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1- الشركة 

ال�سلمانية،  الريا�ض حي  مدينة  الرئي�سي  ومقرها  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  »ال�سركة«( هي  بـ  التكميلية  الن�سرة  هذه  اإليها يف  )وي�سار  القرى  اأم  اإ�سمنت  �سركة 
1434/08/25هـ  وتاريخ  )214/ق(  رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  وتاأ�س�ست  ال�سعودية،  العربية  اململكة   ،11433 الربيدي  الرمز   10182 �ض.ب  التحلية  �سارع 

)املوافق2013/07/04م(، وال�سجل التجاري رقم 1010382514 وتاريخ 1434/08/28هـ )املوافق 2013/07/07م(.

2- فترة االكتتاب 

من يوم الثالثاء 1435/6/29هـ )املوافق 2014/4/29م( اإلى نهاية يوم االثنني 1435/7/6هـ )املوافق2014/5/5م(.

3- مالحظة هامة 

يقر اأع�ساء جمل�ض االإدارة الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحة )2( باأن ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه )» ن�سرة االإ�سدار التكميلية«( قدمت اإلى الهيئة و�سدرت 
بتاريخ 1435/6/28هـ )املوافق 2014/4/28م( وهي مكملة لن�سرة االإ�سدار املوؤرخة يف 1435/6/8هـ )املوافق 2014/4/8م( ال�سادرة عن ال�سركة.

يجب قراءة ن�سرة االإ�سدار التكميلية اإلى جانب ن�سرة االإ�سدار ويتعني على كل من يقراأ هذه الن�سرة احل�سول على ا�ست�سارة مهنية حمايدة وم�ستقلة حيث مت اإعداد 
هذه الن�سرة دون االأخذ يف احل�سبان اأهداف امل�ستثمر الفرد والو�سع املايل له.

�سيكون للم�سطلحات امل�ستخدمة يف ن�سرة االإ�سدار التكميلية نف�ض املعاين املحددة لها يف ن�سرة االإ�سدار.

مينع منعًا باتًا توزيع ن�سرة االإ�سدار التكميلية وبيع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب الأي �سخ�ض غري امل�ستثمرين املذكور و�سفهم يف ن�سرة االإ�سدار اأو يف اأي بلد اآخر 
�سوى اململكة العربية ال�سعودية. وتلفت ال�سركة وامل�ساهمون املوؤ�س�سون وامل�ست�سار املايل عناية م�ستلمي ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه اإلى �سرورة التعرف على جميع 

هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

4- سبب إصدار نشرة إصدار تكميلية   

ت�صرتط الهيئة على ال�صركة امل�صدرة اأن تقدم اإليه� ن�صرة اإ�صدار تكميلية اإذا علمت ال�صركة امل�صدرة يف اأي وقت من ت�ريخ ن�صر ن�صرة الإ�صدار وقبل الإدراج ب�أي 
من االآتي:

1- وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج.

2- ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار.

وقد علمت ال�سركة مبعلومات جديدة ن�ساأت بعد تاريخ موافقة الهيئة على ن�سرة االإ�سدار وترى ال�سركة يف راأيها اأنها حتدث تغيريًا مهمًا يف اأمور جوهرية وردت يف 
ن�سرة االإ�سدار. ويقر كل من ال�سركة واأع�ساء جمل�ض االإدارة الذي تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )2( بعدم وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية اأو م�سائل اإ�سافية 

مهمة غري التي اأف�سح عنها يف ن�سرة االإ�سدار التكميلية.

5- المعلومات الجديدة 

بتاريخ 1435/4/25هـ )املوافق 2014/2/25م( عقدت �سركة اإ�سمنت اأم القرى جمعيتها العامة غري العادية وذلك بغر�ض االآتي:

1- املوافقة على زيادة راأ�ض مال ال�سركة من )275( مليون ريال اإلى )550( مليون ريال وذلك باإ�سدار )27٫500٫000( �سهم جديد بنف�ض القيمة اال�سمية 
لل�سهم يتم االكتتاب بها من اجلمهور عند الطرح العام وتفوي�ض جمل�ض االإدارة با�ستكمال اإجراءات الطرح العام.

امل�سدرة  االأ�سهم  االكتتاب يف  االأولوية يف  العادية عن حق  العامة غري  انعقاد اجلمعية  يوم  ال�سركة  ب�سجالت  املقيدين  امل�ساهمني  تنازل  املوافقة على   -2
اجلديدة والبالغة )27٫500٫000( �سهم.

3- املوافقة على تعديل املادة رقم )7( واملادة رقم )8( من النظام االأ�سا�سي واملتعلقة براأ�ض املال واالكتتاب.

4- املوافقة على الئحة جلنة املراجعة.

5- املوافقة على لئحة جلنة الرت�صيح�ت واملك�ف�آت.

6- املوافقة على تعديل املادة رقم )18( من النظام االأ�سا�سي وذلك بزيادة اأع�ساء جمل�ض االإدارة من خم�سة اأع�ساء اإلى �ستة اأع�ساء.
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وبتاريخ  ال�سركة.  م�ساهمي  ت�سويت  خالل  من  �ساد�ض  كع�سو  اجلمعية  هذه  يف  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  لع�سوية  العي  �سعيد  بن  اأحمد  بتعيني  ال�سركة  وقامت 
1435/6/16هـ )املوافق 2014/4/16م(. اأُخطرت ال�سركة من قبل وزارة التجارة وال�سناعة بعدم �سحة ع�سوية اأحمد بن �سعيد العي وذلك ب�سبب خطاأ اإجرائي 
متعلق ب�إعداد م�صودة الدعوة للجمعية الع�مة غري الع�دية لل�صركة وعدم القي�م حينئذ ب�إجراءات فتح ب�ب الرت�صح لع�صوية املجل�س. وبن�ًء على ذلك، يعد من�صب 

الع�سو ال�ساد�ض �ساغر ويتاألف جمل�ض االإدارة حاليًا من االأع�ساء التالية تفا�سيلهم:

العمراجلن�سيةال�سفةاملن�سبجهة التمثيلاال�سمم

 امللكية املبا�سرة
 قبل الطرح

 امللكية الغري املبا�سرة
 قبل الطرح

ن�سبة عدد االأ�سهم
االمتالك 

)%(

ن�سبة عدد االأ�سهم
االمتالك 

)%(

عبدالعزيز 1
عمران العمران

�سركة 
عبدالعزيز 

عمران 
العمران 
و�سركاه

رئي�ض 
جمل�ض 
االدارة

غري تنفيذي/ 
غري م�ستقل

6٫86%1٫886٫027--49�سعودي

عبداهلل 2
عبدالعزيز 

العبداللطيف

ع�سو -
جمل�ض 

اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

--1٫35%33370٫000�سعودي

�سالح ابراهيم 3
اخلليفي

ع�سو -
جمل�ض 

اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----56�سعودي

�سعود حممد 4
ال�سبهان

ع�سو -
جمل�ض 

اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----41�سعودي

فواز حمد 5
الفواز

ع�سو -
جمل�ض 

اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

----57�سعودي

�ساغر6

امل�سدر : ال�سركة

�صتقوم ال�صركة بفتح ب�ب الرت�صح اأم�م اجلمهور للرت�صح لع�صوية جمل�س الإدارة ال�ص�غرة خالل �صتة اأ�صهر من اإدراج اأ�صهم ال�صركة يف ال�صوق امل�لية ال�صعودية. 
و�ستقوم ال�سركة باالإعالن بعد االإدراج عن تفا�سيل عقد اجلمعية العامة املتعلقة بالت�سويت على املر�سحني وتعيني الع�سو يف املن�سب ال�ساغر.


