السيرة الذاتية لخالد عبدهللا عبدالعزيز امللحم

خالد عبدهللا عبدالعزيزامللحم
العمر

 64سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
·حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في اإلدارة الهندسية من جامعة إيفانسفيل في الواليات املتحدة األمريكية في عام 1981م.
·حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفيل في الواليات املتحدة األمريكية في عام 1981م.

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

·شغل منصب املدير العام في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (تعمل في مجال خدمات الطيران) خالل الفترة من عام 2006م وحتى
عام 2014م.
·شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية (تعمل في مجال خدمات اإلتصاالت) خالل الفترة من عام 2001م وحتى عام
2006م.
·شغل منصب نائب الشؤوون املالية بشركة االتصاالت السعودية (تعمل في مجال خدمات اإلتصاالت) خالل الفترة من عام 1998م وحتى عام
2001م.
·شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة املراعي لأللبان (تعمل في مجال خدمات إنتاج األغذية) خالل الفترة من عام 1997م وحتى عام 1998م.
·شغل عدة مناصب بالبنك السعودي البريطاني (تعمل في مجال الخدمات املصرفية) بين فترة 1989م وحتى 1997م من بينها منصب مدير
أول قسم الخدمات املصرفية لألفراد ومنصب املدير التنفيذي لقسم املصرفية االستثمارية ،مدير عام منطقة ،املدير اإلداري التنفيذي
لالستثمار.
·شغل منصب رئيس فريق عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل الفترة من عام 1983م وحتى عام 1989م.
·شغل منصب مهندس في قاعدة امللك عبدالعزيز – القوات الجوية امللكية السعودية خالل الفترة من عام 1981م وحتى عام 1983م.

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

·يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني ( تعمل في مجال الخدمات املصرفية) منذ عام 1996م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إعمار املدينة االقتصادية ( تعمل في قطاع إدارة وتطوير العقارات) منذ عام 2010م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة

32

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
الجدول رقم ( :)18السيرة الذاتية لناصر فضل محضار بن عقيل

ناصرفضل محضاربن عقيل
العمر

 61سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة املدنية من جامعة كولورادو/بولدر في الواليات املتحدة األمريكية عام 1989م.
·حاصل على درجة املاجستير في الهندسة املدنية  -هندسة وإدارة تشييد  -من جامعة كولورادو/بولدر في الواليات املتحدة األمريكية
عام 1985م.
·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية  -هندسة وإدارة تشييد  -من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية
عام 1981م.

الخبرات العملية

·شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 1997م وحتى عام
2016م.
·شغل منصب املدير العام لشركة إسمنت الرياض (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2006م وحتى عام 2011م.
·شغل منصب منسق قطاع اإلدارة الهندسية وعضو هيئة التدريب بمعهد اإلدارة العامة خالل الفترة من عام 1989م وحتى عام
1995م.
·عمل كباحث دراسات عليا في جامعة كولورادو – بولدر خالل الفترة من عام 1987م وحتى عام 1989م.
·عمل كمعيد في جامعة كولورادو – بولدر خالل الفترة من عام 1981م وحتى عام 1982م.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

اليوجد

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)19السيرة الذاتية لعبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد

عبداملحسن راشد عبدالرحمن الراشد
العمر

 64سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة سياتل في الواليات املتحدة االمريكية عام 1982م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب املدير التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده (تعمل في مجاالت التجارة والصناعة واالستثمار والعقار
واملقاوالت) منذ عام 1982م وحتى اآلن.
·يشغل منصب املدير التنفيذي لشركة الراشد للتنمية املحدودة (راشدكو) (تعمل في مجال أنشطة الخدمات اإلدارية املتكاملة
للمكاتب) منذ عام 2000م وحتى اآلن.
·يشغل منصب املدير التنفيذي لشركة بيت التوازن املحدودة (تعمل في مجال أعمال الصيانة والتشغيل) منذ عام 2000م وحتى
اآلن.

العضويات في
مجالس إدارة أخرى

·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة جنان العقارية (تعمل في املجال العقاري) منذ عام 2007م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سياحة العاملية (تعمل في مجال الترفيه) منذ عام 2007م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة اليمامة لالستثمار والتطوير (تعمل في مجال االستثمار) منذ عام 2014م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة الشفاء الطبية (تعمل في مجال الخدمات الطبية) منذ عام 2013م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة األغذية الفاخرة (تعمل في مجال األغذية) منذ عام 2006م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سنثومر الشرق األوسط (تعمل في املجال الصناعي) منذ عام 2010م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مدى الشرقية للتنمية والتطوير العقاري (تعمل في املجال العقاري) منذ عام 2016م
وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة الراشد للتجارة واملقاوالت (نعمل في مجال التجارة واملقاوالت) منذ عام 2012م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)20السيرة الذاتية لخليفه عبداللطيف عبدهللا امللحم

خليفة عبداللطيف عبدهللا امللحم
العمر
الجنسية
املنصب

 68سنة
سعودي
عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كولورادو في الواليات املتحدة االمريكية عام 1978م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة منظومة املباني للخرسانة مسبقة الدفع املحدودة (تعمل في مجال أعمال الخرسانة) منذ عام
2013م وحتى اآلن.
·شغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة املراجعة لدى البنك السعودي البريطاني ( تعمل في مجال
الخدمات املصرفية) خالل الفترة من عام 1985م وحتى عام 2002م.
·شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة نماء للكيمياويات (تعمل في مجال البيتروكيماويات) خالل الفترة من عام 1985م وحتى
عام 2002م.
· شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك السعودي األسباني ( تعمل في مجال الخدمات املصرفية) بمدريد بدولة أسبانيا خالل
الفترة من عام 1987م وحتى عام 1994م.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2003م حتى اآلن.

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

·يشغل منصب رئيس مجلس إدارة لشركة املتقدمة للبيتروكيماويات (تعمل في مجال البيتروكيماويات) منذ عام 2004م حتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة الجزيرة للخدمات املساندة ( تعمل في مجال التوظيف والخدمات املساندة) منذ عام
2012م حتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (تعمل في مجال النقل) منذ عام 2016م حتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة والء للتأمين التعاوني (تعمل في مجال التأمين) منذ عام 2019م حتى اآلن.

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)21السيرة الذاتية لفهد حزام محمد النابت

فهد جزام محمد النابت
العمر
الجنسية
املنصب
املؤهالت العلمية
الخبرات العملية
العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

 52سنة
سعودي
عضو مجلس إدارة
·حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام 1992م.
·يشغل منصب املدير العام لشركة املنشآت التراثية ( تعمل في مجال مقاوالت املباني التراثية) منذ عام 2018م وحتى اآلن.
·يشغل منصب املدير العام لشركة االستثمار الغذائي الوطنية (تعمل في مجال املواد الغذائية) منذ عام 1998م وحتى اآلن.
·يشغل منصب املدير العام لشركة موارد القابضة ( تعمل في مجال خدمات إدارة الشركات) منذ عام  1997وحتى اآلن.
ال يوجد

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)22السيرة الذاتية لشعيل جار هللا محمد عايض

شعيل جارهللا محمد عايض
العمر

 61سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

الرئيس التنفيذي  -عضو مجلس اإلدارة

34

مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

·حاصل على درجة املاجستير في اإلدارة الهندسية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في الواليات املتحدة االمريكية عام 1985م.
·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من جامعة جاكسون فيل في الواليات املتحدة االمريكية عام 1983م.
·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جاكسون فيل في الواليات املتحدة االمريكية عام 1983م.
·يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة اإلسمنت األبيض السعودي 2017م وحتى اآلن.
· شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل (تعمل في مجال إنتاج الحديد) خالل الفترة من عام 2013م وحتى 2016م.
· شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت املنطقة الجنوبية (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2010م
وحتى عام 2013م.
·شغل منصب املدير العام لشركة هيف (تعمل في مجاالت التجارة والصناعة واملقاوالت) – املنطقة الجنوبية خالل الفترة من عام
2007م وحتى عام 2010م.
·شغل منصب عضو لجنة املقاولين السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بأبها خالل الفترة من عام 2007م وحتى عام 2010م.
·شغل منصب مدير إدارة هندسة التوزيع في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء)  -املنطقة الجنوبية خالل
الفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م.
·شغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بأبها خالل الفترة من من عام 2003م وحتى عام 2013م.
·شغل منصب مدير كهرباء في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء) – منطقة عسير خالل الفترة من عام
2003م وحتى عام 2005م
·شغل منصب مدير إدارة التوزيع والنقل بكهرباء منطقة عسير خالل الفترة من عام 1987م وحتى عام 2003م.
·عمل كمهندس مشروع في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء) خالل الفترة من عام 1985م وحتى عام
1987م.
·يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النحاس األولى (تعمل في مجال إنتاج بودرة النحاس) منذ عام 2016م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)23السيرة الذاتية لحسين مسعود محمد القحطاني

حسين مسعود محمد القحطاني
العمر

 30سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

أمين سر مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كانبيرا في أستراليا عام 2016م.
·حاصل على دبلوم في األعمال من جامعة كانبيرا في أستراليا عام 2014م.

الخبرات العملية

·عمل كأخصائي العالقات العامة في شركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2019م وحتى اآلن.
·عمل كإداري مساعد في الجامعة العربية املفتوحة خالل الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
·شغل منصب مدير التسويق في شركة ماريتايم العربية املحدودة (تعمل في مجال إنتاج الحديد) الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية
خالل الفترة من عام 2017م وحتى عام 2018م.

املصدر :الشركة
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4 444اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)24أعضاء اإلدارة التنفيذية

م

االسم

1

شعيل جارهللا محمد عايض

املنصب

الجنسية

العمر

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

سعودي

61

تاريخ التعيين

األسهم اململوكة *
“مباشرة”
العدد النسبة

2016/12/27م 851,351

%0.71

2

سلطان صالح محمد الضويحي

مدير إدارة املصانع

سعودي

53

2001/05/28م

-

-

3

مهند محمد ذياب ملحم

مدير اإلدارة املالية

أردني

38

2018/03/25م

-

-

4

مبارك فهد مر�ضي الدوسري

مدير إدارة املوارد البشرية

سعودي

39

2004/01/14م

-

-

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املفدى

مدير اإلدارة التجارية

سعودي

41

2019/09/15م

-

-

6

جاويد أختر منظر حسين

مدير إدارة تقنية املعلومات

هندي

57

2017/04/09م

-

-

7

ياسر سلمان مسعد الجنهي

مدير إدارة املشتريات

سعودي

39

2018/10/01م

-

-

8

صالح ظافر صالح العمري

مدير إدارة تطوير األعمال

سعودي

45

2015/06/09م

-

-

9

شاغر

مدير إدارة السالمة املهنية

-

-

-

-

-

مدير إدارة التدقيق الداخلي**

باكستاني

35

2016/01/26م

-

-

 10محمد علي نزير شودري
املصدر :الشركة

* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذا املستند.
ً
** إدارة التدقيق الداخلي ترجع إداريا للجنة املراجعة.

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)25السيرة الذاتية لشعيل جارهللا محمد عايض

شعيل جارهللا محمد عايض
ً
فضال راجع القسم رقم  ٣-٤أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس
املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)26السيرة الذاتية لسلطان صالح محمد الضويحي

سلطان صالح محمد الضويحي
العمر

 53سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير إدارة املصانع

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البحرية من األكاديمية العربية للنقل البحري في اإلمارات العربية املتحدة عام 1991م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير إدارة املصانع لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام  2019حتى اآلن.
·شغل منصب مدير إدارة املشتريات في شركة اإلسمنت األبيض السعودي خالل الفترة من عام 2017م وحتى عام 2019م.
·شغل منصب مدير إدارة املشاريع في شركة اإلسمنت األبيض السعودي خالل الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م
·شغل منصب مدير إدارة الصيانة في شركة اإلسمنت األبيض السعودي خالل الفترة من عام 2013م وحتى عام 2016م.

املصدر :الشركة
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
الجدول رقم ( :)27السيرة الذاتية ملهند محمد ذياب ملحم

مهند محمد ذياب ملحم
العمر

 38سنة

الجنسية

أردني

املنصب

مدير اإلدارة املالية

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة املاجستير في املحاسبة من جامعة األكاديمية العربية في األردن عام 2006م.
·حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة الزيتونة في األردن عام 2003م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير اإلدارة املالية لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2018م وحتى اآلن.
·شغل منصب املدير املالي في شركة إسمنت أم القرى (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2016م وحتى عام
2018م.
·شغل منصب املدير املالي في شركة إسمنت املنطقة الشمالية (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2012م وحتى
2016م.
·شغل منصب املدير املالي في مجموعة الحكير (الترفيه والضيافة) خالل الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)28السيرة الذاتية ملبارك فهد مر�ضي الدوسري

مبارك فهد مر�ضي الدوسري
العمر

 39سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير إدارة املوارد البشرية

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في املوارد البشرية من جامعة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعودية عام 2002م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير املوارد البشرية لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2018م حتى اآلن.
·شغل منصب مدير التوظيف في شركة اإلسمنت األبيض السعودي خالل الفترة من عام 2014م وحتى عام 2017م.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)29السيرة الذاتية لعبدالرحمن محمد عبدالرحمن املفدى

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املفدى
العمر

 41سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير اإلدارة التجارية

املؤهالت العلمية

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
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·حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة امللك فيصل في اململكة العربية السعودية عام 2004م.
·يشغل منصب مدير اإلدارة التجارية لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2019م وحتى
اآلن.
·شغل منصب مدير االتصاالت اإلستراتيجية في وزارة اإلسكان (جهة حكومية) خالل الفترة من عام 2018م وحتى عام 2019م.
·شغل منصب مدير التسويق واالتصاالت في وزارة اإلسكان (جهة حكومية) خالل الفترة من شهر مارس 2018م وحتى شهر أكتوبر
2018م.
·شغل منصب مدير التسويق في الشركة السعودية للنقل العام (تعمل في قطاع النقل) خالل الفترة من عام 2017م وحتى عام
2018م.
·شغل منصب املدير العام في شركة استشارات نبض التسويق (تعمل في مجال اسستشارات التسويق) خالل الفترة من عام 2015م
وحتى عام 2017م.
·شغل منصب مدير التسويق في شركة اإلتصاالت السعودية (تعمل في مجال خدمات اإلتصاالت) خالل الفترة من عام 2010م وحتى
عام 2015م.

الجدول رقم ( :)30السيرة الذاتية لجاويد أختر منظر حسين

جاويد أخترمنظرحسين
العمر

 57سنة

الجنسية

هندي

املنصب

مدير إدارة تقنية املعلومات

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة ران�شي في الهند عام 1984م
·حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة مانيبال في الهند عام 2010م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير إدارة تقنية املعلومات لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2017م
وحتى اآلن.
·شغل منصب مدير تقنية املعلومات في شركة إسمنت الجنوبية (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2010م وحتى
عام 2016م.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)31السيرة الذاتية لياسر سلمان مسعد الجنهي

ياسرسلمان مسعد الجنهي
العمر

 39سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير إدارة املشتريات

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدراة من الجامعة العربية للعلوم والتكنلوجيا في جمهورية مصر العربية عام 2010م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير إدارة املشتريات لشركة اإلسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) منذ عام 2018م وحتى اآلن.
·شغل منصب مدير عالقات املوردين والخدمات اللوجستية في شركة إسمنت الصفوة (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من
عام 2015م وحتى عام 2018م.
·شغل منصب مدير الخدمات اللوجستية والتوزيع في شركة إسمنت الصفوة (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام
2009م وحتى عام 2015م.

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)32السيرة الذاتية لصالح ظافر صالح العمري

صالح ظافرصالح العمري
العمر

 45سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير إدارة تطوير األعمال

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض عام 2018م.
·حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية التقنية بالرياض عام 2000م.
·حاصل على دبلوم في اآلالت واملعدات الكهربائية من الكلية الجامعية املتوسطة باململكة األردنية الهاشمية عام 1997م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير إدارة تطوير األعمال في شركة األسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) من عام 2015م حتى
اآلن.
·شغل منصب مدير الصيانة في شركة األسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2011م وحتى
عام 2013م.
·شغل منصب نائب املدير العام في شركة أسمنت املدينة (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2013م وحتى عام
2015م.
·شغل منصب مدير األتمتة في شركة اسمنت اليمامه (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2009م وحتى عام 2011م.
·شغل منصب مهندس كهرباء ومدير مشروع في شركة أسمنت القصيم (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2004م
وحتى عام 2006م.
·شغل منصب مهندس كهرباء في شركة اسمنت تبوك (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 2003م وحتى عام 2003م.
·شغل منصب مهندس كهرباء في شركة اسمنت اليمامة (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من عام 1997م وحتى عام 2000م.

املصدر :الشركة
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي
الجدول رقم ( :)33السيرة الذاتية ملحمد علي نزير

محمد علي نزيرشودري
العمر

35

الجنسية

باكستاني

املنصب

مدير إدارة التدقيق الداخلي

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة أكسفورد بروكس في بريطانيا عام 2011م
·حاصل على درجة املاجستير في املحاسبة من جامعة لندن في بريطانيا عام 2016م

الخبرات العملية

·يشغل منصب مدير إدارة التدقيق الداخلي في شركة األسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) من عام  2016م
حتى اآلن.
·شغل منصب أخصائي تخطيط موازنة مالية في شركة األسمنت األبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج األسمنت) خالل الفترة من
عام 2015م وحتى عام 2016م.
·شغل منصب نائب مدير املراجعة الداخلية في شركة باكستان لألوراق املالية املحدودة (تعمل في قطاع الخدمات املالية في دولة
باكستان) خالل الفترة من عام 2013م وحتى عام 2014م.
·شغل منصب مشرف تدقيق في شركة كي بي أم جي محاسبون قانونيون (تعمل في قطاع خدمات التدقيق املالي في دولة باكستان)
خالل الفترة من عام 2009م وحتى عام 2012م.

املصدر :الشركة

4 444لجان الشركة
تلتــزم الشــركة بكافــة متطلبــات الحوكمــة اإللزاميــة الــواردة فــي نظــام الشــركات ،وتتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصل
ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين.
ً
قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء باملتطلبات النظامية ذات العالقة وفيما
يلي وصف للجنة املراجعة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين.

44444

4لجنة املراجعة

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي تاريــخ 1441/08/07ه (املوافــق 2020/03/31م) علــى تشــكيل لجنــة املراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا
ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم للــدورة األولــى والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1440/10/12ه ـ (املوافــق 2019/06/15م) وملــدة ثــاث ( )3ســنوات.

44444

4اختصاصات لجنة املراجعة

تختــص لجنــة املراجعــة بوضــع االقتراحــات والنظــم املاليــة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي الشــركة ،كمــا لهــا أن تقــوم بإقت ـراح نظــام مالــي يخــدم الشــركة ،وللجنــة طلــب القوائــم
املاليــة الدوريــة والســنوية مــن إدارة الشــركة وتقــوم بتحليــل هــذه القوائــم والتقاريــر وتقديــم االقتراحــات والتوصيــات إلدارة الشــركة ،وكافــة املهــام والواجبــات ومــا قــد
ً
يصــدر عــن وزارة التجــارة الحقــا ،وتقــوم برفــع تقريــر نصــف ســنوي إلــى مجلــس اإلدارة إلحاطتــه واعتمــاد مايلــزم.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)34أعضاء لجنة املراجعة

االسم

الوظيفة

خالد عبدهللا عبدالعزيز امللحم

رئيس

منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

عضو

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع

عضو

املصدر :الشركة
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وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)35السيرة الذاتية لخالد عبدهللا عبدالعزيز امللحم

خالد عبدهللا عبدالعزيزامللحم
ً
فضال راجع القسم رقم  ٣-٤أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس
املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)36السيرة الذاتية ملنصور عبدالعزيز راشد البصيلي

منصور عبدالعزيزراشد البصيلي
العمر

 60سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو لجنة املراجعة

املؤهالت العلمية

·حاصل على درجة البكالوريوس في القانون واألنظمة من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام 1984م.

الخبرات العملية
وعضويات مجلس
اإلدارة

·يشغل منصب عضو لجنة املراجعة في شركة اإلسمنت األبيض السعودي منذ عام 2019م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة منذ عام 2019م وحتى اآلن.
·يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري منذ عام 2018م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة املتحدة لإللكترونيات – إكسترا منذ عام 2016م وحتى اآلن.
·يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة اتش اس بس �سي العربية السعودية منذ عام 2015م وحتى اآلن.
·يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للخدمات األرضية منذ عام 2015م وحتى اآلن.
·شغل عدة مناصب منها املدير العام التنفيذي للشؤون القانونية واألمين العام لدى البنك السعودي البريطاني خالل الفترة من عام
1994م وحتى عام 2014م.
· يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني منذ عام  2014وحتى عام 2019م.

املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)37السيرة الذاتية ملحمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع

محمد عبدالعزيزعبدالرحمن الشايع
العمر

 52سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو لجنة املراجعة

املؤهالت العلمية

·حاصل على شهادة زمالة املراجع الداخلي املعتمد ( )CIAمن معهد املدققين الداخليين في الواليات املتحدة األمريكية في عام
2003م.
·حاصل على شهادة املحاسب القانوني املعتمد ( )CPAمن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية في
عام 2000م.
·حاصل على شهادة املحاسب القانوني املعتمد ( )CPAمن املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين املعتمدين في الواليات املتحدة
األمريكية في عام 1999م.
·حاصل على درجة البكالورويوس في املحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية بدولة اململكة العربية السعودية عام
1990م.
·حاصل على درجة املاجستير في املحاسبة من جامعة إلينوي في الواليات املتحدة االمريكية عام 1998م.

الخبرات العملية

·يشغل منصب عضو لجنة املراجعة في شركة اإلسمنت األبيض السعودي منذ عام 2019م وحتى اآلن.
·شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين خالل الفترة من عام 2016م وحتى عام 2017م.
·شغل منصب املدير العام لإلشراف على الشركات املالية في مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة من عام 2012م وحتى
عام 2014م.
·شغل منصب مدير اإلشراف على شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة من عام 2007م وحتى عام
2012م.

املصدر :الشركة
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

5 5سياسة توزيع األرباح
وفق النظام األسا�سي للشركة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
.1

1يجنب سنويا ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
املذكور ( )%30من رأس املال املدفوع .ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص إلغراض محددة وذلك حسب ما
تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.

.2

2للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين .وللجمعية العامة العادية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية
ً
لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.

.3

3يستخدم االحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة ،أو زيادة رأس املال .وإذا جاوز هذا االحتياطي ( )%30من رأس املال املدفوع ،جاز للجمعية العامة
ً
العادية أن تقرر توزيع الزيادة على املساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر لهم في نظام الشركة
األسا�سي.
ً
4ال يجوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية .وإذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصا لغرض معين ،جاز للجمعية
العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو املساهمين.

.5

5يجوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح املبقاة واالحتياطات االتفاقية القابلة للتوزيع لسداد املبلغ املتبقي من قيمة السهم أو جزء منه ،على أال
يخل ذلك باملساواة بين املساهمين.

.6

6توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على املساهمين بعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى كالتالي:

.4

·يــوزع مــن الباقــي للمســاهمين نســبة تمثــل  %5خمســة باملائــة مــن رأس املــال املدفــوع ،فــإذا كانــت األربــاح الباقيــة أقــل مــن قيمــة النســبة املذكــورة ال يجــوز
املطالبــة بهــا مــن أربــاح الســنوات التاليــة.
·يخصــص ( %10عشــرة باملائــة) مــن الباقــي ملكافــأة مجلــس اإلدارة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة ( )76مــن نظــام الشــركات .يــوزع الباقــي بعــد
ذلــك علــى املســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح أو يرحــل إلــى األعــوام القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق عليــه الجمعيــة العامــة.
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح ملالكي
ً
األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق .وتستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ
مستند التسجيل هذا وعن السنوات املالية التي تليها.
يوضــح الجــدول التالــي األربــاح التــي قامــت الشــركة بتوزيعهــا خــال الســنة املاليــة فــي  31ديســمبر 2018م والســنة املاليــة فــي  31ديســمبر 2019م ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم
اإلعــان أو توزيــع أربــاح أخــرى حتــى تاريــخ هــذا املســتند:
الجدول رقم ( :)38توزيع األرباح

2018م

2019م

البيان
صافي الربح (ريال سعودي)

66,179,647

190,039,978

توزيعات األرباح املعلنة

60,000,000

* 210,000,000

* *60,323,923

***114,015,119

****0.55

****1.58

%90.7

%110.5

توزيعات األرباح املدفوعة خالل الفترة
ربحية السهم
نسبة توزيعات األرباح املعلنة إلى صافي الدخل
املصدر :الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ 1441/08/07ه (املوافق 2020/03/31م) على توزيع أرباح بقيمة  210مليون ريال سعودي عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م
بواقع  ١٫٧٥ريال للسهم الواحد.
** حسب الجدول أعاله ،فإن التوزيعات املدفوعة خالل عام 2018م تزيد بقيمة ( )٣٢٣٫٩٢٣ريال عن التوزيعات املعلنة حيث أن الزيادة تخص أرباح مستحقة الدفع عن سنوات سابقة لبعض
املساهمين.
*** حسب الجدول أعاله ،فإن التوزيعات املدفوعة خالل عام 2019م تقل بقيمة (  ) 95,984,881ريال عن التوزيعات املعلنة بسبب وجود توزيعات نقدية لم يتم قيدها حتى تاريخ إعداد
القوائم املالية بسبب عدم استالم تفاصيل الحسابات البنكية لبعض املساهمين أو عدم استالم الشيكات الخاصة ملساهمين آخرين وموافقة الجمعية العامة املنعقدة في تاريخ 1441/08/07ه
(املوافق 2020/03/31م) على زيادة قيمة التوزيعات النقدية لتصل إلى  210مليون ريال سعودي .كما بلغ رصيد التوزيعات املستحقة حسب في القوائم املالية املراجعة كما في  31ديسمبر 2019م
( )9,928,720ريال سعودي.
**** تم احتساب القيمة على أساس أن عدد األسهم  120,000,000سهم كما في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م و كما في السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنة املالية في  31ديسمبر 2018م و السنة املالية في  31ديسمبر 2019م  ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات
بتوزيع أرباح في املستقبل.
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6 6تكاليف اإلدراج املباشر
من املتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية مبلغ مليون ومائتين ألف ( )1,200,000ريال سعودي ،والتي تشمل أتعاب
املستشار املالي ،واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة باإلدراج املباشر في السوق املوازية .وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج ،وسيتم تضمين تكاليف اإلدراج
ً
املباشر ضمن مصاريف الشركة ،علما بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق املالية وبعد اإلدراج.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

7 7اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
ً
ُ
1 .1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال املصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل الـ ( )12شهرا األخيرة.
ُ
ُ
2 .2لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل املصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما
يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.
أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري ُ
3 .3لم يكن هناك ّ
للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
ُ
ألي من أقربائهم ّ
ّ
أي سهم أو مصلحة من أي نوع في املصدر.
4 .4بخالف ما ورد في الصفحات (د ،ي )٣١ ،٢٨ ،في هذا املستند ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ
5 .5الشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية بخالف ماورد في البند رقم ( ٢٦-١-٢املخاطر املتعلقة بالدعاوي القضائية والغرامات) من القسم
الفرعي رقم ( ١-٢املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها من القسم رقم ( 2عوامل املخاطرة).
6 .6ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
7 .7أن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة
8 .8أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق املالية لم يتم تضمينها في هذا املستند
 9 .9أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص واملوافقات األساسية املطلوبة ملمارسة أنشطتها
1010أن الشركة قد حصلت على جميع املوافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق املوازية.
 1111باستثناء ما ورد في قسم عوامل املخاطرة ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من املمكن أن تؤثر على قرار املستثمرين
املحتملين في االستثمار في أسهم الشركة
ً
ى
 1212ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاو أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي
 1313ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما
 1414ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدر
 1515أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة ولم
يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
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8 8املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج املباشروشروطه
8 888تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية
تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا املســتند إلــى هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ،وتــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة
واســتيفاء جميــع املتطلبــات ،وتــم الحصــول علــى جميــع املوافقــات املتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،بمــا فــي ذلــك موافقــة
الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

8 888سعرالسهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم
ً
ال توجــد صفقــات طــرح خــاص تمــت مؤخ ـرا علــى أســهم الشــركة ،وفــي حــال حدثــت مثــل هــذه الصفقــات فإنــه يتــم نقــل امللكيــة بموجــب عقــد بيــع بيــن الطرفيــن وليــس
للشــركة عالقــة فــي معرفــة ســعر البيــع الــذي تــم بينهــم .
ً
تــم تحديــد الســعر االسترشــادي مــن خــال تحديــد القيمــة الســوقية العادلــة للشــركة والتــي قامــت بهــا شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة .وفقــا لذلك،يبلــغ الســعر االسترشــادي
للســهم عشــرين ( )20ريــال ســعودي ،وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه بــأن رأس مــال الشــركة يبلــغ مليــار ومئتيــن
مليــون ( )1,200,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة وعشــرين مليــون ( )120,000,000ســهم عــادي.
ً
يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنـ ًـاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عــن طريــق آليــة م ـزاد االفتتــاح وهــي فتــرة تســبق افتتــاح الســوق (مــن الســاعة  ٩:٣٠صباحــا
ً
إلــى الســاعة  ١٠:٠٠صباحــا) ،ويمكــن للمســتثمرين خــال هــذه الفتــرة إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،ومــن ثــم يقــوم نظــام التــداول بإيجــاد الســعر العــادل الــذي يتــم عنــده
ً
ً
تنفيــذ األوامــر بعــد مطابقتهــا فــي فتــرة امل ـزاد ،ويكــون ســعر التنفيــذ هــو ســعر االفتتــاح مــع نســبة تذبــذب يوميــة مســموح بهــا تبلــغ ( %20ارتفاعــا وهبوطا) .ويعتبــر الســعر
االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة الســوقية العادلــة وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط ،وتحســب الســوق أســعار االفتتــاح واإلغــاق حســب اآلتــي:
1 .1يحدد نظام التداول سعر الحد األق�صى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق املالية.
2 .2إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها ،يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى املتبقي ،وهو عدد األوراق املالية غير
املطابقة بهذا السعر.
3 .3إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
ً
 .أاألعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط.
ً
 .باألقل سعرا عند عدم توازن الكميةغير املطابقية في طرف البيع فقط.
 .ج(ج) متوســط أســعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين (البيع والشـراء) .يقرب متوســط الســعرين إلى أقرب وحدة تغير الســعر
عنــد اإلمكان.
يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في اململكة .و يتبع يوم التداول تسلسل الجلسات املحدد في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ( :)39تسلسل الجلسات

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد االفتتاح
الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ

الجدول الزمني
10:00 – 9:30
15:00- 10:00
15:10- 15:00

الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق
الجلسة الرابعة :التداول على سعر اإلغالق

15:20 – 15:10

الجلسة الخامسة :السوق مغلق

16:00 – 15:00

املصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول

·يتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــال الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة ،ويتــاح تعديــل صالحيــة األمــر وإلغــاؤه خــال
الجلســة الخامســة ،ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر املنفــذة خــال يــوم التــداول.
·تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محددي (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة
ُ
·تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
ً
يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خالل  30ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين في الجدول أعاله.
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مـسـت ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـس ـج ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
شركة اإلسمنت األبيض السعودي

8 888األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة
88888

8تعليق اإلدراج أو إلغائه

ً
أيجوز للهيئة تعليق تداول األوراق املالية املدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
ً
 1 -1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ً
ً
2 -2إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3 -3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
ق
4 -4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السو .
5 -5عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عك�ســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة املقترحــة .وفــي حــال أعلنــت الشــركة عــن معلومــات كافيــة تتعلــق بالكيــان
املســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة ،بعــد إعــان الشــركة ،بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة املقترحــة لالســتحواذ العك�ســي ،فللهيئــة
اتخــاذ ق ـرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه املرحلــة.
ً
6 -6عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العك�سي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا لذلك.
َ
ُ
7 -7إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة املحــددة فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد م�ضــي املــدة املحــددة فــي الفقــرة الفرعيــة ()1
مــن الفقــرة (د) مــن املــادة الثانيــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج.

)

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس.
8 -8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.
9 -9عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
1010عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
) بيخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
1 -1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
ق
2 -2أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسو .
ُ
3 -3التزام املصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
ً
4 -4عنــد صــدور حكــم املحكمــة النهائــي بافتتــاح إج ـراء إعــادة التنظيــم املالــي للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقفــا عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل
الجهــة املختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )13مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة السادســة والثالثــون لقواعــد اإلدراج.
)

)
)
)
)
)
)

جتعلق السوق تداول األوراق املالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
ّ
1 -1عند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماتها املالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2 -2عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم املاليــة للشــركة رأي معــارض أو امتنــاع عــن إبــداء الـرأي إلــى حيــن إزالــة الـرأي املعــارض أو االمتنــاع عــن إبــداء
الرأي.
3 -3إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة املحــددة فــي البابيــن الثانــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد م�ضــي املهلــة التــي تحددهــا الســوق املاليــة للشــركة لتصحيــح
أوضاعهــا مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك.
4 -4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
دترفــع الســوق التعليــق املشــار إليــه فــي الفق ـرات ( )1و( )2و( )3مــن الفقــرة (ج) مــن املــادة السادســة والثالثــون لقواعــد اإلدراج ،بعــد م�ضــي جلســة تــداول واحــدة
تلــي انتفــاء ســبب التعليــق ،وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم املصــدر خــارج املنصــة ،ترفــع الســوق التعليــق خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة جلســات تــداول تلــي انتفــاء
ســبب التعليــق.
ل
هيجوز للسوق
أي من الحاالت الواردة في الفقرة
حدوث
املرجح
من
أت
إدا
اجها
إد
إلغاء
أو
مدرجة
مالية
أوراق
أي
تداو
تعليق
الهيئة
على
تقترح
أن
وقت
أي
في
ر
ر
ٍ
(أ) من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
ويجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
اءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة.
زإذا استمر تعليق تداول األسهم مدة( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجر ٍ
حعنــد إكمــال الشــركة لعمليــة اســتحواذ عك�ســي ،يلغــى إدراج أســهم الشــركة .وإذا رغبــت الشــركة فــي إعــادة إدراج أســهمها ،فعليهــا تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمها
ً
وفقــا لقواعــد اإلدراج واســتيفاء املتطلبــات ذات العالقــة املنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة.
تخل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة ً
طال ّ
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

88888
)

8اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها املالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على الشركة تقديم
طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق املالية بذلك ،وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية:
1 .1األسباب املحددة لطلب اإللغاء.
2 .2نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3 .3نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذها الشركة.
4 .4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
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) بيجوز للهيئة ً
بناء على تقديرها  -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.) جيجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
) دعند إلغاء اإلدراج ً
بناء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب
اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.

88888
)
)
)
)
)

8التعليق املؤقت

ً
أيجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها املالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب نظام
السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق املالية
لذلك املصدر فور تلقيها للطلب.
ً
مؤقتا ً
بعند تعليق التداول
بناء على طلب املصدر ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في  -أقرب وقت ممكن  -عن سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة
الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
ً
جيجوز للهيئة ّأن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة وترى أن تلك
الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق املالية أو تخل بحماية املستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها املالية للتعليق املؤقت للتداول االستمرار في
االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) املذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ،ومن املحتمل أن
تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين.
هيرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق املالية خالف ذلك.

88888

8رفع التعليق

ً
يخضع رفع تعليق التداول املفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم (« )١-٣-٨تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات اآلتية:
) أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
) بأن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
) جالتزام املصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
اءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة إلغــاء إدراج األوراق املاليــة
وإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق املاليــة مــدة ســتة أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجـر ٍ
للشركة.

88888

8إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ُ
إذا رغــب املصــدر فــي إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء طلــب إدراجهــا ،يجــب عليــه تقديــم طلــب جديــد وفــق اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة
وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج.

8 888القرارات واملوافقات التي ستدرج األسهم بموجبها
تتمثل القرارات واملوافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
)1

1قـرار مجلــس إدارة الشــركة الصــادر بتاريــخ 1441/04/07ه ـ (املوافــق 2019/12/04م) باملوافقــة علــى اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة وذلــك
بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة.

)2

2موافقــة شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب اإلدراج املباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة وذلــك بتاريــخ 1441/07/23ه (املوافــق
2020/03/18م).

)3

3موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق املوازيــة ،وقــد تــم اإلعــان عــن هــذه املوافقــة فــي موقــع هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ
١٤٤١/١١/٩ه ـ (املوافــق ٢٠٢٠/٦/٣٠م).

8 888الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):
ً
يحظــر علــى كبــار املســاهمين املذكوريــن فــي الصفحــة (ح) فــي هــذا املســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر ( )12شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق
املوازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة املســبقة.
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8 888نبذة عن السوق املالية السعودية (تداول)
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق املاليــة اإللكترونــي ،وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي اململكــة عــام 1990م .تتــم عمليــة
التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ًـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس
ً
ً
علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــا وحتــى الســاعة  3عص ـرا ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن
ً
ً
الســاعة  9:30صباحــا وحتــى الســاعة  10صباحــا.
ً
ً
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــا للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوال وهــي األوامــر املشــتملة
ً
علــى أفضــل األســعار ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــا لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن املعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري ملــزودي
ً
املعلومــات املعروفيــن مثــل “رويتــرز” .وتتــم تســوية الصفقــات آليــا خــال يومــي عمــل حســب (.)T+٢
وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القـرارات واملعلومــات املهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام “تــداول” .ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق ،بهــدف
ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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9 9املستندات املتاحة للمعاينة
ً
ســتكون املســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي املقــر الرئيــس للشــركة خــال أيــام العمــل (مــن األحــد إلــى الخميــس) بيــن الســاعة  9صباحــا إلــى الســاعة  4مسـ ًـاء ،أو مــن
خــال غرفــة بيانــات افتراضيــة ســيتيحها املستشــار املالــي «شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة» للمســتثمرين املؤهليــن عنــد طلبهــم مــن خــال البريــد اإللكترونــي للمستشــار املالــي:
( ،)Info@falcom.com.saوذلــك ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ 1441/12/21ه (املوافــق 2020/08/11م) وحتــى تاريــخ 1442/01/11ه (املوافــق 2020/08/30م) (علــى أال تقــل
تلــك الفتــرة عــن ( )7أيــام قبــل اإلدراج):
·النظام األسا�سي للشركة وعقد التأسيس.
·السجل التجاري للشركة.
·موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية.
·موافقة شركة السوق املالية السعودية (تداول) على اإلدراج.
·موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
·اآللية التي ُحدد ً
بناء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية (تقرير تقييم للمصدر من قبل املستشار املالي)
·القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2019م.
·خطابات املوافقة من:
.

أاملستشار املالي (شركة فالكم للخدمات املالية) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.

.

باملحاسب القانوني (برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته.
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	10تقريراملحاسب القانوني
1 0-1القوائم املالية املراجعة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2018م
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