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)Saudi Lime( نشرة إصدار الشركة السعودية للصناعات الجيرية
ذات  الشركة من  بتحول  الترخيص  بالموافقة على  القاضي  )الموافق 2011/01/02م(  وتاريخ 1432/01/27هـ  )35/ق(  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تأسست  شركة مساهمة مقفلة سعودية 
مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة والقرار الوزاري رقم )58/ق( وتاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م( القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة. هي مقيدة في السجل 

التجاري للشركات المساهمة في مدينة الرياض بموجب شهادة رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م(.
طرح عدد مليوني )2,000,000( سهم عادي جديد تمثل نسبة حوالي )9.09%( من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح )والتي تمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة قبل الزيادة(، وذلك من 

خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره سبعة عشر ريااًل سعوديًا )17( ريال سعودي للسهم الواحد.

الشركة السعودية للصناعات الجيرية )ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "الُمصدر" 
باسم  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  بدايًة  تأّسست  الجيرية"(  "الصناعات  أو 
التجاري رقم  السجل  البناء" بموجب  الجيري ومواد  الرملي  للطوب  السعودية  "الشركة 
من  الصادر  1977/03/30م(  )الموافق  1397/04/10هـ  وتاريخ   )1010011738(
بالصفحة  الرياض  عدل  كتابة  لدى  المثبت  التأسيس  عقد  وبموجب  الرياض،  مدينة 
1397/03/12هـ  بتاريخ  1397هـ  لعام  للتقرير  األول  الجلد  من   )17-16-15(
وعشرين  واحد  التأسيس  عند  الشركة  مال  رأس  بلغ  1977/03/02م(.  )الموافق 
وعشرة  مائتان  عددها  نقدية  إلى حصص  مقسم  سعودي  ريال   )21,000,000( مليون 
سعودي،  ريال   )100( مائة  حصة  كل  قيمة  القيمة،  متساوية  حصة   )210,000( آالف 
)الموافق  1397/12/22هـ  وبتاريخ  شريكاً.   )22( وعشرين  اثنين  عدد  على  توزيعه  تم 
1977/12/03م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء رقم )429( القاضي بزيادة 
رأس مال الشركة المدفوع إلى اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي، وذلك 
بموجب ملحق رقم )1( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )273( 
والصفحة )51( لعام 1397هـ. وبتاريخ 1399/07/14هـ )الموافق 1979/06/09م(، صدر 
الوزارة على طلب  قرار معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم )272( والقاضي بموافقة 
الشركة زيادة رأس المال المدفوع من اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي 
إلى أربعة وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثمانمائة وأربعين ألف 
)840,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي، وتم توزيع 
رأس مال الشركة على عدد أربعة وعشرين )24( شريكاً بموجب ملحق رقم )2( لعقد 
التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )3781( والصفحة )111-110-109( 
وزارة  قرار  1983/02/10م(، صدر  )الموافق  1403/04/26هـ  وبتاريخ  1399هـ.  لعام 
الصناعة والكهرباء بالرقم )694( والقاضي بزيادة رأس مال الشركة من أربعة وثمانين 
مليون )84,000,000( ريال سعودي إلى مائة وستة وعشرين مليون )126,000,000( ريال 
سعودي. وبتاريخ 1403/05/22هـ )الموافق 1983/03/07م(، تم تعديل عقد التأسيس 
ليتناسب مع الزيادة المطروحة ليصبح رأس مال الشركة المدفوع مائة وستة وعشرين 
مليون )126,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون ومائتين وستين ألف )1,260,000( 
حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي تم توزيعه على أربعة 
وعشرين )24( شريكاً بموجب الملحق رقم )3( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل 
الرياض بالعدد )1295( والصفحة )23( جلد )1/11(. وبتاريخ 1413/05/16هـ )الموافق 
1992/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركاء على تخفيض رأس مال 
بنفس  سعودي  ريال   )56,700,000( ألف  وسبعمائة  مليون  وخمسين  ستة  إلى  الشركة 
النسب السابقة للشركاء، وبعدد خمسمائة وسبعة وستين ألف )567,000( حصة موزعة 
على الشركاء كل حسب حصته في رأس المال وقيمة الحصة مائة )100( ريال سعودي، 
وذلك بناًء على قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم )1430( الذي اشترط على الشركة أال 
يقل رأس المال المدفوع عن ستة وخمسين مليون وخمسمائة ألف )56,500,000( ريال 
سعودي، ليصبح رأس المال موزعاً على ستة وعشرين )26( شريكاً بموجب قرار الشركاء 
بتاريخ 1413/05/16هـ  الصادر   ))6( رقم  )الملحق  التأسيس  بنود عقد  بتعديل بعض 
الشركات(  )إدارة  التجارة  وزارة  قبل  من  تدقيقه  تم  والذي  1992/11/10م(  )الموافق 
وتم توثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ 1416/05/28هـ )الموافق 1995/10/23م(. وبتاريخ 
1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م(، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من 
مليون  ستين  إلى  سعودي  ريال   )56,700,000( ألف  وسبعمائة  مليون  وخمسين  ستة 
وثالثون  ثالثة  قدرها  جديدة  إصدار حصص  طريق  عن  سعودي  ريال   )60,000,000(
ألف )33,000( حصة قيمة الحصة مائة )100( ريال سعودي وبمبلغ إجمالي قدره ثالثة 
تم  كما  الحاليين.  الشركاء  على  توزيعها  تم  ريال   )3,300,000( ألف  وثالثمائة  ماليين 
)40( شريكاً  أربعين  على عدد  موزعاً  الشركة  مال  رأس  ليصبح  دخول وخروج شركاء 
بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس والمثبت لدى كاتب العدل المكلف بوزارة 
 )223( المجلد  من   )1718( )108( عدد  رقم  بالصحيفة  بالرياض،  والصناعة  التجارة 
لعام 1429هـ. وبتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م(، قرر الشركاء تحويل 
الشركة وفرعها إلى شركة مساهمة مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع 
إلى  التجاري وبنفس رأس مالها وعليه تحولت الشركة  االحتفاظ برقم وتاريخ السجل 
مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )35/ق( وتاريخ 1432/01/27هـ )الموافق 
2011/01/02م( بالموافقة على الترخيص بالتحّول والقرار الوزاري رقم )58/ق( تاريخ 
إلى  الشركة  تحول  إعالن  على  بالموافقة  2011/01/24م(  )الموافق  1432/02/20هـ 
مساهمة مقفلة. وبتاريخ 1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م(، وافقت الجمعية 
العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستين مليون )60,000,000( ريال  العامة غير 
سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح 
سهم واحد )1( مجاني مقابل كل سهم واحد )1( قائم يملكه كل من المساهمين المقيدين 
تتم  أن  العادية، على  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  المساهمين  بسجل 
تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2010م. وبتاريخ 
العادية على  العامة غير  الجمعية  )الموافق 2011/04/11م(، وافقت  1432/05/07هـ 
إلى  البناء"  ومواد  الجيري  الرملي  للطوب  السعودية  "الشركة  من  الشركة  اسم  تعديل 
الحالي  االسم  وهو  مقفلة(،  مساهمة  )شركة  الجيرية"  للصناعات  السعودية  "الشركة 
1434/05/29هـ  وبتاريخ  النشرة.  هذه  بتاريخ  كما  تعديل  أي  عليه  يطرأ  ولم  للشركة 
مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2013/04/10م(،  )الموافق 

الشركة من مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثمانين مليون 
)180,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح سهم واحد )1( مجاني مقابل كل 
المساهمين  بسجل  المقيدين  المساهمين  من  كل  يملكانها  قائمين   )2( اثنين  سهمين 
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة في رأس 
المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2012م. وبتاريخ 1434/07/21هـ )الموافق 
2014/05/20م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 
 )200,000,000( مليون  مائتي  إلى  سعودي  ريال   )180,000,000( مليون  وثمانين  مائة 
ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم واحد )1( مجاني مقابل كل تسعة )9( أسهم 
قائمة يملكها كل من المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية العمومية غير العادية على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح 
المبقاة كما في ميزانية عام 2013م )ولمزيد من التفاصيل حول التغيرات التي طرأت 
الشركة  "تاريخ   )2-3( الفقرة  على  االطالع  الرجاء  وتاريخها،  الشركة  مال  رأس  على 
"خلفية عن الشركة وطبيعة   )3( القسم  والتعديالت التي طرأت على رأس المال" من 
أعمالها"(. وبتاريخ 1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م(، أوصى مجلس اإلدارة 
بتسجيل وطرح عدد مليوني )2,000,000( سهم عادي تمثل )10%( من رأسمال الشركة 
قبل الطرح لالكتتاب العام في السوق الموازية )نمو( وذلك بعد الحصول على الموافقات 
الالزمة من هيئة السوق المالية )"الهيئة"( وشركة تداول السعودية )"تداول السعودية"( 
وموافقة الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( وبعد تنازل المساهمين الحاليين عن 
على  من خالل طرحها  وذلك  بالطرح،  الخاصة  الزيادة  بأسهم  باالكتتاب  األولوية  حق 
وبتاريخ  وتداول.  الهيئة  بموافقة  مشروطة  الموازية  السوق  في  المؤهلين  المستثمرين 
العادية على  العامة غير  الجمعية  )الموافق 2022/06/29م(، وافقت  1443/11/30هـ 
تحويل الشركة من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة على أن يقترن التحول بزيادة رأس 
مالها عن طريق طرح عدد مليوني )2,000,000( سهم عادي تمثل نسبة )10%( من رأس 
مال الشركة قبل الطرح لالكتتاب العام في السوق الموازية وفق متطلبات هيئة السوق 
المالية )"الهيئة"( وشركة تداول السعودية )"تداول السعودية"( وبتفويض مجلس اإلدارة 
تنازل  على  أيضاً  العامة  الجمعية  وافقت  وقد  عالقة.  ذات  اإلجراءات  بجميع  للقيام 

المساهمين الحاليين عن أولوية االكتتاب في أسهم الطرح.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي 
مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي متساوية القيمة بحيث تبلغ القيمة 
أسهم  هي  الشركة  أسهم  وجميع  سعودية  رياالت   )10( عشرة  الواحد  للسهم  األسمية 
لكل مساهم  يحق  إذ  تفضيلية  أي حقوق  تعطي حاملها  ال  وهي  واحدة  فئة  من  عادية 
في الشركة )ويشار إليه فيما يلي بـ "المساهم"( أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات 
سهم  كل  ويعطي  فيها،  والتصويت  العامة"(  )"الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعيات 
حامله الحق في صوت واحد؛ كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية 
تاريخ  بعد  الشركة  تعلنها  أرباح  أي  من  الطرح حصتها  محل  األسهم  وتستحق  العامة. 
إدراجها في السوق الموازية وعن السنوات المالية التي تليها )ولمزيد من المعلومات، 

الرجاء االطالع على القسم رقم )5( "سياسة توزيع األرباح"(.
مليوني  بعدد  وذلك  )"الطرح"(،  المؤهلين  المستثمرين  لفئات  موجهاً  الطرح  سيكون 
)2,000,000( سهم عادي )يُشار إليها مجتمعة بـ "أسهم الطرح" ومنفردة بـ "سهم الطرح"( 
وبقيمة اسمية للسهم قدرها عشرة )10( رياالت سعودية، وسيكون سعر الطرح )17( 
ريال سعودي وتمثل أسهم الشركة مجتمعة نسبة )9.09%( من رأس مال الشركة بعد 
الطرح ونسبة )10%( من رأس المال قبل الطرح، وسوف تكون أسهم الشركة أسهماً عادية 
من فئة واحدة. وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أياً كان عدد 

أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها.
كما في تاريخ نشر هذه النشرة، لدى الشركة خمسة )5( مساهمين ممن يملكون )5%( أو 
أكثر من أسهمها )ويشار إليه فيما يلي بـ "كبار المساهمين"(، وهم: )1( شركة الصناعات 
يمثل حوالي 11.06% من إجمالي األسهم(،  الوطنية )تملك عدد 2,212,223 سهم ما 
)2( شركة مشيرة السعودية المحدودة )تملك عدد 2,000,000 سهم ما يمثل 10% من 
إجمالي األسهم(، )3( شركة الجميح القابضة المحدودة )تملك عدد 1,622,900 سهم ما 
يمثل حوالي 8.11% من إجمالي األسهم(، )4( شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة 
و)5( صاحب  األسهم(،  إجمالي  نسبته 6.23% من  أيما  )تملك عدد 1,246,400 سهم 
السمو الشيخ مشعل الجابر الصباح )يملك 1,168,500 سهم ما يمثل 5.84% من إجمالي 
األسهم(، )ولمزيد من المعلومات، الرجاء االطالع على القسم رقم )4-1( "هيكل الملكية 
في الشركة قبل الطرح وبعده" من القسم رقم )4( "هيكل الملكية والهيكل التنظيمي" 
من هذه النشرة(. ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله التصرف في أسهمهم 
لمدة )12( شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية )"فترة الحظر"(، 
ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة هيئة 

السوق المالية )"الهيئة"( المسبقة.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح في السوق الموازية إلى فئات المستثمرين المؤهلين 

وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص؛   )1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن   )2
القرارات  اتخاذ  من  تمكنها  بشروط  ُعّينت  قد  المالية  السوق  مؤسسة  تكون 
نيابة عن  الموازية  السوق  واالستثمار في  الطرح  المشاركة في  بقبول  الخاصة 

العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة منه؛ 
أو  الهيئة،  بها  أو أي هيئة دولية تعترف  أو أي جهة حكومية،  المملكة،  حكومة   )3

السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع؛
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة   )4

سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة؛
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛  )5

صناديق االستثمار؛  )6
الذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب   )7
الستثمار  االسترشادي  )الدليل  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون 

األجانب غير المقيمين في السوق الموازية(؛
8(  المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة؛

المملكة  في  استثماري  فتح حساب  لهم  يجوز  آخرين  اعتباريين  أشخاص  أي    )9
وحساب لدى مركز اإليداع؛

المملكة وحساب لدى  أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في   )10
مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: )أ( أن يكون قد قام بصفقات 
في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي 
وال تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية. 
)ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. )ج( أن يعمل 
أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. )د( أن يكون 
حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 
األوراق  أعمال  في مجال  مهنية متخصصة  على شهادة  يكون حاصاًل  أن  )هـ( 

المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً؛
11(  أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

 )5( خمسة  لمدة  ويستمر  2023/3/19م(  )الموافق  1444/8/27هـ  األحد  يوم 
)"فترة  2023/3/23م(  )الموافق  1444/9/1هـ  الخميس  يوم  بانتهاء  تنتهي  أيام 
الرئيسي  المركز  لدى  الطرح  أسهم  االكتتاب في  تقديم طلبات  يمكن  الطرح"(، حيث 
)للحصول  الطرح  فترة  كابيتال خالل  الخير  االكتتاب شركة  ومدير  المالي  للمستشار 
هذه  من  )و(  الصفحة  مراجعة  الرجاء  االتصال  معلومات  حول  أكثر  تفاصيل  على 
النشرة(. وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح 
متاحة  إضافية  معلومات  أي  على  واالطالع  االستثمارية  الفرصة  دراسة  منهم  لكل 
رقم  القسم  في  إليها  المشار  الوثائق  جميع  عرض  فيها  يتم  للبيانات  غرفة  خالل 
أدنى  كحد  أسهم   )10( بعدد  االكتتاب  سيتم  للمعاينة".  المتاحة  "المستندات   )14(
مستثمر.  لكل  سهم   )999,999( هو  لالكتتاب  األقصى  الحد  بأن  علماً  مستثمر،  لكل 
األموال  وتحويل  االكتتاب  طلب  تقديم  خالل  من  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  سيكون 
إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب. وسوف يتم 
الثالثاء  يوم  أقصاه  موعد  في  الطرح  ألسهم  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن 
1444/9/6هـ )الموافق 2023/3/28م( وسيكون رد الفائض خالل )5( أيام عمل من 
المستلمة  الجهة  استقطاعات من  أو  أي عموالت  يكون هناك  ولن  التخصيص،  تاريخ 
يوم  أقصاه  موعد  في  الفائض  ورد  الشركة  أو  االكتتاب  مدير  أو  الطرح  لمتحصالت 
الخميس 1444/9/8هـ )الموافق 2023/3/30م( )ولمزيد من التفاصيل حول شروط 
المتعلقة  "المعلومات   )10( رقم  القسم  مراجعة  الرجاء  الطرح،  وتعليمات  وأحكام 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.
لم يسبق إدراج وتداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل وطرح 
أسهمها في السوق الموازية وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، 
كما تقدمت بطلب إدراج أسهمها إلى شركة تداول السعودية وفقاً لقواعد اإلدراج، وتم 
الرسمية الالزمة  الموافقات  بالمتطلبات كافة، وقد تم الحصول على جميع  االستيفاء 
لعملية طرح األسهم بما في ذلك الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن 
يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص 
األسهم ورد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة )ولمزيد من 
التفاصيل، فضال راجع قسم " التواريخ المهمة وإجراءات الطرح" من هذه النشرة(. وبعد 
تسجيل األسهم في السوق الموازية، سوف يسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق 

عليهم الشروط سواء من داخل أو خارج المملكة بالتداول في أسهم الشركة.
ينطوي االستثمار في األسهم محل الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب 
دراسة قسمي "إشعار مهم" و"عوامل المخاطرة" الواردين في هذه النشرة بعناية من ِقبَل 

المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار 
إليها ب »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون 
بحسب علمهم وإعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية 
مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات 

المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/06/02هـ )الموافق 2022/12/26م(.

من يوم:
األحد ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ (الـموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م)

ويستمر ملدة خمسة (٥) أيام تنتهي بإنتهاء يوم: 
الخميس ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ (الـموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م)
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إشعار مهم 

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن الشركة السعودية للصناعات الجيرية وعن األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. 
وعند تقديم طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي 
تحتـويها نشرة اإلصدار هذه، والتي يمكن الحصـول على نسخ منها من المقر الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب أو عن طريق زيارة المواقع 
المالية  السوق  هيئة  موقع  أو   )www.alkhaircapital.com.sa( المالي  المستشار  موقع  أو   )saudilime.com( الشركة  من  لكل  اإللكترونية 
)www.cma.org.sa( أو موقع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" )www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار 
المالي ومدير االكتتاب "شركة الخير كابيتال السعودية" على موقع شركة تداول السعودية عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين 
المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن )14( يوم قبل الطرح( وعن 

أي تطورات أخرى.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة )د( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار 
هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي 
عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات 
هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج 

عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

)"مدير  لالكتتاب  ومديراً  المالي"(  )"المستشار  مالياً  مستشاراً  كابيتال"(  )"الخير  السعودية"  كابيتال  الخير  "شركة  الشركة  عينت  وقد 
االكتتاب"( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق الموازية )"االكتتاب"( )ولمزيد من التفاصيل، فضاًل مراجعة القسم رقم )12( 

"التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه النشرة(.

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، ال سيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح 
يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية 
والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )ولمزيد من التفاصيل، فضاًل مراجعة القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من 
هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أي معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، 

بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية 
االكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية 
كل  ويتحمل  الطرح.  محل  األسهم  في  باالستثمار  الراغبين  باألشخاص  الخاصة  االستثمارية  االحتياجات  أو  المالي  الوضع  أو  الفردية 
مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل 
الهيئة بخصوص االكتتاب، لتقييم مدى مالءمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع 
واالحتياجات المالية الخاصة به، بمـا فـي ذلـك المزايـا والمخاطـر المتعلقـة باالستثمار فـي األسهم محـل الطرح. وقد يكون االستثمار في 
األسهم محل الطرح مناسباً لبعـض المسـتثمرين دون غيرهـم، ويجـب علـى المسـتثمرين المحتمليـن عـدم االعتماد علـى قـرار طـرف آخر 
باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بهـا فيمـا يخـص فرصتهـم لالستثمار أو علـى الظـروف الخـاصة ألولئك 

المسـتثمرين.

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
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األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7
االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي أ. 
وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

سيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1444/8/27هـ )الموافق 2023/3/19م( ويستمر لمدة خمسة )5( أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس 
1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م( ويطلب كل من الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية 

التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب. ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في 
أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات 
المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/أو 
المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم 

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

المعلومات المالية

إن القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )المفحوصة( لفترة الستة 
 )IFRS( أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تم إدراجها في نشرة اإلصدار هذه، قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
المعتمدة في المملكة العربية والسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(؛ 
وقد تّمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2022م من قبل بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون. 

هذا وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي. 
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

عن  المستقبل  في  الشركة  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  محددة  افتراضات  أساس  على  النشرة  هذه  تضمنها  التي  التوقعات  إعداد  تم 
االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات. 

وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة "إفادات مستقبلية"، والتي يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات 
الداللة المستقبلية مثل "يخطط" أو "يعتزم" أو "ينوي" أو "يقدر" أو "يعتقد" أو "يتوقع" أو "من المتوقع" أو "يمكن" أو "من الممكن" أو "يحتمل" 
أو "من المحتمل" أو "سوف" أو "قد" والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات 
وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي، فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 
في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أوضمناً. 

وقد تم استعراض أبرز المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" 
من هذه النشرة. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في 

هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت 
في أي وقٍت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة 
اإلصدار، أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو 
تعديل أي معلومات تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر 
واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي 
تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً. بناًء عليه، ينبغي على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه 

اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس*

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسم#
العضوية**

تاريخ العضويةاالستقاللية****
التمثيل/

اسم 
المتمثل

األسهم المملوكة 
بعد الطرحقبل الطرح

غير مباشر*****مباشرغير مباشر*****مباشر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1

عبد العزيز 
ماجد 

عبد اهلل 
القصبي

رئيس مجلس 
غير 37سعودياإلدارة 

غير مستقل تنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

شركة 
مشيرة 

السعودية 
المحدودة

40,000%0.21,000,000%540,000%0.181,000,000%4.5

2
حمد محمد 
عبد اهلل 

السعد

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير 62كويتي 
غير مستقل تنفيذي

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة عبد 
العزيز 
أحمد 
الغنام 
وإخوانه

----------------

3
عادل خالد 

صبيح 
الصبيح

عضو مجلس 
غير 68كويتي اإلدارة

غير مستقل تنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

شركة 
الصناعات 

الوطنية
----------------

بدر صالح 4
العيسى

عضو مجلس 
غير 64كويتي اإلدارة

مستقلتنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

شركة 
أمالك 
العيسى 
العقارية

----------------

5

عبد 
المجيد 
بن حمد 
بن محمد 

الجميح

عضو مجلس 
غير 30سعودياإلدارة

غير مستقلتنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

شركة 
الجميح 
القابضة

----------------

6
عبد العزيز 
بن طارق 

البسام

عضو مجلس 
غير 36سعودياإلدارة

مستقلتنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

--13,428%0.06624----13,428%0.061----

سعود 7
المغامس

عضو مجلس 
غير 37كويتي اإلدارة

مستقلتنفيذي
1441/12/01هـ 

)الموافق 
2020/07/21م(

شركة ركز 
األهلية 
للتجارة

----------------

أمين سر مجلس اإلدارة

أحمد السيد 
غير مستقل تنفيذي 59مصريأمين السرإبراهيم

1443/11/01هـ 
)الموافق 

2022/05/31م( 
------------------

المصدر: الشركة
بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( للشركة السعودية للصناعات الجيرية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في دورته   *
الرابعة والمؤلف من سبعة )7( أعضاء لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 1442/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م( وتنتهي بتاريخ 1445/01/02هـ )الموافق 2023/07/20م(. 
وبتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين كل من عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي رئيساً لمجلس اإلدارة وحمد محمد عبد اهلل السعد نائباً للرئيس. 
وبتاريخ 1443/11/01هـ )الموافق 2022/05/31م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين السيد أحمد السيد إبراهيم أميناً للسر خلفاً للسيد عاصم إسماعيل عبد العال للفترة المتبقية من الدورة 

الحالية للمجلس.
يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك. بالنسبة   **

"للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان.
بالنسبة للعضو المستقّل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي والذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي:   ***

أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. . 1
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. 2
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 3
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 4
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 5
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً . 6

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 7
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها . 8

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 9

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.. 10

الملكية غير المباشرة تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء المجلس أو مساهمين بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة. كما بتاريخ هذه   ****
النشرة، يملك رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز ماجد القصبي نسبة )50%( من رأس مال شركة مشيرة السعودية المحدودة التي تملك )2,000,000( سهم أي ما نسبته )10%( من أسهم 
الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح، بالتالي تكون ملكيته غير المباشرة في الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح )1,000,000( سهًما أي ما نسبته )5%( من األسهم 

من خالل شركة مشيرة السعودية المحدودة.
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عنوان الشركة

الشركة السعودية للصناعات الجيرية
الرياض - طريق الخرج المدينة الصناعية الثانية

ص.ب. 3130 الرمز البريدي 11471
المملكة العربية السعودية 

هاتــــف: 2652929 )11( 966+
فاكس: 2651175 )11( 966+

www.saudilime.com :الموقع اإللكتروني
info@saudilime.com :البريد اإللكتروني

ممثال الشركة المفوضين

الممثل الثانيالممثل األولالبيان

احمد سليم عليوهعبد العزيز طارق البساماالسم

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةالصفة

ص.ب 3130 الرياض - الرمز البريدي 11471ص.ب 867 الخبر - الرمز بريدي 31952العنوان

0112652929 التحويلة: 0138980452104 التحويلة: مباشررقم الهاتف

2651175 )11( 966+8981807 )13( 966+رقم الفاكس

a.abdulazizb@gmail.comahmed.elewa@saudilime.comالبريد اإللكتروني

saudilime.comالموقع اإللكتروني

المصدر: الشركة

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897 

وحدة رقم: 15 الرياض 3388-12211 
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 920001919 )11( 966+
فاكس: 2189133 )11( 966+

www.saudiexchange.sa :موقع إلكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

https://saudilime.com/
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب

شركة الخير كابيتال السعودية 
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات

ص.ب 69410 - الرياض 11547
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alkhaircapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم 
للمحاماة واالستشارات القانونية 

طريق الملك عبد اهلل، حي الورود 
ص.ب. 90549 - الرياض 11623

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4555 205 11 966+
فاكس: 4222 205 11 966+

 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني
 www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه
ريق عثمان بن عفان - حي التعاون 

الرياض 4260-12476 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8351600 11 966+
فاكس: 8351601 11 966+

bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم المستشارون والمحاسب القانوني المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم 
بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة.
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الملخص 

يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة حول المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد 
تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المستثمرين المحتملين 
قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة 
هذه النشرة ككل. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم "إشعار مهم" في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( "عوامل 

المخاطرة" قبل اتخاذ أي قرار استثماري متعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

 اسم الشركة
ووصفها وتأسيسها 

الشركة السعودية للصناعات الجيرية )يُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "الُمصدر" أو "الصناعات الجيرية"(، هي شركة مساهمة سعودية 
مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )35/ق( وتاريخ 1432/01/27هـ )الموافق 2011/01/02م( القاضي بالموافقة على الترخيص بتحّول الشركة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، والقرار الوزاري رقم )58/ق( تاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م( 
وتاريخ 1397/04/10هـ  التجاري رقم )1010011738(  السجل  الشركة وبموجب شهادة تسجيل في  بالموافقة على إعالن تحّول  القاضي 
)الموافق 1977/03/30م( الصادرة عن مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض. يقع عنوان المقّر الرئيسي للشركة في: الرياض - طريق الخرج 

المدينة الصناعية الثانية - ص.ب. 3130 الرمز البريدي 11471، المملكة العربية السعودية.
تأّسست الشركة بدايًة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" بموجب عقد التأسيس المثبت 
لدى كتابة عدل الرياض بالصفحة )15-16-17( من الجلد األول للتقرير لعام 1397هـ بتاريخ 1397/03/12هـ )الموافق 1977/03/02م(. 
مائتان وعشرة  نقدية عددها  إلى حصص  ريال سعودي مقسم  مليون )21,000,000(  واحد وعشرين  التأسيس  الشركة عند  بلغ رأس مال 
آالف )210,000( حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي، تم توزيعه على عدد اثنين وعشرين )22( شريكاً. وبتاريخ 
1397/12/22هـ )الموافق 1977/12/03م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء رقم )429( القاضي بزيادة رأس مال الشركة المدفوع 
إلى اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي، وذلك بموجب ملحق رقم )1( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد 
)273( والصفحة )51( لعام 1397هـ. وبتاريخ 1399/07/14هـ )الموافق 1979/06/09م(، صدر قرار معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 
)272( والقاضي بموافقة الوزارة على طلب الشركة زيادة رأس المال المدفوع من اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي إلى أربعة 
وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي تم توزيعه على أربعة وعشرين )24( شريكاً بموجب ملحق رقم )2( لعقد التأسيس والمثبت لدى 
كتابة عدل الرياض بالعدد )3781( والصفحة )109-110-111( لعام 1399هـ. وبتاريخ 1403/04/26هـ )الموافق 1983/02/10م(، صدر 
قرار وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )694( والقاضي بزيادة رأس مال الشركة من أربعة وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي إلى 
بتاريخ 1403/05/22هـ )الموافق  بين الشركاء بنفس الحصص السابقة.  مائة وستة وعشرين مليون )126,000,000( ريال سعودي موزعاً 
المدفوع مائة وستة وعشرين مليون  الشركة  ليصبح رأس مال  المطروحة  الزيادة  ليتناسب مع  التأسيس  تعديل عقد  تم  1983/03/07م(، 
)126,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون ومائتين وستين ألف )1,260,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة مائة )100( ريال 
سعودي، تم توزيع رأس المال على أربعة وعشرين )24( شريكاً بموجب الملحق رقم )3( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض 
العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  1992/11/10م(،  )الموافق  1413/05/16هـ  وبتاريخ   .)1/11( جلد   )23( والصفحة   )1295( بالعدد 
للشركاء على تخفيض رأس مال الشركة إلى ستة وخمسين مليون وسبعمائة ألف )56,700,000( ريال سعودي بنفس النسب السابقة للشركاء، 
وبعدد خمسمائة وسبعة وستين ألف )567,000( حصة موزعة على الشركاء كل حسب حصته في رأس المال وقيمة الحصة مائة )100( ريال 
سعودي، وذلك بناًء على قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم )1430( الذي اشترط على الشركة أال يقل رأس المال المدفوع عن ستة وخمسين 
مليون وخمسمائة ألف )56,500,000( ريال سعودي، وعليه قام الشركاء بتعديل عقد التأسيس ليتناسب مع رأس المال الجديد بموجب قرار 
الشركاء بتعديل بعض بنود عقد التأسيس )الملحق رقم )6(( الصادر بتاريخ 1413/05/16هـ )الموافق 1992/11/10م( والذي تم تدقيقه من 
قبل وزارة التجارة )إدارة الشركات( وتم توثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ 1416/05/28هـ )الموافق 1995/10/23م(. وبتاريخ 1429/07/18هـ 
)الموافق 2008/07/21م(، قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من ستة وخمسين مليون وسبعمائة ألف )56,700,000( ريال سعودي إلى ستين 
مليون )60,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار حصص جديدة قدرها ثالثة وثالثون ألف )33,000( حصة قيمة الحصة مائة )100( ريال 
سعودي وبمبلغ إجمالي قدره ثالثة ماليين وثالثمائة ألف )3,300,000( ريال تم توزيعها على الشركاء الحاليين. كما تم دخول وخروج شركاء 
ليصبح رأس مال الشركة موزعاً على عدد أربعين )40( شريكاً بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس والمثبت لدى كاتب العدل المكلف 
بوزارة التجارة والصناعة بالرياض، بالصحيفة رقم )108( عدد )1718( من المجلد )223( لعام 1429هـ. وبتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 
2010/12/14م(، قرر الشركاء تحويل الشركة وفرعها إلى شركة مساهمة مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مع االحتفاظ 
برقم وتاريخ السجل التجاري وبنفس رأس مالها عند التحول بموجب قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة 
بالصحيفة )54( بالعدد )102( من المجلد )312(. وبتاريخ 1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية 
على زيادة رأس مال الشركة من ستين مليون )60,000,000( ريال سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي، وذلك من 
خالل منح سهم واحد )1( مجاني مقابل كل سهم واحد )1( قائم يملكه كل من المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2010م. وبتاريخ 1432/05/07هـ 
)الموافق 2011/04/11م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد 
البناء" إلى "الشركة السعودية للصناعات الجيرية" )شركة مساهمة مقفلة(، وهو االسم الحالي للشركة ولم يطرأ عليه أي تعديل كما بتاريخ 
هذه النشرة. وبتاريخ 1434/05/29هـ )الموافق 2013/04/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة 
وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح سهم واحد )1( 
مجاني مقابل كل سهمين اثنين )2( قائمين يملكانها كل من المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2012م. وبتاريخ 1434/07/21هـ )الموافق 
العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي  العامة غير  الجمعية  2014/05/20م(، وافقت 
إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم واحد )1( مجاني مقابل كل تسعة )9( أسهم قائمة يملكها كل من 
المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال 
من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية عام 2013م. )ولمزيد من التفاصيل حول التغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة وتاريخها، الرجاء 

االطالع على الفقرة )3-2( "تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رأس المال" من القسم )3( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"(.
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ملخص أنشطة 
الشركة

تمارس الشركة أنشطتها بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م( 
وبالطات  األرضيات  وكتل  الرملي  الطوب  الكيميائية، صناعة  العناصر  "صناعة  في  التجاري  السجل  لبيانات  وفقاً  الشركة  أنشطة  وتتمثل 

األسقف وبوتقات المداخن، صناعة الجير الحّي، صناعة الجير المطفأ". 
وحددت المادة الثالثة )3( من النظام األساسي األغراض التي ألجلها تأسست الشركة وهي: )1( الصناعات التحويلية، )2( صناعة العناصر 
الكيميائية وصناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن وصناعة الجير الحي وصناعة الجير المطفأ، )3( 
الخ(، )4( تشغيل المحاجر، )5( شراء وبيع األراضي  البلك، الجبس، البالط اإلسمنتي ...  البناء ويشمل )األسمنت،  البيع بالتجزئة لمواد 
المخازن  وتأجير  إدارة  السكنية(،  )غير  المؤجرة  أو  المملوكة  العقارات  وتأجير  إدارة  الخارطة،  على  البيع  وأنشطة  وتقسيمها،  والعقارات 
ذاتية التخزين، )6( صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع. وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة 
وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. وقد حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية لمزاولة نشاط 
صناعة األسمنت ومنتجات صلب نصف جاهزة، صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرقم )11( وتاريخ 1441/04/05هـ )الموافق 
2019/12/02م( وهو ساري الصالحية حتى تاريخ 1444/04/05هـ )الموافق 2022/10/30م(. كما حصل فرع الشركة على ترخيص منشأة 
والثروة  الصناعة  وزارة  األرضيات، صادر عن  وكتل  الرملي  الطوب  الكيميائية وصناعة  والمنتجات  المواد  نشاط صناعة  لمزاولة  صناعية 
المعدنية بالرقم )431102115019( وتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( وهو ساري الصالحية حتى تاريخ 1448/05/02هـ 
)الموافق 2026/10/13م(. باإلضافة لترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التزمت الشركة بالحصول على رخص التشغيل والتصاريح 
 )3-8( رقم  الفقرة  على  االطالع  الرجاء  التراخيص،  هذه  حول  التفاصيل  من  )ولمزيد  نشاطها  لممارسة  الالزمة  منجم  ورخص  البيئية 

"التراخيص والموافقات والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(.
هذا ويتمثل النشاط الفعلي للشركة في إنتاج وبيع: )1( الطوب والبلوك الرملي الجيري، )2( أكسيد الكالسيوم )الجير الحي(، هيدروكسيد 
الكالسيوم )الجير المطفأ(، كربونات الكالسيوم )الحجر الجيري( وأكسيد الكالسيوم والماغنيسيوم )دولواليم( )ولمزيد من التفاصيل حول 
أنشطة الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة رقم )3-3( "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم رقم )3( "خلفية عن الشركة وطبيعة 

أعمالها"(.

المساهمون الكبار، 
وعدد أسهمهم، ونسب 
ملكيتهم قبل الطرح 

وبعده

كما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة عدد خمسة )5( من كبار المساهمين الذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة. وهم المساهمين 
الذين تظهر أسماؤهم ونسبة ملكيتهم في الجدول التالي:

الجنسيةالمساهم
بعد الطرحقبل الطرح

النسبة عدد األسهمالنسبة عدد األسهم

10.05%11.062,212,223%2,212,223كويتيةشركة الصناعات الوطنية
9.09%102,000,000%2,000,000سعوديةشركة مشيرة السعودية المحدودة
7.37%8.111,622,900%1,622,900سعوديةشركة الجميح القابضة المحدودة

5.66%6.231,246,400%1,246,400كويتيةشركة الراشد الخليجية للتجارة العامة
5.31%5.841,168,500%1,168,500كويتيالشيخ مشعل الجابر الصباح

37.48%41.248,250,023%8,250,023--اإلجمالي

 رأس مال الُمصدر
مائتا مليون )200,000,000( ريال سعودي مدفوع القيمة بالكامل.قبل الطرح

 رأس مال الُمصدر
مائتان وعشرون مليون )220,000,000( ريال سعودي.بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم 
عشرون مليون )20,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.الُمصدر قبل الطرح

إجمالي عدد أسهم 
اثنان وعشرون مليون )22,000,000( سهم عادي.الُمصدر بعد الطرح

القيمة االسمية 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.للسهم

إجمالي عدد األسهم 
مليونا )2,000,000( سهم. المطروحة لالكتتاب

نسبة األسهم 
المطروحة من رأس 

المال قبل الطرح
)10%( من رأس المال. 

نسبة األسهم 
المطروحة من رأس 

المال بعد الطرح 
حوالي )9.09%( من رأس المال.

سبعة عشر )17( ريال سعودي.سعر الطرح

أربعة وثالثون مليون )34,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح
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 استخدام
متحصالت الطرح

سـوف يتم توزيع صـافي متحصـالت الطرح البالغة إثنان وثالثون مليوناً وخمسمائة ألف )32,500,000( ريال سعودي بعد خصـم مصـاريف 
الطرح البالغة مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( ريال سعودي من أجل تحقيق العديد من الخطط الطموحة بما يعود بأكبر فائدة ممكنة 
على الشركة والمساهمين )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )6( "استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية" من 

هذه النشرة(.

فئات المستثمرين 
المستهدفين

يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفق تعريف المستثمر 
المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة 

تداول السعودية )تداول السعودية(، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي وهم:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها من . 2

اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في نمو - السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة سابقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو شركة . 3
مركز إيداع األوراق المالية )"مركز اإليداع"(.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي . 7

الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع بشرط استيفاء أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات أ. 
في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة "CME-1".د. 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

 طريقة االكتتاب
في أسهم الطرح

سيتمكن  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة  خالل  للمكتتبين  متاحاً  االكتتاب  طلب  يكون  سوف 
 )10( رقم  القسم  راجع  فضاًل  المعلومات،  من  )ولمزيد  الطرح  فترة  خالل  الشركة  أسهم  في  االكتتاب  خالله  من  المؤهلون  المستثمرون 

"المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.
الحد األدنى لعدد 

األسهم التي يمكن 
االكتتاب فيها

عشرة )10( أسهم.

قيمة الحد األدنى 
لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب فيها
مائة وسبعون )170( ريال سعودي.

الـحــــــد األعـلـى لـعــــــدد 
األســــــــــهم التي يمكن 

االكتتاب فيها
تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون )999,999( سهم.

قيمة الحد األعلى 
لعدد األسهم التي 

يمكن االكتتاب فيها
ستة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثالثة وثمانون )16,999,983( ريال سعودي.

طريقة التخصيص 
ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب والمصدر بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تقديم طلب االكتتاب وإيداع مبلغ االكتتاب 
في هذا الحساب. وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه أقصاه يوم الثالثاء 
1444/09/06هـ )الموافق 2023/03/28م( وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير االكتتاب 
بالتشاور مع الُمصدر، وسيكون رد الفائض خالل يومي عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة 
المستلمة لمتحصالت الطرح )ولمزيد من المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )10( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" 

من هذه النشرة(.

الفترة التي تبدأ من األحد 1444/8/27هـ )الموافق 2023/3/19م( ويستمر لمدة خمسة )5( أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس 1444/9/1هـ فترة الطرح
)الموافق 2023/3/23م(
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تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها )ولمزيد من األحقية في األرباح
المعلومات، فضاًل راجع القسم رقم )5( "سياسة توزيع األرباح"(.

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت 
واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه، كما يحق لكل 

مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
 القيود المفروضة

على األسهم 
يحظر على كبار المساهمين المذكورة أسمائهم في الصفحة )ح( من هذه النشرة، التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 

بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة.
األسهم التي سبق 
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها في السوق الموازية.للُمصدر إدراجها 
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التواري�خ المهمة وإجراءات الطرح

الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

يبدأ االكتتاب في يوم األحد 1444/8/27هـ )الموافق 2023/3/19م( ويستمر لمدة خمسة فترة الطرح
)5( أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس 1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(

يوم الخميس 1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

يوم الخميس 1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب 

يوم الثالثاء 1444/9/6هـ )الموافق 2023/3/28م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

يوم الخميس 1444/9/8هـ )الموافق 2023/3/30م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم
يتوقع أن يبدأ تداول أســــهم الشــــركة في الســــوق الموازية بعد اســــتيفاء جميع المتطلبــات 
واالنتهــاء من جميع اإلجراءات النظــاميــة ذات العالقــة، وســــــــيتم اإلعالن عن بدء تداول 

 .)www.saudiexchange.sa( األســهم في الصــحف المحلية وموقع تداول الســعودية

تداول  لشركة  اإللكتروني  الموقع  وعبر  اليومية  المحلية  الصحف  في  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية،  أعاله  الزمني  الجدول  في  المذكورة  التواريخ  جميع  إن  تنويه: 
شركة  االكتتاب  ومدير  المالي  للمستشار  اإللكتروني  والموقع   )saudilime.com( الجيرية  للصناعات  السعودية  للشركة  اإللكتروني  والموقع   )www.saudiexchange.sa( السعودية 

.)www.alkhaircapital.com.sa(
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كيفية التقدم بطلب االكت�تاب

فئات  على  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  الموازية  السوق  في  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  يقتصر 
المستثمرين المؤهلين وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي 
قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة تداول السعودية، ويُقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة، أي من اآلتي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي أ. 
وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

بالبريد  أو  باليد  لتسليمه  من خالل حضورهم شخصياً  االكتتاب،  مدير  إلى  االكتتاب  يقدموا طلب  أن  المؤهلين  المستثمرين  على  يجب 
اإللكتروني أو الفاكس )مع االلتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات عن طريق البريد( ويجب أن يكون موقعاً إلثبات عرضهم لالستثمار 
في أسهم الطرح على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساًء من تاريخ يوم اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم 
الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة 

وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سـيتمكن  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة  للمكتتبين خالل  متاحاً  االكتتاب  طلب  يكون  سـوف 
المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أســــــهم الشــــــركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة 
نماذج طلبات االكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم )10( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. 
ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها رفض أي استثمار بصورة جزئية 
أو كلية في حالة عدم استيفاء أي شرط من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب. 
ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )الرجاء مراجعة القسم رقم )10( "المعلومات المتعلقة باألسهم 

وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.
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ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمست�ثمري�ن 

يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ ونظراً لكونه ملخصاً فإنه ال يشتمل 
على جميع المعلومات التي قد تهم المستثمرين المستهدفين. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بشكل كامل قبل اتخاذهم قرارهم 
االستثماري باالكتتاب في أسهم الطرح من عدمه، وعلى وجه الخصوص، فإنه يجب مراجعة ما ورد في قسم "إشعار مهم" في الصفحة 
)أ( والقسم )2( "عوامل المخاطر" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقبل المستثمرين المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قراًرا 
باالستثمار في أسهم الطرح. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم رقم )1( "التعريفات 

والمصطلحات".

نبذة عن الشركة

تأّسست الشركة السعودية للصناعات الجيرية بدايًة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة السعودية للطوب الرملي - 
الجيري ومواد البناء" بموجب السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م( الصادر 
من مدينة الرياض، وبموجب عقد التأسيس المثبت لدى كتابة عدل الرياض بالصفحة )15-16-17( من الجلد األول للتقرير 
لعام 1397هـ بتاريخ 1397/03/12هـ )الموافق 1977/03/02م(. بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس واحد وعشرين مليون 
)21,000,000( ريال سعودي مقسم إلى حصص نقدية عددها مائتان وعشرة آالف )210,000( حصة متساوية القيمة، قيمة 
كل حصة مائة )100( ريال سعودي، تم توزيعه على عدد اثنين وعشرين )22( شريكاً، وفق اآلتي: )1( عبد العزيز عبد المحسن 
عدد  )تملك  والمقاوالت  للصناعة  الراشد  شركة   )2( الحصص(،  من   %8 نسبته  ما  أي  16,800 حصة  عدد  )يملك  الراشد 
14,700 حصة أي ما نسبته 7% من الحصص(، )3( شركة الصناعات الوطنية )تملك عدد 21,000 حصة أي ما نسبته %10 
من الحصص(، )4( سعد محمد السعد )يملك عدد 6,300 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز 
ناصر الربيعة )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )6( شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك 
عدد 4,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )7( خالد يوسف المرزوق )يملك عدد 6,300 حصة أي ما نسبته 3% من 
الحصص(، )8( محمد عبد المحسن الخرافي )يملك عدد 4,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )9( الشيخ مشعل 
األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 6,300 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )10( خالد صالح الغنيم )يملك عدد 4,200 
حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )11( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر الشيخ 
أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 6,300 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )12( شركة عبدالرحمن البحر 
وأوالده )تملك 3,150 حصة أي ما نسبته 1.5% من الحصص(، )13( مرزوق عبد الرحمن البحر )يملك 1,050 حصة أي ما 
نسبته 0.5% من الحصص(، )14( شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح )تملك عدد 21,000 حصة أي ما نسبته %10 
من الحصص(، )15( محمد صالح بن سلطان )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )16( صالح العبد 
العزيز الراجحي )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )17( عبد العزيز بن حمد بن عيسى )يملك عدد 
10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )18( محمد العبد اهلل العريفي )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته %5 
من الحصص(، )19( عبد اهلل عثمان القصبي )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )20( سعد محمد 
المعجل )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )21( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 
10,500 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص( و)22( عبد اهلل عبد العزيز البسام )يملك عدد 10,500 حصة أي ما نسبته %5 

من الحصص(.
وبتاريخ 1397/12/22هـ )الموافق 1977/12/03م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء رقم )429( القاضي بزيادة - 

رأس مال الشركة المدفوع إلى اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي، وذلك بموجب ملحق رقم )1( لعقد التأسيس 
والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )273( والصفحة )51( لعام 1397هـ. 

وبتاريخ 1399/07/14هـ )الموافق 1979/06/09م(، صدر قرار معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم )272( والقاضي بموافقة - 
الوزارة على طلب الشركة زيادة رأس المال المدفوع من اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي إلى أربعة وثمانين 
مليون )84,000,000( ريال سعودي تم توزيعه على أربعة وعشرين )24( شريكاً وفق اآلتي: )1( عبدالعزيز عبد المحسن الراشد 
)يملك عدد 67,200 حصة أي ما نسبته 8% من الحصص(، )2( شركة الراشد للصناعة والمقاوالت )تملك عدد 58,800 حصة 
أي ما نسبته 7% من الحصص(، )3( شركة الصناعات الوطنية )تملك عدد 84,000 حصة أي ما نسبته 10% من الحصص(، )4( 
سعد محمد السعد )يملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة )يملك 
عدد 42,000 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )6( شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك عدد 16,800 حصة أي 
ما نسبته 2% من الحصص(، )7(خالد يوسف المرزوق )يملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )8( محمد 
عبد المحسن الخرافي )يملك عدد 16,800 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )9( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
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)يملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )10( خالد صالح الغنيم عدد 16,800 حصة أي ما نسبته 2% من 
الحصص(، )11( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر 
الصباح يملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )12( شركة عبدالرحمن البحر وأوالده )تملك 12,600 حصة 
أي ما نسبته 1.5% من الحصص(، )13( مرزوق عبد الرحمن البحر )يملك 4,200 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، 
)14( شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح )تملك عدد 70,000 حصة أي ما نسبته 8.33% من الحصص(، )15( محمد 
بن صالح بن سلطان )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )16( صالح العبد العزيز الراجحي )يملك 
عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )17( عبد العزيز بن حمد بن عيسى )يملك عدد 35,000 حصة أي ما 
نسبته 4.16% من الحصص(، )18( محمد العبد اهلل العريفي )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، 
)19( عبد اهلل عثمان القصبي )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )20( سعد محمد المعجل 
)تملك عدد  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة   )21( الحصص(،  نسبته 4.16% من  ما  أي  )يملك عدد 35,000 حصة 
35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )22( عبد اهلل عبد العزيز البسام )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 
4.16% من الحصص(، )23( سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من 
الحصص( و)24( سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز )يملك عدد 35,000 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، 
وذلك بموجب ملحق رقم )2( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )3781( والصفحة )111-110-109( 

لعام 1399هـ. 
وبتاريخ 1403/04/26هـ )الموافق 1983/02/10م(، صدر قرار وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )694( والقاضي بزيادة رأس - 

مال الشركة من أربعة وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي إلى مائة وستة وعشرين مليون )126,000,000( ريال سعودي 
موزعاً بين الشركاء بنفس الحصص السابقة. 

بتاريخ 1403/05/22هـ )الموافق 1983/03/07م(، تم تعديل عقد التأسيس ليتناسب مع الزيادة المطروحة ليصبح رأس مال - 
الشركة المدفوع مائة وستة وعشرين مليون )126,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون ومائتين وستين ألف )1,260,000( 
حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي تم توزيع رأس المال على أربعة وعشرين )24( شريكاً وفق 
اآلتي: )1( عبدالعزيز عبد المحسن الراشد )يملك عدد 100,800 حصة أي ما نسبته 8% من الحصص(، )2( شركة الراشد 
للصناعة والمقاوالت )تملك عدد 88,200 حصة أي ما نسبته 7% من الحصص(، )3( شركة الصناعات الوطنية )تملك عدد 
126,000 حصة أي ما نسبته 10% من الحصص(، )4( سعد محمد السعد )يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 3% من 
الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة )يملك عدد 63,000 حصة أي ما نسبته 5% من الحصص(، )6( شركة عبد 
العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )7(خالد يوسف المرزوق )يملك عدد 
37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )8( محمد عبد المحسن الخرافي )يملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته %2 
من الحصص(، )9( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )10( خالد 
صالح الغنيم عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )11( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً 
على ابنه القاصر الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )12( 
شركة عبدالرحمن البحر وأوالده )تملك 18,900 حصة أي ما نسبته 1.5% من الحصص(، )13( مرزوق عبد الرحمن البحر 
)يملك 6,300 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، )14( شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح )تملك عدد 105,000 
حصة أي ما نسبته 8.33% من الحصص(، )15( محمد بن صالح بن سلطان )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته %4.16 
من الحصص(، )16( صالح العبد العزيز الراجحي )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )17( عبد 
العزيز بن حمد بن عيسى )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )18( محمد العبد اهلل العريفي 
)يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )19( عبد اهلل عثمان القصبي )يملك عدد 52,500 حصة أي 
ما نسبته 4.16% من الحصص(، )20( سعد محمد المعجل )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، 
)21( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 52,500حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )22( عبد اهلل عبد 
العزيز البسام )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )23( سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز 
)يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، و)24( سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز )يملك عدد 
52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، وذلك بموجب الملحق رقم )3( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل 
الرياض بالعدد )1295( والصفحة )23( جلد )1/11(. وبتاريخ 1406/05/15هـ )الموافق 1986/01/26م(، صدر قرار معالي 
وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )101( والقاضي بالموافقة على تعديل ملكية الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد 
البناء )ش.ذ.م.م(، وذلك بتنازل الشريك السعودي في الشركة محمد العبد اهلل العريفي عن ثمانية آالف وسبعمائة وخمسين 
)8,750( حصة من مجموع حصصه البالغة اثنين وخمسين ألف وخمسمائة )52,500( حصة لصالح شريك سعودي جديد هو 
شركة السحيمي بقيمة قدرها ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف )875,000( ريال سعودي ليصبح عدد الشركاء في الشركة خمسة 
وعشرين )25( شريك موزعة حصصهم وفق اآلتي: )1( عبدالعزيز عبد المحسن الراشد )يملك عدد 100,800 حصة أي ما 
نسبته 8% من الحصص(، )2( شركة الراشد للصناعة والمقاوالت )تملك عدد 88,200 حصة أي ما نسبته 7% من الحصص(، 
)3( شركة الصناعات الوطنية )تملك عدد 126,000 حصة أي ما نسبته 10% من الحصص(، )4( سعد محمد السعد )يملك عدد 
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37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة )يملك عدد 63,000 حصة أي ما نسبته 
5% من الحصص(، )6( شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )7(
خالد يوسف المرزوق )يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )8( محمد عبد المحسن الخرافي )يملك 
عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )9( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 37,800 حصة أي 
ما نسبته 3% من الحصص(، )10( خالد صالح الغنيم عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )11( الشيخ مشعل 
األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح يملك عدد 37,800 
حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )12( شركة عبدالرحمن البحر وأوالده )تملك 18,900 حصة أي ما نسبته 1.5% من 
الحصص(، )13( مرزوق عبد الرحمن البحر )يملك 6,300 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، )14( شركة عبد العزيز 
ومحمد عبد اهلل الجميح )تملك عدد 105,000 حصة أي ما نسبته 8.33% من الحصص(، )15( محمد بن صالح بن سلطان 
)يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )16( صالح العبد العزيز الراجحي )يملك عدد 52,500 حصة 
أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )17( عبد العزيز بن حمد بن عيسى )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من 
الحصص(، )18( محمد العبد اهلل العريفي )يملك عدد 43,750 حصة أي ما نسبته 3.47% من الحصص(، )19( عبد اهلل 
عثمان القصبي )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )20( سعد محمد المعجل )يملك عدد 52,500 
حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )21( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 52,500حصة أي ما نسبته 
4.16% من الحصص(، )22( عبد اهلل عبد العزيز البسام )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )23( 
سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )24( سمو األمير 
منصور بن متعب بن عبد العزيز )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص( و)25( شركة السحيمي )تملك 

8,750 حصة أي ما نسبته 0.7% من الحصص(. 
بتاريخ 1407/02/25هـ )الموافق 1986/10/29م(، تم تعديل عقد التأسيس بدخول الشريك شركة السحيمي وذلك بموجب - 

بتاريخ   .)198( بالعدد  )108و109(  بالصحيفة   2/2 برقم  الرياض  كتابة عدل  لدى  والمثبت  التأسيس  لعقد   )4( رقم  ملحق 
1409/02/07هـ )الموافق 1988/09/19م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )25( والقاضي بالموافقة على 
تعديل ملكية الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء، وذلك بتنازل الشريك السعودي في الشركة السيد/ محمد 
العبد اهلل العريفي عن خمسة عشر ألف )15,000( حصة من مجموع حصصه البالغة ثالثة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسين 
)43,750( حصة، لصالح السادة/ محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي وبقيمة قدرها مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( ريال 
سعودي ليصبح عدد الشركاء ستة وعشرين )26( شريك، وعليه تم تعديل عقد التأسيس بموجب الملحق رقم )5( لعقد التأسيس 
المثبت لدى كاتب عدل الرياض في الصحيفة رقم 104-105-106 من المجلد العاشر بعدد )962( لعام 1411هـ. وقد أصبح 
توزيع الحصص على الشركاء وفق اآلتي: )1( عبدالعزيز عبد المحسن الراشد )يملك عدد 100,800 حصة أي ما نسبته %8 
من الحصص(، )2( شركة الراشد للصناعة والمقاوالت )تملك عدد 88,200 حصة أي ما نسبته 7% من الحصص(، )3( شركة 
الصناعات الوطنية )تملك عدد 126,000 حصة أي ما نسبته 10% من الحصص(، )4( سعد محمد السعد )يملك عدد 37,800 
حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة )يملك عدد 63,000 حصة أي ما نسبته 5% من 
الحصص(، )6( شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )7(خالد 
يوسف المرزوق )يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )8( محمد عبد المحسن الخرافي )يملك عدد 
25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )9( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 37,800 حصة أي ما نسبته 
3% من الحصص(، )10( خالد صالح الغنيم عدد 25,200 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )11( الشيخ مشعل األحمد 
الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح يملك عدد 37,800 حصة أي ما 
نسبته 3% من الحصص(، )12( شركة عبدالرحمن البحر وأوالده )تملك 18,900 حصة أي ما نسبته 1.5% من الحصص(، )13( 
مرزوق عبد الرحمن البحر )يملك 6,300 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، )14( شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل 
الجميح )تملك عدد 105,000 حصة أي ما نسبته 8.33% من الحصص(، )15( محمد بن صالح بن سلطان )يملك عدد 52,500 
حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )16( صالح العبد العزيز الراجحي )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته %4.16 
من الحصص(، )17( عبد العزيز بن حمد بن عيسى )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )18( محمد 
العبد اهلل العريفي )يملك عدد 28,750 حصة أي ما نسبته 2.28% من الحصص(، )19( عبد اهلل عثمان القصبي )يملك عدد 
52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )20( سعد محمد المعجل )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته %4.16 
من الحصص(، )21( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 52,500حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، 
)22( عبد اهلل عبد العزيز البسام )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )23( سمو األمير فهد بن 
سلطان بن عبد العزيز )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )24( سمو األمير منصور بن متعب بن 
عبد العزيز )يملك عدد 52,500 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )25( شركة السحيمي )تملك 8,750 حصة أي ما 
نسبته 0.7% من الحصص( و)26( محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي )يملك 15,000 حصة أي ما نسبته 1.20% من الحصص(.

مال -  رأس  تخفيض  على  للشركاء  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  1992/11/10م(،  )الموافق  1413/05/16هـ  وبتاريخ 
الشركة إلى ستة وخمسين مليون وسبعمائة ألف )56,700,000( ريال سعودي بنفس النسب السابقة للشركاء، وبعدد خمسمائة 
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وسبعة وستين ألف )567,000( حصة موزعة على الشركاء كل حسب حصته في رأس المال وقيمة الحصة مائة )100( ريال 
سعودي، وذلك بناًء على قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم )1430( الذي اشترط على الشركة أال يقل رأس المال المدفوع عن 
ستة وخمسين مليون وخمسمائة ألف )56,500,000( ريال سعودي، وعليه قام الشركاء بتعديل عقد التأسيس ليتناسب مع رأس 
المال الجديد وقد تم توزيع الحصص اآلتي: )1( عبدالعزيز عبد المحسن الراشد )يملك عدد 45,360 حصة أي ما نسبته %8 
من الحصص(، )2( شركة الراشد للصناعة والمقاوالت )تملك عدد 39,690 حصة أي ما نسبته 7% من الحصص(، )3( شركة 
الصناعات الوطنية )تملك عدد 56,700 حصة أي ما نسبته 10% من الحصص(، )4( سعد محمد السعد )يملك عدد 17,010 
حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )5( إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة )يملك عدد 28,350 حصة أي ما نسبته 5% من 
الحصص(، )6( شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه )تملك عدد 11,340 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )7(خالد 
يوسف المرزوق )يملك عدد 17,010 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )8( محمد عبد المحسن الخرافي )يملك عدد 
11,340 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )9( الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 17,010 حصة أي ما 
نسبته 3% من الحصص(، )10( خالد صالح الغنيم )يملك عدد 11,340 حصة أي ما نسبته 2% من الحصص(، )11( الشيخ 
أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح )يملك عدد 17,010 حصة أي ما نسبته 3% من الحصص(، )12( شركة عبدالرحمن البحر 
وأوالده )تملك 8,505 حصة أي ما نسبته 1.5% من الحصص(، )13( مرزوق عبد الرحمن البحر )يملك 2,835 حصة أي ما 
نسبته 0.5% من الحصص(، )14( شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح )تملك عدد 47,250 حصة أي ما نسبته %8.33 
من الحصص(، )15( محمد بن صالح بن سلطان )يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )16( صالح 
العبد العزيز الراجحي )يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )17( عبد العزيز بن حمد بن عيسى 
)يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )18( محمد العبد اهلل العريفي )يملك عدد 12,937 حصة أي 
ما نسبته 2.28% من الحصص(، )19( عبد اهلل عثمان القصبي )يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، 
)20( سعد محمد المعجل )يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )21( المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية )تملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )22( عبد اهلل عبد العزيز البسام )يملك عدد 
23,625 حصة أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )23( سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز )يملك عدد 23,625 حصة 
أي ما نسبته 4.16% من الحصص(، )24( سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز )يملك عدد 23,625 حصة أي ما نسبته 
4.16% من الحصص(، )25( شركة السحيمي )تملك 3,938 حصة أي ما نسبته 0.7% من الحصص( و)26( محمد وعبداهلل 
إبراهيم السبيعي )يملك 6,750 حصة أي ما نسبته 1.20% من الحصص(، وذلك بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد 
التأسيس )الملحق رقم )6(( الصادر بتاريخ 1413/05/16هـ )الموافق 1992/11/10م( والذي تم تدقيقه من قبل وزارة التجارة 

)إدارة الشركات( وتم توثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ 1416/05/28هـ )الموافق 1995/10/23م(.
وبتاريخ 1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م(، قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من ستة وخمسين مليون وسبعمائة - 

قدرها  جديدة  إصدار حصص  طريق  عن  سعودي  ريال   )60,000,000( مليون  ستين  إلى  سعودي  ريال   )56,700,000( ألف 
ثالثة وثالثون ألف )33,000( حصة قيمة الحصة مائة )100( ريال سعودي وبمبلغ إجمالي قدره ثالثة ماليين وثالثمائة ألف 
)3,300,000( ريال تم توزيعها على الشركاء الحاليين. كما تم دخول وخروج شركاء وفقاً للتالي: )1( دخول عبد المحسن أحمد 
عبد العزيز الرشيد بعدد اثني عشر ألف وسبعمائة وخمسين )12,750( حصة ومحمد عبد العزيز الزاحم بعدد ثالثة آالف 
)3,000( حصة كشركاء ُجدد بالشركة عن طريق شراء عدد من حصص زيادة رأس مال - )2( تنازل الشريك خالد يوسف 
المرزوق عن عدد إحدى عشر ألف ومائة وثالثة وتسعين )11,193( حصة من أصل سبعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين 
)17,527( حصة يمتلكها بالشركة لصالح شريك جديد )فيصل يوسف المرزوق( - )3( تنازل الشريك عبد العزيز حمد بن 
العيسى عن جميع حصصه وعددها ثالثة وعشرون ألف وثالثمائة وأربعة وأربعون )24,344( حصة بالشركة لصالح شريك 
جديد )شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت( - )4( حلول )منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد( كشريكة جديدة بعدد 
الحصص اآليلة إليها عن طريق الميراث من والدها الشريك المتوفي السيد/ عبد العزيز عبد المحسن الراشد وحلول )شركة 
الراشد الخليجية للتجارة العامة( و)شركة الدانات الدولية القابضة( كشركاء ُجدد بعدد الحصص المتنازل عنها بالبيع من باقي 
الورثة - )5( حلول عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة كشريك جديد مكان والده المتوفي إبراهيم عبد العزيز الربيعة 
بعد أن تنازل باقي الورثة بالبيع عن حصصهم بالتركة لصالحه - )6( حلول منصور بن محمد صالح بن سلطان كشريك جديد 
مكان والده المتوفي محمد صالح بن سلطان بعد أن تنازل باقي الورثة بالبيع عن حصصهم بالتركة لصالحه - )7( حلول عبد 
اهلل وعبد العزيز ورشيد ولولوة ومريم ونوير وليلي ونادية وحسناء وفوزية أبناء محمد عبداهلل العريفي وزوجته نعمت حامد 
سليم خير كشركاء ُجدد مكان الشريك المتوفي محمد عبداهلل العريفي - )8( حلول شركة البسام الدولية كشريك جديد بعد 
أن تنازل بالبيع ورثة الشريك المتوفي عبد اهلل عبد العزيز البسام عن جميع حصصهم في التركة لصالحها - )9( حلول األمير 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود كشريك جديد مكان الشريك المتوفي األمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود بعد أن تنازل جميع الورثة عن حصصهم بالتركة لصالحه، ليصبح رأس مال الشركة البالغ ستين مليون )60,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ستمائة ألف )600,000( حصة وقيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي موزعاً على عدد أربعين )40( 
شريكاً وفق اآلتي: )1( شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء )تملك عدد 58,425 حصة أي ما نسبته 9.73% من الحصص(، 
)2( شركة الراشد للتجارة والصناعات والمقاوالت المحدودة )تملك عدد 40,897 حصة أي ما نسبته 6.79% من الحصص(، 
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)3( سعد محمد عبد اهلل السعد )يملك عدد 17,527 حصة أي ما نسبته 2.92% من الحصص(، )4( شركة عبد العزيز أحمد 
الغانم وإخوانه )تملك عدد 11,685 حصة أي ما نسبته 1.94% من الحصص(، )5( خالد بن يوسف المرزوق )يملك عدد 6,334 
حصة أي ما نسبته 1.05% من الحصص(، )6( شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده )تملك عدد 11,685 حصة أي 
ما نسبته 1.94% من الحصص(، )7( الشيخ مشعل األحمد جابر الصباح )يملك عدد 35,055 حصة أي ما نسبته 5.84% من 
الحصص(، )8( شركة أوالد خالد صالح الغنيم للتجارة العامة والمقاوالت )تملك عدد 11,685 حصة أي ما نسبته 1.94% من 
الحصص(، )9( شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده )تملك عدد 8,764 حصة أي ما نسبته 1.46% من الحصص(، )10( 
مرزوق بن علي عبد الرحمن البحر )يملك عدد 2,921 حصة أي ما نسبته 0.48% من الحصص(، )11( شركة الجميح القابضة 
المحدودة )تملك عدد 47,687 حصة أي ما نسبته 7.94% من الحصص(، )12( صالح بن عبد العزيز صالح الراجحي )يملك 
عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )13( شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت )تملك عدد 24,344 
حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )14( عبد اهلل بن عثمان عبد اهلل القصبي )يملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 
4.05% من الحصص(، )15( شركة عبد العزيز وسعد المعجل )تملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، 
)16( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )17( صاحب 
السمو الملكي األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود )يملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، 
)18( شركة عبد الرحمن الصالح السحيمي وشركاه )تملك عدد 4,058 حصة أي ما نسبته 0.67%(، )19( شركة محمد وعبد 
اهلل إبراهيم السبيعي )تملك عدد 4,058 حصة أي ما نسبته 0.67% من الحصص(، )20( شركة الراشد الخليجية للتجارة 
العامة والمقاوالت )تملك عدد 37,392 حصة أي ما نسبته 6.23% من الحصص(، )21( شركة الدانات الدولية القابضة )تملك 
عدد 6,232 حصة أي ما نسبته 1.03% من الحصص(، )22( منيرة بنت عبد العزيز عبد المحسن الراشد )تملك عدد 3,116 
حصة أي ما نسبته 0.51% من الحصص(، )23( عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز الربيعة )يملك عدد 29,212 حصة أي ما 
نسبته 4.86% من الحصص(، )24( فيصل بن يوسف المرزوق )يملك عدد 11,193 حصة أي ما نسبته 1.86% من الحصص(، 
)25( عبد اهلل بن محمد عبد اهلل العريفي )يملك عدد 1,794 حصة أي ما نسبته 0.29% من الحصص(، )26( عبد العزيز 
بن محمد عبد اهلل العريفي )يملك عدد 1,794 حصة أي ما نسبته 0.29% من الحصص(، )27( رشيد بن محمد العبد اهلل 
العريفي )يملك عدد 1,794 حصة أي ما نسبته 0.29% من الحصص(، )28( لولوة بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 
897 حصة أي ما نسبته 0.14% من الحصص(، )29( حسناء بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 897 حصة أي ما نسبته 
0.14% من الحصص(، )30( فوزية بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 897 حصة أي ما نسبته 0.14% من الحصص(، 
)31( نوير بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 897 حصة أي ما نسبته 0.14% من الحصص(، )32( مريم بنت محمد 
العبد اهلل العريفي )تملك عدد 897 حصة أي ما نسبته 0.14% من الحصص(، )33( ليلى بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك 
عدد 897 حصة أي ما نسبته 0.14% من الحصص(، )34( نادية بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 897 حصة أي ما 
نسبته 0.14% من الحصص(، )35( نعمت بنت حامد سليم خير )تملك عدد 1,670 حصة أي ما نسبته 0.27% من الحصص(، 
)36( منصور بن محمد صالح بن سلطان )يملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )37( شركة البسام 
الدولية )تملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )38( صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود )يملك عدد 24,344 حصة أي ما نسبته 4.05% من الحصص(، )39( عبد المحسن بن أحمد عبد العزيز 
الرشيد )يملك عدد 12,750 حصة أي ما نسبته 2.12% من الحصص( و)40( محمد بن عبد العزيز محمد الزاحم )يملك عدد 
3,000 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، وذلك بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس والمثبت لدى كاتب العدل 

المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالرياض، بالصحيفة رقم )108( عدد )1718( من المجلد )223( لعام 1429هـ.
وبتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م(، قرر الشركاء تحويل الشركة وفرعها إلى شركة مساهمة مقفلة بما لها - 

من حقوق وما عليها من التزامات، مع االحتفاظ برقم وتاريخ السجل التجاري وبنفس رأس مالها، وذلك بعد توزيع حصص 
الشريكة المتوفية )نعمت بنت حامد خير( وعددها ألف وستمائة وسبعون )1,670( حصة على ورثتها )عبد اهلل وعبد العزيز 
ورشيد ولولوة ومريم ونوير وليلى ونادية وحسناء وفوزية أبناء محمد عبد اهلل العريفي الشركاء بالشركة(. وتم توزيع رأس مال 
الشركة البالغ ستين مليون )60,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ستة ماليين )6,000,000( سهم وقيمة كل سهم عشرة )10( 
رياالت سعودية موزعاً على عدد تسعة وثالثين )39( شريكاً وفق اآلتي: )1( شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء )تملك عدد 
584,250 سهم أي ما نسبته 9.73% من األسهم(، )2( شركة الراشد للتجارة والصناعات والمقاوالت المحدودة )تملك عدد 
408,970 سهم أي ما نسبته 6.79% من األسهم(، )3( سعد محمد عبد اهلل السعد )يملك عدد 175,270 سهم أي ما نسبته 
2.92% من األسهم(، )4( شركة عبد العزيز أحمد الغانم وإخوانه )تملك عدد 116,850 سهم أي ما نسبته 1.94% من األسهم(، 
)5( خالد بن يوسف المرزوق )يملك عدد 63,340 سهم أي ما نسبته 1.05% من األسهم(، )6( شركة محمد عبد المحسن 
الخرافي وأوالده )تملك عدد 116,850 سهم أي ما نسبته 1.94% من األسهم(، )7( الشيخ مشعل األحمد جابر الصباح )يملك 
عدد 350,550 سهم أي ما نسبته 5.84% من األسهم(، )8( شركة أوالد خالد صالح الغنيم للتجارة العامة والمقاوالت )تملك 
عدد 116,850 سهم أي ما نسبته 1.94% من األسهم(، )9( شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده )تملك عدد 87,640 سهم 
أي ما نسبته 1.46% من األسهم(، )10( مرزوق بن علي عبد الرحمن البحر )يملك عدد 29,210 سهم أي ما نسبته 0.48% من 
األسهم(، )11( شركة الجميح القابضة المحدودة )تملك عدد 476,870 سهم أي ما نسبته 7.94% من األسهم(، )12( صالح بن 
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عبد العزيز صالح الراجحي )يملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )13( شركة أعمال العيسى للتجارة 
والمقاوالت )تملك عدد 24,344 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )14( عبد اهلل بن عثمان عبد اهلل القصبي )يملك عدد 
24,344 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )15( شركة عبد العزيز وسعد المعجل )تملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته 
4.05% من األسهم(، )16( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )تملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، 
)17( صاحب السمو الملكي األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود )يملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته %4.05 
من األسهم(، )18( شركة عبد الرحمن الصالح السحيمي وشركاه )تملك عدد 40,580 سهم أي ما نسبته 0.67%(، )19( شركة 
محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي )تملك عدد 40,580 سهم أي ما نسبته 0.67% من األسهم(، )20( شركة الراشد الخليجية 
للتجارة العامة والمقاوالت )تملك عدد 373,920 سهم أي ما نسبته 6.23% من األسهم(، )21( شركة الدانات الدولية القابضة 
)تملك عدد 62,320 سهم أي ما نسبته 1.03% من األسهم(، )22( منيرة بنت عبد العزيز عبد المحسن الراشد )تملك عدد 
31,160 سهم أي ما نسبته 0.51% من األسهم(، )23( عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز الربيعة )يملك عدد 292,120 سهم أي 
ما نسبته 4.86% من األسهم(، )24( فيصل بن يوسف المرزوق )يملك عدد 111,930 سهم أي ما نسبته 1.86% من األسهم(، 
)25( عبد اهلل بن محمد عبد اهلل العريفي )يملك عدد 20,980 سهم أي ما نسبته 0.34% من األسهم(، )26( عبد العزيز بن 
محمد عبد اهلل العريفي )يملك عدد 20,980 سهم أي ما نسبته 0.34% من األسهم(، )27( رشيد بن محمد العبد اهلل العريفي 
)يملك عدد 20,980 سهم أي ما نسبته 0.34% من األسهم(، )28( لولوة بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 8,970 سهم 
أي ما نسبته 0.14% من األسهم(، )29( حسناء بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 8,970 سهم أي ما نسبته 0.14% من 
األسهم(، )30( فوزية بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 10,490 سهم أي ما نسبته 0.17% من األسهم(، )31( نوير بنت 
محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 10,490 سهم أي ما نسبته 0.17% من األسهم(، )32( مريم بنت محمد العبد اهلل العريفي 
)تملك عدد 10,490 سهم أي ما نسبته 0.17% من األسهم(، )33( ليلى بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 10,490 سهم 
أي ما نسبته 0.17% من األسهم(، )34( نادية بنت محمد العبد اهلل العريفي )تملك عدد 10,490 سهم أي ما نسبته 0.17% من 
األسهم(، )35( منصور بن محمد صالح بن سلطان )يملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )36( شركة 
البسام الدولية )تملك عدد 24,344 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )37( صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود )يملك عدد 243,440 سهم أي ما نسبته 4.05% من األسهم(، )38( عبد المحسن بن أحمد عبد العزيز 
الرشيد )يملك عدد 127,500 سهم أي ما نسبته 2.12% من األسهم( و)39( محمد بن عبد العزيز محمد الزاحم )يملك عدد 
30,000 حصة أي ما نسبته 0.5% من الحصص(، وذلك بموجب قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة 

والصناعة بالصحيفة )54( بالعدد )102( من المجلد )312(. 
وعليه تحولت الشركة إلى مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )35/ق( وتاريخ 1432/01/27هـ )الموافق 2011/01/02م( - 

بالموافقة على الترخيص بالتحّول والقرار الوزاري رقم )58/ق( تاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م( بالموافقة 
على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة. 

وبتاريخ 1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ستين - 
مليون )60,000,000( ريال سعودي إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح سهم واحد )1( 
مجاني مقابل كل سهم واحد )1( قائم يملكه كل من المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2010م.
وبتاريخ 1432/05/07هـ )الموافق 2011/04/11م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "الشركة - 

السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" إلى "الشركة السعودية للصناعات الجيرية" )شركة مساهمة مقفلة(، وهو االسم 
الحالي للشركة ولم يطرأ عليه أي تعديل كما بتاريخ هذه النشرة. 

وبتاريخ 1434/05/29هـ )الموافق 2013/04/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة - 
وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح سهم 
واحد )1( مجاني مقابل كل سهمين اثنين )2( قائمين يملكانها كل من المساهمين المقيدين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2012م. 

وبتاريخ 1434/07/21هـ )الموافق 2014/05/20م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة - 
وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل منح سهم واحد 
)1( مجاني مقابل كل تسعة )9( أسهم قائمة يملكها كل من المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد 

الجمعية العمومية غير العادية على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية عام 2013م.
وبتاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 2022/01/26م(، تنازلت شركة البسام الدولية عن كامل أسهمها في الشركة لصالح كل من - 

)1( طارق عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 631,572( سهم(، و)2( سعاد عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 135,244 سهم(، 
و)3( نبيلة عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 17,795 سهم(، و)4( عبد العزيز طارق عبد اهلل البسام )بعدد 13,428 سهم( 

و)5( سارة طارق عبد اهلل البسام )بعدد 13,428 سهم(. 
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وبتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(، باعت شركة مشيرة السعودية المحدودة عدد )40,000( سهم من أسهمها - 
)الموافق  1443/08/11هـ  وبتاريخ  القصبي.  اهلل  عبد  ماجد  العزيز  عبد  لصالح  الجيرية  للصناعات  السعودية  الشركة  في 
2022/03/14م(، باعت شركة مشيرة السعودية المحدودة عدد )325,262( سهم لصالح إيمان عبد الرحمن عبد اهلل أبا الخيل.

وبتاريخ 1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م(، أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بإلغاء قرار الجمعية - 
التسجيل  والصادر بشأن  )الموافق 2022/01/26م(  بتاريخ 1443/06/23هـ  المنعقدة  السابقة  )العادية(  للمساهمين  العامة 
المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية )نمو(، واعتماد توصية المجلس بتسجيل وطرح عدد مليوني )2,000,000( سهم 
على  الحصول  بعد  وذلك  )نمو(  الموازية  السوق  في  العام  لالكتتاب  الطرح  قبل  الشركة  مال  رأس  من   )%10( تمثل  عادي 
الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( وبعد 
تنازل المساهمين الحاليين عن حق األولوية باالكتتاب بأسهم الزيادة الخاصة بالطرح وذلك من خالل طرحها على المستثمرين 
المؤهلين في السوق الموازية مشروطة بموافقة الهيئة وتداول. وبتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(، تم اعتماد 

توصية مجلس اإلدارة وبتفويض مجلس اإلدارة للقيام بجميع اإلجراءات ذات عالقة.
أسهم -   )20,000,000( مليون  إلى عشرين  مقسم  سعودي  ريال   )200,000,000( مليون  مائتي  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 

متساوية القيمة، وتبلغ القيمة االسمية لكّل منها عشرة )10( رياالت سعودية، وهي جميعها أسهم عادية.
كما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة خمسة )5( من المساهمين الكبار الذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة وذلك على - 

الشكل التالي: )1( شركة الصناعات الوطنية )تملك 2,212,223 حصة أي ما نسبته 11.06%(، )2( شركة مشيرة السعودية 
المحدودة )تملك 2,000,000 حسة أي ما نسبته 10%(، )3( شركة الجميح القابضة المحدودة )تملك 1,622,900 حصة أي ما 
نسبته 8.11%(، )4( شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة )تملك 1,246,400 أي ما نسبته 6.23%(، و)5( الشيخ مشعل الجابر 

الصباح )يملك 1,168,500 أي ما نسبته %5.84(. 
وفيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

ملكية الشركة قبل الطرح وبعدهالجدول رقم )أ(ل 

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

النسبة عدد األسهمالنسبة عدد األسهم

10.05%11.062,212,223%2,212,223شركة الصناعات الوطنية

9.09%102,000,000%2,000,000شركة مشيرة السعودية المحدودة

7.37%8.111,622,900%1,622,900شركة الجميح القابضة المحدودة

5.66%6.231,246,400%1,246,400شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة

5.31%5.841,168,500%1,168,500الشيخ مشعل الجابر الصباح
0.18%0.240,000%40,000عبدالعزيز ماجد عبداهلل القصبي*

0.061%0.06713,428%13,428عبد العزيز طارق البسام

53.17%58.4811,696,549%11,696,549الجمهور من المساهمين الحاليين

9.09%2,000,000----المستثمرون المؤهلون الجدد

100%10022,000,000%20,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

*يملك رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز ماجد القصبي نسبة )50%( من رأس مال شركة مشيرة السعودية المحدودة التي تملك )2,000,000( سهم أي ما نسبته )10%( من أسهم الشركة 
السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح، بالتالي تكون ملكيته غير المباشرة في الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح )1,000,000( سهًما أي ما نسبته )5%( من األسهم من خالل 

شركة مشيرة السعودية المحدودة.
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األنشطة الرئيسية للشركة 

تمارس الشركة أنشطتها بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م(. 
وقد حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية لمزاولة نشاط صناعة األسمنت ومنتجات صلب نصف جاهزة، صادر عن وزارة الصناعة 
1444/04/05هـ  تاريخ  حتى  الصالحية  ساري  وهو  2019/12/02م(  )الموافق  1441/04/05هـ  وتاريخ   )11( بالرقم  المعدنية  والثروة 
الكيميائية  والمنتجات  المواد  صناعة  نشاط  لمزاولة  صناعية  منشأة  ترخيص  على  الشركة  فرع  كما حصل  2022/10/30م(.  )الموافق 
وصناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات، صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرقم )431102115019( وتاريخ 1443/03/07هـ 
)الموافق 2021/10/13م( وهو ساري الصالحية حتى تاريخ 1448/05/02هـ )الموافق 2026/10/13م(. باإلضافة لترخيص وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، التزمت الشركة بالحصول على رخص التشغيل والتصاريح البيئية ورخص منجم الالزمة لممارسة نشاطها )ولمزيد من 
التفاصيل حول هذه التراخيص، الرجاء االطالع على الفقرة رقم )8-3( "التراخيص والموافقات والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( 

"المعلومات القانونية"(.

هذا ويتمثل النشاط الفعلي للشركة في إنتاج وبيع: )1( الطوب والبلوك الرملي الجيري، )2( أكسيد الكالسيوم )الجير الحي(، هيدروكسيد 
الكالسيوم )الجير المطفأ(، كربونات الكالسيوم )الحجر الجيري( وأكسيد الكالسيوم والماغنيسيوم )دولواليم(.

الرملي وكتل األرضيات  الطوب  الكيميائية، صناعة  العناصر  الشركة في "صناعة  تتمثل أنشطة  التجاري،  السجل  لبيانات  أنه وفقاً  علماً 
وبالطات األسقف وبوتقات المداخن، صناعة الجير الحّي، صناعة الجير المطفأ". 

وحّددت المادة الثالثة )3( من النظام األساسي األغراض التي ألجلها تأسست الشركة وهي:

الصناعات التحويلية، . 1
الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن وصناعة الجير الحي . 2 الكيميائية وصناعة الطوب  العناصر  صناعة 

وصناعة الجير المطفأ، 
البيع بالتجزئة لمواد البناء ويشمل )األسمنت، البلك، الجبس، البالط اإلسمنتي ...الخ(، . 3
تشغيل المحاجر، . 4
شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير السكنية(، . 5

إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين، 
صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع. . 6

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

كما بتاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بفتح أي نشاط تجاري أو شركات تابعة أو فروع لها خارج المملكة العربية السعودية. 

رسالة المصدر واسرتاتيجيته العامة

رؤية الشركةل "رواد في صناعة الجير، نقدم أحدث حلول الخدمة على مستوى عالمي".أ. 
رسالة الشركةل "تطوير وتوسيع آفاق الصناعات الجيرية التي تدعم مختلف المجاالت، محلًيا وعالمًيا، بهوية سعودية".ب. 

استراتيجية الشركة العامة: 

وضع مجلس اإلدارة من أولوياته تطوير خطة عمل استراتيجية تطويرية تعتبر خارطة الطريق للمجلس واإلدارة التنفيذية في تحقيق األهداف 
الموضوعة في الخطة سواًء كانت أهدافاً نوعية، أو أهدافاً كمية أو أهدافاً إدارية وتنظيمية وقد تضمنت خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية 

قائمة بتلك األهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس األداء المتحقق دورياً.

وتتلخص أهم أهداف الخطة االستراتيجية في اآلتي:

المحور المالي- 

إدارة الموارد المالية للشركة في المجال التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.- 
تحقيق األرباح التشغيلية المخطط لها سنوياً.- 
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محور التطور والتعلم- 

رفع كفاءة األداء المؤسسي وإدامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.- 
محور العمليات والتشغيل- 

تطوير نوعية المنتجات وتحقيق مستوى الجودة المالئم لها.- 
تكوين آلية للعمل بالشركة بكافة اإلدارات لتكون الشركة ضمن أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال وفي نفس الوقت - 

األقوى واألفضل واالختيار األول لكافة عمالئها.
تطوير قطاع النقل والعمل على إعادة هيكلته لسد احتياجات الشركة وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز ربحية أو االستثمار - 

الجدي في جعله كيان منفصل.
 -.)New Identity( تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء

محور العمالء وأصحاب العالقة- 

تلبية احتياجات العميل من أجود أنواع الحجر بالمملكة والمنطقة في الوقت المناسب وبالسعر العادل وفقاً لالتفاقيات.- 

نواحي القوة والميزات التنافسية

تمتلك الشركة نواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

تتميز الشركة بكونها المصنع الوحيد واألكثر خبرة في المملكة للطوب والبلوك الرملي الجيري، حيث أن الشركة تمتلك الخبرات - 
القوية المتراكمة على مدار )45( عام في السوق السعودي. 

أيًضا ثبات مصدر المواد األولية )لدى الشركة محجر خاص بترخيص استغالل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية( يحمينا من - 
أجود  تعد من  والتي  العالية  المنتج  الثبات في جودة  يمنحنا  كما  الموردين،  لدى  الرئيسية(  الخام  )المادة  الحجر  أسعار  تذبذب 

المواصفات إن لم تكن األفضل. 
أيًضا تنوع مجاالت استخدام منتجاتنا يعطينا الحماية من تقلبات السوق في القطاعات المختلفة. - 
عمالؤنا متنوعون في الحجم والنشاط فنحن ال نعتمد فقط على العمالء الرئيسيين الكبار مثل سابك والمؤسسة العامة لتحلية - 

المياه وشركة معادن، لكن لدينا قاعدة عريضة من الشركات المتوسطة والصغيرة. 
المياه -  وتحلية  والزجاج  الحديد  لشركات  الرئيسي  المورد  فنحن  المجاالت  على  أيضا  بل  فقط،  الحجم  على  التنوع  يتوقف  وال 

والصناعات الغذائية وثاني أكسيد التيتانيوم ومزارع الدواجن والعديد من المجاالت.

قيم الشركة

الناس  التعامل مع  تعبر الشركة عن أسلوبها في  القيم، هي  المشتركة. من خالل هذه  القيم األساسية  "تتبع الشركة بفخر مجموعة من 
والعمالء والشركاء:

الجودةل الجودة هي دافعنا لتسليم منتجات وخدمات تفوق الجميع. - 
االحترامل نعامل الجميع بلطف وأدب لتشجيع فريق عملنا على التعبير عن آرائه وأفكاره.- 
العمل بروح الفريق الواحدل نعمل جميًعا كفريق واحد لدعم نجاح شركتنا بهدف بلوغ أهدافنا المشتركة.- 
االلتزامل نلتزم بمواعيدنا النهائية، وعودنا ومسؤوليتنا تجاه أفعالنا.- 
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نظرة عامة عن السوق والقطاع

الرئيسة ضمن  التمويل  أحد مصادر  التعدين سيكون  قطاع  تطوير  أن  وبال شك  واعدة.  المملكة سوقاً  في  التعدينية  المواد  يعتبر سوق 
إستراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل، بإطالق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة 
إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وهذا من شأنه أن يجعل المملكة بوصفها مركًزا تجارًيا عالمًيا إلى أن تصبح بوابة تمكين 
للتنمية واالستفادة من مواردها المالية والبنية التحتية المتطورة والسوق المحلية القوية واالقتصاد المتنوع مع الطلب المتزايد على المعادن 
الخالية من الكربون، مما سيمكن المملكة بال شك من تنفيذ مبادرات اإلستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، واستكمال مسيرة 
النهوض بقطاع التعدين على مدى األعوام المقبلة ليصبح، بحسب مستهدفات الرؤية، الركيزة الثالثة لالقتصاد والصناعة الوطنية. وتأتي 
أهمية التعدين استشعاًرا من المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم وتأثيره في االنتعاش االقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل العديد من 
الصناعات التي تمّثل أولوية كبيرة وذلك بالعمل على إبراز اإلمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي 

تنعم بها مناطق الشرق األوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة إفريقيا، وتحتّل المملكة موقًعا إستراتيجًيا بين هذه الدول مجتمعة.

وأخيًرا، إن ما عمل من أنظمة وتشريعات ستسهم بال شك في نمو قطاع التعدين وجذب االستثمارات النوعية فيه، بدًءا بنظام االستثمار 
التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل اآلثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات 
ونظرة  كبيرة،  أموال  رؤوس  تتطلب  التي  التعدينية  االستثمارات  احتياجات  تراعي  محفزة  بيئة  تحقيق  إلى  ووصواًل  بالمعادن،  المرتبطة 
استثمارية طويلة، وحاجتها لثبات األنظمة والتشريعات، ووضوح السياسات المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من االستثمارات، 

ويكون قادًرا على إحداث التأثير المطلوب منه.

ملخص المعلومات المالية

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م )التي 
تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م( باإلضافة للمعلومات المالية الواردة في القوائم المالية األولية الموجزة 

)المفحوصة ( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها. 

الفترة المالية 
المنتهية في 
2022/06/30م

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/06/30م

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 

قائمة الدخل )ريال سعودي(

70,904,036 65,148,463 131,593,842 130,098,538 اإليرادات
)37,086,380( )35,253,459( )71,416,052( )81,572,106( تكلفة اإليرادات
33,817,656 29,895,004 60,177,790 48,526,432 مجمل الربح
6,689,348 8,333,395 9,789,117 )2,676,225( صافي الربح من العمليات الرئيسية
7,337,703 7,244,039 12,857,497 )18,672,563( صافي الربح قبل الزكاة
6,517,219 6,445,706 11,260,831 )19,855,713( صافي الربح للسنة
6,517,219 6,445,706 10,720,850 )21,798,817( صافي الدخل الشامل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )المفحوصة ( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

الفترة المالية 
المنتهية في 
2022/06/30م

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/06/30م

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 

المركز المالي )ريال سعودي(

114,255,688 78,871,058 96,737,086 80,163,449 إجمالي الموجودات المتداولة
185,202,367 225,350,547 211,630,664 212,071,779 إجمالي الموجودات غير المتداولة
299,458,055 304,221,605 308,367,750 292,235,228 إجمالي الموجودات
54,505,620 32,130,668 53,214,643 46,281,146 إجمالي المطلوبات المتداولة
17,278,967 43,791,754 23,996,858 25,518,683 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
71,784,587 75,922,422 77,211,501 71,799,829 إجمالي المطلوبات 

227,673,468 228,299,183 231,156,249 220,435,399 إجمالي حقوق المساهمين
299,458,055 304,221,605 308,367,750 292,235,228 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )المفحوصة ( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
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الفترة المالية 
المنتهية في 
2022/06/30م

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/06/30م

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 

التدفقات النقدية )ريال سعودي(

16,175,309 7,115,277 3,505,952 23,324,633 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)4,137,097( )18,133,192( )9,682,302( )1,586,423( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)19,206,117( 11,518,348 12,987,487 )12,563,786( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )المفحوصة ( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

الفترة المالية 
المنتهية في 
2022/06/30م

الفترة المالية 
المنتهية في 
2021/06/30م

السنة المالية 
المنتهية في 
2021/12/31م 

السنة المالية 
المنتهية في 
2020/12/31م 

المؤشرات المالية

%9 )%6( %1.1 )%7.6( معدل النمو في اإليرادات

%1.1 )%19.38( %156.7 )%228.8( معدل النمو في صافي الربح

%47.69 %45.89 %45.7 %37.3 هامش مجمل الربح

%9.19 %9.89 %8.6 )%15.3( هامش صافي الربح

2.1 2.45  1.8  1.7 نسبة التداول )مرة(

%23.68 %21.41 %42.7 %44.5 اإليرادات/ إجمالي األصول

%2.18 %2.12 %3.7 )%6.8( العائد على األصول

%2.86 %2.82 %4.9 )%9.0( العائد على حقوق الملكية
المصدر: معلومات اإلدارة
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ملخص عوامل المخاطرة 

المخاطر المتعلقة بالشركة ونشاطها وعملياتها	. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة- 
المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها- 
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في أعمال منافسة أعمال الشركة- 
المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها- 
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء- 
المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة إلى الخارج- 
المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد األولية- 
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين الرئيسيين- 
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات- 
المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية - 
المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال- 
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير- 
المخاطر المتعلقة بالزيادات المتوقعة في تكاليف عمليات التشغيل- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على مقدمي خدمات النقل الخارجي - 
المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة - 

)COVID-19( فيروس كورونا
المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة- 
المخاطر المتعلقة بالتمويل- 
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل - 
المخاطر المتعلقة بالسيولة - 
المخاطر المتعلقة باالئتمان- 
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية- 
المخاطر المتعلقة بسلوك العاملين وأخطائهم- 
المخاطر المتعلقة باالعتماد على عاملين رئيسيين- 
المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية- 
المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية- 
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية - 
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة- 
المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة عامة- 
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة - 
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية- 
المخاطر المتعلقة بتوقف األعمال التجارية للشركة التابعة )شركة تحت التصفية(- 
المخاطر المتعلقة بتجاوز الطاقة اإلنتاجية السنوية المحددة بموجب الترخيص الصناعي - 
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع	. 

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة- 
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي بالمنطقة وتأثيرها على عمليات الشركة- 
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية- 
المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص والموافقات التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها- 
المخاطر المتعلقة بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها- 
المخاطر المتعلقة بفرص النمو- 
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات- 
المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة- 
المخاطر المتعلقة بفرض ضرائب أو رسوم جديدة - 
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين- 
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت- 
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل- 
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه- 

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة	. 

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم- 
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية- 
المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين الحاليين- 
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة- 
المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح- 
المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية - 
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح - 
المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية- 
المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح- 
المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار بالسوق الموازية- 
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التعريفات والمصطلحات  	

التعريفالمصطلح

"الشركة" أو "الًمصدر" أو 
"الصناعات الجيرية" أو 

"سعودي اليم"
الشركة السعودية للصناعات الجيرية - شركة مساهمة مقفلة.

 إدارة الشركة أو اإلدارة
أو اإلدارة العليا

فريق اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذين في الشركة السعودية للصناعات الجيرية وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الرئيس التنفيذي 
ومديري المراجعة والمخاطر، السالمة والبيئة، مراقبة الجودة، المبيعات، سالسل اإلمداد، الصيانة، عمليات الطوب والبلوك، عمليات 
الجير، الخدمات المشتركة ورئيسي قطاع العمليات والقطاع المالي ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى معتمدة في إدارات أو 
أقسام أخرى كما هو مبين في الهيكل التنظيمي )ولمزيد من المعلومات، الرجاء االطالع على القسم رقم )4( "هيكل الملكية والهيكل 

التنظيمي" من هذه النشرة(.

االحتياطي النظامي
المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها بحسب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة وذلك لتغطية التزاماتها 
بلغ االحتياطي  النظامي، وقد  إلى االحتياطي  المالية. إن الشركة ملتزمة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل )10%( من صافي األرباح 

النظامي ستة وعشرين مليون وستة وأربعين ألف وثالثمائة وواحد وثمانين )26,046,381( ريال سعودي كما في 2021/12/31م.
 أسهم الطرح

أو أسهم االكتتاب
الطرح العام األولي لعدد مليوني )2,000,000( سهم عادي تمثل نسبة )10%( من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح ونسبة حوالي 

)9.09%( من إجمالي رأس المال بعد الطرح في السوق الموازية )نمو(.
 أسهم المساهمين

)100%( من مجموع أسهم رأس مال الشركة والبالغة عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي متساوية القيمة.قبل الطرح

األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة فيما تقوم به الشركة، بمن فيهم، العاملين، والدائنين، والعمالء، والموردين، والمجتمع.أصحاب المصالح

أي فرد أو شركة أو شراكة أو جمعية أو منظمة أو أي كيان آخر، بما في ذلك أي من خلفائهم أو ورثتهم، عن طريق الدمج أو خالف ذلك.أطراف

األطراف ذوو العالقة 

يُقصد بهم في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ما يلي:
تابعي الُمصدر. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للُمصدر. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي الُمصدر. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو5( أعاله. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو6( أعاله. 7

األقارب أو صلة القرابة

يُقصد بها في الئحة مؤسسات السوق المالية:
األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.

وتعني في الئحة حوكمة الشركات أي من األشخاص أدناه:

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علو؛أ. 
األوالد وأوالدهم وإن نزلوا؛ب. 
اإلخوة واألخوات واألشقاء أو األب أو األم؛ وج. 
األزواج والزوجات.د. 

أحد أعضاء المجلس أو من غيرهم الذي يُعّينه مجلس اإلدارة أميناً للسر وتحّدد اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس أمين السر
اإلدارة في حال خلو النظام األساسي من أحكام في هذا الشأن.

تعني األسهم، أدوات الدين، مذكرة حق اكتتاب، الشهادات، الوحدات، عقود الخيار، العقود المستقبلية، عقود الفروقات، عقود التأمين األوراق المالية
طويل األمد. 

ن.التأمين ن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّ ن لهم إلى المؤمِّ هو آلية التعاقد لتحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ

هو تاريخ نهاية فترة الطرح في يوم الخميس 1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(.تاريخ اإلقفال 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. تداول

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض طرح أسهم الشركة ومن ثم اإلدراج في السوق الموازية.تسجيل األسهم 

اللجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي
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التعريفالمصطلح

جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. الجمعية العامة 

الجمعية العامة العادية للمساهمين.الجمعية العامة العادية 

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.الجمعية العامة غير العادية

الجمهور 

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي الُمصدر. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو5( أعاله. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو6( أعاله. 7
األشخاص الذين يعملون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة "حكومية" وفًقا لذلك.الحكومة

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

 رئيس مجلس اإلدارة
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( الذي ينتخبه المجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله.)أو رئيس المجلس(

االقتصاد رؤية 2030 وتنويع  البتروكيماويات  وصناعة  النفط  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 ريال أو الريال السعودي
العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.أو الريال

سجل المساهمين الذي تعده وتحفظه الشركة، والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم وأماكن إقامتهم وعنوانيهم وأرقام سجل المساهمين
األسهم، وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد على األسهم الصادرة عن الشركة.

سبعة عشر )17( ريال سعودي.سعر الطرح

تعني السياسة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية والهادفة إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي.السعودة

السنة المالية / السنوات 
السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.المالية

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية.السهم

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق
شركة تداول السعودية )تداول السعودية(.

السوق التي تُتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة" و"قواعد السوق الموازية 
اإلدراج".

هو الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص 

شهادة التأمينات 
الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.شهادة الزكاة

 ضريبة القيمة
)VAT( المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها 
من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%( مستثنى منها عدد من 
المنتجات )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1441/10/17هـ قرر مجلس 
إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى )15%( بداية من 

تاريخ 1 يوليو 2020م.

مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل والطرح في السوق عوامل المخاطرة
الموازية.
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فئات المستثمرين المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهات حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع. 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. . 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار. . 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: . 10
)أ( أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية. )ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 
)ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. )د( أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل 
في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. )هـ( أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية 

معتمدة من جهة معترف بها دولياً؛
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

فترة الحظر 
وهي مــدة )12( اثنا عشر شهراً تفرضها الهيئة مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة والتي يحظر على كبار 
المساهمين خاللها التصرف بأسهمهم؛ ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر. وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة 

عدد خمسة )5( من كبار المساهمين.

الخميس فترة الطرح يوم  بانتهاء  تنتهي  أيام   )5( لمدة خمسة  ويستمر  )الموافق 2023/3/19م(  األحد 1444/8/27هـ  يوم  من  تبدأ  التي  الفترة 
1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(

قائمة المصطلحات 
المستخدمة في لوائح هيئة 

السوق المالية وقواعدها

القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة 
رقم )4-11-2004( وتاريخ 1425/08/20هـ )الموافق 2004/10/04م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
وتاريخ   )2022-94-1( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  المعدلة  2003/07/31م(  )الموافق  1424/06/02هـ  وتاريخ  م/30 

1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( لفترة الستة القوائم المالية 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

قواعد اإلدراج 
قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( وتاريخ 
وتاريخ 1443/09/12هـ   )2022-52-1( رقم  الهيئة  من مجلس  بقرار  بموجب  والمعدلة  )الموافق 2017/12/27م(  1439/04/09هـ 

)الموافق 2022/04/13م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

وتاريخ   )2017-123-3( رقم  بالقرار  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
)الموافق  1443/06/02هـ  وتاريخ   )2022-5-5( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ 

2022/01/05م(.

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية 

الئحة حوكمة الشركات 
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( 
بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2021-7-1( 

وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.
الئحة حوكمة الشركات 
المساهمة غير المدرجة

الئحة حوكمة الشركات المساهمة الغير مدرجة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة بالقرار رقم )44239( وتاريخ 1439/08/14هـ 
)الموافق 2018/04/30م(.

 المجلس أو مجلس اإلدارة
أو أعضاء مجلس اإلدارة 

مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الجمعية العامة للمساهمين وفق أحكام النظام األساسي للشركة ومتطلبات الجهات المختصة 
المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة )وباألخص متطلبات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة( المتعارف عليها بموجب 

األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يقع المركز الرئيسي للشركة السعودية للصناعات الجيرية في مدينة الرياض - طريق الخرج المدينة الصناعية الثانية - ص.ب. 3130 المركز الرئيسي 
الرمز البريدي 11471 - المملكة العربية السعودية - هاتف 2652929 011.

حملة األسهم في أي وقت.المساهم أو المساهمون 
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المساهمون المبينة أسماؤهم في الفقرة رقم )4-1( "هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده" من القسم رقم )4( "هيكل الملكية المساهمون الحاليون
والهيكل التنظيمي" من هذه النشرة.

مساهمو الشركة الذين يملكون )5%( وأكثر من أسهم الشركة، وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة خمسة من المساهمين الكبار.المساهمون الكبار

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح بعد إدراجها في السوق الموازية.المستثمر 

 المستشار المالي
شركة الخير كابيتال السعودية )ويُشار إليها أيضاً باسم "الخير كابيتال"(.ومدير االكتتاب

المستشارون/ مستشارو 
هم األشخاص الموضحة أسماؤهم في الصفحة )و(.الشركة

المعايير الدولية للتقرير 
)IFRS( المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي )International Financial Reporting Standards( المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
والتي تضم المعايير الدولية باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
الفنية  واإلصدارات  المعايير  تشمل  والتي  والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  أقرتها  التي  والتصريحات  المعايير  من  وغيرها 

المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

المســتمرة المكتتب وااللتزامات  الماليـة  األوراق  لقواعـد طـرح  وفقـاً  الشركة  أسهم  فــي  لالكتتاب  يقــدم طلبــاً  أو  يكتتــب  كل مســاهم مؤهــل 
وقواعــد اإلدراج ولشروط أحكام االكتتاب.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
أحد أعضاء المجلس )غير التنفيذيين( الذي ينتخبه المجلس ليحل محل رئيس المجلس عند غيابه.)أو نائب الرئيس(

نطاقات

االجتماعية سابقاً(  والتنمية  العمل  )وزارة  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  معالي  قرار  بموجب  )نطاقات(  السعودة  برنامج  اعتماد  تم 
رقم )4040( وتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/04/21هـ 
)الموافق 1994/09/27م(. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم 
النشاط والقطاع  المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألحمر( وفق  أداء  البرنامج  بتوظيف السعوديين، ويقيم 
اللذان تندرج تحتهما الشركة. وبتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
برنامج "نطاقات" المطور الذي يقدم ثالث مزايا رئيسة: األولى: خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثالث سنوات قادمة بهدف 
زيادة االستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، الثانية: تعتمد العالقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل 
منشأة من خالل معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدالً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على 
تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة: تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خالل دمج تصنيفات األنشطة 
ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاًطا بداًل من 85 نشاًطا في "نطاقات". كما سيسهم هذا البرنامج في توفير أكثر من 340 

ألف وظيفة حتى عام 2024م.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركات المساهمة هو المستند الذي يحتوي على القواعد واللوائح الخاصة بإدارة الشركة والذي ينبغي أن يصدر 
وفقاً ألحكام نظام الشركات السعودي واعتماده من الجمعية العامة للمساهمين. وبالنسبة للشركة السعودية للصناعات الجيرية، تمت 
الموافقة على نصوص آخر نظام أساسي معّدل من قبل الجمعية غير العادية بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، وتم 
تدقيق النظام األساسي واعتماده من قبل وزارة التجارة )إدارة حوكمة الشركات( بتاريخ 1441/01/20 هـ )الموافق 2020/09/08م( 
ويمكن معاينته في المقر الرئيسي للشركة أو لدى مستشارها المالي. علماً أنه وبتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، 
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام األساسي وقد تم تدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة )اإلدارة العامة 

للشركات( بتاريخ 1443/10/22هـ )الموافق 2022/05/23م(.

نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/02/21هـ )الموافق 1995/07/19م( والئحته التنفيذية نظام السجل التجاري
الصادرة بموجب قرار وزاري رقم )1003( وتاريخ 1416/9/21هـ )الموافق 1996/02/11م(. 

نظام الشركات 
)الموافق  1437/01/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/5/2م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( 

وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وما يطرأ عليه من تعديل نظام العمل 
والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً ألحكامه.

بتاريخ نظام العالمات التجارية )م/21(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  2002/03/15م(  )الموافق  1423/01/01هـ  بتاريخ  الصادر  التجارية  العالمات  نظام 
1423/05/28هـ )الموافق 2002/08/07م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م 

 هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية )الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً(.
وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والجمارك.

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( والمحاسبين.)ًالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقا
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 هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.أو الهيئة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً(.وزارة التجارة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.
وزارة  إلى  "اإلسكان"  وزارة  بضم  قضى  والذي  أ/322  رقم  الملكي  األمر  2021/01/24م، صدر  والموافق  1442/06/11هـ  )بتاريخ 

"الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان"(.
وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً(.والتنمية االجتماعية

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات يوم عمل
المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
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عوامل المخاطرة 	

إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين 
القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب االستثمار في أسهم الطرح دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار بعناية بما فيها عوامل المخاطرة 
المبينة أدناه في هذا القسم من نشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة 
المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة. ومن الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي قد يكون من 
شأنها التأثير على عملياتها. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى قد تؤثر 
سلباً على نشاط الشركة وأدائها المالي خالف المخاطر المبينة أدناه كما في تاريخ هذه النشرة يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين 

باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها في السوق الموازية.

إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً وبصورة جوهرية 
إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر 

أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية. 

ال يكون االستثمار في أسهم الشركة مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار والذين يمتلكون موارد 
مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا االستثمار. وينبغي على المستثمر الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة ويرغب في 
ذلك والذي ينتابه أي شك بشأن اإلجراء الذي عليه اتخاذه بخصوص مالئمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له 

للحصول على المشورة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة العليا للشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر 
أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ولكنها عند حدوثها تبين بأنها مخاطر جوهرية، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر أسهم الطرح وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزٍء منها بسبب 

أيٍّ من هذه المخاطر.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن هناك مخاطر وشكوك واحتماالت أخرى، بما فيها تلك 
غير المعروفة حالياً أو التي تعتبرها اإلدارة العليا للشركة غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بالشركة ونشاطها وعملياتها 	1	

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة 	1	1	1	
يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح، وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ 
استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ألي 
سبب من األسباب فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أّنه ال 
يوجد أي ضمان بأّن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سينعكس إيجاباً على نتائج عملياتها. وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية تشمل 
استقطاب موظفين أكفاء وإسناد مهام إضافية لطرف خارجي )المستشارين المختصين( للعمل على إعداد الدراسات الالزمة للوصول إلى 
خطط بديلة ووضع استراتيجيات جديدة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بقرارات إدارة الشركة فيما يتعلق بأعمالها و	نشطتها 	1	1	
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها التي 
تشمل الدخول في أسواق ومشاريع جديدة، تحديث قاعدة المنتجات باإلضافة أو اإللغاء، اختيار الموردين، اختيار أجهزة ومعدات، وغيرها 
من األعمال اليومية والقرارات االستراتيجية التي من شأنها التأثير على أداء الشركة على المدى القصير والطويل. وبالتالي فإن إخفاق 
اإلدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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منافسة  	1	1	 	عمال  في  التنفيذي�ين  كبار  	و  اإلدارة  مجلس  	عضاء  بمشاركة  المتعلقة  المخاطر 
	عمال الشركة

قد يقوم بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار تنفيذيها بمنافسة الشركة، إما عن طريق عضويتهم في مجالس إدارات أو من خالل 
التملك في أعمال تدخل في إطار أعمال الشركة وتكون هذه األعمال مماثلة ألعمال الشركة أو منافسة ألعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفي حال حدوث تعارض في المصالح بين أعمال الشركة من جهة وأعمال أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين من جهة أخرى، فسيكون 

لذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما قد يقوم بعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بحكم مناصبهم، االطالع على المعلومات الداخلية للشركة، وقد يستخدمون 
تلك المعلومات لمصالحهم الخاصة أو بما يتعارض مع مصالح الشركة وأهدافها. وإذا كان ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين الذين 
لهم مصالح متعارضة مع مصلحة الشركة تأثير سلبي على قرارات الشركة، أو إذا استخدموا المعلومات المتاحة لهم عن الشركة على نحو 
يضر بمصالحها، فسيترتب على ذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاري�ح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها -1	1	
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح، التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات 
التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها؛ حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح 
ذات العالقة بنشاط "صناعة العناصر الكيميائية، صناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن، صناعة الجير 
الحّي، صناعة الجير المطفأ". وتشمل هذه التراخيص والتصاريح والشهادات: شهادة السجل التجاري في مدينة الرياض للشركة الصادرة 
وشهادات  االجتماعية  التأمينات  في  االشتراك  الرياض، شهادة  مدينة  في  الصناعية  التجارية  الغرفة  التجارة، شهادة عضوية  وزارة  عن 
السعودة والزكاة باإلضافة للتراخيص والتصاريح والشهادات األخرى الخاصة بالصناعات الجيرية كالتصريح البيئي للتشغيل الصادر عن 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. )ولمزيد من التفاصيل عن الشهادات والتراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة، فضاًل راجع 

الفقرة الفرعية رقم )8-3( "التراخيص والموافقات والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(.

ينبغي على الشركة بصفتها )صاحب الترخيص( االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة بكل رخصة وشهادة حصلت عليها. وفي حال عدم قدرة 
الشركة على ذلك، فقد ال تتمكن من تجديد هذه التراخيص والشهادات أو الحصول على تراخيص أخرى جديدة والتي قد تتطلبها من حين 
إلى آخر ألغراض التوسع في أنشطتها، األمر الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات 

الحكومية، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

علماً أن لدى فرع الشركة رخصة تشغيل صادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( بالرقم )1356214421218018932( 
وتاريخ 1442/12/18هـ )الموافق 2021/07/28م( أصبحت منتهية الصالحية كما في 1443/12/18هـ )الموافق 2022/07/28م(، وقد 
قدمت الشركة طلباً لتجديد هذه الرخصة وما تزال قيد اإلجراء. ووفقاً للشروط وااللتزامات الخاصة بتجديد الرخصة، يتوجب على الشركة 
تجديدها خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر )15( يوماً بعد انتهائها والتقيد بلوائح وأنظمة )مدن(، مما قد يعرضها لفرض غرامات أو 
عقوبات من الجهة المختصة قد تصل إلى حد تعليق عمل المصنع وتوقف عمليات اإلنتاج مما قد يؤثر سلباً على إنتاجية الشركة ووضعها 

المالي.

تجدر اإلشارة أن لدى الشركة رخصتي منجم صغير، األولى سارية حتى تاريخ 1447/12/01هـ )الموافق 2026/05/18م( والثانية حتى 
تاريخ 1448/05/16هـ )الموافق 2026/10/27م(. ويجوز للشركة عند انتهاء سريان الرخصتين، وبعد استيفاء جميع المتطلبات واستكمال 
اإلجراءات التي تنص عليها الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار التعديني وعدم اإلخالل باألحكام واألنظمة النافذة عند التجديد، تجديد 
الرخصتين ألكثر من مرة بشرط أال يزيد مجموع سنوات الرخصة ومدة تجديدها أربعين )40( سنة. وتعتمد الشركة في تجديد هاتين 
الرخصتين على مدى استيفائها للمتطلبات المفروضة بموجب نظام االستثمار التعديني والئحته التنفيذية ولجميع التزاماتها المفروضة 

بموجب الرخصة موضوع التجديد.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بمعاي�ير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل  -1	1	
العمالء 

تسـعى الشـركة إلـى المحافظة علـى رضـى عمالئها مـن خالل االستمرار فـي تقديـم نفـس مسـتوى جـودة منتجاتهـا، ولكـن فـي حـال عـدم 
قـدرة الشـركة علـى االستمرار بتقديـم منتجاتهـا بنفـس مسـتوى الجـودة، فـإن ذلـك سـوف يؤثـر سـلباً علـى سـمعتها لـدى عمالئها وبالتالـي 
المالـي  ومركزهـا  عملياتهـا  نتائـج  علـى  وبالتالـي  الشـركة  مبيعـات  علـى  وجوهـري  سـلبي  بشـكل  يؤثـر  ممـا  معهـا،  التعامـل  عـن  العـزوف 

وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة إلى الخار	 -1	1	
بلغت نسبة مبيعات التصدير لخارج المملكة )27%( و)18%( و)23.34%( من إجمالي المبيعات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 
2022م، على التوالي. هذا وقد تتأثر عمليات التصدير إلى الخارج نتيجًة ألسباب مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال: القيود قد تفرضها 
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الدول المستوردة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة األجنبية، القيود التي تفرضها االتفاقيات والمعاهدات الدولية، ارتفاع تكاليف 
الشحن. إن هذه العوامل أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على عملية تصدير الشركة منتجاتها إلى الخارج، وفي حال حدوثها، ستؤثر على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع ت�كلفة المواد األولية -1	1	
تعتمد الشركة على استمرار عملياتها التشغيلية على توفر المواد األولية المستخدمة في العملية اإلنتاجية. إن توفر المواد األولية وأسعارها 
عرضة للتقلبات، ويعود ذلك على سبيل المثال ال الحصر لتوقيت الحصول على المواد األولية أو القدرة التفاوضية للشركة أو ارتفاع أسعار 
هذه المواد نتيجة للعوامل المرتبطة بالعرض والطلب أو ألي تأثيرات أخرى. إذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على هذه المواد 
بشكل كاٍف وفي الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو كان هناك زيادة في تكلفتها، فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء -1	1	
تعتمـد الشـركة في تنفيذ واستثمار وتطوير مشاريعها علـى عـدد مـن العمالء الرئيسـيين والذين هم أطراف محليين وخارجيين والذين تقوم 
التعامالت معهم على أساس عقود واتفاقيات أو على أسس غير تعاقدية. هذا وقد بلغ إجمالي اإليرادات، الناتجة عن تعامالت الشركة مع 
كبار العمالء، مبلغاً وقدره سبعون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وستون )70,998,460( ريال سعودي أي ما نسبته )%55( 
من إجمالي اإليرادات كما في 31 ديسمبر 2020م. وبلغت قيمة تعامالت الشركة مع كبار العمالء مبلغاً قدره اثنان وسبعون مليون وثمانمائة 
وتسعة وثالثون ألف وسبعمائة واثنان وثالثون )72,839,732( ريال سعودي أي ما نسبته )55%( من إجمالي اإليرادات كما في 31 ديسمبر 
2021م مقابل تعامالت قدرها واحد وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وسبعة وخمسون )41,565,057( ريال سعودي أي ما 

نسبته )59%( من إجمالي إيرادات الشركة كما في 30 يونيو 2022م.

وعليــه فإنــّه وفــي حــال إفــالس أحــد أو مجموعــة مــن العمـالء الرئيســيين، أو فــي حــال انتهاء العالقــة التعاقديــة، أو فــي حــال انهيــار 
أو قطــع العالقــة مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــالء الرئيســيين، وإخفــاق الشــركة فــي إيجــاد العالقـات الالزمـة مـع عمـالء جـدد، فـإن 

ذلـك سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة وبالتالـي علـى نتائـج عملياتهـا وأدائهـا المالـي.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين الرئيسي�ين -1	1	
تعتمد الشركة في توريد مشاريعها على قاعدة محددة من الموردين الذين هم أطراف محليين مستقلين والذين تقوم التعامالت معهم على 
أساس عقود واتفاقيات أو على أسس غير تعاقدية. علماً أنه قد بلغ إجمالي المشتريات التي تمت مع الموردين الرئيسيين للشركة، مبلغاً 
وقدره أربع وأربعون مليون ومائتان وثمانية وثالثون ألف وستمائة وخمسون )44,238,650( ريال سعودي أي ما نسبته )42%( من تكلفة مبيعات 
الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م. هذا وبلغت قيمة المشتريات من الموردين الرئيسيين مبلغاً وقدره واحد وخمسون مليون وخمسمائة 
وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وستون )51,520,465( ريال سعودي أي ما نسبته )72%( من تكلفة مبيعات الشركة كما في 31 ديسمبر 
2021م مقابل تعامالت قدرها ثمانية عشر مليون وستمائة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة )18,690,509( ريال سعودي أي ما نسبته )%51( 

من تكلفة المبيعات كما في 30 يونيو 2022م.

علماً أن بعض التعامالت مع الموردين تقوم على أسس غير تعاقدية أو أنها مستمرة بعد انتهاء مدة االتفاقية األساسية دون تجديدها، لذا 
قد يصعب على الشركة أن تضمن استمرار التوريد وعدم تأثر العمل في ظل عدم وجود عقود أو اتفاقيات مع هؤالء الموردين، كما أن حدوث 
أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف العالقة مع أحد الموردين أو تغيير أحد الشروط أو االلتزامات، سيؤثر ذلك 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات -1	1	
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها بشكل عام، وتكمن أهمية االعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات 
الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي. كما أن بعض األفران التي تستخدمها الشركة في عملية التصنيع، تقوم 
على نظام تشغيل تقني يجري تحديثه. ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في 

وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المتعلقة بالعيو	 التصنيعية  1	1	1	
يتمحور عمل الشركة حول إنتاج وبيع: الطوب والبلوك الرملي الجيري - الجير الحي بأنواعه )أكسيد كالسيوم( - الجير المطفأ )هيدروكسيد 
المتعلقة  للمخاطر  معرضة  العمليات  وهذه  الكالسيوم(،  )كربونات  الجيري  والحجر  الماغنسيوم(  )أكسيد  الدولواليم  إنتاج   - الكالسيوم( 
بالعيوب التي قد تحدث خالل العملية اإلنتاجية أو أثناء عملية شحن المنتجات إلى العمالء، باإلضافة للعيوب الناتجة عن أخطاء أو نتيجة 
سوء سلوك أو تصرف من العاملين لدى الشركة. وتقّدر نسبة العيوب التصنيعية السنوية للشركة بما نسبته )2%( و)3%( و)2%( من تكلفة 
المبيعات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م، على التوالي. وبالتالي فإن أي عيوب في المنتجات المصنعة من قبل 
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الشركة أو عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة من العمالء، قد يعرضها لمخاطر رفض استالم منتجاتها من قبل عمالئها، وبالتالي التأثير 
بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة، باإلضافة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن إعادة تصنيع المنتج للعميل، أو تخفيض من قيمة 
المنتجات المباعة للعميل، أو صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسؤولية الشركة عن العيوب التصنيعية، مما سيكون 

له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال 		1	1	
يضّم مصنع الشركة عدة خطوط إنتاج وآالت للتصنيع، وإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع غير متوقع في عمل هذه الخطوط من شأنه 
التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو االنقطاع، خاصة في حال طال التعطل ألكثر من خط إنتاج في نفس 

الوقت، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عماليتها طيلة فترة توقف اإلنتاج.

أن الشركة تقوم بصيانة  كما تعتمد أعمال الشركة ونتائجها على أعمال مصنعها وشبكات التوزيع الخاصة بالشركة واستمراريتها، علماً 
خطوط اإلنتاج بشكل دوري وفقاً لبرنامجي الصيانة الوقائية والعالجية. وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلباً 
سواء ألسباب فنية، كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه، أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة 
مؤقتة أو دائمة، أو أي من الكوارث الطبيعية كالسيول والزالزل والفيضانات، فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية 

والمالية.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 		1	1	
أبرمت الشركة عدداً من العقود واالتفاقيات المتنوعة في مدينة الرياض )ولمزيد من المعلومات حول هذه العقود، الرجاء االطالع على 
الفقرة الفرعية رقم )8-5( "االتفاقيات والعقود الجوهرية" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(، وعليه تتعرض الشركة لمخاطر عدم 
قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وكذلك قد تخل الجهات المتعاقد معها بالتزاماتها ألي سبب من 
األسباب بما في ذلك نتيجة إفالسها أو عدم مالئتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات 
أكثر حدة في ظّل ظروف السوق الصعبة، وفي حال عدم مقدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في 
حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبياً وبشكل وجوهري على مركزها المالي 

وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية.

المخاطر المتعلقة بالزيادات المتوقعة في ت�كاليف عمليات التشغيل -	1	1	
بما أّن الشركة تسعى لتحقيق استراتيجية نمو والتوّسع في مشاريعها، فإنه من المتوّقع حصول ازدياد في تكاليف التشغيل خالل السنوات 
القادمة. وقد تتركز الزيادات المتوقعة في تكاليف التشغيل في التكاليف التسويقية والتكاليف اإلدارية كرواتب الموظفين وأعضاء اإلدارة 
التراخيص  التوطين، رسوم  لناحية نسب  القوانين واألنظمة  تغير  أنه وفي حال  الموظفين. كما  زيادة أعداد  التنفيذية، ال سيما في حال 

والشهادات وتكاليف الخدمات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف عمليات التشغيل.

أسعار  زيادة  طريق  عن  الربح،  بهامش  واالحتفاظ  عملياتها  تكاليف  في  الزيادات  تلك  ومراقبة  إدارة  على  الشركة  مقدرة  لعدم  وسيكون 
المنتجات التي تقدمها بالتناسب مع تكاليف العمليات التشغيل، تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على مقدمي خدمات النقل الخارجي  -	1	1	
وإلى مستودعاتها، وفي حاالت معينة،  الخام داخل مصانعها  والمواد  لتوريد ونقل  الخارجيين  النقل  الشركة على مقدمي خدمات  تعتمد 
لتوصيل منتجاتها إلى العمالء. وقد يتم فقدان أو تلف المواد الخام والمنتجات أثناء النقل ألسباب مختلفة، بما في ذلك وقوع حوادث أو 
كوارث طبيعية. وبموجب االتفاقيات والعقود المبرمة تقع مسؤولية التعويض عن هذه الحوادث على عاتق مقدمي الخدمات. وال يوجد أي 
ضمان التزام مقدمي خدمات النقل الخارجيين ببنود االتفاقيات كما ال يوجد أي ضمان في عدم التأخير في تسليم مواد الخام أو المنتجات 
إلى العمالء أو عدم الزيادة في تكاليف الشحن أو عدم إتاحة مقدمي خدمات النقل الخارجيين للقيام بنقل المواد الخام أو منتجات الشركة 
بالسرعة المطلوبة أو على اإلطالق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة من تجديد االتفاقيات مع مقدمي خدمات النقل الخارجيين أو 
إيجاد بدالء بتكاليف معقولة أو على اإلطالق، مما قد يؤثر على قدرتها على إتمام أعمالها وتوصيل منتجاتها لعمالئها في الوقت المناسب. 

وسيؤدي وقوع أي مما سبق إلى تأثير سلبي وجوهري على أي من أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية 	و غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك  -	1	1	
)COVID1	-( االنتشار العالمي المستمر لجائحة فيروس كورونا

نظراً للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19( المستجدة، والذي 
بدأ بالتفشي منذ أواخر شهر ديسمبر 2019م بداية من الصين ومن ثم في جميع أنحاء العالم، وما صاحب ذلك من القرارات الصادرة من 
الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار الجائحة، والتي 
تقتضي على سبيل المثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض 
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البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو إلزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك، وتعليق جميع رحالت الطيران 
الداخلي والحافالت وسيارات األجرة والقطارات، وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة وفرض قيود 
مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وإغالق المجمعات 
الحكومة  اتخذتها  التي  الصحية  للتدابير  وباإلضافة  والصيدليات.  الغذائية  المواد  بيع  محال  باستثناء  داخلها  األنشطة  وجميع  التجارية 
الحتواء تفشي هذه الجائحة، اتخذت الحكومة تدابير اقتصادية الحتواء تبعات الجائحة من خالل الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من 
الجائحة، واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتدابير أخرى 

لدعم الشركات.

هذا وتأثرت أعمال الشركة خالل الجائحة سلباً، بحيث تراجعت إيرادات الشركة من مائة وأربعين مليون وسبعمائة واثنين وثالثين ألف 
وستمائة وخمسة وستين )140,732,665( ريال سعودي خالل العام 2019م إلى مائة وواحد وثالثين مليون وخمسمائة وثالثة وتسعون ألف 

وثمانمائة واثنان وأربعون )131,593,842( ريال سعودي خالل العام 2021م.

ومع انتشار طفرات )كوفيد 19( ال سيما متحورات أوميكرون، وفي حال تفشي أي مرض من األمراض المعدية - منها على سبيل المثال 
ال الحصر: متالزمة الشرق األوسط التنفسية "ميرس" )MERS(، متالزمة العدوى التنفسية الحادة "سارس" )SARS( - في منطقة الشرق 
األوسط أو أي منطقة أخرى، مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة وبالتالي التأثير سلباً على 
اقتصاد المملكة بشكل عام. وقد يصعب التنبؤ بأثر جائحة كورونا على نشاط الشركة في حال تمت إعادة فرض الحظر الكامل أو الجزئي 

في مدن المملكة مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة -	1	1	
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع طرف ذو عالقة المتمثل بالشركة التابعة الشركة السعودية للطوب العازل )تحت التصفية( 
)ولمزيد من المعلومات عن هذه التعامالت، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )3-3-5( "ملخص تعامالت الشركة مع الطرف ذو العالقة" 
من الفقرة )3-3( "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم رقم )3( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" وكذلك االطالع على الفقرة 

)8-5-1( "تعامالت مع أطراف ذات عالقة" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(. 

وقد بلغت قيمة تعامالت الشركة مع الطرف ذو العالقة الشركة السعودية للطوب العازل، وهي معامالت بالنيابة تتمثل في سداد مدفوعات 
مستحقة ومصروفات تشغيلية وإدارية، بمبلغ وقدره )245,853( ريال سعودي تمثل نسبة )0.2%( من إجمالي قيمة اإليرادات و)%0.338( 
بلغ  الدائن  والرصيد  سعودي  ريال   )13,314,883.30( بلغ  للتعامالت  المدين  الرصيد  أن  علماً  والتعامالت،  العقود  قيمة  إجمالي  من 
)13,069,030.30( ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. بالمقابل، بلغت قيمة التعامالت مع الطرف ذو العالقة 
وقدره  مبلغ  وإدارية،  تشغيلية  تتمثل في سداد مدفوعات مستحقة ومصروفات  بالنيابة  معامالت  العازل، وهي  للطوب  السعودية  الشركة 
أن  علماً  والتعامالت،  العقود  قيمة  إجمالي  من  و)%0.0016(  اإليرادات  قيمة  إجمالي  من   )%0.001( نسبة  تمثل  ريال سعودي   )1,294(
الرصيد المدين للتعامالت بلغ )5,401,889.25( ريال سعودي والرصيد الدائن بلغ )5,403,183.25( ريال سعودي للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م. أما بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م، بلغت قيمة تعامالت الشركة مع الطرف ذو العالقة الشركة 
السعودية للطوب العازل، وهي معامالت بالنيابة تتمثل في سداد مدفوعات مستحقة ومصروفات تشغيلية وإدارية، مبلغ وقدره )5,903( 
ريال سعودي تمثل نسبة )0.008%( من إجمالي قيمة اإليرادات و)0.014%( من إجمالي قيمة العقود والتعامالت، علماً أن الرصيد المدين 

للتعامالت بلغ )759,009( ريال سعودي والرصيد الدائن بلغ )753,106( ريال سعودي.

وتقوم جميع تعامالت الشركة واتفاقياتها مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة ووفق ما تبرمه الشركة من عقود واتفاقيات. وإن 
الشركة ملتزمة بإجراءات اإلفصاح للجمعية العامة للمساهمين وبأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافسي تجاري بحت، يضمن حقوق 
المساهمين وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود. 

وقد تم الحصول على موافقة الجمعيات العامة للمساهمين على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

علماً أنه وفي حال عدم توثيق العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة مستقباًل بموجب اتفاقيات إطارية، أو عدم حصولها على ترخيص 
الجمعية العامة أو عدم قدرة الشركة على تحصيل هذا المبالغ، فمن شأن ذلك أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتموي�ل -	1	1	
كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني ومصرف اإلنماء من أجل تمويل مشاريعها 
)ولمزيد من التفاصيل هذه التسهيالت االئتمانية والضمانات والتعهدات المقدمة، الرجاء مراجعة الفقرة )8-8( "التسهيالت االئتمانية "من 

القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(. 

ومن أبرز التعهدات الملقاة على عاتق الشركة بموجب هذه االتفاقيات:

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطنيل 	
المحافظــة علــى الوضــع المالــي واإلداري والقانونــي وعلــى ملكيــة الشــركة وعــدم تغييــر نشــاطها كمــا هــو فــي تاريــخ - 

هــذه االتفاقيــة.
عدم االندماج مع هيئة أخرى أو اتخاذ أي تدابير باتجاه حل الشركة.- 
عــدم اإلعــالن أو دفــع أي أربــاح أو توزيعــات إلــى المســاهمين أو تســديد أي قــروض للمســاهمين فــي حــال حــدوث أي - 

حالــة إخــالل.
بموجــب هــذه االتفاقيــة، تشــكل حالــة حــدوث أي تغييــر فــي ملكيــة العميــل أو الســيطرة عليــه حالــة إخــالل. وبتاريــخ - 

1443/09/20هـــ )الموافــق 2022/04/21م(، صــدر خطــاب عــن البنــك العربــي الوطنــي يقضــي بعــدم اعتبــار التغييــر 
فــي الشــكل القانونــي إخــالالً باتفاقيــة التســهيالت المبرمــة، شــريطة التــزام الشــركة الكامــل بشــروط وضمانــات 

ــة وكفــاالت االتفاقي

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع مصرف اإلنماءل 	
عــدم إنشــاء أي تصــرف مــن رهــن أو عقــد أو امتيــاز أو حــق أو غيرهــا علــى أمــوال الشــركة المنقولــة أو الثابتــة التــي - 

ســبق لــه تقديــم ضمــان للمصــرف إال بعــد الحصــول علــى موافقــة المصــرف الخطيــة المســبقة.
إخطــار المصــرف بــأي تغييــر محتمــل فــي شــكله القانونــي أو نســب ملكيتــه فــي حــال كونــه شــركة وذلــك قبــل إجــراء - 

ذلــك التغييــر. وقــد التزمــت الشــركة بإخطــار مصــرف اإلنمــاء عــن تغيــر شــكلها القانونــي لتصبــح مســاهمة عامــة عــن 
ــخ 1443/08/27هـــ  ــه بتاري ــى عــدم ممانعت ــت عل ــة - نمــو، وحصل ــق تســجيل وإدراج أســهمها فــي الســوق الموازي طري

)الموافــق 2022/03/30م(.
وقد يؤدي اإلخالل بأي من التعهدات والشروط المفروضة بموجب هذه االتفاقية إلى قيام الجهات الُممولة طلب التنفيذ على الضمانات 
المقدمة فوراً، كما قد يطلـب المصرف سـداد القـرض علـى الفـور وتبـدأ إجـراءات التنفيـذ القضائـي علـى األصول المرهونة لصالـحه وبيعهـا 
وتحصيـل قيمـة التسهيالت من متحصالت بيـع األصول وسـيكون ألي مـن هـذه العوامـل تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا 

المالي وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التموي�ل مستقبالً  -	1	1	
قـد تحتـاج الشـركة إلـى الحصـول علـى قـروض وتسهيالت بنكيـة لتمويـل خطـط التوسـع فـي المسـتقبل، ومـن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول 
علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانـات المقدمـة وسـجلها االئتماني. وال تعطـي 
علــى  الشــركة  قــدرة  عــدم  فــإّن  لذلــك  الحاجــة،  اســتدعت  إذا  المناســب  التمويـل  علـى  بشـأن حصولهـا  أو ضمـان  تأكيـد  أي  الشـركة 
الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهـات ممولـة، أو تمويـل بشـروط تفضيليـة مقبولـة تتناسـب مـع الشـركة، سـيكون لـه أثـر سـلبي 

وجوهـري علـى أداء الشـركة وعملياتهـا التشـغيلية وخططهـا المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة  -	1	1	
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. وتكون المطلوبات للشركة 
من وذمم دائنة متمثلة في ذمم تجارية ومصاريف مستحقة. قد ال تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية في 
مواعيد استحقاقها حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة )1.12( مرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وفي حال لم تتمكن 
الشركة من إدارة الذمم الدائنة بشكل فعال وسدادها في الوقت المحدد، فقد يلجأ أصحاب الذمم - على سبيل المثال ال الحصر - إلى 
وقف التعامل مع الشركة وبالتالي قد تواجه صعوبات في توفير السلع لممارسة نشاطها. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الشركة عرضة للقضايا 
القانونية التي قد ينتج عنها خسائر مالية وإضرار بسمعة الشركة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالئ�تمان 1	1	1	
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة 

حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء؛ وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة. 

 )24,474,730( وثالثون  وسبعمائة  ألف  وسبعون  وأربعة  وأربعمائة  مليون  وعشرون  أربعة  قدره  مبلغ  الصافية  المدينة  الذمم  رصيد  بلغ 
ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ومبلغ قدره أربعة وثالثون مليون وستمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وأربعة 
)34,616,904( ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ما يمثل نسبة )8.4%( و)11.2%( من إجمالي أصول الشركة 
للعامين 2020م و2021م، مقابل واحد وثالثون مليوناً وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون )31,954,729( ريال سعودي 

ونسبة )10.7%( من إجمالي أصول الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

وفيما يلي جدول بتفاصيل أعمار الذمم المدينة:

أعمار الذمم المدينة(ل 1الجدول رقم )

أعمار الذمم المدينة )يوم(
كما في 30 يونيو 2022مكما في 31 ديسمبر 2021مكما في 31 ديسمبر 2020م

القيمة 
)ريال سعودي(

النسبة 
)%(

القيمة 
)ريال سعودي(

النسبة 
)%(

القيمة 
)ريال سعودي(

النسبة 
)%(

73.80%68.726,345,060%68.426,266,297%19,211,229من 1إلى 90 يوم

5.70%10.32,034,781%18.73,944,184%5,262,729من 91 إلى 180 يوم

10.57%11.73,771,485%0.24,468,302%62,651من 181 إلى 365 يوم

9.93%9.33,546,587%12.73,550,125%3,550,125من 365 يوم وأكثر

100%10035,697,913%10038,228,908%28,086,734اإلجمالي
المصدر: الشركة

إّن التأخر في تحصيل الذمم المدينة سيكون له األثر السلبي على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي 
التأثير السلبي والجوهري على نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معها في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيًضا توقع القدرة المستقبلية لتلك 
األطراف على االلتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على 

الشركة في وضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية 		1	1	
لقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق "األخضر المرتفع" وهي مصنفة على أنها منشأة "متوسطة فئة ج" ضمن نشاط "الصناعات"، حيث 
حققت نسبة سعودة قدرها )29.89%( كما في شهر أغسطس 2022م، حيث بلغ عدد العاملين اإلجمالي )300( عامل من بينهم )90( عامل 

سعودي و)210( عامل غير سعودي.

يندرج فرع الشركة "مصنع السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" ضمن النطاق "األخضر المرتفع" وهو مصنف على أنه منشأة 
الوظائف  المنشآت على توطين  برنامج تحفيز  لتصنيف  الكيميائية" وفقاَ  العناصر  "الصناعات - صناعة  متوسطة )فئة ج( ضمن نشاط 
"نطاقات"، حيث حقق الفرع نسبة سعودة قدرها )26.66%( كما في أغسطس 2022م، حيث بلغ العدد اإلجمالي للعاملين في الفرع ثالثين 

)30( عامل من بينهم ثمانية )8( عاملين سعوديين واثنين وعشرين )22( عامل غير سعودي.

هذا وبلغت رسوم إقامات العاملين غير السعوديين مبلغاً وقدره مائتان وستة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية )286,708( ريال سعودي للفترة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 

إال أنه قد يصعب على الشركة الحفاظ على النسبة ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ بها في المستقبل خصوصاً بعد دخول برنامج 
نطاقات المطور حيز التنفيذ في بداية ديسمبر 2021م، ومن ثم ال تصبح مستوفية لمتطلبات برنامج "نطاقات". وإذا لم تتمكن الشركة من 
مواصلة التقيد بمتطلبات برنامج "نطاقات" فإنها قد تُصنف ضمن الفئة الحمراء. وفي تلك الحالة، قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات 

من بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.- 
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.- 
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منع العاملين غير السعوديين العاملين معها من تغير مهنهم في تأشيرات العمل.- 
إمكانية قيام عدد من العاملين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر - 

أو النطاق )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.- 

وال يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة الالزمة أو توظيف العدد المطلوب من العمالة األجنبية وفقاً 
لشروط مواتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على عمالها من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه الفئة 
من العاملين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها مما سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسلوك العاملين و	خطائهم 		1	1	
على الرغم من قيام الشركة بوضع الئحة تنظيم عمل داخلية وتم اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم )484789( 
بتاريخ 1443/02/07هـ )الموافق 2021/09/14م(، ووضعها في مكان ظاهر في منشآت الشركة الطالع عاملي الشركة ومنسوبيها عليها، 
إال أنها ال تضمن الشركة سوء سلوك عامليها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة كالقيام بأنشطة غير نظامية 
أو سوء استخدام المعلومات واألنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية أو 
الغش أو االختالس أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة أو التصرف دون الحصول على تفويضات إدارية مطلوبة، والتي قد ينتج عنها خسائر 
أو فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ضرراً لسمعتها، وحيث أن الشركة ال تضمن منع حصول أخطاء العاملين فإنه 
في حال حدوث مثل هذه األخطاء فسيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على عاملين رئيسي�ين -	1	1	
على  يعتمد  أهدافها  تحقيق  في  الشركة  نجاح  فإن  لذلك  لديها،  يعملون  الذين  الرئيسيين  العاملين  وخبرات  قدرات  على  الشركة  تعتمد 
المحافظة على عامليها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهالت للعمل لديها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بالمحافظة على هؤالء 
العاملين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة. ولتحقيق هذا األمر سيتعين على الشركة تحمل تكاليف رسوم المقابل المالي للعاملين غير 
السعوديين وعائالتهم وتحمل زيادة تكلفة المعيشة أو جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق رفع األجور الخاصة بهم، ومن جهة 
أخرى يتحتم على الشركة استقطاب كفاءات سعودية والمحافظة عليها لضمان االستمرارية على المدى الطويل وااللتزام بأنظمة ولوائح 
نظام العمل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة لذلك، في حال حدوث أي تغيير في السياسات واللوائح السارية في المملكة فإن ذلك 
قد يؤثر على قدرة الشركة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وإذا لم تستطع الشركة على تحقيق ما ورد ذكره فإن ذلك سيؤثر سلباً 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغطية الت�أمينية -	1	1	
لدى الشركة عدد من وثائق التأمين التي أبرمتها مع عدد من شركات التأمين )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة الفقرة )8-10( "وثائق 

التأمين" من القسم )8( "المعلومات القانونية"(.

وتتضمن عقود التأمين مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض 
عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها 
المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن 
لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز 
فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات 
العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض، مما سيؤثر سلبياً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بالعالمة التجارية وحقوق الملكية -	1	1	
تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم منتجاتها ومركزها 
التنافسي وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية 
والحصول على شهادة تسجيل لموقع اإلنترنت الخاص بها )ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الفقرة رقم )8-7( "العالمات التجارية 
وحقوق الملكية الفكرية" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(. وبذلك منحت الشركة شعارها الحماية من أي إخالل بحقوق الملكية 
أو استخدام غير مشروع. علماً أن مثل هذا االستخدام غير المشروع للشعار العائد للشركة، قد يؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة ورفع 
دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق، وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في 
متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية شعارها بشكل فعال واستخدامه ووضعه على منتجاتها أو وضعه على الواجهة الخارجية 
للمبنى أو المكاتب أو سيارات الشركة، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية  -	1	1	
إن الشركة معرضة ألن تكون طرًفا في دعاوى وشكاوى أخرى وذلك بحكم طبيعة أنشطتها ومعامالتها مع الغير في إطار ممارستها ألعمالها 
التجارية، وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال ال الحصر - المسائل الزكوية والضريبية والقضايا العمالية واألضرار األخرى التي 
تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة. وتكون الشركة معرضة ألن تُتخذ 
إجراءات قانونية ضدها أو أن تكون طرفاً مدعياً في أي من الدعاوى أو اإلجراءات. لذلك ال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم 
تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقام ضدها أو تقيمها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما 
تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها. علماً أنه وبغض 
النظر عن نتائج هذه القضايا أو الدعاوى أو اإلجراءات، فقد تضطر الشركة أن تتكبد تكاليف عالية وتخصيص موارد لها خالل السير بها 

ما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية القائمة والمحتملة -	1	1	
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ تأسيسها وحتى العام 2021م، وسددت المستحق بموجبها 
وحصلت الشركة على شهادة مقيدة بالرقم )1110199126( وتاريخ 1443/09/16هـ )الموافق 2022/04/17م( والتي تفيد بأن الشركة قد 
قدمت إقرارها عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م وهي سارية المفعول حتى تاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(. وقد 
بلغت قيمة الزكاة المدفوعة مبلغ وقدره مليون ومائة وثالثة وثمانون ألف ومائة وخمسون )1,183,150( ريال سعودي عن العام 2020م ومبلغ 
وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وستون )1,596,666( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. علماً أن الشركة 
قد قامت بتكوين مخصص الزكاة بلغ مليون وخمسمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة وستين )1,591,660( ريال سعودي كما في 30 ديسمبر 

2021م.

هذا وحصلت الشركة على الربط الزكوي النهائي حتى عام 2016م وسددت جميع الفروقات الزكوية، في حين أنه وكما بتاريخ هذه النشرة 
تتم إعادة فحص عامي 2017م و2018م. وعليه فإن الشركة ال تستطيع التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها 
الزكوية عن جميع السنوات السابقة وحتى العام المالي المنتهي في 2021/12/31م، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقباًل. وإذا 
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات فستتحملها الشركة بصفتها الشخص المكلف بالزكاة، وإن 

ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلة.

المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة عامة -	1	1	
بأعمالهـا  يتعلـق  فيمـا  والمناســبة  الصحيحــة  القرارات  اتخــاذ  إدارتهــا علــى  قــدرة  رئيــسي علــى  بشــكل  الشــركة  أعمــال  نتائــج  تعتمــد 
وأنشـطتها وسيتوجب على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح 
ذات العالقة، ممـا قـد يقلـل مـن الوقـت الـذي يخصصـه كبـار التنفيذييـن إلدارة األعمال اليوميـة للشـركة والـذي بـدوره قـد يـؤدي إلـى التأثيـر 
علـى نتائـج أعمـال الشـركة. باإلضافة إلـى ذلـك فإنـه وفي حال عدم قدرة كبار التنفيذيين على مواكبة هذا التغير وااللتزام باألنظمة ذات 

الصلة، سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة  -	1	1	
إلى شركة  ثّم تحولت  الشركة بدايًة كشركة ذات مسؤولية محدودة ومن  المالية وإذ تأسست  السوق  إدراج أسهمها في  لم يسبق للشركة 
مساهمة مقفلة، وإّنها تقدمت بطلب للتحول من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، وعليه فإن كبار التنفيذيين في الشركة قد 
ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة عامة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين 
بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. باإلضافة إلى ذلك، فإنه في حال قامت إدارة الشركة 
باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، سيؤدي إلى 
تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 1-1	1	
ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميـم الصـادرة مـن هيئـة 
السـوق الماليـة، وفـي حـال عـدم مقـدرة الشـركة علـى التقيـد فـي أي مـن اللوائـح واألنظمة التــي تخضــع لهــا، ســتتحمل تكاليــف، وعقوبــات 
مثــل إيقــاف التــداول علــى األسهم مؤقتــاً أو إلغــاء إدراج أسـهم الشـركة فـي حـال عـدم التزامهـا؛ ممـا سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى 

أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

16

المخاطر المتعلقة بتوقف األعمال التجارية للشركة التابعة )شركة تحت التصفية( 	-1	1	
العازل بالتساوي بين كل من الشركة السعودية  بتاريخ 1430/01/07هـ )الموافق 2009/01/04م(، تم تأسيس الشركة السعودية للطوب 
للصناعات الجيرية وشركة الصناعات الوطنية بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالصحيفة 
)32( بالعدد )54( من المجلد )237( من العام 1430هـ وتم قيدها في السجل التجاري بموجب شهادة تحمل الرقم )1010260635( وتاريخ 
1430/01/10هـ )الموافق 2013/07/21م(. وبتاريخ 1444/02/08هـ )الموافق 2022/09/04م(، صدر قرار من الشركاء في الشركة التابعة 
بتصفيتها اختيارياً ألسباب انتهاء عمل الشركة وعدم ممارسة الشركة لنشاطها. إال أنه وكما بتاريخ هذه النشرة، لم تُباشر بأعمال التصفية 
بحيث أن العمل ما زال جارياً من أجل تعيين مصفي لها ومكتب المراجع القانوني، كما ولم يتم نشر قرار الشركاء بالتصفية وفقاً ألحكام نظام 
الشركات، بحيث أن تعيين المصفي يعتبر نقطة بداية احتساب مهلة االعتراض المخصصة لدائنين الشركة والمحددة بستين )60( يوم تبدأ 
من تاريخ نشر قرار الشركاء بالتصفية والتي تُمنح لدائنين الشركة )إن وجدوا( لالعتراض على عملية تصفية الشركة وللمطالبة بحقوقهم من 
متحصالت عملية التصفية وبيع أصولها. علماً انه في حال عدم كفاية المبالغ المتحصلة من بيع ما تبقى من أصول الشركة للوفاء بالتزاماتها 
وسداد ديونها ستكون الشركة بصفتها شريكة في الشركة التابعة، وفق نسبة ملكيتها برأس المال، مسؤولة عن سداد ديون والتزامات الشركة 
التابعة بما في ذلك مبالغ الزكاة والضريبة والربوط الزكوية المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق اإلقرارات التي سيتم تقديمها، 
والتي تتقدم في األولوية على حقوق الدائنين والغير، وذلك حتى تتمكن من إنهاء إجراءات التصفية وإلغاء السجل التجاري للشركة التابعة.

وفي حال مطالبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركة التابعة بدفع مثل هذه الفروقات، فسوف تتحمل الشركة نسبة )50%( من هذه 
المطالبات مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتجاوز الطاقة اإلنتاجية السنوية المحددة بموجب الترخيص الصناعي  	-1	1	
لدى الشركة وفرعها ترخيصين صناعيين صادرين عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، األول صادر بالرقم )11( وتاريخ 1441/04/05هـ 
للترخيص  بالشركة  خاص  وهو  2022/10/30م(  )الموافق  1444/04/05هـ  تاريخ  حتى  المفعول  ساري  وهو  2019/12/02م(  )الموافق 
لها بصناعة جير حي )كتل(، جير مطفي، كربونات كالسيوم، جير حي )مطحون( وطوب رملي جيري، والثاني خاص بفرع الشركة صادر 
بالرقم )431102115019( وتاريخ 1443/03/07هـ )الموافق 2021/10/13م( وهو ساري المفعول حتى تاريخ 1448/05/02هـ )الموافق 
2026/10/13م( للترخيص للمصنع بصناعة كربونات الكالسيوم المعبأة وصناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات 
المداخن. وتم تحديد الطاقة اإلنتاجية السنوية لكل نشاط صناعي بموجب الترخيص، غير أن الشركة وفرعها غير ملتزمان بالحد األعلى 
وفق  المحددة  السنوية  اإلنتاجية  الطاقة  و2021م  2020م  للعامين  المتاحة  اإلنتاجية  والطاقة  المتاحة  اإلنتاجية  الطاقة  تجاوزت  بحيث 
المستمرة  "االلتزامات   )5-3-8( رقم  الفرعية  الفقرة  مراجعة  الرجاء  للشركة،  اإلنتاجية  الطاقة  التفاصيل حول  من  )ولمزيد  الترخيص 
حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية" من الفقرة رقم )8-3( "التراخيص والموافقات والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( 
التعاون  التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس  التنفيذية لقانون )نظام(  "المعلومات القانونية"(. وتعد الشركة مخالفة ألحكام الالئحة 
المتعلقة  البيانات  لتعديل  اإلدارة  إلى  تقديم طلب  المادة )23( منه  الصناعي بموجب  المشروع  التي تفرض على صاحب  العربية  الخليج 
الفعلية  اإلنتاجية  الطاقة  ومن ضمنها  الترخيص  بيانات  في  تغيير  أي  تاريخ حدوث  من  األكثر  على  يوماً   )60( اإلنتاجية خالل  بالطاقة 
والطاقة اإلنتاجية. وإن مخالفة الشركة ألي من أحكام الالئحة التنفيذية قد تؤدي إلى فرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة )26( 
من الالئحة التنفيذية وهي اإلنذار اإلداري إلنهاء المخالفة، أو إغالق المشروع الصناعي إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة أو إلغاء الترخيص 
الصناعي. وعلى الرغم أنه لم يتم فرض أي غرامات أو إصدار أي مخالفة ضد الشركة كما بتاريخ هذه النشرة، إال أنه وفي حال فرض مثل 
هذه الجزاءات مستقباًل سيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونشاطها التشغيلي وبالتالي على نتائج عملياتها 

ومركزها المالي.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 	1	

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	1	1	
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل 
المثال، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على 
النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في 
أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والتي من 

شأنها التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

بالمنطقة وت�أثيرها على عمليات  	1	1	 المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي  المخاطر 
الشركة

يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر 
بدورها على اقتصاد المملكة. وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار 

النفط، مما قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد المملكة. 

بأن  يوجد ضمانات  الحاضر، وال  الوقت  األمني في  أو  السياسي  الشرق األوسط من عدم االستقرار  العديد من دول منطقة  تعاني  كما 
الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد المملكة أو االستثمار 
األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجه عام، وقد تؤثر تلك العوامل على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية. 

من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/أو أية دول أخرى في الشرق األوسط، 
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية 

وغيرها من التطورات، أن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية -1	1	
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة والذي قد يصيب مرافق الشركة أو يصيب العمال مثل الفيضانات 
والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء ممارسة عملياتها 
وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص والموافقات التي تمارس الشركة 	نشطتها بموجبها -1	1	
من أجل ممارسة نشاطها، حصلت الشركة على عدد من التراخيص الصناعية ورخص التشغيل باإلضافة إلى التصاريح البيئية وغيرها من 
التراخيص والموافقات األساسية )ولمزيد من المعلومات حول هذه التراخيص، الرجاء مراجعة الفقرة رقم )8-3( "التراخيص والموافقات 
والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( "المعلومات القانونية"(. يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي فرضتها الجهات 

المانحة لهذه التراخيص والموافقات تحت طائلة سحبها، أو فرض عقوبات أو غرامات على الشركة في حال المخالفة.

وفي حال سحب أو تعليق التراخيص والموافقات الخاصة بالشركة، فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها. كما أنه وفي 
حال فرض أي عقوبة أو غرامة على الشركة لمخالفتها األنظمة واللوائح المعمول بها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر أسهمها في السوق.

الشركة  -1	1	 ممارسة  كيفية  على  ت�أثيرات  لها  والتي  التنظيمية  البيئة  بتغي�ير  المتعلقة  المخاطر 
لعملياتها

تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية علماً بأن 
البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة تتعرض للتغيير، والجدير بالذكر أن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية واالقتصادية 
والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو أعمالها. وإذا فرضت األنظمة أو اللوائح الجديدة 
جديدة  بمتطلبات  كااللتزام  الشركة  قبل  من  هامة  إضافية  التزامات  تتطلب  قد  بها،  االلتزام  المكلف  أو  الصعب  من  إضافية  متطلبات 
لالستحصال أو تجديد التراخيص التي تعمل الشركة بموجبها. وفي حال طرأ تغيير على أي من األنظمة واللوائح التي ترعى نشاط الشركة، 
أو حدث انتهاك أو تنفيذ خاطئ لها من قبل إدارة الشركة أو موظفيها، فيمكن أن تزيد تكاليف التشغيل لدى الشركة، أو يمكن أن تخضع 
الشركة لغراماٍت أو عقوبات، أو أن تعاني من اإلضرار بسمعتها، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على 

منتجاتها وخدماتها، مّما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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العاملة في المملكة العربية السعودية، تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات، ونظام العمل  وكغيرها من الشركات 
وأنظمة البلديات والدفاع المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية واألنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان وغيرها، والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة. كذلك، فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية 
ذات العالقة من حين إلى آخر. وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثر بشكل سلبي في حال حدوث أي تغير جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة 

أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.

المخاطر المتعلقة بفرص النمو -1	1	
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة 
القانونية، وغيرها. وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها 
وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير 
نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة 

بشكل سلبي.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات -1	1	
يفرض نظـام الشـركات بعـض المتطلبات النظاميـة التـي يتوجـب علـى الشـركة االلتزام بهـا. وسيسـتلزم ذلـك قيـام الشـركة باتخـاذ اإلجراءات 
والتدابيـر لاللتزام بمثـل هـذه المتطلبات والتـي مـن الممكن أن تؤثـر علـى خطـة أعمالهـا أو تسـتغرق وقـت طويـل. كمـا فـرض نظـام الشـركات 
الحالـي عقوبـات أشـد صرامـة علـى مخالفـة أحكامـه وقواعـده اإللزامية حيـث تصـل حسـب المادة )213( من نظـام الشـركات الحالـي إلى 
)500,000( ريـال، كمـا نصـت المادة )214( مـن نظـام الشـركات علـى تضاعـف العقوبـات فـي حـال تكـرار المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـركة 
سـتكون عرضـة إلـى مثـل هـذه العقوبـات فـي حـال عـدم التزامهـا بتلـك القواعـد واألحكام، والـذي مـن شـأنه التأثيـر سـلباً وبشكل جوهـري 

علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا.

المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة الحوكمة -1	1	
أصـدر مجلـس الهيئـة الئحـة حوكمـة الشـركات بموجـب القـرار رقـم )2017-16-8( وتاريـخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/12/13م( بنـاًء 
على نظام الشـركات الصـادر بالمرسوم الملكي رقـم م/3 وتاريـخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(، والمعدلة بقـرار مجلـس هيئـة 

السـوق المالية رقـم )1-94-2022( وتاريـخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/01/24م(.

وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجة فـي السـوق الموازية كمـا فـي تاريـخ هـذه النشرة، إال 
أنـه فـي حـال تطبيقهـا بشـكل إلزامـي فـإّن نجـاح الشـركة فـي تطبيـق الحوكمـة بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم المجلس 
ولجانـه واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد واإلجراءات. وإن مخالفـة هـذه القواعـد واإلجراءات أو الفشـل فـي تطبيقهـا يعـرض 
الشـركة للمخالفـات المنصوص عليها في المادة )59( من نظام السوق المالية، والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة 

ومركزهـا المالي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بفرض ضرائب 	و رسوم جديدة  -1	1	
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية، وضريبة القيمة المضافة البالغة )%15( 
من رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة، إال أنه قد يتم فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه 
في حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي مباشر على أرباح الشركة 

الصافية، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعودي�ين 1	1	1	
تواجه الشركة هذه المخاطر بشكل جوهري في حال استقطابها ألعداد إضافية من العاملين غير السعوديين. فقد أقرت الحكومة خالل عام 
2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها إقرار فرض 
رسوم إضافية مقابل كل عامل غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من 2018/01/01م بواقع أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً عن 
كل عامل غير سعودي لعام 2018م، ازدادت إلى ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً لعام 2019م ثم إلى ثمانمائة )800( ريال سعودي شهرياً 
لعام 2020م. ويؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

باإلضافة إلى ذلك فقد فرضت الحكومة رسوم مقابل مالي على تابعي ومرافقي العاملين غير السعوديين اعتباراً من 2017/07/01م، بواقع 
مائة )100( ريال سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2017م، وترتفع سنوياً لتصل إلى أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 
2020م، وعليه فإن رسوم المقابل المالي التي سيتحملها العامل غير السعودي عن عائلته ستؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في 
المحافظة على عامليها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن العاملين غير السعوديين أو جزء منها بشكل 
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مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بعامليها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة 
مما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عملياتها.

والجدير بالذكر أيضاً أنه بتاريخ 1442/03/18هـ )الموافق 2020/11/04م(، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة 
العربية السعودية، مبادرة تحسين العالقة التعاقدية، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م(، وتستهدف 
دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء 
نظام الكفيل، حيث تقدم المبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل 
خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط 
التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة 
لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناء عليه، 
عند دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ، ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية 
لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق اآلليات المشار إليها أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها 
من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الشركة 

والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذ	 	سعار صرف العمالت 		1	1	
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في التذبذب وذلك بسبب التغير في سعر الصرف والتي قد تواجهها الشركة عندما تربطها 
عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين من خارج المملكة العربية السعودية والتي تتطلب منها التعامل معهم بعمالت أجنبية. وتقوم 
الشركة بدفع مبالغ بعمالت أجنبية بما في ذلك دفعات للموردين الستيراد قطع الغيار من خارج المملكة العربية السعودية غير الموجودة 

في السوق المحلي. 

وتكون تعامالت الشركة بالعمالت األجنبية عرضة لتقلب أسعار صرفها وتذبذبها، والتي ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغي�ير آلية احتسا	 الزكاة وضري�بة الدخل 		1	1	
أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل التعميـم رقـم )1438/16/6768( بتاريـخ 1438/03/05هـ )الموافق 2016/12/05م( والـذي يلـزم 
الشـركات السـعودية المدرجة فـي السـوق المالية بحسـاب الدخـل والـزكاة علـى أسـاس جنسـية المساهمين والملكية الفعليـة بيـن المواطنين 
السـعوديين والخليجييـن وغيرهـم علـى النحـو الـوارد فـي "نظـام تداوالتي" فـي نهايـة العـام. وقبـل إصـدار هـذا التعميـم، كانـت الشـركات 
المدرجة فـي السـوق المالية خاضعـة بوجـه عـام لدفـع الـزكاة أو الضريبـة علـى أسـاس ملكيـة مؤسسـيها وفقاً لنظامهـا األساسي، ولـم يتـم 
األخذ باالعتبار أثـر األسهم المدرجة فـي تحديـد وعـاء الـزكاة. وكان مـن المقرر تطبيـق هـذا التعميـم فـي السـنة المنتهية فـي 31 ديسمبر 
2016م والسـنوات الالحقة لذلـك. ولكـن أصـدرت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل خطابهـا رقـم )1438/16/12097( بتاريـخ 1438/04/19هـ 
)الموافق 2017/01/17م( الـذي يقتضي تأجيـل تنفيـذ التعميـم للسـنة المالية المنتهية فـي 31 ديسـمبر 2017م والسـنوات التـي تليهـا. وإلـى 
أن تصـدر الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل توجيهاتهـا فيمـا يتعلـق بآليـات وإجـراءات تنفيـذ هـذا التعميـم، فـإن تنفيـذ هـذا التعميـم بمـا فـي 
ذلـك المتطلبات النهائيـة التـي يجـب الوفـاء بهـا ال يـزال قيـد النظـر، وكذلـك القواعـد التـي تفـرض ضريبـة الدخـل علـى جميـع المقيمين 
غيـر الخليجييـن المساهمين فـي الشـركات السـعودية المدرجة والتـي تطبـق ضريبـة االستقطاع علـى توزيعـات األرباح الخاصـة بالمساهمين 
غيـر المقيميـن بغـض النظـر عـن جنسـياتهم. ولـم تقـم الشـركة بتقييـم األثر المالي لهـذا التعميـم واتخـاذ الخطـوات الكافيـة لضمـان االلتزام 
بـه حيـث أنهـا شـركة مسـاهمة مقفلـة مملوكـة مـن مسـاهمين سـعوديين وكويتيين، وفـي حـال كان األثر المالي لهـذا التعميـم حـال تطبيقـه 
كبيراً أو فـي حـال تكبـدت الشـركة تكاليـف إضافيـة التخاذ الخطـوات الالزمة لضمـان االلتزام بـه فسـيؤثر ذلـك سـلباً علـى أعمالهـا ونتائـج 

عملياتهـا ومركزهـا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه -	1	1	
أصـدر مجلـس الـوزراء قـراره رقـم )95( وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( برفـع أسـعار منتجـات الطاقـة وتعرفـة استهالك 
الكهربـاء وتسـعيرة بيـع الميـاه وخدمـات الصـرف الصحي للقطاع السـكني والتجـاري والصناعي، كجـزء مـن السياسـات المتعلقـة برفـع كفـاءة 
بتاريـخ 1439/03/24هـ  الدعـم الحكومـي فـي المملكـة. كمـا أصـدرت وزارة الطاقـة )الطاقـة والصناعـة والثـروة المعدنيـة سـابقاً( بيانـاً 
)الموافق 2017/12/12م(، حول خطة برنامج التــوازن المالــي لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة وذلــك ابتــداًء مــن يــوم 1439/04/14هـ 
)الموافق 2018/01/01م(، مـع اإلشارة إلـى أن أسـعار منتجـات الطاقـة يتـم تعديلهـا بشـكل شـهري وفقــاً إلجراءات حوكمــة تعديــل أســعار 

منتجــات الطاقــة والميــاه.

تعتمـد عمليـات الشـركة التشـغيلية علـى توفـر منتجـات الطاقـة، لـذا فـإن أي انقطـاع أو تقليـص فـي اإلمدادات مــن هــذه المنتجــات أو أي 
ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية للشــركة، ممــا سـيؤدي إلـى تقليـص هوامـش أرباحهـا وبالتالـي التأثيـر 

سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمالهـا ووضعهـا المالـي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة  -1	

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 	1-1	
يمكن أن يكون سعر السهم في السوق غير مستقر وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب ولذلك قد ال يتمكن المكتتبين من إعادة بيع أسهمهم 
بسعر االكتتاب أو بأعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق، حيث أن سعر السوق ألسهم االكتتاب بعد الطرح قد يتأثر سلًبا بعديد 

من العوامل التي تشمل دون الحصر:

االختالف في النتائج التشغيلية وأداء أنشطة الشركة.- 
التطورات التنظيمية في السوق المستهدف من قبل الشركة حيث يكون لها تأثير على الشركة أو عمالئها أو منافسيها. - 
التغيرات في التقديرات المالية من قبل محللي األوراق المالية.- 
الزيادة أو النقصان في عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو كبار التنفيذيين.- 
أداء االقتصاد السعودي والعالمي.- 
التطورات المهمة في سياسات المملكة االقتصادية.- 
التقلبات في أسواق األوراق المالية العالمية والمحلية.- 
المتعلقة بأداء الشركة كالركود االقتصادي -  ودولياً( غير  العوامل االقتصادية والقانونية والتنظيمية )محلياً  التغيرات في 

وفرض عوائق على األعمال التجارية وفرض العقوبات وغيرها من العوامل.
والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على وضع الشركة المالي وتوقعاتها المستقبلية والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. إن عدد من العوامل المبينة أعاله تقع خارج سيطرة الشركة، وإن أي تقلبات ألسعار 

األسهم نتيجة هذه العوامل ستؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة المالية وتوقعاتها والقرارات االستثمارية للمكتبين.

يمكن أن يكون سعر السهم في السوق غير مستقر وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب عدد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال ال 
الحصر: أوضاع السوق فيما يخص األسهم وأي تدهور في نتائج أعمال الشركة وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين 
أقوى. كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن قيمة األسهم ستزيد بمجرد إدراجها في سوق األسهم، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 	1-1	
إن النتائـج المستقبلية وبيانـات األداء للشـركة ال يمكـن توقعها فعلياً وقـد تختلـف عـن الموجودة فـي هذه النشرة، إذ أن إنجازات وقـدرة 
البيانـات والنتائـج تعتبـر إحـدى  الفعليـة والتـي ال يمكـن توقعها أو تحديدها. إن عـدم دقـة  النتائـج  التطـور هي مـن تحـدد  الشـركة علـى 

المخاطر التـي يجـب علـى المسـاهم التعـرف عليها حتـى ال تؤثـر علـى قـراره االستثماري.

المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين الحالي�ين -1-1	
لذلك،  ونتيجة  الشركة.  أسهم  من   )%90.91( تمثل  الشركة  في  بحصة سيطرة  الحاليين  المساهمين  الطرح سيحتفظ  عملية  إتمام  بعد 
سيكون بإمكان المساهمين الحاليين التأثير في جميع المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك دون الحصر عمليات االندماج 
واالستحواذ وبيع األصول وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وأنشطة الشركة المهمة والتعديالت التي قد تطرأ 
على رأس مال الشركة وبنود نظامها األساسي، وعالوة على ذلك فإن أي تغيير في استراتيجية وسياسة العمل من قبل المساهمين المؤسسين 
قد يؤثر تأثير سلبي تجاه الشركة ومن الممكن أن يستخدم ذلك بطريقة قد تؤثر بشكل جوهري على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي، مما سيؤثر بدوره سلًبا على العوائد المتوقعة للمكتتبين، أو يؤدي إلى خسارة المكتتبين لجزء من أو لكامل استثمارهم في 

الشركة، وذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة  -1-1	
ال يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال توجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم 
الشركة. يخضع التداول في السوق الموازية )نمو( إلى قيود نظامية من حيث الفئات المؤهلة للتداول في األسهم المدرجة فيه. وفي حال 
عدم وجود أو استمرار وجود سوق نشط وذو سيولة، فقد يؤثر ذلك سلباً على سعر تداول األسهم. علماً أنه تم تحديد سعر الطرح بناًء على 
مجموعة متنوعة من العوامل التي أثرت وقد تؤثر في المستقبل على المجموعة وقيمة األسهم. وقد تؤدي العوامل المختلفة، بما في ذلك 
النتائج المالية للشركة وتوقعات أعمالها المستقبلية والظروف العامة في القطاع الذي تعمل فيه والعوامل االقتصادية والبيئة التنظيمية 

وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة، إلى انخفاض أسعار األسهم في السوق بشكل كبير عن سعر الطرح.
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المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح  -1-1	
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على العديد من العوامل منها تحقق األرباح في المستقبل، والوضع المالي، التدفقات النقدية، ومتطلبات 
رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع، إضافة إلى عدة عوامل أخرى. وقد ال تتمكن الشركة من توزيع 
أرباح على المساهمين وقد ال يوصي مجلس اإلدارة أو ال يوافق المساهمين على توزيع تلك األرباح. كما قد تبرم الشركة في المستقبل 

اتفاقيات تمويل وتسهيالت ائتمانية تتضمن قيوداً على توزيعات األرباح مما قد يترتب عليه تغير في التوزيعات المتوقعة.

ومن ناحية أخرى، قد تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات جديدة غير متوقعه قد يترتب عليها انخفاض في أرباح الشركة أو تأثر مستوى 
السيولة النقدية لديها، األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض توزيع األرباح أو انعدامه. وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع 
على أسهم الشركة حيث سيقتصر عائد المستثمرين على الربح الرأسمالي )إن وجد( في حال ارتفاع سهم الشركة، األمر الذي سيؤثر بشكل 
سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين. الجدير بالذكر أن الشركة ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بمبلغ التوزيعات الذي سيدفع 
في أية سنة معينة، ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي للشركة. )ولمزيد من التفاصيل حول 
سياسة توزيع األرباح، الرجاء مراجعة القسم رقم )5( "سياسة توزيع األرباح"(. وبناًء على ما تم ذكره فإن هذه العوامل ستؤثر سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بطرح 	سهم إضافية  -1-1	
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة مستقباًل، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت وتوزيعات 
األرباح، مما قد يؤثر سلباً على السعر السوقي للسهم، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح -1-1	
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية عقب إتمام عملية الطرح سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم. وبعد إتمام عملية الطرح 
بنجاح، سوف يخضع كبار المساهمون لفترة حظر مدتها أثني عشرة شهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية وقد يؤدي بيع أي من 
المساهمين الكبار لعدد كبير من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثير سلباً على سوق أسهم الشركة وبالتالي قد ينتج عن ذلك انخفاض 

السعر السوقي لألسهم، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الحالية 	و 	ي متطلبات  -1-1	 الرئيسية  المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق 
تنظيمية مستقبلية

قـد ترغـب الشـركة فـي المستقبل باالنتقال إلـى السـوق الرئيسـية، وعليـه، يجـب عليها اسـتيفاء جميـع المتطلبات النظاميـة الصـادرة عـن 
هيئـة السـوق المالية وعـن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( بناًء على قواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقـال الشـركات المدرجة فـي 
السـوق الموازية إلـى السـوق الرئيسـية، وبالتالـي فإنـه فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك المتطلبات أو أي متطلبـات نظاميـة 
إضافيـة مسـتقبلية قـد تفرضها الجهات الرقابيـة علـى الشـركة أو السـوق، فـإن الشـركة لـن تتمكـن مـن االنتقال إلـى السـوق الرئيسـية. وبمـا 
أن السـوق الموازية حتـى تاريـخ نشرة اإلصدار هي سـوق يقتصـر فيها التـداول علـى المستثمرين المؤهلين فقـط، فـإن حجـم التـداول اليومـي 

والسـيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية وبالتالـي التأثير سلباً علـى سـيولة أسـهم الشـركة وقيمتها السـوقية.

المخاطر المتعلقة بسيولة 	سهم الطرح -1-1	
ال يوجـد حاليـاً ولـم يسـبق وجـود سـوق مالـي لتـداول أسـهم الشـركة، وال يوجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول 
أسـهم الشـركة بعـد انتهـاء فتـرة الطـرح، وإذا لـم يتطـور سـوق نشـط لتـداول أسـهم الشـركة، فـإن ذلـك سـيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول 
أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي وكبيـر، والـذي سـيؤثر سـلبا وبشـكل جوهـري على أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار بالسوق الموازية 1	1-1	
بعـد اإلدراج فـي السـوق الموازية، وبعـد مضـي الفتـرة النظاميـة بموجـب القواعـد ذات الصلـة قـد تكـون الشـركة مسـتوفية للشـروط الخاصـة 
باالنتقال إلـى السـوق الرئيسـية، ولكنها قد ترغـب فـي االستمرار كشـركة مدرجـة فـي السـوق الموازية وعـدم االنتقال للسـوق الرئيسـية. وبمـا 
أن السـوق الموازية حتـى تاريـخ نشرة اإلصدار هي سـوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي 

والسـيولة سـيكون أقل منه في السـوق الرئيسـية وبالتالي التأثير سـلباً على سـيولة سـهم الشـركة وقيمتـه السـوقية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة 	عمالها -

مقدمة 	1-

الشركة السعودية للصناعات الجيرية )يُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "الُمصدر" أو "الصناعات الجيرية"(، هي شركة مساهمة سعودية 
مقفلة تأسست بموجب السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م( الصادر من مدينة الرياض، 
وبموجب القرار الوزاري رقم )35/ق( تاريخ وتاريخ 1432/01/27هـ )الموافق 2011/01/02م( بالموافقة على الترخيص بالتحّول والقرار 
الوزاري رقم )58/ق( تاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م( بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة. يقع المركز 

الرئيسي للشركة في مدينة الرياض - طريق الخرج المدينة الصناعية الثانية - ص.ب. 3130 - الرمز البريدي 11471. 

تاري�خ الشركة والتعديالت التي طر	ت على ر	س المال 	1-

بإنشاء -  بالترخيص  والكهرباء رقم )152(  الصناعة  وزير  )الموافق 1975/11/16م(، صدر قرار  بتاريخ 1395/11/12هـ 
مصنعي الطوب الرملي بجدة والرياض ومصنع الجير الالزم للمصنعين بالرياض وجميعها تابعة للشركة السعودية للطوب 
الرملي الجيري برأس مال قدره اثنان وأربعون مليون )42,000,000( ريال سعودي مناصفة بين كل من السادة/ عبد العزيز 
ومحمد العبد اهلل الجميح )سعوديون( وشركة الراشد للصناعات والمقاوالت )كويتية( بطاقة إنتاجية سنوية قدرها سبعون 

ألف )70,000( م3 لكل من المصنعين.
القاضي -   )167( رقم  والكهرباء  الصناعة  وزارة  معالي  قرار  صدر  1976/07/01م(،  )الموافق  1396/07/03هـ  بتاريخ 

بتعديل المادة األولى من القرار الوزاري رقم )152( وتاريخ 1395/11/12هـ )الموافق 1975/11/16م( لتصبح: الترخيص 
بإنشاء مصنعي الطوب الرملي بجدة والرياض ومصنع الجير الالزم للمصنعين بالرياض وجميعها تابعة للشركة السعودية 
للطوب الرملي الجيري برأسمال كلي قدره اثنان وأربعون مليون )42,000,000( ريال سعودي مدفوع منها عشرين مليون 

)20,000,000( ريال سعودي موزعة بين الشركاء الذين بلغ عددهم )22( شريك.
بتاريخ 1396/08/27هـ )الموافق 1976/07/25م(، صدر قرار معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم )221( بالموافقة تعديل - 

القرار )152( والقرار )167( والترخيص بإنشاء مصنعي الطوب الرملي بجدة والرياض ومصنع الجير الالزم للمصنعين 
بالرياض وجميعها تابعة للشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء برأس مال كلي قدره اثنان وأربعون مليون 

)42,000,000( ريال سعودي والمدفوع منها عشرين مليون )20,000,000( ريال سعودي.
وتأّسست الشركة السعودية للصناعات الجيرية )يُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "الُمصدر" أو "الصناعات الجيرية"(، - 

بدايًة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" بموجب عقد التأسيس 
المثبت لدى كتابة عدل الرياض بالصفحة )15-16-17( من الجلد األول للتقرير لعام 1397هـ بتاريخ 1397/03/12هـ 
)الموافق 1977/03/02م(. بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس واحد وعشرين مليون )21,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى حصص نقدية عددها مائتان وعشرة آالف )210,000( حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي، 

تم توزيعه على عدد اثنين وعشرين )22( شريكاً وفق اآلتي: 

هيكل الملكية كما في 1397/03/12هـ )الموافق 1977/03/02م( )تاريخ تأسيس الشركة((ل 2الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالمؤسسونم

8%16,8001,680,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%14,7001,470,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%21,0002,100,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%6,300630,000100سعد محمد السعد4

5%10,5001,050,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%4,200420,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه6

3%6,300630,000100خالد يوسف المرزوق7
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النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالمؤسسونم

2%4,200420,000100محمد عبد المحسن الخرافي8

3%6,300630,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9

2%4,200420,000100خالد صالح الغنيم10

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 11
3%6,300630,000100الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح

1.5%3,150315,000100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%1,050105,000100مرزوق عبد الرحمن البحر13

10%21,0002,100,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14

5%10,5001,050,000100محمد صالح بن سلطان 15

5%10,5001,050,000100صالح العبد العزيز الراجحي16

5%10,5001,050,000100عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

5%10,5001,050,000100محمد العبد اهلل العريفي18

5%10,5001,050,000100عبد اهلل عثمان القصبي19

5%10,5001,050,000100سعد محمد المعجل20

5%10,5001,050,000100المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

5%10,5001,050,000100عبد اهلل عبد العزيز البسام22

100%-210,00021,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1397/12/22هـ )الموافق 1977/12/03م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء رقم )429( القاضي بزيادة - 
رأس مال الشركة المدفوع إلى اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي وعليه قرر الشركاء تعديل المادة رقم )6( 
من عقد التأسيس وذلك بموجب ملحق رقم )1( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )273( والصفحة 

)51( لعام 1397هـ وتاريخ 1398/03/14هـ )الموافق 1978/02/22م(.
والقاضي -   ،272( رقم  والكهرباء  الصناعة  وزير  معالي  قرار  صدر  1979/06/09م(،  )الموافق  1399/07/14هـ  بتاريخ 

بموافقة الوزارة على طلب الشركة زيادة رأس المال المدفوع من اثنين وأربعين مليون )42,000,000( ريال سعودي إلى أربعة 
وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي وعليه قرر الشركاء تعديل المادة رقم )6( من عقد التأسيس وذلك بموجب 
ملحق رقم )2( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )3781( والصفحة )109-110-111( لعام 1399هـ 
وتاريخ 1399/11/19هـ )الموافق 1979/10/11م(. ويبين الجدول التالي توزع الحصص ما بين الشركاء تبعاً لهذا القرار:

هيكل الملكية كما في 1399/11/19هـ )الموافق 1979/10/11م((ل 3الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

8%67,2006,720,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%58,8005,880,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%84,0008,400,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%25,2002,520,000100سعد محمد السعد4

5%42,0004,200,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%16,8001,680,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه6

3%25,2002,520,000100خالد يوسف المرزوق7

2%16,8001,680,000100محمد عبد المحسن الخرافي8

3%25,2002,520,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9
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النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

2%16,8001,680,000100خالد صالح الغنيم10

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 11
3%25,2002,520,000100الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح

1.5%12,6001,260,000100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%4,2004,200,000100مرزوق عبد الرحمن البحر13

8.33%70,0007,000,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14

4.16%35,0003,500,000100محمد صالح بن سلطان 15

4.16%35,0003,500,000100صالح العبد العزيز الراجحي16

4.16%35,0003,500,000100عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

4.16%35,0003,500,000100محمد العبد اهلل العريفي18

4.16%35,0003,500,000100عبد اهلل عثمان القصبي19

4.16%35,0003,500,000100سعد محمد المعجل20

4.16%35,0003,500,000100المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

4.16%35,0003,500,000100عبد اهلل عبد العزيز البسام22

4.16%35,0003,500,000100سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز23

4.16%35,0003,500,000100سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز24

100%--840,00084,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1403/04/26هـ )الموافق 1983/02/10م(، صدر قرار وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )694( والقاضي بزيادة - 
رأس مال الشركة من أربعة وثمانين مليون )84,000,000( ريال سعودي إلى مائة وستة وعشرين مليون )126,000,000( 

ريال سعودي موزعاً بين الشركاء بنفس الحصص السابقة وفق الجدول التالي:

هيكل الملكية كما في 1403/04/26هـ )الموافق 1983/02/10م((ل 4الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

8%100,80010080,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%88,2008,820,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%126,00012,600,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%37,8003,780,000100سعد محمد السعد4

5%63,0006,300,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%25,2002,520,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام واخوانه6

3%37,8003,780,000100خالد يوسف المرزوق7

2%25,2002,520,000100محمد عبد المحسن الخرافي8

3%37,8003,780,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9

2%25,2002,520,000100خالد صالح الغنيم10

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 11
3%37,8003,780,000100الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح.

1.5%18,9001,890,000100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%6,300630,000100مرزوق عبد الرحمن البحر13

8.33%105,00010,500,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14
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النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

4.16%52,5005,250,000100 محمد صالح بن سلطان 15

4.16%52,5005,250,000100 صالح العبد العزيز الراجحي16

4.16%52,5005,250,000100 عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

4.16%52,5005,250,000100 محمد العبد اهلل العريفي18

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عثمان القصبي19

4.16%52,5005,250,000100 سعد محمد المعجل20

4.16%52,5005,250,000100 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عبد العزيز البسام22

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز23

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز24

100%--1,260,000126,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

ليصبح -  المطروحة  الزيادة  مع  ليتناسب  التأسيس  عقد  تعديل  تم  1983/03/07م(،  )الموافق  1403/05/22هـ  بتاريخ 
ومائتين وستين  مليون  إلى  ريال سعودي مقسم   )126,000,000( مليون  مائة وستة وعشرين  المدفوع  الشركة  مال  رأس 
ألف )1,260,000( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي، وذلك بموجب الملحق رقم )3( لعقد 
التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض بالعدد )1295( والصفحة )23( جلد 1/11 وتاريخ 1403/05/22هـ )الموافق 

1983/03/07م(. 
بتاريخ 1406/05/15هـ )الموافق 1986/01/26م(، صدر قرار معالي وزارة الصناعة والكهرباء بالرقم )101( والقاضي - 

الشريك  بتنازل  وذلك  )ش.ذ.م.م(،  البناء  ومواد  الجيري  الرملي  للطوب  السعودية  الشركة  ملكية  تعديل  على  بالموافقة 
السعودي في الشركة السيد/ محمد العبد اهلل العريفي عن ثمانية آالف وسبعمائة وخمسين )8,750( حصة من مجموع 
حصصه البالغة اثنين وخمسين ألف وخمسمائة )52,500( حصة لصالح شريك سعودي جديد هو شركة السحيمي بقيمة 
قدرها ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف)875,000( ريال سعودي ليصبح عدد الشركاء في الشركة خمسة وعشرين )25( 

شريك. 
وذلك -  السحيمي  شركة  الشريك  بدخول  التأسيس  عقد  تعديل  تم  1986/10/29م(،  )الموافق  1407/02/25هـ  بتاريخ 

بموجب ملحق رقم )4( لعقد التأسيس والمثبت لدى كتابة عدل الرياض برقم 2/2 بالصحيفة )108و109( بالعدد )198( 
وتاريخ 1407/02/25هـ )الموافق 1986/10/29م(. وقد أصبح رأس مال الشركة موزعاً وفق الجدول التالي:

هيكل الملكية كما في 1407/02/25هـ )الموافق 1986/10/29م((ل 5الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

8%100,80010080,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%88,2008,820,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%126,00012,600,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%37,8003,780,000100سعد محمد السعد4

5%63,0006,300,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%25,2002,520,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام واخوانه6

3%37,8003,780,000100خالد يوسف المرزوق7

2%25,2002,520,000100محمد عبد المحسن الخرافي8

3%37,8003,780,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9

2%25,2002,520,000100خالد صالح الغنيم10

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

27

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 11
3%37,8003,780,000100الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح.

1.5%18,9001,890,000100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%6,300630,000100مرزوق عبد الرحمن البحر13

8.33%105,00010,500,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14

4.16%52,5005,250,000100 محمد صالح بن سلطان 15

4.16%52,5005,250,000100 صالح العبد العزيز الراجحي16

4.16%52,5005,250,000100 عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

3.47%43,7504,375,000100محمد العبد اهلل العريفي18

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عثمان القصبي19

4.16%52,5005,250,000100 سعد محمد المعجل20

4.16%52,5005,250,000100 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عبد العزيز البسام22

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز23

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز24

0.7%8,750875,000100شركة السحيمي25

100%--1,260,000126,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

والقاضي -  بالرقم )25(  والكهرباء  الصناعة  وزارة  )الموافق 1988/09/19م(، صدر قرار معالي  بتاريخ 1409/02/07هـ 
البناء، وذلك بتنازل الشريك السعودي في  بالموافقة على تعديل ملكية الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد 
الشركة السيد/ محمد العبد اهلل العريفي عن خمسة عشر ألف )15,000( حصة من مجموع حصصه البالغة ثالثة وأربعين 
مليون  قدرها  وبقيمة  السبيعي  إبراهيم  اهلل  وعبد  محمد  السادة/  لصالح  حصة،   )43,750( وخمسين  وسبعمائة  ألف 
وخمسمائة ألف )1,500,000( ريال سعودي ليصبح عدد الشركاء ستة وعشرين )26( شريك، وعليه تم تعديل عقد التأسيس 
بموجب الملحق رقم )5( لعقد التأسيس المثبت لدى كاتب عدل الرياض في الصحيفة رقم 104-105-106 من المجلد 
العاشر بعدد )962( لعام 1411هـ وتاريخ 1411/11/04هـ )الموافق 1991/05/18م(. وقد أصبح رأس مال الشركة موزعاً 

على ستة وعشرين )26( شريكاً وفق الجدول التالي:

هيكل الملكية كما في 1411/11/04هـ )الموافق 1991/05/18م((ل 6الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

8%100,80010,080,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%88,2008,820,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%126,00012,600,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%37,8003,780,000100سعد محمد السعد4

5%63,0006,300,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%25,2002,520,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه6

3%37,8003,780,000100خالد يوسف المرزوق7

2%25,2002,520,000100محمد عبد المحسن الخرافي8

3%37,8003,780,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9

2%25,2002,520,000100خالد صالح الغنيم10
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النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 11
3%37,8003,780,000100الشيخ أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح

1.5%18,9001,890,000100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%6,300630,000100مرزوق عبد الرحمن البحر13

8.33%105,00010,500,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14

4.16%52,5005,250,000100 محمد صالح بن سلطان 15

4.16%52,5005,250,000100 صالح العبد العزيز الراجحي16

4.16%52,5005,250,000100 عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

2.28%28,7502,750,000100محمد العبد اهلل العريفي18

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عثمان القصبي19

4.16%52,5005,250,000100 سعد محمد المعجل20

4.16%52,5005,250,000100 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

4.16%52,5005,250,000100 عبد اهلل عبد العزيز البسام22

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز23

4.16%52,5005,250,000100 سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز24

0.7%8,750875,000100شركة السحيمي25

1.20%15,0001,500,000100محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي26

100%--1,260,000126,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1413/05/16هـ )الموافق 1992/11/10م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركاء على تخفيض رأس مال - 
وبعدد  للشركاء،  السابقة  النسب  بنفس  سعودي  ريال   )56,700,000( ألف  وسبعمائة  مليون  وخمسين  ستة  إلى  الشركة 
خمسمائة وسبعة وستين ألف )567,000( حصة موزعة على الشركاء كل حسب حصته في رأس المال وقيمة الحصة مائة 
)100( ريال سعودي، وذلك بناًء على قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم )1430( الذي اشترط على الشركة أال يقل رأس 
المال المدفوع عن ستة وخمسين مليون وخمسمائة ألف )56,500,000( ريال سعودي، وعليه قام الشركاء بتعديل عقد 
التأسيس ليتناسب مع رأس المال الجديد وذلك بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد التأسيس )الملحق رقم )6(( 
الصادر بتاريخ 1413/05/16هـ )الموافق 1992/11/10م( والذي تم تدقيقه من قبل وزارة التجارة )إدارة الشركات( وتم 
التالي توزيع الحصص وفق  توثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ 1416/05/28هـ )الموافق 1995/10/23م(. ويبين الجدول 

قرار الشركاء هذا:

هيكل الملكية كما في 1416/05/28هـ )الموافق 1995/10/23م((ل 7الجدول رقم )

النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

8%45,3604,536,000100عبد العزيز عبد المحسن الراشد1

7%39,6903,969,000100شركة الراشد للصناعة والمقاوالت2

10%56,7005,670,000100شركة الصناعات الوطنية3

3%17,0101,701,000100سعد محمد السعد4

5%28,3502,835,000100إبراهيم عبد العزيز ناصر الربيعة5

2%11,3401,134,000100شركة عبد العزيز أحمد الغنام واخوانه6

3%17,0101,701,000100خالد يوسف المرزوق7

2%11,3401,134,000100محمد عبد المحسن الخرافي8
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النسبةقيمة الحصةقيمة الحصصعدد الحصصالشركاءم

3%17,0101,701,000100الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح9

2%11,3401,134,000100خالد صالح الغنيم10

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر الشيخ 11
3%17,0101,701,000100أحمد مشعل األحمد الجابر الصباح.

1.5%8,505850,500100شركة عبد الرحمن البحر وأوالده12

0.5%2,835283,500100مرزوق عبد الرحمن البحر13

8.33%47,2504,725,000100شركة عبد العزيز ومحمد عبد اهلل الجميح14

4.16%23,6252,362,500100 محمد صالح بن سلطان 15

4.16%23,6252,362,500100صالح العبد العزيز الراجحي16

4.16%23,6252,362,500100 عبد العزيز بن حمد بن عيسى17

2.28%12,9371,293,700100محمد العبد اهلل العريفي18

4.16%23,6252,362,500100 عبد اهلل عثمان القصبي19

4.16%23,6252,362,500100 سعد محمد المعجل20

4.16%23,6252,362,500100 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية21

4.16%23,6252,362,500100 عبد اهلل عبد العزيز البسام22

4.16%23,6252,362,500100 سمو األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز23

4.16%23,6252,362,500100 سمو األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز24

0.7%3,938393,800100شركة السحيمي25

1.20%6,750675,000100محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي26

100%--567,00056,700,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م(، قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة من ستة وخمسين مليون وسبعمائة - 
ألف )56,700,000( ريال سعودي إلى ستين مليون )60,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار حصص جديدة قدرها 
ثالثة وثالثون ألف )33,000( حصة قيمة الحصة مائة )100( ريال سعودي وبمبلغ إجمالي قدره ثالثة ماليين وثالثمائة ألف 
)3,300,000( ريال تم توزيعها على الشركاء الحاليين. كما تم دخول وخروج شركاء وفقاً للتالي: )1( دخول عبد المحسن 
أحمد عبد العزيز الرشيد بعدد اثني عشر ألف وسبعمائة وخمسين )12,750( حصة ومحمد عبد العزيز الزاحم بعدد ثالثة 
آالف )3,000( حصة كشركاء ُجدد بالشركة عن طريق شراء عدد من حصص زيادة رأس مال - )2( تنازل الشريك خالد 
يوسف المرزوق عن عدد إحدى عشر ألف ومائة وثالثة وتسعين )11,193( حصة من أصل سبعة عشر ألف وخمسمائة 
وسبعة وعشرين )17,527( حصة يمتلكها بالشركة لصالح شريك جديد )فيصل يوسف المرزوق( - )3( تنازل الشريك 
عبد العزيز حمد بن العيسى عن جميع حصصه وعددها ثالثة وعشرون ألف وثالثمائة وأربعة وأربعون )24,344( حصة 
بالشركة لصالح شريك جديد )شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت( - )4( حلول )منيرة عبد العزيز عبد المحسن 
الراشد( كشريكة جديدة بعدد الحصص اآليلة إليها عن طريق الميراث من والدها الشريك المتوفي السيد/ عبد العزيز 
عبد المحسن الراشد وحلول )شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة( و)شركة الدانات الدولية القابضة( كشركاء ُجدد 
بعدد الحصص المتنازل عنها بالبيع من باقي الورثة - )5( حلول عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة كشريك جديد 
مكان والده المتوفي إبراهيم عبد العزيز الربيعة بعد أن تنازل باقي الورثة بالبيع عن حصصهم بالتركة لصالحه - )6( حلول 
منصور بن محمد صالح بن سلطان كشريك جديد مكان والده المتوفي محمد صالح بن سلطان بعد أن تنازل باقي الورثة 
بالبيع عن حصصهم بالتركة لصالحه - )7( حلول عبد اهلل وعبد العزيز ورشيد ولولوة ومريم ونوير وليلي ونادية وحسناء 
وفوزية أبناء محمد عبداهلل العريفي وزوجته نعمت حامد سليم خير كشركاء ُجدد مكان الشريك المتوفي محمد عبداهلل 
العريفي - )8( حلول شركة البسام الدولية كشريك جديد بعد أن تنازل بالبيع ورثة الشريك المتوفي عبد اهلل عبد العزيز 
البسام عن جميع حصصهم في التركة لصالحها - )9( حلول األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود كشريك جديد 
مكان الشريك المتوفي األمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد أن تنازل جميع الورثة عن حصصهم بالتركة 
لصالحه. وعليه فقد تم تعديل مقدمة عقد التأسيس الخاصة بالشركاء والمادة )3( الخاصة بأغراض الشركة والمادة 
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)5( الخاصة بمدة الشركة والمادة )6( الخاصة برأس مال الشركة والمادة )9( الخاصة بإدارة الشركة، وذلك بموجب قرار 
الشركاء بتعديل عقد التأسيس والمثبت لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالرياض، بالصحيفة رقم )108( 
عدد )1718( من المجلد )223( لعام 1429هـ وتاريخ 1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م(. ويبين الجدول التالي 

هيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م(:

هيكل الملكية كما بتاريخ 1429/07/18هـ )الموافق 2008/07/21م((ل 8الجدول رقم )

عدد الشركاءم
الحصص

قيمة 
الحصة

إجمالي قيمة الحصص
النسبة)ريال سعودي(

9.73%58,4251005,824,500شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء1
6.79%40,8971004,089,700شركة الراشد للتجارة والصناعات والمقاوالت المحدودة2
2.92%1,75 17,5271002,700سعد محمد عبد اهلل السعد3
1.94%11,6851001,168,500شركة عبد العزيز أحمد الغانم وإخوانه4
1.05%6,334100633,400خالد بن يوسف المرزوق5
1.94%11,6851001,168,500شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده6
5.84%35,0551003,505,500الشيخ/ مشعل األحمد جابر الصباح7
1.94%11,6851001,168,500شركة أوالد خالد صالح الغنيم للتجارة العامة والمقاوالت8
1.46%8,764100876,400شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده9

0.48%2,921100292,100مرزوق بن علي عبد الرحمن البحر10
7.94%47,6871004,768,700شركة الجميح القابضة المحدودة11
4.05%24,3441002,434,400صالح بن عبد العزيز صالح الراجحي12
4.05%24,3441002,434,400شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت13
4.05%24,3441002,434,400عبد اهلل بن عثمان عبد اهلل القصبي14
4.05%24,3441002,434,400شركة عبد العزيز وسعد المعجل15
4.05%24,3441002,434,400المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية16
4.05%24,3441002,434,400صاحب السمو الملكي األمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود17
0.67%4,058100405,800شركة عبد الرحمن الصالح السحيمي وشركاه18
1.15%6,955100695,500شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي19
6.23%37,3921003,739,200شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت20
1.03%6,232100623,200شركة الدانات الدولية القابضة21
0.51%3,116100311,600منيرة بنت عبد العزيز عبد المحسن الراشد22
4.86%29,2121002,921,200عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز الربيعة23
1.86%11,1931001,119,300فيصل بن يوسف المرزوق24
0.29%1,794100179,400عبد اهلل بن محمد عبد اهلل العريفي25
0.29%1,794100179,400عبد العزيز بن محمد عبد اهلل العريفي26
0.29%1,794100179,400رشيد بن محمد العبد اهلل العريفي27
0.14%89710089,700لولوة بنت محمد العبد اهلل العريفي28
0.14%89710089,700حسناء بنت محمد العبد اهلل العريفي29
0.14%89710089,700فوزية بنت محمد العبد اهلل العريفي30
0.14%89710089,700نوير بنت محمد العبد اهلل العريفي31
0.14%89710089,700مريم بنت محمد العبد اهلل العريفي32
0.14%89710089,700ليلى بنت محمد العبد اهلل العريفي33
0.14%89710089,700نادية بنت محمد العبد اهلل العريفي34
0.27%1,670100167,000نعمت بنت حامد سليم خير35
4.05%24,3441002,434,400منصور بن محمد صالح بن سلطان36
4.05%24,3441002,434,400شركة البسام الدولية37

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

31

عدد الشركاءم
الحصص

قيمة 
الحصة

إجمالي قيمة الحصص
النسبة)ريال سعودي(

4.05%24,3441002,434,400صاحب السمو الملكي األمير/فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود38
2.12%12,750100127,500عبد المحسن بن أحمد عبد العزيز الرشيد39
0.5%3,000100300,000محمد بن عبد العزيز محمد الزاحم40

100%600,00060,000,000إجمالي القيمة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م(، قرر الشركاء في الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء - 
تحويل الكيان القانوني للشركة وفرعها المقيد بالسجل التجاري في مدينة جدة بالرقم )4030038260( من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بعد توزيع حصص الشريكة المتوفية )نعمت بنت حامد خير( وعددها 
ألف وستمائة وسبعون )1,670( حصة على ورثتها )عبد اهلل وعبد العزيز ورشيد ولولوة ومريم ونوير وليلى ونادية وحسناء 
وفوزية أبناء محمد عبد اهلل العريفي الشركاء بالشركة( وذلك بموجب قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل المكلف بوزارة 
التجارة والصناعة بالصحيفة )54( بالعدد )102( من المجلد )312( وتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م(، 
وقد بلغ رأس مال الشركة عند التحول ستين مليون )60,000,000( ريال سعودي. ويبين الجدول التالي هيكل الملكية كما 

بتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م(:

هيكل الملكية كما بتاريخ 1432/01/08هـ )الموافق 2010/12/14م((ل 9الجدول رقم )

نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

9.73%584,250105,842,500شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء1
6.79%408,970104,089,700شركة الراشد للتجارة والصناعات والمقاوالت المحدودة2
2.92%175,270101,752,700سعد محمد عبد اهلل السعد3
1.94%116,850101,168,500شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه4
1.05%63,34010633,400خالد بن يوسف المرزوق5
1.94%116,850101,168,500شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده6
5.84%350,550103,505,500الشيخ/ مشعل األحمد جابر الصباح7
1.94%116,850101,168,500شركة أوالد خالد صالح الغنيم للتجارة العامة والمقاوالت8
1.46%87,64010876,400شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده9
0.48%29,21010292,100مرزوق بن علي عبد الرحمن البحر10
8.11%486,870104,868,700شركة الجميح القابضة المحدودة11
4.057%243,440102,434,400صالح بن عبد العزيز صالح الراجحي12
4.057%243,440102,434,400شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت13
4.057%243,440102,434,400عبد اهلل بن عثمان عبد اهلل القصبي14
4.057%243,440102,434,400شركة عبد العزيز وسعد المعجل15
4.057%243,440102,434,400المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية16

صاحب السمو الملكي األمير/ منصور بن متعب بن عبد العزيز آل 17
4.057%243,440102,434,400سعود

0.67%40,58010405,800شركة عبد الرحمن الصالح السحيمي وشركاه18
1.15%69,55010695,500شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي19
6.23%373,920103,739,200شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت20
1.03%62,32010623,200شركة الدانات الدولية القابضة21
0.51%31,16010311,600منيرة بنت عبد العزيز عبد المحسن الراشد22
4.86%292,120102,921,200عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة23
1.86%111,930101,119,300فيصل بن يوسف المرزوق24
0.34%20,98010209,800عبد اهلل بن محمد عبد اهلل العريفي25
0.34%20,97010209,700عبد العزيز بن محمد عبد اهلل العريفي26
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نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

0.34%20,97010209,700رشيد بن محمد عبد اهلل العريفي27
0.14%8,9701089,700لولوة بنت محمد عبد اهلل العريفي28
0.14%8,9701089,700حسناء بنت محمد عبد اهلل العريفي29
0.17%10,49010104,900فوزية بنت محمد عبد اهلل العريفي30
0.17%10,49010104,900نوير بنت محمد عبد اهلل العريفي31
0.17%10,49010104,900مريم بنت محمد عبد اهلل العريفي32
0.17%10,49010104,900ليلى بنت محمد عبد اهلل العريفي33
0.17%10,49010104,900نادية بنت محمد عبد اهلل العريفي34
4.05%243,440102,434,400منصور بن محمد صالح بن سلطان35
4.05%243,440102,434,400شركة البسام الدولية36

صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل 37
4.05%243,440102,434,400سعود

2.12%127,500101,275,000عبد المحسن بن أحمد عبد العزيز الرشيد38
0.5%30,00010300,000محمد بن عبد العزيز محمد الزاحم39

100%6,000,00060,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1432/01/27هـ )الموافق 2011/01/02م(، صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم )35/ق( بالموافقة على - 
تحول الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

بتاريخ 1432/02/07 هـ )الموافق 2011/01/11م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الجمعية التحولية( على تحول - 
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وإقرار النظام األساسي للشركة.

بتاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م(، صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم )58/ق( بالموافقة على - 
إعالن تحول الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

مقفلة.
بتاريخ 1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على زيادة رأس مال - 

الشركة من ستين مليون )60,000,000( إلى مائة وعشرين مليون )120,000,000( ريال سعودي وذلك بمنح )1( سهم مجاني 
مقابل كل )1( سهم قائم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير 
العادية على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2010م. وعليه قررت الجمعية 
العمومية غير العادية تعديل المادة )7( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة باإلضافة إلى تعديل المادة 

)8( من النظام والخاصة باالكتتاب وفقا للزيادة المقترحة. وقد توزعت األسهم وفق اآلتي:

هيكل الملكية كما بتاريخ 1432/04/22هـ )الموافق 2011/03/27م((ل 10الجدول رقم )

نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

9.74%1,168,5001011,685,000شركة الصناعات الوطنية1
6.82%817,940108,179,400شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاوالت 2
2.92%350,540103,505,400سعد محمد عبد اهلل السعد3
1.95%233,700102,337,000شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه4
1.06%126,680101,266,800خالد يوسف المرزوق5
1.95%233,700102,337,000شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده6
5.84%701,100107,011,000الشيخ/ مشعل الجابر الصباح7
1.95%233,700102,337,000شركة أوالد صالح الغنيم8
1.46%175,280101,752,800شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده9
0.49%58,42010584,200مرزوق علي عبد الرحمن البحر10
8.11%973,740109,737,400شركة الجميح القابضة المحدودة11
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نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

4.06%486,880104,868,800صالح عبد العزيز صالح الراجحي12
4.06%486,880104,868,800شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت13
4.06%486,880104,868,800عبد اهلل عثمان عبد اهلل القصبي14
4.06%486,880104,868,800شركة عبد العزيز وسعد المعجل15
4.06%486,880104,868,800المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية16
4.06%486,880104,868,800األمير/ منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود17
0.68%81,16010811,600شركة عبد الرحمن السحيمي وشركاؤه18
1.16%139,100101,391,000شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي19
6.23%747,840107,478,400شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة20
1.04%124,640101,246,400شركة الدانات الدولية القابضة21
0.52%62,32010623,200منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد22
4.87%584,240105,842,400عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة23
1.87%223,860102,238,600فيصل يوسف المرزوق24
0.35%41,96010419,600عبد اهلل محمد عبد اهلل العريفي25
0.35%41,94010419,400عبد العزيز محمد عبد اهلل العريفي26
0.35%41,94010419,400رشيد محمد عبد اهلل العريفي27
0.15%17,94010179,400لولوه محمد عبد اهلل العريفي28
0.15%17,94010179,400حسناء محمد عبد اهلل العريفي29
0.17%20,98010209,800فوزية محمد عبد اهلل العريفي30
0.17%20,98010209,800نوير محمد عبد اهلل العريفي31
0.17%20,98010209,800مريم محمد عبد اهلل العريفي32
0.17%20,98010209,800ليلى محمد عبد اهلل العريفي33
0.17%20,98010209,800نادية محمد عبد اهلل العريفي34
4.06%486,880104,868,800منصور محمد بن صالح بن سلطان35
4.06%486,880104,868,800شركة البسام الدولية 36
4.06%486,880104,868,800األمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود37
2.13%255,000102,550,000عبد المحسن أحمد عبد العزيز الرشيد38
0.50%60,00010600,000محمد عبد العزيز محمد الزاحم39

100%120,000,000-12,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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بتاريخ 1432/05/07هـ )الموافق 2011/04/11م(، قررت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( تغيير اسم الشركة من - 
"الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" إلى "الشركة السعودية للصناعات الجيرية".

رأس -  زيادة  على  العادية(  )غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت  2013/04/10م(،  )الموافق  1434/05/29هـ  بتاريخ 
مال الشركة من مائة وعشرين مليون )120,000,000( إلى مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي، وذلك بمنح 
انعقاد  بنهاية تداول يوم  المقيدون بسجل المساهمين  )1( سهم مجاني مقابل كل )2( سهم قائمين يملكها المساهمون 
الجمعية العمومية غير العادية على أن تتم تغطية الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2012م. 
وقررت الجمعية تعديل المادة )7( من النظام األساسي الخاصة برأسمال الشركة، باإلضافة إلى تعديل المادة )8( الخاصة 

باالكتتاب وفقا للزيادة المقترحة. وقد توزعت األسهم وفق اآلتي:

هيكل الملكية كما بتاريخ 1434/05/29هـ )الموافق 2013/04/10م((ل 11الجدول رقم )

نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

9.74%1,752,7501017,527,500شركة الصناعات الوطنية1

6.82%1,226,9101012,269,100شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاوالت 2

2.92%525,810105,258,100سعد محمد عبد اهلل السعد3

1.95%350,550103,505,500شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه4

1.06%190,020101,900,200خالد يوسف المرزوق5

1.95%350,550103,505,500شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده6

5.84%1,051,6501010,516,500الشيخ/ مشعل الجابر الصباح7

1.95%350,550103,505,500شركة أوالد صالح الغنيم8

1.46%262,920102,629,200شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده9

0.49%87,63010876,300مرزوق علي عبد الرحمن البحر10

8.11%1,460,6101014,606,100شركة الجميح القابضة المحدودة11

4.06%730,320107,303,200صالح عبد العزيز صالح الراجحي12

4.06%730,320107,303,200شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت13

4.06%730,320107,303,200عبد اهلل عثمان عبد اهلل القصبي14

4.06%730,320107,303,200شركة عبد العزيز وسعد المعجل15

4.06%730,320107,303,200المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية16

4.06%730,320107,303,200األمير/ منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود17

0.68%121,740101,217,400شركة عبد الرحمن السحيمي وشركاؤه18

1.16%208,650102,086,500شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي19

6.23%1,121,7601011,217,600شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة20

1.04%186,960101,869,600شركة الدانات الدولية القابضة21

0.52%93,48010934,800منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد22

4.87%876,360108,763,600عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة23

1.87%335,790103,357,900فيصل يوسف المرزوق24

0.35%62,94010629,400عبد اهلل محمد عبد اهلل العريفي25

0.35%62,91010692,100عبد العزيز محمد عبد اهلل العريفي26

0.35%62,91010692,100رشيد محمد عبد اهلل العريفي27

0.15%26,91010269,100لولوه محمد عبد اهلل العريفي28

0.17%26,91010269,100حسناء محمد عبد اهلل العريفي29

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

35

نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

0.17%31,47010314,700فوزية محمد عبد اهلل العريفي30

0.17%31,47010314,700نوير محمد عبد اهلل العريفي31

0.17%31,47010314,700مريم محمد عبد اهلل العريفي32

0.17%31,47010314,700ليلى محمد عبد اهلل العريفي33

0.17%31,47010314,700نادية محمد عبد اهلل العريفي34

4.06%730,320107,303,200منصور محمد بن صالح بن سلطان35

4.06%730,320107,303,200شركة البسام الدولية 36

4.06%730,320107,303,200األمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود37

2.13%382,500103,825,000عبد المحسن أحمد عبد العزيز الرشيد38

0.50%90,00010900,000محمد عبد العزيز محمد الزاحم39

100%18,000,000180,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1434/07/21هـ )الموافق 2014/05/20م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على زيادة رأس مال - 
الشركة من مائة وثمانين مليون )180,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، أي بزيادة 
عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي، وذلك من خالل منح )1( سهم مجاني مقابل كل )9( أسهم قائمين يملكها 
المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، على أن تتم تغطية 
الزيادة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في ميزانية 2013م وقررت الجمعية العامة تعديل المادة )8( من النظام 

األساسي الخاصة باالكتتاب وفقاً للزيادة المقترحة. وقد توزعت األسهم وفق اآلتي:

هيكل الملكية كما بتاريخ 1434/07/21هـ )الموافق 2014/05/20م((ل 12الجدول رقم )

نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

9.74%1,947,5001019,475,000شركة الصناعات الوطنية1

6.82%1,363,2331013,632,330شركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاوالت 2

2.92%584,233105,842,330سعد محمد عبد اهلل السعد3

1.95%389,500103,895,000شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه4

1.06%211,133102,111,330خالد يوسف المرزوق5

1.95%389,500103,895,000شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده6

5.84%1,168,5001011,685,000الشيخ/ مشعل الجابر الصباح7

1.95%389,500103,895,000شركة أوالد صالح الغنيم8

1.46%292,133102,921,330شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده9

0.49%97,36710973,670مرزوق علي عبد الرحمن البحر10

8.11%1,622,9001016,229,000شركة الجميح القابضة المحدودة11

4.06%811,466108,114,660صالح عبد العزيز صالح الراجحي12

4.06%811,466108,114,660شركة أعمال العيسى للتجارة والمقاوالت13

4.06%811,466108,114,660عبد اهلل عثمان عبد اهلل القصبي14

4.06%811,467108,114,670شركة عبد العزيز وسعد المعجل15

4.06%811,467108,114,670المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية16

4.06%811,467108,114,670األمير/ منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود17
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نسبة الملكيةالقيمة المدفوعة منه بالريالقيمة السهمعدد األسهم االسمم

0.68%135,267101,352,670شركة عبد الرحمن السحيمي وشركاؤه18

1.16%231,833102,318,330شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي19

6.23%1,246,4001012,464,000شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة20

1.04%207,733102,077,330شركة الدانات الدولية القابضة21

0.52%103,867101,038,670منيرة عبد العزيز عبد المحسن الراشد22

4.87%973,733109,737,330عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الربيعة23

1.87%373,100103,77,330فيصل يوسف المرزوق24

0.35%69,93310693,330عبد اهلل محمد عبد اهلل العريفي25

0.35%69,90010699,000عبد العزيز محمد عبد اهلل العريفي26

0.35%69,90010699,000رشيد محمد عبد اهلل العريفي27

0.15%29,90010299,000لولوه محمد عبد اهلل العريفي28

0.17%29,90010299,000حسناء محمد عبد اهلل العريفي29

0.17%34,96710349,670فوزية محمد عبد اهلل العريفي30

0.17%34,96710349,670نوير محمد عبد اهلل العريفي31

0.17%34,96710349,670مريم محمد عبد اهلل العريفي32

0.17%34,96710349,670ليلى محمد عبد اهلل العريفي33

0.17%34,96710349,670نادية محمد عبد اهلل العريفي34

4.06%811,467108,114,670منصور محمد بن صالح بن سلطان35

4.06%811,467108,114,670شركة البسام الدولية 36

4.06%811,467108,114,670األمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود37

2.13%425,000104,250,000عبد المحسن أحمد عبد العزيز الرشيد38

0.50%100,000101,000,000محمد عبد العزيز محمد الزاحم39

100%20,000,000200,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تعديل -  على  العادية(  )غير  للمساهمين  العامة  الجمعية  وافقت  2017/04/24م(،  )الموافق  1438/07/27هـ  بتاريخ 
وتحديث النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/3 وتاريخ 

1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(.
وبتاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 2022/01/26م(، تنازلت شركة البسام الدولية عن كامل أسهمها في الشركة لصالح كل - 

من )1( طارق عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 631,572( سهم(، و)2( سعاد عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 135,244 
سهم(، و)3( نبيلة عبد اهلل عبد العزيز البسام )بعدد 17,795 سهم(، و)4( عبد العزيز طارق عبد اهلل البسام )بعدد 13,428 
سهم( و)5( سارة طارق عبد اهلل البسام )بعدد 13,428 سهم(. وبتاريخ 1443/07/28هـ )الموافق 2022/03/01م(، باعت 
لصالح  الجيرية  للصناعات  السعودية  الشركة  في  أسهمها  من  سهم   )40,000( عدد  المحدودة  السعودية  مشيرة  شركة 
عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي. وبتاريخ 1443/08/11هـ )الموافق 2022/03/14م(، باعت شركة مشيرة السعودية 

المحدودة عدد )325,262( سهم لصالح إيمان عبد الرحمن عبد اهلل أبا الخيل.
علماً أنه بعد وفاة المساهم صالح عبد العزيز الراجحي، انحصر ارثه بموجب صك حصر الورثة رقم )3249702( وتاريخ - 

1432/03/18هـ )الموافق 2011/02/21م( بزوجاته وأبنائه من اإلناث والذكور وزوجتين مطلقتين موصى لهن بموجب 
صك إثبات وصية رقم )32260673( وتاريخ 1432/10/13هـ )الموافق 2011/09/11م(. ونظراً للعدد الكبير من الورثة 
)الموافق 2011/08/11م( والقاضي  بتاريخ 1432/9/11هـ  السامي رقم 37676  التركة، فقد صدر األمر  وتعدد أعيان 
بتأليف دائرة خاصة مكونة من ثالث قضاة بالمحكمة العامة بالرياض للنظر في التركة وقسمتها بين الورثة، بحيث قامت 
الدائرة القضائية بتكوين أكثر من مجلس لمتابعة أعمال التركة وتصفيتها، حتى صدور حكم إلحاقي بالرقم )431836644( 
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بتمديد صالحيات مجلس التصفية لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1443/01/11هـ )الموافق 2021/08/19م( فيما يخص 
نقل حصص المورث في الشركات إلى الورثة وإنهاء ما يتعلق بذلك وبتاريخ 1443/05/05هـ )الموافق 2021/12/09م(، 
وتاريخ   )437630292( رقم  بالصك  االستئناف  محكمة  مقام  من  والمؤيد   )431984928( رقم  القضائي  الحكم  صدر 
1443/06/29هـ )الموافق 2022/02/01م( والقاضي بثبوت بيع أسهم المورث صالح الراجحي في كسور أسهم الشركة 
السعودية للصناعات الجيرية ومجموعها )220( ريال سعودي وقيمة السهم )10( رياالت لتكون عدد الكسور بعد القسمة 
)22( سهم لتنتقل للوارث عبد السالم بن صالح الراجحي بعد توزيع أسهم المورث صالح الراجحي إلى الورثة المحددين 
في صك حصر اإلرث. وبتاريخ الحق لوفاة المورث صالح الراجحي، توفيت الوارثة عائشة صالح الراجحي وحل محلها 
في الشركة ورثتها وهم )محمد عبد الرحمن اليحيى وريم عبد الرحمن اليحيى وهدى عبد الرحمن اليحيى وتغريد عبد 
الرحمن اليحيى وهيفاء عبد الرحمن اليحيى ونهى عبد الرحمن اليحيى(. كذلك توفي الوارث بدر صالح الراجحي وحل 

محله في الشركة ورثته وهم )شركة بركات البدر العقارية شركة شخص واحد وشركة بدرنا العقارية المحدودة(. 
قرار -  بإلغاء  للمساهمين  العامة  الجمعية  إلى  اإلدارة  مجلس  أوصى  2022/06/08م(،  )الموافق  1443/11/09هـ  بتاريخ 

والصادر  2022/01/26م(  )الموافق  1443/06/23هـ  بتاريخ  المنعقدة  السابقة  )العادية(  للمساهمين  العامة  الجمعية 
بشأن التسجيل المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية )نمو(. واعتماد توصية المجلس بتسجيل وطرح عدد مليوني 
)2,000,000( سهم عادي تمثل )10%( من رأسمال الشركة قبل الطرح لالكتتاب العام في السوق الموازية )نمو( وذلك بعد 
الحصول على الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين 
)غير العادية( وبعد تنازل المساهمين الحاليين عن حق األولوية باالكتتاب بأسهم الزيادة الخاصة بالطرح وذلك من خالل 
طرحها على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية مشروطة بموافقة الهيئة وتداول. وبتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 
2022/06/29م(، وافقت الجمعية العامة على هذه التوصية وبتفويض مجلس اإلدارة للقيام بجميع اإلجراءات ذات عالقة. 

اإلدارة( -  البسام )عضو مجلس  العزيز طارق  السيد/ عبد  تعيين  تم  )الموافق 2022/06/08م(،  بتاريخ 1443/11/09هـ 
والسيد/ أحمد سليم عليوة )الرئيس التنفيذي( كممثلين عن الشركة أمام هيئة السوق المالية وتفويضهم بكافة الصالحيات 
إلنهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بإدراج الشركة في السوق الموازية )نمو(، وللقيام بجميع األغراض المتعلقة بالنظام ولوائحه 

التنفيذية ولإلشراف على عملية الطرح والتسجيل في السوق الموازية والتوقيع على جميع األوراق ذات العالقة.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، مقّسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم متساوية 

القيمة، وتبلغ القيمة االسمية لكّل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.

الطبيعة العامة ألعمال الشركة -1-

تمارس الشركة أنشطتها بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م(. 
علماً أن النشاط الفعلي للشركة يتمثل في إنتاج وبيع: )1( الطوب والبلوك الرملي الجيري، )2( أكسيد الكالسيوم )الجير الحي(، هيدروكسيد 
الكالسيوم )الجير المطفأ(، كربونات الكالسيوم )الحجر الجيري( وأكسيد الكالسيوم والماغنيسيوم )دولواليم(، تتمثل أنشطة الشركة وفقاً 
لبيانات السجل التجاري في: "صناعة العناصر الكيميائية، صناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات المداخن، 

صناعة الجير الحّي، صناعة الجير المطفأ". 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة والتشريعات المطبقة بعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. 

هذا وتقّدم الشركة خدماتها في مجال الصناعات الجيرية ومجاالت أخرى وفًقا لنظامها األساسي كما يلي: 

الصناعات التحويلية، . 1
المداخن وصناعة . 2 الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات  الطوب  الكيميائية وصناعة  العناصر  صناعة 

الجير الحي وصناعة الجير المطفأ، 
البيع بالتجزئة لمواد البناء ويشمل )األسمنت، البلك، الجبس، البالط اإلسمنتي ...الخ(، . 3
تشغيل المحاجر، . 4
شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة . 5

)غير السكنية(، إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين، 
صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع. . 6

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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وقد حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية لمزاولة نشاط صناعة األسمنت ومنتجات صلب نصف جاهزة، صادر عن وزارة الصناعة 
1444/04/05هـ  تاريخ  حتى  الصالحية  ساري  وهو  2019/12/02م(  )الموافق  1441/04/05هـ  وتاريخ   )11( بالرقم  المعدنية  والثروة 
الكيميائية  والمنتجات  المواد  صناعة  نشاط  لمزاولة  صناعية  منشأة  ترخيص  على  الشركة  فرع  كما حصل  2022/10/30م(.  )الموافق 
وصناعة الطوب الرملي وكتل األرضيات، صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرقم )431102115019( وتاريخ 1443/03/07هـ 
)الموافق 2021/10/13م( وهو ساري الصالحية حتى تاريخ 1448/05/02هـ )الموافق 2026/10/13م(. باإلضافة لترخيص وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، التزمت الشركة بالحصول على رخص التشغيل والتصاريح البيئية ورخص منجم الالزمة لممارسة نشاطها )ولمزيد من 
التفاصيل حول هذه التراخيص، الرجاء االطالع على الفقرة رقم )8-3( "التراخيص والموافقات والشهادات األساسية" من القسم رقم )8( 

"المعلومات القانونية"(.

قطاعات األعمال 	1-1-
لدى الشركة رخصتين الستغالل عدد )2( منجم صغير مساحة كل منهما مليون )1,000,000( م2، استخراج المواد الخام الالزمة لإلنتاج. 
المنجم المرخص بالرقم )ق/938( لديه رخصة سارية حتى تاريخ 1448/5/16هـ )الموافق 2026/10/27م( وعلماً أن المنجم المرخص 
بالرقم )ق/937( لديه رخصة سارية حتى تاريخ 1447/12/01هـ )الموافق 2026/05/18م( إال أنه وفقاً لخطة اإلنتاج لم يتم استغالله كما 

بتاريخ هذه النشرة. 

ويقدر حجم كمية المواد بهما )االحتياطي االستراتيجي( بما يكفي لتغطية حاجة الشركة لمدة تتراوح ما بين )15( إلى )20( عاماً، وذلك 
بحسب الدراسة الداخلية التي أجراها الفريق الفني للشركة.

وطبقاً للرخصة فإن الوزارة تمنح الشركة حق استغالل منجم بمساحة )1( كم مربع بغض النظر عن الكميات الموجودة من الخام المطلوب، 
وتقوم الشركة آخر كل عام بإعداد تقرير مفصل للوزارة وفق نظام التعدين يوضح به الكميات المستغلة من الخام خالل العام وأيضاً الكميات 
الفعلية لإلنتاج ويخضع ذلك اإلجراء للتفتيش من الوزارة بشكل ربع سنوي. ووفقاً آلخر تقرير سنوي قدمته الشركة إلى وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية عن المنجم المرخص بالرقم )938/ق( عن العام 2021م أي الفترة الممتدة من 2021/01/01م حتى 2021/12/31م، بلغت 
كمية الخام المستغل فعلياً )189,184( طن والحد األدنى لالستغالل )146,822( طن أما كمية الخام المتبقي فقد بلغت )42,362( طن. وقد 
تمت المصادقة على هذا التقرير من قبل محاسب قانوني. أما بالنسبة للمنجم المرخص بالرقم )ق/937( فبالرغم من سريان الرخص 
الخاصة به، أفادت الشركة بأنه وفقاً لخطة اإلنتاج لم يتم استغالل المنجم كما بتاريخ هذه النشرة وبالتالي ال يوجد تقارير مصادق عليها 

من طرف ثالث وفق متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

تجدر اإلشارة أنه يتم تفجير المواد الخام واستخدامه وفق خطط اإلنتاج السنوية، وبناًء علية تحتفظ الشركة بمواقعها المختلفة بمخزون 
يكفي حد الطلب لمدة شهرين، والمتبقي يظل بموقع التحجير والتفجير لحين الحاجة إليه. ووفق القوائم المالية المدققة والتي اشتملت 

على جرد فعلي في تاريخ 31 ديسمبر 2021م وكذلك 30 يونيو 2022م، فيوجد لدي الشركة مخزون بقيمة )12.3( مليون ريال سعودي. 

ولضمان إستمرارية الشركة، تمتلك الشركة رخص تعدينية على محجرها الخاص بها وكذلك توفر مصادر المواد الخام من موردين خارجيين 
داخل المملكة في العديد من المناطق وبأسعار منافسه. 

ويبين الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بكل منجم لناحية كمية المواد األولية المقدرة والطاقة اإلنتاجية السنوية والعمر االفتراضي:

المعلومات المتعلقة بمنجمي الشركة (ل 13الجدول رقم )

العمر االفتراضيالطاقة اإلنتاجية السنويةالمخزون االستراتيجي المقدر )مواد قابلة للتشغيل(المنجم

18 عام تقريبا600ً ألف طن11 مليون طن تقريباًمنجم )أ( حجر جيري
20 عام تقريبا360ً ألف طن7 مليون طن تقريباًمنجم )ب( دولومايت*

المصدر: دراسة فنية داخلية لفريق عمل الشركة
كما بتاريخ هذه النشرة، أفادت الشركة بأن رخصة هذا المنجم سارية إال أنه وفقاً لخطة اإلنتاج لم يتم استغالله. وبناًء عليه ال يوجد تقارير مصادق عليها من طرف ثالث وفق متطلبات   *

وزارة الصناعة والثروة المعدنية بخصوصه. 
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تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تجديد رخصتي المنجم الصغير سنوياً، بحسب اشتراطات وزارة الطاقة )وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً( 
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً.

لدى الشركة ثالثة )3( قطاعات أعمال رئيسية، ويوضح الجدول التالي وصف هذه القطاعات:

قطاعات األعمال(ل 14الجدول رقم )

الوصفالقطاع

 قطاع الكربونات
)الحجر الجيري(

يشمل توريد مقاسات مختلفة من الحجر الجيري عبر عمليات سحق وجرش وطحن وفرز لهذه المقاسات تلبية لمختلف الصناعات.
حتى وقت قريب كانت كربونات الكالسيوم تمثل منتجاً ثانوياً يتم بيعه أو التخلص منه، ولكن بعد دراسة وافية أصبح القطاع الثاني - 

في األهمية وهامش الربح بعد قطاع الصناعات الجيرية.
يمتلك محجر الشركة الحجر الجيري في المنطقة بجودة جيدة، وننتجه بأحجام متنوعة بما يلبي مجموعة واسعة من التطبيقات - 

الصناعية وغير الصناعية.
التطبيقات األكثر شيوعًال- 

صناعة الزجاج، الزراعة، النفط والغاز معالجة وتنقية المياه.- 
تغذية الدواجن والحيوانات ومكمالت األعالف.- 
صناعة األسمنت ومواد البناء واألعمال المدنية ورصف الطرق. - 

الطاقة اإلنتاجيةل مائة وثمانون ألف )180,000( طن سنوياً.- 

قطاع الصناعات الجيرية )جير 
حي - جير مطفأ - دولواليم(

يشمل صناعة الجير الحي والمطفأ والدولواليم بكافة المقاسات وكافة أنواع التعبئة.
الجير الحي. 1

أكسيد الكالسيوم المعروف تجارياً بالجير الحي. يستخدم على نطاق واسع في صناعات متعددة، وهو نتيجة لتسخين الحجر 
الجيري عالي النقاوة في أفران عمودية تحت درجة حرارة عالية. 

التطبيقات األكثر شيوعًال- 
صناعات المعادن والحديد والصلب بشكل رئيسي.- 
الصناعات الكيماوية.- 
الصناعات الغذائية. - 
التعدين والذهب، األلياف الزجاجية، ومعالجة المياه.- 

الطاقة اإلنتاجيةل أربعمائة وخمسون ألف )450,000( طن سنوياً.- 
الجير المطفأ. 2

يتم إنتاج الجير المطفأ )هيدروكسيد الكالسيوم( عن طريق إطفاء الجير الحي حيث يتم خلط كمية محددة من الماء مع الجير 
الحي البودر بأسلوب فني دقيق وبإجراءات رقابية عالية للوصول للمنتج بالمواصفات المطلوبة.

التطبيقات األكثر شيوعًال- 
معالجة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي. - 
معالجة النفايات البترولية غازات المداخن وإزالة الزئبق.- 
معالجة فضالت الحيوانات، ومسببات األمراض والروائح.- 
صناعة التعدين، صناعة السكر، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية.- 

الطاقة اإلنتاجيةل سبعون ألف )70,000( طن سنوياً.- 
الدولو اليم. 3

يتم انتاج الدولواليم )أكسيد الكالسيوم والماغنيسيوم( عن طريق حرق خام الدولومايت في افران خاصة عند درجات حرارة 
850 - 1100 درجة مئوية.

التطبيقات األكثر شيوعًال- 
صناعة الحديد والصلب.- 
معالجة المياه. - 
المجاالت الزراعية.- 
إنتاج عنصر الماغنيسيوم.- 

الطاقة اإلنتاجيةل اثنان وسبعون ألف )72,000( طن سنوياً.- 
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الوصفالقطاع

قطاع الطوب والبلوك

يشمل صناعة بلوك البناء الرملي فضال عن طوب لتكسيه واجهات المباني وذلك من الحجر الجيري والرمل.
تتميز منتجات سعودي اليم من البلوك والطوب الرملي الجيري بمظهرها المعماري الجذاب، كما تشتهر بمتانتها في مواجهة الضغوط 
لتكلفة بناء أقل، حيث ال تتطلب عمليات تلييس أو طالء إضافية. فضاًل عن امتيازها بالعزل الحراري  العالية، وتعتبر حاًل مثالياً 

والصوتي الفعال والعمر الطويل.
التطبيقات األكثر شيوعًال- 

البلوك: لألسوار والمستودعات والمباني اقل من ثالثة أدوار.- 
الطوب )األبيض والملون(: تتيح مقاساته وأشكاله المختلفة إلى المزيد من االستخدامات سواء في البناء المباشر أو تكسية - 

حوائط المباني داخلًيا وخارجًيا.
الطاقة اإلنتاجيةل مائة وثمانون ألف )180,000( متر مكعب سنوياً.- 

المصدر: الشركة

تفاصيل اإليرادات  	1-1-
يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب القطاعات كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م:

تفاصيل اإليرادات (ل 15الجدول رقم )

القطاع
30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

اإليرادات
)ريال سعودي(

النسبة
)%(

اإليرادات
)ريال سعودي(

النسبة
)%(

اإليرادات
)ريال سعودي(

النسبة
)%(

75%7653,370,090%7599,577,712%97,233,041قطاع الصناعات الجيرية

15%1610,585,051%1721,429,130%21,853,118قطاع الكربونات

10%86,948,895%810,587,000%11,012,379قطاع الطوب

100%10070,904,036%100131,593,842%130,098,538اإلجمالي
المصدر: الشركة
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كبار عمالء الشركة -1-1-
تقوم الشركة بالتعامل مع عدد ستة )6( من كبار العمالء للعامين 2020م و2021م مقابل خمسة )5( عمالء للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2022م والذين هم أطراف محليين وخارجيين مستقلين، والذين تقوم التعامالت معهم على أساس عقود واتفاقيات أو أوامر وطلبات شراء 
مباشرة أو على أسس غير تجارية. يوضح الجدول التالي التعامالت مع كبار عمالء الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م 
و30 يونيو 2022م. علماً أن متوسط مدة العقود التي تقوم مع الشركة السعودية للصناعات األساسية هي ثالث سنوات، ومع شركة ترونوكس 

خمس سنوات، مقابل مدة ثالث سنوات للعقد مع شركة معادن ألومينيوم. باقي العمالء غير تعاقدية ويتم البيع عبر أوامر شراء.

تعامالت الشركة مع كبار عمالئها كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م و30 يونيو 2022م(ل 16الجدول رقم )

اسم 
العميل

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مطبيعة العالقة

طرف 
مستقل 
- غير 
مستقل

اإليرادات 
)ريال 

سعودي(

تعاقدية - 
غير تعاقدية

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

اإليرادات 
)ريال 

سعودي(

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

اسم 
العميل

طبيعة العالقة
اإليرادات 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

طرف 
مستقل 
- غير 
مستقل

تعاقدية - 
غير تعاقدية

شركة 
صلب - 
البحرين

11%14,317,179 9%11,492,306 غير تعاقديةمستقل 

الشركة 
السعودية 
للصناعات 
األساسية

21%14,704,917 تعاقديةمستقل 

الشركة 
السعودية 

للصناعات 
األساسية

18%23,941,003 17%21,543,713 تعاقديةمستقل

شركة 
ترونوكس 
السعودية 
للتصنيع

17%12,031,129 تعاقدية مستقل

المتحدة 
للحديد - 

الكويت
----3%3,848,768 غير تعاقدية مستقل

شركة 
صلب - 
البحرين

10%7,166,935غير تعاقديةمستقل 

شركة 
12%16,017,522 7%9,003,040 تعاقدية مستقلترونوكس

شركة 
معادن 

ألومينيوم 
- رأس 
الخير 

7%4,909,057 تعاقدية مستقل

شركة 
معادن 

ألومينيوم
شركة 8%11,138,735 14%18,161,659 تعاقدية مستقل

4%2,754,019غير تعاقدية مستقلنوماك

شركة 
ميبكيم 

- جنوب 
افريقيا

----------6%7,425,293 5%6,948,974 غير تعاقدية مستقل

59%41,566,057اإلجمالي55%72,839,732 55%70,998,460 اإلجمالي
المصدر: الشركة
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كبار موردي الشركة -1-1-
تقوم الشركة بالتعامل مع عدد سبعة )7( من كبار الموردين للعامين 2020م و2021م وخمسة )5( موردين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، 
والذين هم أطراف محليين مستقلين والذين تقوم التعامالت معهم على أساس عقود واتفاقيات أو أوامر وطلبات شراء مباشرة أو على أسس 
غير تجارية. ويوضح الجدول التالي التعامالت مع كبار موردي الشركة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م.

تعامالت الشركة مع كبار مورديها كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م(ل 17الجدول رقم )

اسم 
المورد

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مطبيعة العالقة

طرف 
مستقل 
- غير 

مستقل 

المشتريات 
)ريال 

سعودي(

تعاقدية - 
غير تعاقدية

النسبة 
من 

تكلفة 
المبيعات

المشتريات 
)ريال 

سعودي(

النسبة 
من تكلفة 
المبيعات

اسم المورد

طبيعة العالقة
المشتريات 

)ريال 
سعودي(

النسبة 
من تكلفة 
المبيعات

طرف 
مستقل 
- غير 
مستقل

تعاقدية 
- غير 
تعاقدية

مؤسسة 
شركة 35%24,941,072 16%17,459,327 تعاقديةمستقلالمحيا

24% 8,772,982 تعاقديةمستقلالمحياء 

شركة 
الشمالن

غير 
9%6,415,947 6%6,693,115 تعاقديةمستقل

شركة 
إبراهيم 

عبد العزيز 
الشمالن 
وشريكه 

غير مستقل
10%3,535,280 تعاقدية

شركة 
9%6,349,829 4%4,758,223 تعاقديةمستقلأرامكو

شركة 
تصنيع 
مواد 

التعبئة 
والتغليف - 

فيبكو 

غير مستقل
6%2,380,735 تعاقدية

شركة 
7%4,683,780 5%4,816,023 تعاقديةمستقلالكهرباء

شركة 
فراج فهد 
الدوسري 
للمقاوالت 

8%2,856,598 تعاقديةمستقل

شركة 
جوبار 
الخليج

شركة 3%2,244,798 3%3,048,330 غير تعاقديةمستقل
غير مستقل الكرسف 

3%1,144,915 تعاقدية 

شركة 
توزيع 
الغاز 

الطبيعي

-----5%3,396,816 4%4,340,560 تعاقديةمستقل

مؤسسة 
-----5%3,488,223 3%3,123,072 غير تعاقديةمستقلالكرسف 

51%18,690,510 اإلجمالي72%51,520,465 42%44,238,650 اإلجمالي
المصدر: الشركة
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ملخص تعامالت الشركة مع الطرف ذو العالقة -1-1-
لدى الشركة تعامالت مع شركتها التابعة وهي عبارة عن معامالت بالنيابة. ويبين الجدول أدناه تعامالت الشركة مع الطرف ذو العالقة 

الشركة السعودية للطوب العازل كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م:

تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة(ل 18الجدول رقم )

التعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

طبيعة طرف ذو عالقة
العالقة

طبيعة 
التعامالت

تفاصيل 
العقد 
المبرم

قيمة 
التعامالت 

)ريال سعودي(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

قيمة العقود 
والتعامالت )%(

النسبة من 
إجمالي قيمة 
اإليرادات )%( دائنمدين

الشركة السعودية 
للطوب العازل 

شركة تابعة 
)تحت 
التصفية(

معامالت 
0.2%0.338%245,85313,314,883.3013,069,030.30ال ينطبقبالنيابة

0.2%0.338%245,85313,314,883.3013,069,030.30اإلجمالي

التعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

طبيعة طرف ذو عالقة
العالقة

طبيعة 
التعامالت

تفاصيل 
العقد 
المبرم

قيمة 
التعامالت 

)ريال سعودي(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م 
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

قيمة العقود 
والتعامالت )%(

النسبة من 
إجمالي قيمة 
اإليرادات )%( دائنمدين

الشركة السعودية 
للطوب العازل

شركة تابعة 
)تحت 

التصفية( 

معامالت 
0.001%0.0016%1,2945,401,889.255,403,183.25ال ينطبقبالنيابة 

0.001%0.0016%1,2945,401,889.255,403,183.25اإلجمالي

التعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م

طبيعة طرف ذو عالقة
العالقة

طبيعة 
التعامالت

تفاصيل 
العقد 
المبرم

قيمة 
التعامالت 

)ريال سعودي(

الرصيد كما في 30 يونيو 2022م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

قيمة العقود 
والتعامالت )%(

النسبة من 
إجمالي قيمة 
اإليرادات )%( دائنمدين

الشركة السعودية 
للطوب العازل

شركة تابعة 
)تحت 
التصفية(

معامالت 
0.008%0.014%5,903759,009753,106ال ينطبقبالنيابة

0.008%0.014%5,903759,009753,106اإلجمالي
المصدر: الشركة
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها -1-

رؤية الشركة

"رواد في صناعة الجير، نقدم أحدث حلول الخدمة على مستوى عالمي".

رسالة الشركة 

"تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة من منتجات الجير التي تتجاوز توقعات واحتياجات عمالئنا ومجتمعنا، من خالل االستخدام النهائي 
لمعرفتنا وأحدث التقنيات والموارد التي ال تضاهى ألفضل بيئة".

استراتيجية الشركة 

وضع مجلس اإلدارة من أولوياته تطوير خطة عمل استراتيجية تطويرية تعتبر خارطة الطريق للمجلس واإلدارة التنفيذية في تحقيق األهداف 
الموضوعة في الخطة سواًء كانت أهدافاً نوعية، أو أهدافاً كمية أو أهدافاً إدارية وتنظيمية وقد تضمنت خطة العمل اإلستراتيجية التطويرية 

قائمة بتلك األهداف مع آلية الرقابة عليها وقياس األداء المتحقق دورياً.

وتتلخص أهم أهداف الخطة االستراتيجية في اآلتي:

المحور المالي.- 
إدارة الموارد المالية للشركة في المجال التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.- 
تحقيق األرباح التشغيلية المخطط لها سنوياً.- 
محور التطور والتعلم.- 
رفع كفاءة األداء المؤسسي وإدامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.- 
محور العمليات والتشغيل.- 
تطوير نوعية المنتجات وتحقيق مستوى الجودة المالئم لها.- 
تكوين آلية للعمل بالشركة بكافة اإلدارات لتكون الشركة ضمن أكبر ثالث شركات عاملة في هذا المجال وفي نفس الوقت - 

األقوى واألفضل واالختيار األول لكافة عمالئها.
تطوير قطاع النقل والعمل على إعادة هيكلته لسد احتياجات الشركة وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز ربحية أو االستثمار - 

الجدي في جعله كيان منفصل.
 -.)New Identity( تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العمالء
محور العمالء وأصحاب العالقة.- 
تلبية احتياجات العميل من أجود أنواع الحجر بالمملكة والمنطقة في الوقت المناسب وبالسعر العادل وفقاً لالتفاقيات.- 

نواحي القوة والمزايا التنافسية -1-

تمتلك الشركة نواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

تتميز الشركة بكونها المصنع الوحيد واألكثر خبرة في المملكة للطوب والبلوك الرملي الجيري، حيث أن الشركة تمتلك - 
الخبرات القوية المتراكمة على مدار )45( عام في السوق السعودي. 

أيًضا ثبات مصدر المواد األولية )لدى الشركة محجر خاص بترخيص استغالل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية( يحمي - 
الشركة من تذبذب أسعار الحجر )المادة الخام الرئيسية( لدى الموردين، كما يمنحها الثبات في جودة المنتج العالية والتي 

تعد من أجود المواصفات إن لم تكن األفضل. 
أيًضا تنوع مجاالت استخدام منتجاتنا يعطيها الحماية من تقلبات السوق في القطاعات المختلفة. - 
عمالء الشركة متنوعون في الحجم والنشاط فالشركة ال نعتمد فقط على العمالء الرئيسيين الكبار مثل سابك والمؤسسة - 

العامة لتحلية المياه وشركة معادن، لكن لديها قاعدة عريضة من الشركات المتوسطة والصغيرة. 
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وال يتوقف التنوع على الحجم فقط، بل أيضا على المجاالت فالشركة المورد الرئيسي لشركات الحديد والزجاج وتحلية - 
المياه والصناعات الغذائية وثاني أكسيد التيتانيوم ومزارع الدواجن والعديد من المجاالت".

قيم الشركة

الناس  التعامل مع  تعبر الشركة عن أسلوبها في  القيم، هي  المشتركة. من خالل هذه  القيم األساسية  "تتبع الشركة بفخر مجموعة من 
والعمالء والشركاء:

الجودة: الجودة هي دافعنا لتسليم منتجات وخدمات تفوق الجميع. - 
االحترام: نعامل الجميع بلطف وأدب لتشجيع فريق عملنا على التعبير عن آرائه وأفكاره.- 
العمل بروح الفريق الواحد: نعمل جميًعا كفريق واحد لدعم نجاح شركتنا بهدف بلوغ أهدافنا المشتركة.- 
االلتزام: نلتزم بمواعيدنا النهائية، وعودنا ومسؤوليتنا تجاه أفعالنا".- 

السجالت التجارية التابعة  -1-

تنص المادة الخامسة )5( من النظام األساسي للشركة على أن يقع المركز الرئيسي لها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية 
ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة. 

كما بتاريخ إصدار نشرة اإلصدار هذه، باإلضافة لفرع الرئيسي للشركة لديها فرع تابع في المملكة، وفيما يلي جدول يبين أبرز تفاصيل 
السجالت التجارية التابعة للشركة:

السجالت التجارية للشركة(ل 19الجدول رقم )

نوع الكيان االسم التجاري
القانوني

رقم السجل 
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالتجاري

الشركة السعودية 
للصناعات 

الجيرية

شركة مساهمة 
2051061280مقفلة

صناعة العناصر الكيميائية، صناعة 
الطوب الرملي وكتل األرضيات 

وبالطات األسقف وبوتقات 
المداخن، صناعة الجير الحّي، 

صناعة الجير المطفأ.

1397/04/10هـ 
)الموافق 

1977/03/30م(

1449/03/01م 
)الموافق 

2027/08/03م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

مصنع السعودية 
للطوب الرملي 
الجيري ومواد 

البناء

فرع شركة 
إنتاج كربونات الكالسيوم المعبأة 4030038260مساهمة مقفلة

وطوب رملي جيري.

1403/06/01هـ 
)الموافق 

1983/03/16م(

1445/05/29هـ 
)الموافق 

2023/12/13م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
جدة

المصدر: الشركة
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العاملون والسعودة -1-

كما بتاريخ هذه النشرة، بلغ عدد عاملي الشركة )300( عاماًل من بينهم )90( عامل سعودي و)213( عامل غير سعودي، أي بنسبة سعودة 
تبلغ )29.96%(، وتصنف الشركة حالياً على أنها منشأة متوسطة فئة )ج( وتندرج ضمن النطاق "األخضر المرتفع". أما بالنسبة لفرع الشركة 
"مصنع السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء" في مدينة جدة، فوفق شهادة نطاقات الصادرة في يونيو 2022م، بلغ العدد اإلجمالي 
للعاملين في الفرع )30( عامل من بينهم )8( عاملين سعوديين و)22( عامل غير سعودي، أي بنسبة سعودة تبلغ )26.66%(، ويكون فرع 

الشركة مصنف على أنه منشأة متوسطة )فئة ج( وهو ضمن النطاق "األخضر المرتفع".

وتكون الشركة ملتزمة بتطبيق األنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالنسبة لتشغيل العاملين غير السعوديين، وهم يعملون 
بطريقة نظامية وعلى كفالة الشركة. بحيث تفيد قائمة العاملين غير السعوديين الصادرة عن وزارة الداخلية كما في يونيو 2022م، بأن عدد 
العاملين غير السعوديين لدى الشركة هو مائتين وأربعة عشر )214( عامل بالنسبة للمركز الرئيسي واثنين وعشرين )22( عامل بالنسبة 

لفرع الشركة في مدينة جدة.

ويوضح الجدولين التاليين أعداد الموظفين وتوزيعهم حسب جنسياتهم وعلى إدارات الشركة خالل األعوام 2020م و2021م و2022م.

أعداد العاملين بالشركة وتوزيعهم حسب الجنسية (ل 20الجدول رقم )

الموظفون
2022م*2021م2020م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبة العدد

30%29100%22100%82السعوديون

70%71239%78243%286غير السعوديين

100%100339%100343%368المجموع
المصدر: الشركة

حتى تاريخ هذه النشرة  *

أعداد العاملين بالشركة وتوزيعهم حسب اإلدارات (ل 21الجدول رقم )

اإلدارة
2022م*2021م2020م

غير السعوديينالسعوديونغير السعوديينالسعوديونغير السعوديينالسعوديون

322222اإلدارة التنفيذية
581974187116إدارة الخدمات المشتركة

567665اإلدارة المالية
7203519111183إدارة اإلنتاج )العمليات( 

373525إدارة المبيعات
- -42545إدارة النقليات

173928إدارة المختبر ومراقبة الجودة
11727619إدارة المشاريع

01-- -- ---- المراجعة الداخلية
82286100243100242المجموع 

المصدر: الشركة

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرة رقم )3-3( "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم رقم )3( 
"خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"، ال يوجد لدى الشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة نشاط تجاري خارج المملكة. كما أن الشركة ال تمتلك أي أصول خارج المملكة.- 
ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.- 
ال يوجد أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل )12( شهراً األخيرة.- 
كما يقّر أعضاء المجلس بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. - 
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  -

هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده 	1-

يبين جدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده: 

هيكل الملكية قبل الطرح وبعده(ل 22الجدول رقم )

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

النسبة عدد األسهمالنسبة عدد األسهم

10.05%11.062,212,223%2,212,223شركة الصناعات الوطنية

9.09%102,000,000%2,000,000شركة مشيرة السعودية المحدودة

7.37%8.111,622,900%1,622,900شركة الجميح القابضة المحدودة

5.66%6.231,246,400%1,246,400شركة الراشد الخليجية للتجارة العامة

5.31%5.841,168,500%1,168,500الشيخ مشعل الجابر الصباح
0.18%0.240,000%40,000عبدالعزيز ماجد عبداهلل القصبي*

0.061%0.06713,428%13,428عبد العزيز طارق البسام

53.17%58.4811,696,549%11,696,549الجمهور من المساهمين الحاليين

9.09%2,000,000----المستثمرون المؤهلون الجدد

100%10022,000,000%20,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

تملك شركة مشيرة السعودية المحدودة عدد )2,000,000( سهم في الشركة السعودية للصناعات الجيرية. علماً أن األستاذ عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي يملك نسبة )50%( من   *
رأس مال شركة مشيرة السعودية المحدودة، تكون ملكيته في الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح )1,000,000( سهًما أي ما نسبته )5%( من األسهم بطريقة غير مباشرة من 

خالل شركة مشيرة السعودية المحدودة.

الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة وحوكمتها  	1-

لدى الشركة هيكل تنظيمي يحّدد تقسيم اإلدارات وتوزيع الصالحيات واألعمال بين أقسامها. ويتألف الهيكل اإلداري الرئيسي للشركة من 
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفريق من المسؤولين التنفيذيين )اإلدارة العليا(. يترأس الهيكل التنظيمي اإلداري مجلس إدارة واللجان 
التابعة له، وتعاونهما اإلدارة العليا التي تتولى مسؤولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية. كما يتولى المجلس المسؤولية النهائية عن 
التوجيه واإلشراف العام والرقابة على الشركة. وقد خّول المجلس مسؤولية تنفيذ الخطط االستراتيجية وإدارة األعمال اليومية للشركة إلى 
اإلدارة العليا، والتي يترأسها الرئيس التنفيذي، وكذلك يشرف مباشرًة على وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية إدارة 

الشركة ونظام الرقابة الداخلية ودرء المخاطر بأقصى حد ممكن. 

الترشيحات  لجنة  و)3(  التنفيذية  اللجنة   )2( المراجعة،  لجنة   )1( وهي:  أعماله  في  اإلدارة  تعاون مجلس  لجان   )3( ثالث  الشركة  لدى 
والمكافآت.

تقع مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة على عاتق الرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء اإلدارة العليا، الذين خّولهما مجلس 
اإلدارة صالحيات تنفيذية محّددة.

تم تحديد صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر في المادة الثانية والعشرين )22( من النظام األساسي. مع اإلشارة 
إلى أن النظام األساسي نص على أنه كما لرئيس المجلس أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من موظفي الشركة أو من 

الغير من داخل أو خارج الشركة في مباشرة عمل أو أعمال معينة تخص الشركة وللوكيل المعين حق توكيل الغير.
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وفيما يلي رسم توضيحي يُبّين الهيكل التنظيمي للشركة، وقد تم اعتماده من قبل رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/05/24هـ )الموافق 
2021/12/29م(:

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

مدير عالقات املستثمرين

التقارير اإلدارية إلى
الرئيس التنفيذي

تقدمي التقرير مباشرة
إلى جلنة املراجعة

رئيس القطاع املاليرئيس قطاع العمليات

مدير مكتب الرئيس التنفيذي

السكرتير التنفيذي

منسق املكتب

جلنة الترشيحات واملكافئاتجلنة املراجعةاللجنة التنفيذية

سكرتير مجلس اإلدارة

مدير املراجعة
وا�اطر

مدير السالمة
والبيئة

مدير مراقبة
اجلودة

مدير سالسلمدير املبيعات
التوريد

مدير عملياتمدير الصيانة
الطوب والبلوك

مدير عمليات
اجلير

مدير اخلدمات
املشتركة

مدير املوارد
البشرية

رئيس الشؤون
اإلدارية

رئيس قسم تكنولوجيا
املعلومات

رئيس قسم الشؤون
القانونية

مدير مصنع
١

مدير مصنع
٢

مدير مصنع
جدة

مدير مصنع
الرياض

رئيس عمليات الطوب
جدة

مدير الصيانة

مدير الصيانة

مدير الصيانة

مدير الكسارة

رئيس قسم املشتريات
اخلارجية

رئيس قسم املشتريات
الداخلية

رئيس قسم مبيعات
اجلير

رئيس قسم مبيعات
الطوب

رئيس قسم البحث 
واجلودة

رئيس قسم مراقبة
اجلودة

رئيس قسم
السالمة

رئيس قسم
تأكيد اجلودة

رئيس قسم
البيئة

رئيس قسم 
ا�زون

رئيس قسم 
النقليات

رئيس قسم
التسويق

املدير املالي

رئيس قسم احلسابات

المصدر: الشركة

	عضاء مجلس اإلدارة و	مين السر -1-

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في دورته 
الرابعة والمؤلف من سبعة )7( أعضاء من بينهم ثالثة )3( أعضاء مستقلين و أربعة )4( أعضاء غير مستقلين، على أن تكون مدة هذه الدورة 
ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م( وتنتهي بتاريخ 1445/01/02هـ )الموافق 2023/07/20م(. 
وبتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين كل من عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي رئيساً لمجلس 

اإلدارة وحمد محمد عبد اهلل السعد نائباً للرئيس وعاصم إسماعيل عبد العال كأمين سر للمجلس.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس(ل 23الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس*

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسم#
العضوية**

االستقاللية****

التمثيل/اسم تاريخ العضوية
المتمثل

األسهم المملوكة 
بعد الطرحقبل الطرح

غير مباشر*****مباشرغير مباشر*****مباشر

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1
عبد العزيز 
ماجد عبد 
اهلل القصبي

رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير 37سعودي
تنفيذي

غير 
مستقل 

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة مشيرة 
السعودية 
المحدودة

40,000%0.21,000,000%540,000%0.181,000,000%4.5

2
حمد محمد 
عبد اهلل 

السعد

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

غير 62كويتي 
تنفيذي

غير 
مستقل 

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة عبد 
العزيز أحمد 
الغنام وإخوانه

----------------

3
عادل خالد 

صبيح 
الصبيح

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 68كويتي 
تنفيذي

غير 
مستقل 

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة 
الصناعات 

الوطنية
----------------

بدر صالح 4
حمد العيسى

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 64كويتي 
مستقلتنفيذي

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة أمالك 
العيسى 
العقارية

----------------

5

عبد المجيد 
بن حمد 
بن محمد 

الجميح

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 30سعودي
تنفيذي

غير 
مستقل

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة الجميح 
----------------القابضة

6
عبد العزيز 

بن طارق عبد 
اهلل البسام

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 36سعودي
مستقلتنفيذي

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(
--13,428%0.06624----13,428%0.061----

7
سعود خالد 

محمد 
المغامس

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 37كويتي 
مستقلتنفيذي

1441/12/01هـ 
)الموافق 

2020/07/21م(

شركة ركز 
----------------األهلية للتجارة

أمين سر مجلس اإلدارة

غير تنفيذي 59مصريأمين السرأحمد السيد إبراهيم 
مستقل 

1443/11/01هـ 
)الموافق 

2022/05/31م( 
------------------

المصدر: الشركة
بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( للشركة السعودية للصناعات الجيرية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في دورته   *
الرابعة والمؤلف من سبعة )7( أعضاء لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 1442/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م( وتنتهي بتاريخ 1445/01/02هـ )الموافق 2023/07/20م(. 
وبتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين كل من عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي رئيساً لمجلس اإلدارة وحمد محمد عبد اهلل السعد نائباً للرئيس. 
وبتاريخ 1443/11/01هـ )الموافق 2022/05/31م(، قرر مجلس اإلدارة تعيين السيد أحمد السيد إبراهيم أميناً للسر خلفاً للسيد عاصم إسماعيل عبد العال للفترة المتبقية من الدورة 

الحالية للمجلس.
يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك. بالنسبة   **

"للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن المجلس واللجان.
بالنسبة للعضو المستقّل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي والذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها فيما يلي:   ***

أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. . 11
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.. 12
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 13
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.. 14
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.. 15
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً . 16

لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.. 17
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن )200,000( ريال أو عن 50% من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها . 18

مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.. 19
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.. 20

الملكية غير المباشرة تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء المجلس أو مساهمين بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة. كما بتاريخ هذه   ****
النشرة، يملك رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز ماجد القصبي نسبة )50%( من رأس مال شركة مشيرة السعودية المحدودة التي تملك )2,000,000( سهم أي ما نسبته )10%( من أسهم 
الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح، بالتالي تكون ملكيته غير المباشرة في الشركة السعودية للصناعات الجيرية قبل الطرح )1,000,000( سهًما أي ما نسبته )5%( من األسهم 

من خالل شركة مشيرة السعودية المحدودة.
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صالحيات مجلس اإلدارة  	1-1-

وفق النظام األساسي للشركة، ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات - 
في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها. ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، طلب القروض والتسهيالت البنكية 
والموافقة عليها والتوقيع على عقودها وعلى جميع المستندات المطلوبة وتوقيع وتقديم كافة الضمانات الالزمة بما في 
ذلك الضمانات االعتبارية لضمان تسهيالت قد تمنح إلى أفراد أو مؤسسات فردية أو شركات أو مصارف وبنوك محلية أو 
أجنبية داخل المملكة وخارجها والمترتبة على هذه القروض والتسهيالت مثل الرهونات العقارية وشهادات األسهم وغيرها 

من الضمانات العينية أو النقدية. 
وللمجلس التوقيع على كافة العقود التي تخص إجراء العمليات اآللية عن طريق اإلنترنت أو غيرها وكذلك عقود االستفسار - 

عن جميع العمليات البنكية عبر النظم البنكية المعمول بها والتوقيع على اتفاقيات المرابحة اإلسالمية وعلى اتفاقيات 
التورق اإلسالمي وغيرها من المنتجات اإلسالمية التي تقدمها البنوك وعلى كافة المستندات والوكاالت المطلوبة والمرفقة 

بالمنتجات اإلسالمية وإبراء مديني الشركة من التزاماتهم. 
كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام أيدي عاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد - 

مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها. 
وللمجلس في حدود اختصاصاته أن يوكل واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة تخص - 

الشركة وللوكيل المعين حق توكيل الغير.
ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب للرئيس كما يجوز له أن يعين عضوا منتدًبا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس 

اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة  	1-1-

الشركة في -  بتمثيل  للنظام األساسي،  وفقاً  الرئيس(  الرئيس )في حال غياب  نائب  أو  المجلس  رئيس  تتمثل صالحيات 
عالقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتابة العدل 
وهيئات التحكيم والحقوق المدنية ومكتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان 
القضائية األخرى وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف 
أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والصلح وقبول 

األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. 
وطلب -  وعزلهم  والعمال  الموظفين  تعيين  حق  منفردين  أو  مجتمعين  المنتدب  والعضو  الرئيس  ونائب  المجلس  ولرئيس 

التأشيرات واستقدام األيادي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت 
والتنازل عنها. 

ولرئيس المجلس ونائب الرئيس مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك - 
دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة والتعديالت عليها ولهما حق شراء وبيع العقارات وحق اإلفراغ 
المستندية  واالعتمادات  المصرفية  الحسابات  وفتح  والقبض  والدفع  والتأجير  واالستئجار  والتسليم  واالستالم  وقبوله 
والسحب واإليداع لدى البنوك المحلية واألجنبية داخل أو خارج المملكة وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة 
األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية وشراء وبيع األسهم والسندات وكافة أنواع االستثمار لصالح 
الشركة، كما يجوز لرئيس المجلس طلب القروض والتسهيالت البنكية والموافقة عليها والتوقيع على عقودها وعلى جميع 
المستندات المطلوبة وتوقيع وتقديم كافة الضمانات الالزمة بما في ذلك الضمانات االعتبارية لضمان تسهيالت قد تمنح 
إلى أفراد أو مؤسسات فردية أو شركات أو بنوك ومصارف محلية أو أجنبية داخل المملكة أو خارجها والمترتبة على هذه 
القروض والتسهيالت مثل الرهونات العقارية والسندات ألمر وشهادات األسهم وغيرها من الضمانات العينية أو النقدية. 

ولرئيس المجلس ونائب الرئيس حق التوقيع على كافة العقود التي تخص إجراء العمليات اآللية عن طريق اإلنترنت أو - 
غيرها وكذلك عقود االستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم البنكية المعمول بها والتوقيع على اتفاقيات المرابحة 
اإلسالمية وعلى اتفاقيات التورق اإلسالمي وغيرها من المنتجات اإلسالمية التي تقدمها البنوك وعلى كافة المستندات 

والوكاالت المطلوبة والمرفقة بالمنتجات اإلسالمية. 
كما يحق لرئيس المجلس ونائبه مجتمعين أو منفردين شراء وبيع أصول الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات بما - 

يكفل تصريف أمور الشركة ويحقق أغراضها. 
ولرئيس المجلس ونائبه حق تعيين الوكالء والمحاسبين والمستشارين والمحامين القانونيين ألداء أعمال محددة للشركة - 

كما لرئيس المجلس أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو من موظفي الشركة أو من الغير من داخل أو 
خارج الشركة في مباشرة عمل أو أعمال معينة تخص الشركة وللوكيل المعين حق توكيل الغير. 
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صالحيات 	مين سر المجلس  -1-1-

بالنسبة ألمين سر المجلس، فيتم تعيينه من قبل المجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد مكافآته ويختص - 
بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة 

االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة.
تجدر اإلشارة أن عضوية رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب ال تزيد عن عضوية كل منهم في المجلس ويجوز - 

دائًما إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون اإلخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل 
لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء المجلسل

السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي(ل 24الجدول رقم )

عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبياالسم

37 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب 

المؤهالت العلمية
عام 2008م: بكالوريوس العلوم في اإلدارة الهندسية - جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا.- 
عام 2013م: ماجستير في إدارة األعمال تخصص إدارة مالية - كلية بيتر دروكر وماساتوشي ايتو لإلدارة - كلية كليرمونت.- 

الخبرات العملية 

2014م - حتى اآلن: الرئيس التنفيذي لدى شركة مشيرة السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال - 
اإلنشاءات العامة للمباني السكنية.

2014م - حتى اآلن: الرئيس التنفيذي لدى شركة اماد المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار - 
أموال الشركات التابعة للشركات القابضة.

2014م - حتى اآلن: الرئيس التنفيذي لدى شركة جوال للسفر والسياحة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال - 
السفر والسياحة.

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2017م - حتى اآلن: رئيس مجلس إدارة لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2014م - حتى اآلن: نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة بترومين العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال - 

صناعة زيوت السيارات والمحروقات.
2021م - حتى اآلن: نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى شركة أسمنت حائل، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة - 

األسمنت.
2017م - حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطوب العازل وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال خليجي - 

تعمل في مجال صناعة األلواح والبلوك العازل.
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة حمد محمد عبد اهلل السعد(ل 25الجدول رقم )

حمد محمد عبد اهلل السعداالسم

61 سنةالعمر 

كويتيالجنسية 

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب 

المؤهالت العلمية
1984م: بكالوريوس هندسة صناعية ونظم - جامعة جنوب كاليفورنيا. - 
أكثر من 30 دورة في مجاالت الهندسة واإلدارة والحاسب اآللي والمخاطر وغسيل األموال.- 
المشاركة بعدة مؤتمرات تتعلق باألعمال والمشاريع داخل وخارج الكويت.- 

العقاري الخبرات العملية  التمويل  مجال  في  تعمل  عامة  مساهمة  شركة  وهي  واإلجارة،  للتمويل  عمار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  2022م:   - 2013م 
واالستثمارات.

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

1994م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2005م - حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة بشركة الصناعات الوطنية، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة مواد - 

البناء ومواد البنى التحتية بالكويت.
2004م - 2008م: نائب رئيس مجلس إدارة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات واالستثمارات العقارية، وهي شركة مدرجة في - 

بورصة الكويت تعمل في مجال خدمات االستثمارات العقارية.
2004م - 2022م: عضو مجلس إدارة بشركة عمار للتمويل واإليجار، وهي مدرجة في بورصة الكويت تعمل في مجال خدمات - 

االستثمارات العقارية.
2001م - 2003م: رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الشباب للصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تنمية - 

المشروعات.
1998م - 2001م: رئيس مجلس إدارة شركة كيفان العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري.- 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عادل خالد صبيح الصبيح(ل 26الجدول رقم )

عادل خالد صبيح الصبيحاالسم

67 سنةالعمر 

كويتيالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

المؤهالت العلمية
1975م: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - معهد ووسوتر، الواليات المتحدة األمريكية- 
1978م: دبلوم عالي هندسة ميكانيكية - معهد ووسوتر، الواليات المتحدة األمريكية.- 
1983م: دكتوراه في الهندسة الميكانيكية - جامعة نورث كارولينا.- 

الخبرات العملية 
2001م - 2002م: وزير النفط ورئيس مجلس اإلدارة لمؤسسة البترول الكويتية. - 
1999م - 2001م: وزير الكهرباء والماء ووزير اإلسكان، الكويت.- 
1997م - 1998م: وزير الصحة العامة، الكويت.- 

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2016م - حتى اآلن: نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة الصناعات الوطنية، الكويت.- 
2009م - حتى اآلن: عضو مجلس اإلدارة لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2010م - حتى اآلن: رئيس مجلس اإلدارة لدى الشركة السعودية للطوب العازل.- 
2006م - 2015م: نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى شركة دانة غاز وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة الغاز الطبيعي - 

اإلمارات العربية المتحدة.
2008م - 2018م: نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى شركة ايكاروس للصناعات النفطية، الكويت.- 
2002م - 2016م: رئيس مجلس إدارة لدى NIC، بريطانيا.- 
2004م -حتى اآلن: رئيس مجلس اإلدارة لدى PROCLAD GROUP، اإلمارات العربية المتحدة.- 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة بدر صالح العيسى(ل 27الجدول رقم )

بدر صالح حمد العيسىاالسم

63 سنةالعمر 

كويتيالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

المؤهالت العلمية
1983م: بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة والية كاليفورنيا.- 
1988م: اجتياز امتحان CPA - مونتانا.- 

2014م - حتى تاريخه: الشريك المدير في شركة حمد عبد اهلل العيسى وأوالده، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة الخبرات العملية 
األجهزة المنزلية.

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2010م - حتى اآلن: نائب رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لالستثمار، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تعمل في مجال - 
االستثمار واالستشارات المالية في الكويت.

2012م - حتى اآلن: شريك ومفوض في شركة أمالك العيسى، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات - 
العقارية.

مجال -  في  تعمل  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي  الفندقية،  لالستثمارات  عمار  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  2019م:   - 2013م 
االستثمارات العقارية.

2014م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة في شركة الشال لالستشارات، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات - 
االستشارية المالية واالقتصادية واالستثمار بالكويت.

2019م - حتى اآلن: شريك ومفوض في شركة أمالك إنترناشيونال القابضة - الكويت، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال - 
االستثمارات العقارية وتملك الشركات وحقوق الملكية.

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبد المجيد بن حمد بن محمد الجميح(ل 28الجدول رقم )

عبد المجيد بن حمد بن محمد الجميحاالسم

30 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

2016م: بكالوريوس القانون التجاري - جامعة الشارقة. المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
الجميح -  شركة  لدى  القابضة  للمجموعة  التابعة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لتشغيل  التجاري  المدير  اآلن:  حتى   - 2017م 

القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة السيارات وقطع الغيار واإلطارات.
2016م - 2017م: تحكيم واستئناف قضائي واستشارات قانونية لدى Pan-Globe محامون ومستشارون قانونيون.- 

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2021م - حتى اآلن: عضو مجلس المديرين بشركة الجميح لإلطارات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إطارات - 
السيارات.

2021م - حتى اآلن: عضو المجلس االستشاري بشركة اكس بنس للحلول المالية، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات مسؤولية - 
محدودة تعمل في مجال االستشارات المالية.

2017م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لدى الشركة السعودية للطوب العازل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة - 
تعمل في مجال صناعة الطوب العازل.

2017م - حتى اآلن: عضو اللجنة التنفيذية لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2017م - حتى اآلن: عضو مجلس اإلدارة لمتابعة التطوير العقاري واستراتيجية الشركة التوسعية لدى شركة Wishes Land - دبي، - 

اإلمارات العربية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري. 
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة عبد العزيز بن طارق البسام(ل 29الجدول رقم )

عبد العزيز بن طارق البساماالسم

37 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وأمين سر هذه اللجنةالمنصب 

المؤهالت العلمية

2004م - 2009م: بكالوريوس في االقتصاد وإدارة األعمال - الجامعة األميركي في بيروت.- 
2011م - 2013م: دبلوم في إدارة المشاريع - ليفربول، المملكة المتحدة. - 
2015م - 2017م: ماجستير في إدارة األعمال - جامعة لندن بزنس سكول.- 
2019م: حوكمة مجلس اإلدارة - المعهد المالي.- 
2018م: أساسيات الحوكمة - المعهد المالي.- 
2018م: نظام العمل السعودي - مركز عدل للتدريب القانوني.- 
 -.SOCPA 2016م: نظام الزكاة والدخل - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الخبرات العملية 

2010م - 2017م: الرئيس التنفيذي لشركة نسطع للتنمية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تطوير - 
وتأجير العقارات.

2012م - 2018م: الرئيس التنفيذي لشركة البسام العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة الخرسانة - 
الجاهزة ومنتجاتها.

اإللكترونيات -  مجال  في  تعمل  مقفلة  وهي شركة مساهمة  الدولية  البسام  لشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  اآلن:  - حتى  2012م 
والتقنية.

2012م - حتى اآلن: الرئيس التنفيذي للشركة العامة للمعدات والتجارة، وهي شركة توصية بسيطة تعمل في مجال تجارة وصيانة - 
المعدات الثقيلة واإلنشائية وآليات النظافة.

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2021م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة شركة الغازات الصناعية السعودية وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعات - 
الغازات الصناعية.

2021م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت.- 
2018م -2021م: عضو مجلس إدارة في المجلس التنفيذي لشباب األعمال - غرفة الشرقية. - 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة سعود المغامس(ل 30الجدول رقم )

سعود المغامساالسم

37 سنةالعمر 

كويتيالجنسية 

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

2008م: بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 
2009م - 2011م: رئيس قسم اإلدارة التنفيذية في الصندوق الكويتي للتنمية. - 
2011م - حتى تاريخه: نائب المدير العام في شركة أصباغ همبل، وهي مساهمة مقفلة كويتية تعمل في مجال صناعة الدهانات - 

واألصباغ.
العضويات في مجالس 

ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة أحمد السيد إبراهيم (ل 31الجدول رقم )

أحمد السيد إبراهيم االسم

59العمر 

مصريالجنسية 

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير االتصاالت وعالقات المساهمينالمنصب 

1985م: بكالوريوس تجارة جامعة اإلسكندرية - مصر.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

2003م - 2013م: تدرج في المهام المحاسبية بالشركة السعودية للصناعات الجيرية حتى نائب رئيس الحسابات.- 
2013م - اآلن: مدير مكتب الرئيس التنفيذي- 
2014م - اآلن: مدير عالقات المساهمين- 
2020م: دورة sigma 6 والعديد من الدورات المحاسبية وإدارية.- 

العضويات في مجالس 
-إدارات أخرى

المصدر: الشركة

اإلدارة التنفيذية -1-

يبين الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية:

أعضاء اإلدارة التنفيذية (ل 32الجدول رقم )
تاريخ االنضمامالجنسية المنصب االسم*

2020/11/12ممصريالرئيس التنفيذيأحمد سليم عليوة

2003/08/02ممصريمدير االتصاالت وعالقات المساهمينأحمد السيد إبراهيم

2000/07/10ممصريمدير المراجعة والمخاطرعاصم إسماعيل عبد العال

2023/04/01ملبنانيالمدير الماليإيهاب محمد أبو خليل

2020/11/01مسعوديمدير الخدمات المشتركةمحمد عبد اهلل الشهري

2006/02/18ممصريمدير سالسل اإلمدادمصطفى محمد مصطفى غازي

2020/12/01مسعوديمدير الموارد البشريةلما المطيري

2009/01/16ممصريمدير الصيانةخالد عبد الحميد أحمد غلوش

2008/09/07ممصريمدير العمليات مصطفى عبد النعيم عبد الناصر

----مدير المبيعات**--

----مدير مراقبة الجودة**--

----رئيس القطاع المالي**--

----مدير السالمة والبيئة**--

----مدير عمليات الطوب والبلوك**--

----مدير عمليات الجير**--
المصدر: الشركة

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يملك أي من كبار التنفيذيين أي أسهم في الشركة.  *

هذه المناصب هي شاغرة كما بتاريخ هذه النشرة ومن المتوقع ملء هذه الشواغر في فبراير 2023م.  **

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

57

يقوم أعضاء اإلدارة التنفيذية فيما بينهم الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة العمليات اليومية في الشركة وفقاً للصالحيات التي يخولها لهم 
مجلس اإلدارة وسائر اللوائح والسياسات الداخلية.

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذيةل

ملخص السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي أحمد سليم عليوة(ل 33الجدول رقم )

أحمد سليم عليوةاالسم

42 سنةالعمر 

مصريالجنسية 

الرئيس التنفيذي المنصب 

المؤهالت العلمية

2001م: بكالوريوس في التجارة وإدارة األعمال من جامعة حلوان، مصر.- 
2004م: دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة من جامعة حلوان.- 
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين.- 
زميل جمعية الضرائب المصرية.- 

الخبرات العملية 

2002م -2019م:- 
تدرج في أعمال التدقيق واالستشارات في مكاتب أرنست ويونج )EY( و)KPMG( بالشرق األوسط وأفريقيا.- 
مستشار وقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات العالمية العاملة في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط من خالل - 

.)EY( عمله بقسم االستشارات بمكاتب
رئيس القطاع المالي ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة جدة لمحطة تزويد الطائرات بالوقود والمسئولة عن الصيانة والتشغيل - 

لحقل الوقود بمطار الملك عبد العزيز بجدة.
العضويات في مجالس 

2021م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت.إدارات أخرى

المصدر: الشركة

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لمدير االتصاالت وعالقات المساهمين أحمد السيد إبراهيم، الرجاء مراجعة الجدول رقم )31(.

السيرة الذاتية لمدير المراجعة والمخاطر عاصم إسماعيل عبد العال(ل 34الجدول رقم )

عاصم إسماعيل عبد العالاالسم

67 سنة العمر 

مصري الجنسية 

مدير المراجعة والمخاطرالمنصب 

1977م: بكالوريوس في التجارة - شعبة محاسبة من جامعة القاهرة، مصر.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

1978م - 1980م: محاسب كميات وتكاليف وحدات لدى شركة االعتصام للتجارة والمقاوالت - القاهرة، مصر، وهي شركة ذات - 
مسؤولية محدودة تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري.

1980م - 1986م: مدير تسويق لدى شركة الفالي والحميدان - القصيم، المملكة العربية السعودية، وهي شركة توصية بسيطة - 
تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية بالجملة

1987م - 1990م: رئيس حسابات لدى شركة أبناء شكيب خرفان - األردن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال - 
صناعة وتجارة المواد الغذائية والمشروبات الغازية.

1990م - 1993م: محاسب تكاليف الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري - الرياض، المملكة العربية السعودية.- 
1993م - 1998م: مدير مالي لدى شركة كوكا كوال - األردن، شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة المشروبات.- 
2000م - 2020م: رئيس حسابات ثم مدير مالي لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2020م - حتى اآلن: المستشار المالي للرئيس التنفيذي لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 

العضويات في مجالس 
ال يوجد.إدارات أخرى
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ملخص السيرة الذاتية للمدير المالي إيهاب محمد أبو خليل(ل 35الجدول رقم )

إيهاب محمد أبو خليلاالسم

31 سنةالعمر 

لبنانيالجنسية 

المدير المالي المنصب 

المؤهالت العلمية
2014م: بكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص المحاسبة من الجامعة اللبنانية االمريكية، لبنان- 
2016م: شهادة في معايير المحاسبة الدولية، جامعة المحاسبين القانونيين المعتمدين- 
2020م: ماجستير في إدارة األعمال من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة- 

الخبرات العملية 
2014-2023: سنتر فور كوربريت سيرفسز: مدير أول- 
2012-2014 : ماك فور جنرال تريدينغ- 
BDO :2011 - سمعان و غالم- 

العضويات في مجالس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لمدير الخدمات المشتركة محمد عبد اهلل الشهري(ل 36الجدول رقم )

محمد عبد اهلل الشهرياالسم

56 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

مدير الخدمات المشتركةالمنصب 

المؤهالت العلمية
1995م: بكالوريوس من كلية اإلدارة في جامعة الملك سعود.- 
2009م: ماجستير إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك عبدالعزيز.- 

الخبرات العملية 

1988م -2002م: مدير الخدمات المساندة لدى بعثة تدريب الجيش األمريكي في مشروع حكومي لتدريب وتطوير القوات البرية - 
.S3 مع الشركة السعودية للخدمات االستراتيجية

2002م -2007م: مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية لدى شركة مجموعة العجالن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. - 
2010م -2013م: المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية لدى شركة ال جي شاكر، وهي شركة مساهمة عامة تعمل - 

في مجال صناعة المكيفات.
2013م - 2016م: المدير التنفيذي للعمليات لدى مجموعة الشرق لالستثمار، وهي شركة ذات مسئولية محدودة.- 
2016م 2020م: المدير التنفيذي للخدمات المشتركة لدى شركة دار األركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عامة تعمل - 

في مجال التطوير العقاري.
2020م - حتى اآلن: الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية. - 

العضويات في مجالس 
2019م -2022م: عضو مجلس إدارة جمعية أهلية، وهي تعمل في مجال الخدمات اإللكترونية.إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لمدير سالسل األمداد مصطفى محمد مصطفى غازي(ل 37الجدول رقم )

مصطفى محمد مصطفى غازياالسم

47 سنةالعمر 

مصري الجنسية 

مدير سالسل اإلمداد المنصب 

المؤهالت العلمية
1999م: بكالوريوس في هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي من جامعة المنوفية - كلية الهندسة والتكنولوجيا في شبين الكوم، - 

مصر.
 -. PMI شهادة المشاريع االحترافية من معهد إدارة المشروعات األمريكية

الخبرات العملية 

2022م - حتى اآلن: مدير إدارة سالسل اإلمداد لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2017م - 2022م: مدير المشاريع لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2006م - 2017م: مهندس المشاريع لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2001م - 2006م: مهندس صيانة لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وهي شركة قطاع أعمال مصرية تعمل في - 

مجال صناعة السكر وصناعة مشتقاتها والصناعات الكيماوية من أسيتون وخالفه.
2000م - 2001م: مهندس إنتاج لدى شركة أطلس لأللمونيوم، وهي شركة قطاع خاص مصرية تعمل في مجال صناعة األواني - 

المنزلية وأحواض المنزل.
العضويات في مجالس 

ال يوجد عضويات بأي مجلس إدارة شركة إدارات أخرى

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لمديرة الموارد البشرية لما المطيري(ل 38الجدول رقم )

لما المطيرياالسم

39 سنة العمر 

سعودية الجنسية 

مديرة الموارد البشريةالمنصب 

المؤهالت العلمية

2006 م: بكالوريوس من جامعة الملك سعود، الرياض.- 
شهادة SHRM االحترافية بالموارد البشرية.- 
شهادة PMP االحترافية بالموارد البشرية.- 
مدربة معتمدة من مؤسسة التدريب الفني والمهني.- 
 - .Triz مدرب معتمد من

الخبرات العملية 

2020م -حتى تاريخه: مديرة موارد بشرية لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2019م -2020م: مشرفة موارد بشرية لدى شركة بداية نجد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في المجال الطبي.- 
2017م -2019م: أخصائية موارد بشرية لدى شركة تدريس، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التعليم.- 
2012م -2016م: أخصائية موارد بشرية لدى الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التعليم.- 
2010م -2012 م: مشرفة إدارية لدى شركة تدريس، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التعليم. - 

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لمدير الصيانة خالد عبد الحميد أحمد غلوش(ل 39الجدول رقم )

خالد عبد الحميد أحمد غلوشاالسم

54 سنةالعمر 

مصريالجنسية 

مدير الصيانةالمنصب 

المؤهالت العلمية
1991م: بكالوريوس في الهندسة من جامعة المنوفية، مصر.- 
2003م: دبلوم في مجال تكنولوجيا اللحام من جامعة بنها، مصر.- 

الخبرات العملية 

2009م - حتى اآلن: االنضمام إلى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
1993م -2008م: رئيس قسم صيانة خط إنتاج الدبابة الحربية M1A1 - لدى مصنع إنتاج وإصالح المدرعات )200 الحربي(، وهو - 

مصنع تابع إلى وزارة اإلنتاج الحربي، بجمهورية مصر العربية يعمل في مجال المنتجات الحربية والمنتجات المدنية.
العام1999م -2000م: مهندس معالجات حرارية - لدى شركة 6 أكتوبر للصناعات المعدنية، وهي مؤسسة فردية خاصة تعمل في - 

مجال صهر وسباكة المعادن لمنتجات الكسارات.
العضويات في مجالس 

ال يوجد. إدارات أخرى

المصدر: الشركة

ملخص السيرة الذاتية لمدير العمليات مصطفى عبد النعيم عبد الناصر(ل 40الجدول رقم )

مصطفى عبد النعيم عبد الناصر االسم

44 سنةالعمر 

مصريالجنسية 

مدير العملياتالمنصب 

المؤهالت العلمية

2002م: بكالوريوس العلوم - قسم الكيمياء من جامعة المنيا، مصر.- 
2019م: حاصل على اعتماد أكاديمي لأليزو 2012: 17020 - 
2017م: حاصل على اعتماد أكاديمي ومراجعة داخلية ألنظمة األيزو )14001:2018&45001:2018 &9001:2015( - 
2017م - 2018م: شهادات حضور لمعرض التعدين في دبي.- 

الخبرات العملية 

2020م - حتى اآلن: مدير اإلنتاج لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2013م - 2020م: مدير المختبر ومراقبة الجودة لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2008م - 2013م: كيميائي ومراقب جودة لدى الشركة السعودية للصناعات الجيرية.- 
2009م - 2010م: مدير المختبر ومراقبة الجودة )باالنتداب( لدى الشركة السعودية للطوب العازل.- 
2006م - 2008م: مدير اإلنتاج لدى الشركة العربية للمواد البناء، مصر.- 
2004م - 2006م: مهندس إنتاج لدى الشركة العربية للمواد البناء، مصر.- 

العضويات في مجالس 
ال يوجد. إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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لجان مجلس اإلدارة  -1-

)الموافق  1438/05/16هـ  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  القرار  بموجب  الشركات  حوكمة  الئحة  المالية  السوق  هيئة  مجلس  أصدر 
2017/02/13م(، بناًء على نظام الشركات والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-45-2018( وتاريخ 1439/08/07هـ 
)الموافق 2018/04/23م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2021-7-1( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، باإلضافة 
إلى الئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة بالقرار رقم )44239( وتاريخ 1439/08/14هـ 

)الموافق 2018/04/30م(. 

وفق المادة )49( من الئحة حوكمة الشركات غير المدرجة، يشكل مجلس اإلدارة )مع مراعاة المادة )101( األولى بعد المائة من نظام 
الشركات والمادة )54( من الئحة حوكمة الشركات - المواد الخاصة بلجنة المراجعة( لجاناً متخصصة وفقاً لما يلي: 

حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمّكنها من تأدية مهامها بفعالية.. 1
يكون تشكيل اللجان وفقاً إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات المخولة . 2

لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ المجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه 
من قرارات بشفافية، وعلى المجلس أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها. 

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس، وال يخّل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو . 3
السلطات التي فوضها إليها.

أال يقل عدد أعضاء اللجان عن )3( ثالثة وال يزيد على )5( خمسة.. 4
يجب حضور رؤساء اللجان )أو من ينوب عنهم من أعضائها( للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.. 5
وأي . 6 تعيينهم  تاريخ  أيام عمل من  اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة  بأسماء أعضاء  الهيئة  أن تشعر  الشركة  على 

تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات. 

تبنـي معاييـر متقدمـة فـي  الـواردة فـي نظـام الشـركات، وتتمثـل سياسـة الشـركة فـي  تلتـزم الشـركة بكافـة متطلبـات الحوكمـة اإللزاميـة 
حوكمـة الشـركات بمـا فـي ذلـك مـن فصـل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة 

الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. 

قامـت الشـركة بتشـكيل ثالث )3( لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وهي: )1( لجنة المراجعة، )2( اللجنة التنفيذية و)3( لجنة الترشيحات 
والمكافآت نظراً لحاجـة الشـركة وظروفهـا بمـا يمكنهـا مـن تأديـة مهامهـا بفعاليـة، باإلضافـة إلـى الوفـاء بالمتطلبـات النظاميـة ذات العالقـة. 

فيمـا يلـي وصـف لهذه اللجان:

لجنة المراجعة 	1-1-
بتاريخ  اإلدارة  قبل مجلس  من  اعتماده  تم  والذي  المراجعة،  لجنة  إجراءات  دليل  لمتطلبات  وفقاً  المراجعة  لجنة  بتشكيل  الشركة  قامت 
1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م( والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 

2022/01/26م(.

وبتاريخ 1440/06/28هـ )الموافق 2019/03/05م(، تم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة، والذي أوصى إلى الجمعية العامة 
للمساهمين العتماد التعيين. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء اللجنة في اجتماعها المنعقد 

بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(. وقد تألفت لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء وفقاً لما يلي:

تشكيل لجنة المراجعة 	1	1-1-
ويبين الجدول التالي تفاصيل تشكيل اللجنة:

تشكيل لجنة المراجعة (ل 41الجدول رقم )

لجنة المراجعة* 

من داخل أو خارج المجلسالمنصباالسم

من خارج المجلسرئيس لجنة المراجعةعلي عايض القحطاني
من خارج المجلسعضو لجنة المراجعةإحسان أمان اهلل مخدوم
من داخل المجلس - عضو مستقلعضو لجنة المراجعة وأمين سر اللجنةعبد العزيز طارق البسام

المصدر: الشركة
بتاريخ 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م(، وافق مجلس اإلدارة على استقالة عضو لجنة المراجعة السابق األستاذ غسان صوفي وقد تمت الموافقة على استقالته من قبل الجمعية   *
العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1443/05/23هـ )الموافق 2022/01/26م(. وبتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( 

تعيين السيد/ إحسان مخدوم كعضو جديد في اللجنة.
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اختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها 	1	1-1-
وفقاً للمادة )54( من الئحة حوكمة الشركات، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم 
المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. ينص البند ثالثاً من دليل إجراءات لجنة المراجعة، على مسؤولية لجنة المراجعة األساسية مساعدة 
مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات الشركة المالية والمحاسبية، وإجراءات الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية ومن 

هذا المنطلق هناك )6( مهام رئيسية وردت في الئحة لجنة المراجعة وهي:

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال والمهام التي . 1
حددها مجلس اإلدارة وتقديم المشورة في حالة تعيين أو إنهاء خدمات المراجع العام. 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.. 2
التوصية لمجلس اإلدارة بتعين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من . 3

استقالليتهم.
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.. 4
دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.. 5
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.. 6

اجتماعات لجنة المراجعة -1	1-1-
وفق المادة )57( من الئحة حوكمة الشركات، تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خالل السنة 
الدعوة لحضور  كل سنة مرتين وتوجه  دورياً  اللجنة اجتماعاً  المراجعة، تعقد  من دليل إجراءات لجنة  ثالثاً  للبند   المالية للشركة. ووفقاً 
االجتماع قبل موعده بأسبوع على األقل ويرفق بها جدول األعمال ووثائقه. ويلزم الكتمال النصاب حضور أغلبية األعضاء. وفيما يلي جدول 

يبين عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة خالل السنوات الثالثة )3( السابقة:

اجتماعات لجنة المراجعة خالل السنوات الثالثة السابقة(ل 42الجدول رقم )

لجنة المراجعة
عام 2021معام 2020معام 2019م

--23
المصدر: الشركة

يما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعةل

ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة علي عايض القحطاني(ل 43الجدول رقم )

علي عايض القحطانياالسم

38 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

رئيس لجنة المراجعةالمنصب 

2014م: بكالوريوس في إدارة األعمال - الجامعة األميركية في بيروت.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

2020م - حتى تاريخه: مدير مساعد - صندوق االستثمارات العامة.- 
2017م - 2020م: مراجع داخلي - شركة أرامكو السعودية.- 
2016م - 2017م: مراجع خارجي - PwC الشرق األوسط.- 
 -.Deloitte & Touche - 2014م - 2016م: مراجع خارجي

العضويات في مجالس 
ال يوجد.إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة إحسان أمان اهلل مخدوم(ل 44الجدول رقم )

إحسان أمان اهلل مخدوماالسم

48 سنةالعمر 

سعوديالجنسية 

عضو لجنة المراجعةالمنصب 

1997م: بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية 

2019م - حتى تاريخه: شركة إحسان أ. مخدوم للمحاسبة - الرياض، المملكة العربية السعودية.- 
2004م - 2019م: Deloitte - الرياض، المملكة العربية السعودية.- 
2002م - 2004م: Deloitte - إنديانابوليس، الواليات المتحدة األميركية.- 
1997م - 2002م: Deloitte - جدة، المملكة العربية السعودية.- 

العضويات في مجالس 
إدارات أخرى

2020م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى الشركة التعاونية للتأمين.- 
2019م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى مركز اإلسناد والتصفية.- 
2020م - 2021م: رئيس لجنة مراجعة لدى شركة الدمام الدوائية.- 
2020م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى غرفة الرياض. - 
2020م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى لجنة تراحم.- 
2020م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى الهيئة السعودية للسياحة. - 
2021م - حتى اآلن: رئيس لجنة مراجعة لدى المطاحن الثالثة.- 
2021م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى شركة روشن.- 
2021م - حتى اآلن: عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة لدى شركة كريدي اجريكول س ي آي بي العربية المالية.- 
2021م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى شركة اتحاد عذيب لالتصاالت.- 
2020م - حتى اآلن: عضو لجنة مراجعة لدى شركة داون تاون السعودية.- 
2022م: عضو لجنة مراجعة لدى صندوق التنمية الثقافي.- 

المصدر: الشركة

لالطالع على السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة عبد العزيز طارق البسام، لطفاً مراجعة الجدول رقم )29(.

اللجنة التنفيذية  	1-1-
قامت الشركة بتشكيل اللجنة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه الئحة اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م(. 

ولقد تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م(. 

تشكيل اللجنة التنفيذية  	1	1-1-
تنص المادة )2.1( من الئحة العمل الخاصة باللجنة التنفيذية، أن تشكل اللجنة بقرار من المجلس من ثالثة )3( أعضاء على األقل، وبحد 
أقصى خمسة )5( أعضاء من أعضاء المجلس أو من غيرهم، ويجب أن يتوفر في األعضاء مستوى مالئم من المعرفة والخبرات. على تبدأ 
مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة المجلس، أو بإنهاء خدماتها من قبل المجلس، ويجب أن تتوافق مدة عضوية 

عمل اللجنة مع مدة عضوية المجلس. وقد تشكلت اللجنة التنفيذية وفقاً لآلتي:

تشكيل اللجنة التنفيذية (ل 45الجدول رقم )

اللجنة التنفيذية 

من داخل أو خارج المجلسالمنصباالسم

من داخل المجلس )غير مستقل(رئيس اللجنة التنفيذية عبد العزيز القصبي 

من داخل المجلس )مستقل(عضو اللجنة التنفيذية سعود المغامس

من داخل المجلس )غير مستقل(عضو لجنة التنفيذية عبد المجيد الجميح
المصدر: الشركة
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اختصاصات وصالحيات اللجنة التنفيذية 	1	1-1-
حّددت المادة )2.3( من الئحة اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة مهام هذه اللجنة، بحيث تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

تقوم اللجنة التنفيذية بممارسة كافة الصالحيات الموكلة إليها من مجلس اإلدارة، كما تقوم بدور المجلس ضمن الصالحيات . 1
المخولة لها في الفترات ما بين اجتماعات المجلس.

ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى المجلس بشكل دوري ويكون التواصل بشكل مباشر عن طريق قنوات االتصال الحديث . 2
أو االجتماعات الحضورية.

المشاركة واإلشراف على وضع الخطة اإلستراتيجية للشركة قصيرة األجل )أقل من سنة( ومتوسطة األجل )من 1 - 3 . 3
سنوات( وفقاً لخطط الشركة طويلة األجل المعتمدة وتقييم المقترحات المقدمة من اإلدارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة 
الشركة والمحاور اإلستراتيجية واألهداف والمبادرات اإلستراتيجية والمالية والرفع للمجلس لالعتماد إضافة إلى التأكد 

واإلشراف على تطبيق تلك اإلستراتيجية وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة.
اإلشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس . 4

إلقرار الميزانية السنوية.
مراجعة تقارير األداء المالي واإلستراتيجي الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والمبادرات ورفع ما تراه اللجنة . 5

من توصيات للمجلس.
دراسة المواضيع والمشاريع اإلستراتيجية والمهمة ذات األثر المالي الكبير والرفع للمجلس لالعتماد.. 6
مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والخطة اإلعالمية، ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.. 7
مراجعة برامج مبادرات العمل االجتماعي، ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إلى المجلس.. 8
اإلشراف على أداء الشركة وعلى مشاريعها، وطلب اإليضاح بخصوص التجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة.. 9

ترفع سياسات وإجراءات العمل في الشركة إلى مجلس اإلدارة العتمادها فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية . 10
والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة.

اإلشراف على إعداد الموازنات التقديرية للشركة ومراجعتها.. 11

اجتماعات اللجنة التنفيذية -1	1-1-
حددت المادة )الثانية( من الئحة عمل اللجنة التنفيذية، تجتمع للجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بمهامها. 

وفيما يلي جدول يبين عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خالل السنوات الثالثة )3( السابقة:

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل السنوات الثالثة السابقة(ل 46الجدول رقم )

اللجنة التنفيذية
عام 2021معام 2020معام 2019م

--26
المصدر: الشركة

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية:

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لرئيس اللجنة التنفيذية عبد العزيز القصبي، لطفاً مراجعة الجدول رقم 24.

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية سعود المغامس، لطفاً مراجعة الجدول رقم 30.

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية عبد المجيد الجميح، لطفاً مراجعة الجدول رقم 28.

لجنة الترشيحات والمكافآت  -1-1-
قامت الشركة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة، وهي مكونة من ثالثة )3( أعضاء تم تعيينهم 

بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/08/07هـ )الموافق 2022/02/08م(. 
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تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت  	1-1-1-
تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء وفقاً لآلتي:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت (ل 47الجدول رقم )

لجنة الترشيحات والمكافآت 

من داخل أو خارج المجلسالمنصباالسم

من داخل المجلس )مستقل(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عبدالعزيز طارق البسام

من داخل المجلس )مستقل(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بدر صالح العيسى

من داخل المجلس )غير مستقل(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عبد العزيز ماجد القصبي 
المصدر: الشركة

اختصاصات وصالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت 	1-1-1-
للمجلس هو  التابعة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  األساسي من  الغرض  إن  بالشركة،  الخاصة  الحوكمة  )5.2( من الئحة  المادة  بحسب 

مساعدة المجلس في المهام التالية:

تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في المجلس، اإلدارة التنفيذية وأمين السر.. 1
توصية المجلس بمرشحين لكل لجنة من لجانه.. 2
اإلشراف على األمور المتعلقة بالمكافآت، متطلبات المهارة/ الخبرة وتوجيهات المجلس، لجان المجلس واإلدارة التنفيذية، . 3

التي يجب أن يوافق عليها المساهمون، عند االقتضاء.
مراجعة سياسة تخطيط التعاقب ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.. 4
تقييم أداء المجلس، لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.. 5
اعتماد سياسات وحزم مكافآت وحوافز اإلدارة التنفيذية بناء على تقييم الرئيس التنفيذي وتوصياته.. 6
مراجعة سياسة التوظيف، سياسة المحافظة واإلبقاء على الموظفين وسياسة إنهاء خدمة موظفي اإلدارة التنفيذية.. 7
مراجعة خطط حوافز الموظفين.. 8
مراجعة إطار عمل مكافآت المجلس.. 9

مراجعة واعتماد التعديالت على الهيكل التنظيمي القائم.. 10

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت -1-1-1-
وفق المادة )5.3.3( من الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة، تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية كل سنة مالية للشركة على 

األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن تعتمد لجنة الترشيحات والمكافآت جدول اجتماعاتها السنوية في أول اجتماع من كل عام. 

كما بتاريخ هذه النشرة، لم تعقد اللجنة أي اجتماع منذ تشكيلها.

فيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عبد العزيز طارق البسام، لطفاً مراجعة الجدول رقم 29.

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بدر صالح العيسى، لطفاً مراجعة الجدول رقم 27.

لالطالع على ملخص السيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت عبدالعزيز ماجد القصبي، لطفاً مراجعة الجدول رقم 24.
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حوكمة الشركة -1-

المختلفة  العالقات  النظام إجراءات تنظيم  يُتاح بموجبه قيادة الشركة وتوجيهها، ويتضمن هذا  إلى إيجاد نظام  تهدف حوكمة الشركات 
داخل الشركة بين المساهمين )من خالل اجتماعات المساهمين السنوية أو االجتماعات االستثنائية( ومجلس اإلدارة من جهة وبين مجلس 
اإلدارة والمديرين التنفيذيين من جهة أخرى، باإلضافة إلى تنظيم عالقة الشركة مع أصحاب المصالح، وذلك بوضع القواعد واإلجراءات 
الخاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرار في شؤون الشركة، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على هذه القرارات؛ حماية لحقوق المساهمين 
وأصحاب المصالح وتحقيقاً للعدالة والتنافسية والشفافية في السوق. في حين ال تقدم الحوكمة آليات تفصيلية التخاذ القرارات اليومية، 
فلكّل شركة طابعها المميز وأهدافها الخاصة بها؛ مما يتوجب معه تطوير هذه الشركات للوائحها الخاصة بالحوكمة، وذلك وفقاً لألنظمة 
واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات. وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر 
استرشادية للشركات التي تُدرج أسهمها في السوق الموازية، وضعت الشركة مجموعة من السياسات واللوائح الداخلية واإلجراءات التنظيمية 

المكتوبة لتنظيم عملها وأنشطتها. 

وتجدر اإلشارة بأن لدى الشركة الئحة حوكمة خاصة بها، تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بموجب قراره بالتمرير رقم )47( وتاريخ 
1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م(. علًما أنه تم االسترشاد بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن وزير التجارة والئحة الحوكمة 

الصادرة عن الهيئة.

فيما يلي جدول يُبّين اللوائح الداخلية والسياسات واإلجراءات التنظيمية التي اعتمدتها الشركة:

قائمة اللوائح الداخلية والسياسات واإلجراءات التنظيمية التي اعتمدتها الشركة(ل 48الجدول رقم )

تاريخ الموافقة من الجمعية العامةتاريخ االعتماد من مجلس اإلدارة المستند

تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الئحة حوكمة الشركة
--1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م( 

تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ مصفوفة الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية
--1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م( 

تم رفع التوصية باعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ دليل إجراءات لجنة المراجعة 
1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م( 

تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة 
 المنعقدة بتاريخ 1443/06/23هـ

)الموافق 2022/01/26م(.

تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الئحة عمل اللجنة التنفيذية 
--1443/05/25هـ )الموافق 2021/12/29م(

----دليل قواعد أخالقيات العمل 
المصدر: الشركة
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سياسة توزيع األرباح -

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقاً للمادة السابعة واألربعين )47( والحادية والعشرين )21( من النظام األساسي للشركة. هذا 
ونصت المادة السابعة واألربعون )47( على أن "توّزع أرباح الشركة الصافية السنوية عل الوجه اآلتي:

العادية وقف هذا . 1 العامة  الجمعية  تقرر  أن  للشركة ويجوز  النظامي  لتكوين االحتياطي  األرباح  يجنب )10%( من صافي 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة أخرى من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي . 2
يخصص لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح . 3
ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع.. 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون )21( من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين )76( من نظام . 5

الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة  الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من 
متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وزارة  الصادرة من  والمتطلبات  الضوابط  ربع سنوي حسب  أو  المساهمين بشكل نصف سنوية  أرباح مرحلية على  توزيع  للشركة  ويجوز 
التجارة".

أما المادة الحادية والعشرون )21( والمخصصة لمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، نّصت على ما يلي:

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من المبالغ والنسب المنصوص عليها في المادة السابعة واألربعون من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام 
الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل علية أعضاء مجلس 
اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس أو 
إداريين أو ما قبضه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أيًضا بوصفهم عاملين على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 

الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة".

وتحدد المادة الثامنة واألربعون )48( استحقاق األرباح، بحيث "يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في 
هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية 

اليوم المحدد لالستحقاق".
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هذا وقد قامت الشركة بتوزيع األرباح خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وخالل السنة المالية 
2022م حتى تاريخ هذه النشرة، وذلك على الشكل التالي:

توزيع أرباح الشركة عن السنوات السابقة(ل 49الجدول رقم )

األرباح الموزعة عام 2020م األرباح الموزعة
عن أرباح الشركة 2019م*

األرباح الموزعة عام 2021م 
عن أرباح الشركة عام 2020م

األرباح الموزعة عام 2022م عن 
أرباح الشركة عام 2021م**

11,260,8316,517,219)19,855,713(صافي الربح عن السنة التي تم توزيع األرباح فيها

2022/04/25مال يوجد2020/7/21متاريخ اإلعالن عن توزيع األرباح

10,000,000-10,000,000األرباح المعلنة

20,004,222135,7169,383,226األرباح الموزعة

5%0.1%10.0%نسبة األرباح الموزعة من نسبة رأس المال

1.00.0060.47نصيب السهم من األرباح الموزعة
المصدر: الشركة

بتاريخ 1441/12/01هـ )الموافق 2020/07/21م(، وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح لعام 2019م بنسبة )5%( من رأس المال أي بواقع نسف ريال للسهم   *
الواحد، على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة يوم انعقاد االجتماع.

بتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، صوتت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية   **
في 2021/12/31م بمبلغ عشرة ماليين )10,000,000( ريال وبواقع نصف ريال للسهم الواحد وبنسبة )5%( من رأس المال. وتكون أحقية األرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة يوم 

انعقاد الجمعية وقد تم توزيع هذه األرباح على المساهمين. 

وعلى الرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح عن األعوام 2019م و2020م و2021م، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع األرباح مستقباًل، وكذلك 
ال تقدم أي ضمان بقيمة هذه األرباح التي يمكن توزيعها خالل أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة 
السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية المتاحة للشركة وحاجتها إلعادة االستثمار 
واالحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى. كما تجدر اإلشارة إلى أن 

األسهم محل الطرح تستحق حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها.
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استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية -

مليون  حوالي  قيمته  ما  منها  سعودي،  ريال   )34,000,000( مليون  وثالثون  أربعة  حوالي  مبلغ  الطرح  متحصـــالت  إلجمالي  القيمة  تبلغ 
وخمسمائة ألف )1,500,000( ريال سعودي بدل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب، بدل أتعاب المستشار القانوني وتكاليف التسويق 

والطباعة، والمصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة بالطرح في السوق الموازية والتي ستتحملها الشركة.

هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والبالغة قيمتها إثنان وثالثون مليوناً وخمسمائة ألف )32,500,000( ريال سعودي من أجل 
تحقيق العديد من الخطط الطموحة بما يعود بأكبر فائدة ممكنة على الشركة والمساهمين، على أن ال يحصل المساهمون على أي جزء من 

متحصالت الطرح.

وتتمثل المشاريع المستقبلية للشركة في:

تنفيذ مشروعات توسعية: بإضافة وإحالل آالت جديدة متطورة ترفع قيمة اإلنتاج كما وكيفا بما يلبي طموحات الشركة . 1
في االستحواذ على حصة أكبر من السوق باإلضافة إلى تمكينها من إنتاج منتجات جديده تسهم في دخول أسواق لم تكن 

متاحة للشركة من قبل.
تنفيذ برامج صيانة وقائية: بما يحافظ على حالة اآلالت والمعدات بصورة جيدة وبما يساهم في تقليل الخسائر الناتجة . 2

عن تعطل المعدة باإلضافة إلى مصاريف الصيانة وقطع الغيار اإلضافية.
البحث عن فرص االندماج أو االستحواذ على كيانات كبرى قائمة بما يعظم الناتج العائد على السادة المساهمين.. 3

وتقدر الشركة استخدام متحصالت الطرح وفق الجدول التالي:

استخدامات متحصالت الطرح(ل 50الجدول رقم )

النسبة من الوصفالخطةالرقم
الجدول الزمني المبلغ المتوقعمتحصالت الطرح

المتوقع

تنفيذ مشروعات توسعية1

إضافة وإحالل آالت جديدة متطورة ترفع قيمة 
اإلنتاج كما وكيفا بما يلبي طموحات الشركة في 

االستحواذ على حصة أكبر من السوق باإلضافة إلى 
تمكينها من إنتاج منتجات جديده تسهم في دخول 

أسواق لم تكن متاحة للشركة من قبل.

حوالي )16.5( حوالي %50.77
مليون ريال سعودي.

المتوقع بداية عام 
2023م إلى نهاية 

السنة.

مصاريف الصيانة وقطع 2
الغيار اإلضافية

تنفيذ برامج صيانة وقائية بما يحافظ على حالة 
اآلالت والمعدات بصورة جيدة وبما يساهم في تقليل 

الخسائر الناتجة عن تعطل المعدة.
حوالي )8.5( مليون حوالي %26.15 

ريال سعودي

المتوقع في الربع 
الثاني والثالث من عام 

2023م.

البحث عن فرص االندماج أو االستحواذ على كيانات االندماج أو االستحواذ3
حوالي )7.5( مليون حوالي 23.08% كبرى قائمة بما يعظم الناتج العائد على المساهمين.

ريال سعودي

حسب الفرص 
االستثمارية المتاحة 

ومن المتوقع نهاية عام 
2023م.

المصدر: الشركة
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إقرارات 	عضاء مجلس اإلدارة  -

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

باستثناء توقف الشركة التابعة عن ممارسة أعمالها التشغيلية منذ العام 2018م وصدور قرار الشركاء فيها بتصفيتها في أ. 
سبتمبر 2022م، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع 

المالي خالل الـ )12( شهراً األخيرة.
لم تُمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر أو شركته التابعة خالل السنة ب. 

السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.
باستثناء قرار مجلس إدارة الُمصدر بدء اإلجراءات النظامية لتصفية الشركة التابعة والذي تبعه قرار من الشركاء في ج. 

الشركة التابعة بتصفيتها، لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة 
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األسهم.

بخالف ما ورد في الفقرة رقم )4-3( "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر" من القسم رقم )4( "هيكل الملكية والهيكل د. 
التنظيمي" من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

أن الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في ه. 
وضعها المالي.

"المعلومات و.   )8( رقم  القسم  من  العالقة"  ذات  أطراف  مع  "تعامالت   )1-5-8( رقم  الفرعية  الفقرة  في  ورد  لما  وفقاً 
القانونية"، يوجد لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة لمساهمي 
الشركة على جميع التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وإّنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع 

األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
باستثناء ما تم ذكره في الفقرة رقم )4-3( "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر" من القسم رقم )4( "هيكل الملكية والهيكل ز. 

التنظيمي" من هذه النشرة، ال يملك أعضاء مجلس اإلدارة أي حصص أو أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات 
واالستثمار مساهمة  للتجارة  المعجل  العزيز وسعد  عبد  القابضة، شركة  الجميح  وهي: شركة  الُمصدر،  في  المساهمة 
السبيعي  إبراهيم  اهلل  عبد  شركة  العقارية،  العيسى  أمالك  شركة  مقفلة،  مساهمة  القابضة  السحيمي  شركة  مقفلة، 
االستثمارية المحدودة )شركة شخص واحد(، شركة اوج لالستثمار شركة شخص واحد، شركة عبد المحسن أحمد الرشيد 
وأوالده، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية شركة الصناعات الوطنية، شركة عبد العزيز أحمد الغنام وإخوانه، شركة 
أوالد خالد صالح الغنيم للتجارة العامة والمقاوالت، شركة عبد الرحمن محمد البحر وأوالده، شركة الراشد الخليجية 
للتجارة العامة، شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، شركة ركز األهلية للتجارة العامة، شركة سعد عبد العزيز الراشد 
وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م، شركة الدانات الدولية القابضة، شركة محمد عبد اهلل الربيعة وشركاه. وبالتالي 

ال يوجد لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي ملكية غير مباشرة في الُمصدر من خالل الشركات المساهمة فيه.

كما يؤكد مجلس اإلدارة أنه حتى تاريخ نشر هذه النشرة:

عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي أ. 
الشركة وذلك تطبيقاً للمادة الثانية والسبعين )72( من نظام الشركات؛

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة؛ب. 
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها؛ج. 
أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذه النشرة؛د. 
أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية؛ه. 
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لتسجيل وطرح جزء من أسهمها في السوق الموازية؛و. 
بخالف ما ورد في القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي ز. 

مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة؛
ال يوجد أية قيود أو رهونات على أسهم المساهمين المؤسسين الواردة أسماؤهم في هذه النشرة؛ح. 
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لم يسبق أن أُشهر إفالس أي من المساهمين المؤسسين في أي وقت تحت أي والية قضائية ولم يكن أحداً منهم طرفاً في ط. 
ترتيب صلٍح واٍق من اإلفالس في أي وقت ولم يخضعوا إلجراءات إفالس؛

إن المساهمين المؤسسين هم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعيين؛ي. 
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر؛ك. 
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما؛ل. 
ال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة؛م. 
ال يحكم عالقتهم إال النظام األساسي وعقد التأسيس.ن. 
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المعلومات القانونية -

إقرارات 	عضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بالمعلومات القانونية 	1-

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن طرح األسهم في السوق الموازية - نمو، ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.. 1
أن طرح األسهم ال يخّل بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. . 2
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. . 3
إن الشركة ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة . 4

أو على وضعها المالي.
أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال . 5

الشركة أو على وضعها المالي. 

الشركة  	1-

تأسست الشركة السعودية للصناعات الجيرية بدايًة كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة السعودية للطوب الرملي - 
الجيري ومواد البناء"، برأس مال وقدره واحد وعشرون مليون )21,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مائتان وعشرة آالف 
)210,000( حصة نقدية قيمة كل حصة مائة )100( ريال سعودي، بموجب عقد تأسيس المثبت لدى كتابة عدل الرياض 
بالصفحة )15-16-17( من الجلد األول للتقرير لعام 1397هـ بتاريخ 1397/03/12هـ )الموافق 1977/03/02م( وبموجب 

شهادة السجل التجاري رقم )1010011738( وتاريخ 1379/04/10هـ )الموافق 1977/03/02م(. 
)الموافق -  1432/01/27هـ  تاريخ  )35/ق(  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  الشركة  تحولت 

2011/01/02م( بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية للصناعات الجيرية من شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة، والقرار الوزاري رقم )58/ق( تاريخ 1432/02/20هـ )الموافق 2011/01/24م( بالموافقة على 
إعالن تحول الشركة. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مبلغاً وقدره مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى 
عشرين مليون )20,000,000( سهم اسمية متساوية القيمة، وقيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم 

عادية مدفوعة القيمة بالكامل.
الرملي وكتل األرضيات -  الطوب  الكيميائية، صناعة  العناصر  يلي: "صناعة  التجاري بما  تم تحديد األنشطة في السجل 

وبالطات األسقف وبوتقات المداخن، صناعة الجير الحّي، صناعة الجير المطفأ".
ويتمثل النشاط الرئيسي بموجب المادة الثالثة )3( من النظام األساسي بما يلي:

الصناعات التحويلية، . 1
المداخن وصناعة . 2 الرملي وكتل األرضيات وبالطات األسقف وبوتقات  الطوب  الكيميائية وصناعة  العناصر  صناعة 

الجير الحي وصناعة الجير المطفأ، 
البيع بالتجزئة لمواد البناء ويشمل )األسمنت، البلك، الجبس، البالط اإلسمنتي ...الخ(، . 3
تشغيل المحاجر، . 4
شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة . 5

)غير السكنية(، إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين، 
صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع. . 6

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 
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يقع مركز الشركة السعودية للصناعات الجيرية في طريق الخرج - المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 3130 الرمز البريدي - 
11471، المملكة العربية السعودية.

مليون -  عشرون  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )200,000,000( مليون  مائتي  وقدره  مبلغاً  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
)20,000,000( سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

التراخيص والموافقات والشهادات األساسية -1-

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها. وقد حصلت 
الشركة من خالل فرعها الرئيسي وفرها العائد لها "مصنع السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء"، على عدة تراخيص وشهادات 

نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة. 

يبين الجدول التالي التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة وفرعها "مصنع السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد 
البناء":

التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة (ل 51الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض من الترخيص نوع الترخيص 

الشركة السعودية للصناعات الجيرية 

السجل التجاري 
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية بمدينة 

الرياض
1010011738

1397/04/10هـ 
)الموافق

1977/03/30م(

1449/03/01هـ 
)الموافق

2027/08/03م(

وزارة التجارة -
مكتب السجل التجاري 

في مدينة الرياض
شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 
الصناعية 
بالرياض 
)الدرجة 
األولى( 

التزاماً بأحكام نظام السجل 
101000003891التجاري

1420/12/10هـ 
)الموافق

2000/02/16م(

1449/03/01هـ 
)الموافق

2027/08/03م(

الغرفة التجارية 
والصناعية بمدينة 

الرياض

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت 
إقراراها السنوي والتزمت 

بسداد الزكاة
1110199126

1443/09/16هـ 
)الموافق 

2022/04/17م(

1444/10/10هـ 
)الموافق 

2023/04/30م(

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة تسجيل 
في ضريبة 

القيمة المضافة

التزاًما بالنظام الضريبي 
3000566159المطّبق بالمملكة

1439/02/21هـ 
)الموافق

2017/11/10م(
هيئة الزكاة والضريبة بدون

والجمارك

شهادة اشتراك 
في التأمينات 
االجتماعية* 

التزاماً بنظام التأمينات 
48870848االجتماعية

1444/02/15هـ 
)الموافق

2022/09/11م(

1444/03/14هـ 
)الموافق

2022/10/10م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة التزام 
بنظام حماية 

األجور** 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 
بإيداع أجور العاملين لديها عن 
طريق البنوك المحلية والرفع 

المنتظم لملف األجور 

20012208012677
1444/01/16هـ 

)الموافق
2022/08/14م(

1444/03/18هـ 
)الموافق

2022/10/14م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل - الخدمات 
اإللكترونية(

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوبة منها 
وفق برنامج نطاقات

 200809-38000217
1444/01/12هـ 

)الموافق 
2022/08/10م( 

1444/04/14هـ 
)الموافق 

2022/11/08م( 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة - 

نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث تشير 
إلى أن الشركة في النطاق 

)األخضر مرتفع(

بدونبدون1-20952

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل - الخدمات 
اإللكترونية(

ترخيص منشأة 
صناعية

للترخيص بمزاولة نشاط 
صناعة األسمنت ومنتجات 

صلب نصف جاهزة
441110121886

1444/03/29هـ 
)الموافق 

2022/10/25م(

1449/05/25هـ 
)الموافق 

2027/10/25م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

رخصة تشغيل
منح اإلذن بتشغيل المنشأة 

وأن المرخص له بالتشغيل هو 
المشغل الحقيقي له

5781443613022622
1443/06/13هـ 

)الموافق 
2022/01/16م(

1444/06/23هـ 
)الموفق 

2023/01/16م(

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض من الترخيص نوع الترخيص 

رخصة منجم 
صغير****

إلجازة الشركة الستخدام 
خام الدولوميت من وادي أبو 

حداد - محافظة الخرج التابعة 
لمنطقة الرياض

رقم الرخصة: 3/83
رقم القرار: ق/937

1436/01/24هـ 
)الموافق

2014/11/17م(

1447/12/01هـ 
)الموافق

2026/05/18م(

وزارة البترول والثروة 
المعدنية*****

رخصة منجم 
صغير

إلجازة الشركة الستغالل خام 
الحجر الجيري من مجمع 

كسارات إم الغربان - محافظة 
الخرج التابعة لمنطقة الرياض

رقم الرخصة: 2/82
رقم القرار: ق/938

1436/01/24هـ 
)الموافق

2014/11/17م(

1448/05/16هـ 
)الموافق

2026/10/27م(

وزارة البترول والثروة 
المعدنية*****

تصرح بيئي 
للتشغيل

منح المنشأة موافقة بيئية 
8990للتشغيل في الموقع المحدد له

1442/04/18هـ 
)الموافق 

2020/12/03م(

1444/03/29هـ 
)الموافق 

2022/10/25م(

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

رخصة تشغيل

منح اإلذن بتشغيل المنشأة 
وأن المرخص له بالتشغيل هو 

المشغل الحقيقي له.
)خاصة بالعقد رقم 

)813014( في مجمع الفنار(

1356214421218018932
1442/12/18هـ 

)الموافق
2021/07/28م(

1443/12/18هـ 
)الموافق

2022/07/28م(

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية

شهادة أيزو

لإلفادة بأن نظام التشغيل 
والسالمة للشركة متوافق مع 

معايير:
ISO 45001: 2018

2023/07/28TUV AUSTRIAم 2021/07/29م 20116223014820

شهادة أيزو
لإلفادة بأن نظام البيئي 
للشركة متوافق مع معايير:

ISO 14001: 2015
2023/07/11TUV AUSTRIAم 2022/06/16م 20104223014775

شهادة أيزو
لإلفادة بأن نظام إدارة الشركة 

متوافق مع معايير:
ISO 9001: 2015

2023/06/17TUV AUSTRIAم 2014/06/18م 20100223014774

رخصة البلدية 

للترخيص بمزاولة نشاط 
تجاري )أنشطة المكاتب 
الرئيسية: اإلشراف على 

الوحدات األخرى في الشركة 
أو المؤسسة وإدارتها(

----

شهادة سالمة 
)تصريح الدفاع 

المدني(

التزاماً بشروط السالمة 
1-001000820-44الخاصة بالدفاع المدني

1444/02/19هـ 
)الموافق 

2022/09/15م(

1445/02/19هـ 
)الموافق

2023/09/04م(

المديرية العامة للدفاع 
المدني

فرع الشركة "مصنع السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء"

قيد فرع الشركة في سجل السجل التجاري
4030038260الشركات التجارية بمدينة جدة

1403/06/01هـ 
)الموافق 

1983/03/16م(

1445/05/29هـ 
)الموافق 

2023/12/13م(

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

جدة

شهادة عضوية 
في الغرفة 

التجارية

التزاماً بأحكام نظام السجل 
التجاري استخرجت الشركة 
شهادة عضوية في الدرجة 

األولى

141382
1430/11/19هـ 

)الموافق 
2009/11/07م(

1445/05/29هـ 
)الموافق 

2023/12/13م(
غرفة جدة 

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية*

التزاماً بنظام التأمينات 
48908921االجتماعية

1444/02/16هـ 
)الموافق

2022/09/12م(

1444/03/15هـ 
)الموافق

2022/10/11م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة سعودة***
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 

بنسبة التوطين المطلوبة منها 
وفق برنامج نطاقات

 105069-59184227
1444/01/12هـ 

)الموافق
2022/08/10م(

1444/04/14هـ 
)الموافق

2022/11/08م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرض من الترخيص نوع الترخيص 

شهادة تقييم 
كيان الشركة - 

نطاقات

تقييم كيان الشركة وفقاً 
لبرنامج نطاقات حيث تشير 
إلى أن الشركة في النطاق 

)األخضر المرتفع(

129622-9--

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية 

)مكتب العمل - الخدمات 
اإللكترونية(

ترخيص منشأة 
صناعية

للترخيص بمزاولة نشاط 
صناعة المواد والمنتجات 
الكيميائية وصناعة الطوب 

الرملي وكتل األرضيات 

431102115019
1443/03/07هـ 

)الموافق 
2021/10/13م(

1448/05/02هـ 
)الموافق 

2026/10/13م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

رخصة تشغيل 

منح اإلذن بتشغيل المنشأة 
وأن المرخص له بالتشغيل هو 

المشغل الحقيقي له
)خاصة بالعقد رقم 30952(

 5871444118027434
1444/01/18هـ 

)الموافق
2022/08/16م(

1445/07/21هـ 
)الموافق

2024/02/02م(

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية

تصريح بيئي 
للتشغيل****** 

منح المنشأة موافقة بيئية 
6566للتشغيل في الموقع المحدد له

1442/03/19هـ 
)الموافق 

2020/11/05م(

1444/02/28هـ 
)الموافق 

2022/09/23م(

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

المصدر: الشركة
شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.  *

شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة 60 يوماً بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.  **

شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أقصى وهي قابلة للتجديد إلكترونياً عند الطلب.  ***

لم يتم استغالل هذا المنجم كما بتاريخ هذه النشرة.  ****

تم تعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الطاقة.  *****

جاري العمل على تجديده، حيث تم تقديم طلب بالرقم 15237/1444 وتاريخ 1444/01/17هـ )الموافق 2022/08/15م(.  *****

هذا وتُلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 	1-1-

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي - 
بتاريخ  بموجب شهادة رقم )1010011738( وتاريخ 1397/04/10هـ )الموافق 1977/03/30م( والتي تنتهي صالحيتها 

1449/03/01هـ )الموافق 2027/08/03م(.
كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية الغرفة التجارية الصناعية )الدرجة األولى( - 

بموجب الشهادة رقم )101000003891( وتاريخ 1420/12/10)الموافق 2000/02/16م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 
1449/03/01هـ )الموافق 2027/08/03م(.

إن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية تسجيل فرعها لدى إدارة السجل التجاري في مدينة جدة بموجب الشهادة - 
رقم )4030038260( وتاريخ 1403/06/01هـ )الموافق 1983/03/16م(. كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري 
لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة جدة لفرعها بموجب الشهادة رقم )141382( وتاريخ 1430/11/19هـ )الموافق 

2009/11/07م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1445/05/29هـ )الموافق 2023/12/13م(.
الشركة لديها شهادة تسجيل عالمتها تجارية.- 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضري�بة والجمارك 	1-1-

والضريبية -  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  ملزمة  المملكة  في  تعمل  والتي  المسجلة  والشركات  المنشآت  من  كغيرها  الشركة 
خالل )120( يوماَ من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 
تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3000566159( وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي 
بالرقم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  زكاة  شهادة  على  وحصلت  2020م،  ديسمبر   31 في  المنتهية  الفترة  عن 
)1110199126( وتاريخ 1443/09/16هـ )الموافق 2022/04/17م( وهي صالحة حتى تاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 

2023/04/30م(. 
تجدر اإلشارة إلى أّن قيمة الزكاة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قد بلغت مليون ومائة وثالثة - 

وثالثمائة  ألف  وستون  وواحد  وخمسمائة  مليون  وقدره  ومبلغ  ريال سعودي   )1,183,150( وخمسين  ومائة  ألف  وثمانين 
وثمانية وتسعون )1,561,398( ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. 
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بتاريخ 1435/03/21هـ )الموافق 2014/01/22م(، أرسلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )مصلحة الزكاة والدخل آنذاك( - 
خطاب إلى الشركة إلبالغها عن فروقات زكوية مستحقة عن الفترة الممتدة من 2008/01/01م حتى 2011/12/31م، 
قدرها عشرة ماليين ومائتان وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون )10,291,424( ريال سعودي. تقدمت الشركة 
باعتراض على الربط الزكوي الضريبي لألعوام )2008( إلى )2011( أمام مصلحة الزكاة والدخل بتاريخ 1435/05/17هـ 
إحالة  تمت  وعليه  2016/01/18م(  )الموافق  1437/04/08هـ  بتاريخ  االعتراض  رفض  وتم  2014/03/18م(  )الموافق 
الطلب إلى لجنة االعتراض االبتدائية بتاريخ 1437/04/29هـ )الموافق 2016/02/08م( وتم تعيين موعد جلسة لمناقشة 
االعتراض بتاريخ 1438/04/24هـ )الموافق 2017/01/22م(. وبتاريخ 1438/06/27هـ )الموافق 2017/03/26م( صدر 
قرار اللجنة برفض اعتراض المكلف، وبموجبه قدمت الشركة خطاب ضمان إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمبلغ 
المطلوب. تمثلت الفروقات في فروق زكوية بمبلغ حوالي سبعة ماليين وثمانمائة ألف )7,800,000( ريال سعودي وفروقات 
عن ضرائب استقطاع وأرباح رأسمالية بمبلغ مليونين وأربعمائة ألف )2,400,000( ريال سعودي وتم تقسيط الفروقات وتم 
تسديد القسط األخير خالل عام 2021م، ولم تستلم الشركة الربوط الزكوية عن عام 2012م حتى 2020م والتي ما زالت 

قيد الدراسة من قبل الهيئة حتى تاريخ هذه النشرة. 
الزكوي عن عام -  الفحص  بدأ  العام 2022م  بداية  بالمتطلبات. ومع  تزويدها  وتم  الزكاة فحص عام 2016م  طلبت هيئة 

2016م وكانت نتيجة الفروقات الزكوية بمبلغ خمسمائة وستة وعشرين ألف وأربعمائة وستين )526,460( ريال سعودي، 
تم االعتراض وتم خصم مبلغ مائة وألف ومائة وخمسة وثمانين )101,185( ريال سعودي وتم سداد المبلغ المطلوب وقدره 
أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وسبعون )425,274( ريال سعودي بعد رفض الهيئة طلب الشركة تقسيط 
المبلغ وتم الربط النهائي حتى عام 2016م. علماً أن الشركة قد قامت بتكوين مخصص الزكاة بلغ مليون وخمسمائة وواحد 

وتسعين ألف وستمائة وستين )1,591,660( ريال سعودي كما في 30 ديسمبر 2021م.
الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت - 

الرقم الضريبي )300056615900003( وتاريخ 1439/02/21هـ )الموافق 2017/11/10م(. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية -1-1-

لشهادة -  وفقاً  الموحد )1-20952(  بالرقم  العمل(  )مكتب  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  لدى  فتح ملف  تم 
السعودة. وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، تستفيد الشركة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم 
والتي  )الموافق 2022/08/10م(  وتاريخ 1444/01/12هـ  الرقم )200809-38000217(  السعودة ذات  استخراج شهادة 
تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م( لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة 
منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )29.80%( وتقع في النطاق )األخضر المرتفع( وهي مصنفة على أنها منشأة متوسطة 

)فئة ج(.
 --9( الموحد  بالرقم  العمل(  )مكتب  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  لدى  الشركة  لفرع  ملف  فتح  تم  كما 

129622( وفقاً لشهادة السعودة. وكما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، تم استخراج شهادة السعودة ذات الرقم )59184227-
105069( وتاريخ 1444/01/12هـ )الموافق 2022/08/10م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 
2022/11/08م(، لإلفادة بأن فرع الشركة ملتزم بنسبة التوطين المطلوبة منه وفق برنامج نطاقات والبالغة )%26.66( 

ويقع في النطاق )األخضر المرتفع(، وتم تصنيف الفرع على أنه منشأة متوسطة )فئة ج(.
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم - 

)484789( وتاريخ 1443/02/07هـ )الموافق 2021/09/14م(. 
رقم -  التزام  شهادة  بموجب  وذلك  لديها  العاملين  ألجور  المنتظم  والرفع  األجور  حماية  بنظام  ملتزمة  الشركة 

)20012208012677( وتاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( وهي صالحة حتى 1444/03/18هـ )الموافق 
2022/10/14م(.

وفق بيانات شهر أغسطس 2022م، الشركة ملتزمة بنظام حماية األجور وقد بلغت نسبة االلتزام )100%( وذلك وفقاً لتقرير - 
صادر عن منصة )ُمدد(.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية  -1-1-

عدد -  بلغ  وقد   ،)10061709( االشتراك  رقم  بموجب  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى  للشركة  ملف  فتح  تم 
المشتركين على رأس العمل )92( مشترك سعودي و)212( مشترك غير سعودي، وفقاً لشهادة االشتراك لدى المؤسسة 
لغاية  )الموافق 2022/09/11م( وهي صالحة  وتاريخ 1444/02/15هـ  للتأمينات االجتماعية رقم )48870848(  العامة 

1444/03/14هـ )الموافق 2022/10/10م(. 
تم فتح ملف لفرع الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب رقم االشتراك )100004232(، وقد بلغ - 

عدد المشتركين على رأس العمل )7( مشترك سعودي و)22( مشترك غير سعودي، وفقاً لشهادة االشتراك لدى المؤسسة 
لغاية  )الموافق 2022/09/12م( وهي صالحة  وتاريخ 1444/02/16هـ  للتأمينات االجتماعية رقم )48908921(  العامة 

1444/03/15هـ )الموافق 2022/10/11م(.
بلغت قيمة االشتراكات المسددة عن عام 2021م مبلغاً وقدره )153,438( ريال، والذي يمثل قيمة اشتراكات فرع الشركة - 

بمدينة جدة المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية -1-1-

لدى الشركة وفرعها ترخيصين صناعيين صادرين عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبالنسبة لاللتزامات المستمرة - 
حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُلزم الوزارة الجهات المرخصة االلتزام بالشروط اآلتية وذلك من أجل 

المحافظة على الترخيص:
االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.. 1
عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.. 2
االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة اإللكتروني.. 3
التزام مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات . 4

والمقاييس.
االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.. 5
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة.. 6
أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفًقا لألصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يزود الوزارة . 7

بالميزانية العمومية مصادق عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.
عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.. 8
تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.. 9

السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي واالطالع على السجالت والمستندات والحسابات ومراقبة عملية . 10
اإلنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع.

ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي.. 11
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فيما يلي نبذة عن الترخيصين الصناعيين الذين حصلت عليهما الشركة وفرعها:

التراخيص الصناعية (ل 52الجدول رقم )

النشاط الصناعينوع الترخيص

الطاقة 
اإلنتاجية 

السنوية وفق 
الترخيص 

الطاقة اإلنتاجية الفعليةالطاقة اإلنتاجية المتاحة 
نسبة الطاقة اإلنتاجية الفعلية 
من إجمالي الطاقة اإلنتاجية 

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالمتاحة

30 يونيو 2021م2020م
30 يونيو 2021م2020م2022م

30 يونيو 2021م2020م2022م
2022م

ترخيص 
منشأة 

صناعية

88.89%90.91%89.09%240,000275,000275,000135,000245,000250,000120,000 طنجير حي )كتل(

الشركة السعودية 
للصناعات 

الجيرية
 441110121886

1444/03/29هـ 
)الموافق 

2022/10/25م( 

1449/05/25هـ 
)الموافق 

2027/10/25م( 

90.91%95.55%93.30%40,00045,00045,00022,00042,00043,00020,000 طنجير مطفي

91.11%91.18%89.41%150,000170,000170,00090,000152,000155,00082,000 طنكربونات كالسيوم

88.89%96.84%94.74%80,00095,00095,00045,00090,00092,00040,000 طنجير حي )مطحون(

20.00%20.50%21.00%180,000200,000200,00095,00042,00041,0001,900 طنطوب رملي جيري 

ترخيص 
منشأة 

صناعية 

كربونات الكالسيوم 
88.00%98.08%94.23%48,00052,00052,00025,00049,00051,00022,000 طنالمعبأة 

مصنع السعودية 
للطوب الرملي 
الجيري ومواد 

البناء

431102115019
1443/03/07هـ 

)الموافق 
2021/10/13م( 

1448/05/02هـ 
)الموافق 

2026/10/13م(
صناعة الطوب الرملي 

وكتل األرضيات 
وبالطات األسقف 
وبوتقات المداخن

81.82%84.44%84.44%36,00045,00045,00022,00038,00038,00018,000 م3

المصدر: الشركة

تجدر اإلشارة إلى أنه في حال تجاوز الطاقة اإلنتاجية السنوية الحد المحدد بموجب الترخيص، تكون الشركة مخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس - 
التعاون الخليج العربية التي تفرض على صاحب المشروع الصناعي بموجب المادة )23( منه تقديم طلب إلى اإلدارة لتعديل البيانات المتعلقة بالطاقة اإلنتاجية خالل 60 يوماً على األكثر من تاريخ 
حدوث أي تغيير في بيانات الترخيص ومن ضمنها الطاقة اإلنتاجية الفعلية والطاقة اإلنتاجية. إن مخالفة أي من أحكام الالئحة التنفيذية تؤدي إلى الجزاءات المنصوص عليها في المادة )26( من 

الالئحة التنفيذية: )1( اإلنذار اإلداري إلنهاء المخالفة، )2( إغالق المشروع الصناعي إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة أو )3( إلغاء الترخيص الصناعي.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -1-1-
لدى الشركة وفرعها رخص تشغيل )عدد 3( صادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(. وبالنسبة لاللتزامات 

المستمرة حسب متطلبات )ُمدن(، تلزم ُمدن الجهات المرخصة االلتزام بالشروط اآلتية وذلك من اجل المحافظة على الترخيص:

تمنح الرخصة اإلذن بتشغيل المنشأة وأن المرخص له بتشغيل هذه المنشأة هو المشغل الحقيقي له وفق كيانه القانوني . 1
وتراخيصه وسجالته وال يحق لصاحب المنشأة التنازل عن التشغيل والرخصة أو أي جزء منها للغير.

يلتزم المرخص له بالتقيد بالشروط وااللتزامات وبكافة األنظمة واللوائح والشروط والتعليمات الصادرة من" مدن"، ويتم . 2
الرجوع لألنظمة واللوائح السارية المفعول المعمول بها في المملكة العربية السعودية فيما لم يرد بشأنه تنظيم لدى" مدن."

يلتزم المرخص له بتجديد هذه الرخصة خالل مدة ال تزيد عن 15 يوما بعد انتهائها.. 3
التعاقد مع جهة معتمدة من الدفاع المدني للقيام بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة مكافحة الحريق/ والسالمة.. 4
التأكد من فعالية نظام مكافحة اإلطفاء/ السالمة وارتباطه بلوحة تحكم رئيسية.. 5
مطابقة نظام مكافحة الحريق للمخططات المعتمدة للمصنع.. 6
التأكد من أن مخارج طوارئ كافية ومطابقة للمواصفات.. 7
تطبيق اشتراطات السالمة أثناء تخزين ونقل المواد الكيميائية والغازات الخطرة.. 8

فيما يلي نبذة عن رخص التشغيل التي حصلت عليها الشركة وفرعها:

رخص التشغيل (ل 53الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

رخصة تشغيل
منح اإلذن بتشغيل المنشأة 
وأن المرخص له بالتشغيل 

هو المشغل الحقيقي له

الشركة السعودية 
5781443613022622للصناعات الجيرية

1443/06/13هـ 
)الموافق 

2022/01/16م(

1444/06/23هـ 
)الموافق

2023/01/16م(

رخصة تشغيل

منح اإلذن بتشغيل المنشأة 
وأن المرخص له بالتشغيل 

هو المشغل الحقيقي له
)خاصة بالعقد رقم 30952(

مصنع الشركة 
السعودية للطوب 

الرملي الجيري ومواد 
البناء

 5871444118027434
1444/01/18هـ 

)الموافق
2022/08/16م(

1445/07/21هـ 
)الموافق

2024/02/02م(

رخصة تشغيل*
منح اإلذن بتشغيل المنشأة 
وأن المرخص له بالتشغيل 

هو المشغل الحقيقي له

مصنع الشركة 
السعودية للصناعات 

الجيرية
1356214421218018932

1442/12/18هـ 
)الموافق

2021/07/28م(

1443/12/29هـ 
)الموافق

2022/07/28م(
المصدر: الشركة
قيد اإلجراء  *
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية* -1-1-
لدى الشركة رخصة منجم صغير )عدد 2( صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية. 

وبالنسبة لاللتزامات المستمرة حسب متطلبات الوزارة، فهي تلزم الجهات المرخصة االلتزام بالشروط اآلتية وذلك من أجل المحافظة على 
الترخيص:

يجب على الشركة:. 1

تقــدم للــوزارة دراســة تقويــم التأثيــرات البيئيــة معــدة مــن قبــل متخصصيــن فــي هــذا المجــال وذلــك مــن ثــالث نســخ - 
أصليــة تلــزم بموجبهــا الشــركة باتخــاذ جميــع الوســائل واالحتياطــات الالزمــة فــي جميــع األوقــات للحفــاظ علــى مصــادر 

الميــاه والبيئــة والحيــاة الفطريــة وحمايتهــا مــن أي مخلفــات خطــرة أو أي ضــرر بيئــي.
التقيــد وااللتــزام بأنظمــة البيئــة المعمــول بهــا فــي المملكــة، واتخــاذ جميــع احتياطــات األمــن والســالمة فــي بنــاء - 

وصيانــة منشــآتها وااللتــزام بالمحافظــة علــى ســالمة وصحــة موظفيهــا وجميــع األشــخاص اآلخريــن المخوليــن نظامــاً 
بدخــول منطقــة الرخصــة.

إعادة تأهيل منطقة الرخصة، والمحافظة عليها وتركها سليمة وبحالة جيدة.- 
ينبغي على الشركة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع وتقديم ثالث نسخ أصلية للوزارة قبل الشروع في أعمال . 2

وطرق  السنوية،  التشغيل  وتكاليف  االستثمار  من  والعائد  للمشاريع  الرأسمالية  التكلفة  تقديرات  تتضمن  وأن  التحجير، 
التحجير والمعطيات الفنية والمالية واإلحصائية للمشروع، وأن تكون الدراسة متناسقة مع حجم المشروع.

يجب على الشركة إبالغ الوزارة في حالة العثور على آثار ثابتة أو منقولة، وعدم التعرض ألي آثار أو نقلها من مكانها ويجب . 3
المحافظة عليها.

الذي . 4 بالشكل  التعدين  المتعارف عليها في صناعة  الحديثة  الفنية  الطرق  تنفيذ عملياتها مستخدمة  الشركة  يجب على 
يحفظ المصادر الطبيعية من الضرر ويحول دون تبذيرها وضياعها، وعليها أن تدير جميع عمليات التحجير بمثابرة وكفاية 

واستمرار.
على الشركة إرسال تقرير سنوي للوزارة عن مدى تقيدها ببرنامج المحافظة على البيئة والنتائج المتحققة من جراء ذلك. . 5

كما يتعين على الشركة تزويد الوزارة بأي تقارير تتضمن معلومات إضافية قد تطلبها الوزارة. ويتعين على الشركة تزويد 
الوزارة سنوياً باإلنتاج الفعلي للمواد، ويخضع ذلك للتفتيش الدوري من قبل الوزارة.

والجودة . 6 األداء  المحلية ما دامت مستويات  الخدمات  للمقاولين وغيرهم من مقدمي  األولوية  الشركة إعطاء  يجب على 
ووقت التسليم لديهم مماثلة لمستويات اآلخرين وإعطاء األفضلية للسلع والمواد والمعدات واآلالت والمواد االستهالكية 
المصنوعة محلياً ما دامت جودتها ووقت تسليمها مماثلين لجودة ووقت تسليم تلك السلع والمواد والمعدات واآلالت والمواد 

االستهالكية المتوافرة عالمياً.
ينبغي على الشركة أن توظف المواطنين السعوديين وفقاً لألنظمة المرعية. وتعد الشركة برنامجاً نظرياً وعملياً لتدريب . 7

السعوديين توافق عليه الوزارة.
على الشركة أن تمسك في مقرها الرئيسي الدفاتر والسجالت التشغيلية والمالية وفقاً للممارسات واإلجراءات التي توافق . 8

عليها الوزارة بما في ذلك سجالت خاصة باإلنتاج من منطقة الرخصة. ويجب أن تقوم إحدى مؤسسات التدقيق المرخصة 
العاملة في المملكة بتدقيق البيانات المالية للشركة وأن تقدم هذه البيانات إلى الوزارة حال توافرها، على أال يتجاوز ذلك 

بأي حال تسعين )90( يوماً بعد انتهاء كل سنة.

كما حددت شروط وأحكام الرخصة الممنوحة، الحاالت التي يجوز فيها للوزارة إنهاء الرخصة وهي:

تأخر الشركة لمدة مائة وخمسين يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.. 1
تقديم الشركة معلومات غير صحيحة للوزارة.. 2
عدم قيام الشركة خالل مدة ستين )60( يوماً بعد تسليم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها نظام . 3

االستثمار التعديني والئحته التنفيذية أو هذه الرخصة.
تأخر الشركة أكثر من ستين )60( يوماً بعد تسليم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسالمة . 4

موظفيها أو اآلخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.
تأخر الشركة مدة ستين )60( يوماً من تاريخ تسلمها إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على . 5

البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع األثرية.
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فيما يلي نبذة عن رخصتي المنجم:

رخص منجم صغير(ل 54الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

رخصة منجم صغير**
إلجازة الشركة الستخدام خام الدولوميت 

من وادي أبو حداد - محافظة الخرج التابعة 
لمنطقة الرياض

رقم الرخصة: 3/83
رقم القرار: ق/937

1436/01/24هـ )الموافق
2014/11/17م(

1447/12/01هـ )الموافق
2026/05/18م(

رخصة منجم صغير
إلجازة الشركة الستغالل خام الحجر الجيري 

من مجمع كسارات إم الغربان - محافظة 
الخرج التابعة لمنطقة الرياض

رقم الرخصة: 2/82
رقم القرار: ق/938

1436/01/24هـ )الموافق
2014/11/17م(

1448/05/16هـ )الموافق
2026/10/27م(

المصدر: الشركة 
تم تعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة الطاقة  *

كما بتاريخ هذه النشرة، أفادت الشركة بأن رخصة هذا المنجم سارية إال أنه وفقاً لخطة اإلنتاج لم يتم استغالله. وبناًء عليه ال يوجد تقارير مصادق عليها من طرف ثالث وفق متطلبات   **
وزارة الصناعة والثروة المعدنية بخصوصه

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة -1-1-
لدى الشركة وفرعها تصاريح بيئية للتشغيل )عدد 2(، صادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. وبالنسبة لاللتزامات المستمرة التي 

تفرضها الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة على الجهات المرخصة، فهي تلزمها بالشروط اآلتية من أجل المحافظة على التراخيص:

االلتزام بالمقاييس واالشتراطات والمعايير الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وتقديم تقرير التزام بيئي كل . 1
ستة أشهر للهيئة واالحتفاظ بنسخة منه في السجل البيئي للشركة. 

السماح للفنيين والمختصين بالدخول إلى المنشأة في أي وقت.. 2
في حالة أي تغيير أو تعديل على النشاط ومهام المنشأة أو نوعية الخام أو اإلنتاج أو عند عمل أي توسعة أو إضافة للمشروع . 3

دون ابالغ هيئة األرصاد مسبقاً فان الموافقة البيئية تعتبر الغية.
التصنيع . 4 أو استرجاع أي مخلفات صناعية ضمن عمليات  الرغبة في استخدام  عند  يجب اشعار هيئة األرصاد مسبقاً 

واطالع مختصي الهيئة على التقنية والطريقة المتبعة في هذا الخصوص.
يحق للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المنشاة بالنظام العام للبيئة واالشتراطات . 5

والمعايير البيئية.
تكون موافقة هيئة األرصاد خاصة بموقع محدد وفي حال تغيير الموقع يلزم الحصول على موافقة بيئية للموقع الجديد.. 6
التخلص من المخلفات وذلك بالتعاقد مع إحدى الجهات المختصة وإرفاق سندات اإلنجاز موضح فيها كمية المحلفات . 7

وتدوينه بالسجل البيئي.
إلزام العمال التقيد باالشتراطات الصحية والسالمة المهنية.. 8
موافقة الجهات ذات العالقة على الموقع لممارسة النشاط.. 9

التصاريح البيئية للتشغيل(ل 55الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

تصريح بيئي للتشغيل
منح المنشأة موافقة 
بيئية للتشغيل في 
الموقع المحدد له

الشركة السعودية للصناعات 
8990الجيرية

1442/04/18هـ 
)الموافق 

2020/12/03م(

1444/03/29هـ 
)الموافق 

2022/10/25م(

تصريح بيئي للتشغيل
منح المنشأة موافقة 
بيئية للتشغيل في 
الموقع المحدد له

مصنع السعودية للطوب الرملي 
6566 الجيري ومواد البناء

1442/03/19هـ 
)الموافق 

2020/11/05م(

1444/02/28هـ 
)الموافق 

2022/09/23م(
المصدر: الشركة
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ملخص النظام األساسي -1-

تتضمن هذه الفقرة أبرز النصوص التي تضمنها النظام األساسي، علماً أنه ال يجب االعتماد على هذا الملخص اعتماداً تاماً عوضاً عن 
النظام األساسي الكامل والذي يمكن معاينته في المقر الرئيسي للشركة أو عبر مستشارها المالي.

الت�أسيس:
تؤسس طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

االكت�تا	 في األسهم:
اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة )20,000,000 سهم( فقط عشرين مليون سهم ودفعوا قيمتها كاملة. 

األسهم الممتازة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبًقا لألسس التي تضعها وزارة التجارة أن تصدر أسهماً ممتازة بما ال يتجاوز 10% من رأس 
المال أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في 
التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية 

من األرباح الصافية للشركة بما ال يقل عن 5% من القيمة االسمية للسهم بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لألرباح. 

بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة:
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه 
الجهة  التي تحددها  الضوابط  العلني بحسب  المزاد  بيع األسهم في  إبالغه بخطاب مسجل  أو  اإللكتروني  البريد  أو  الفاكس  عن طريق 

المختصة. 

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه - 
المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في 
هذا الشأن. 

وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل - 
األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد. 

إصدار األسهم:
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة 
يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في 
مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون 

هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

تداول األسهم:
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منها عن إثني عشر شهراً من 

تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفًقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين 
في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين 

اآلخرين. 
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شهادات األسهم
تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء 
المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص، رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ 
القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة وقيمة راس المال وعدد األسهم الموزع عليها وقيمة السهم االسمية والمبالغ المدفوع منها وغرض 

الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجب أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

زيادة ر	س المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد . 1

دفع كامال. وال يشترط أن يكون راس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت 
مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في . 2
الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم 

المخصصة للعاملين.
باالكتتاب . 3 األولوية  المال،  زيادة رأس  بالموافقة على  العادية  العامة غير  الجمعية  للسهم وقت صدور قرار  المالك  للمساهم 

باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد 
المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. . 4
يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال . 5

إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 
مع مراعاة ما ورد في الفقرة )4( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه . 6

من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 
األسهم الجديدة، ويوّزع الباقي من األسهم الجديدة على َحَملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه 
من حقوق أولوية من إجمالي الحقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 
األسهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية 

على غير ذلك.

تخفيض ر	س المال: 
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسون( من نظام الشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال 
بعد تالوة تقرير خاص تعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة لها وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه 

االلتزامات. 

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ 
نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة 

مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له نظاًما كافياً للوفاء به إذا كان آجاًل.

إدارة الشركة: 
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )7( سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. 

ويجوز إعادة انتخابهم لفترة مماثله. 
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انتهاء عضوية المجلس: 
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية 
العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة 
بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، 

وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر في المجلس: 
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات 
في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة، خالل خمسة أيام عمل من 
تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط 
الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية 

األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً، النتخاب العدد الالزم من األعضاء. 

مكافأة 	عضاء المجلس: 
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في المادة السابعة واألربعون من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات 
ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين 
أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وان يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي 

حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

اجتماعات المجلس: 
يجتمع مجلس اإلدارة )4( مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة بالفاكس أو البريد اإللكتروني ويجب على رئيس 

المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

نصا	 اجتماع المجلس: 
ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره )4( أعضاء على األقل، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في 

حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية: 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. . 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد. . 2
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. . 3

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه. وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

مداوالت المجلس: 
وتدون هذه  السر  وأمين  الحاضرون  اإلدارة  وأعضاء مجلس  المجلس  رئيس  يوقعها  في محاضر  وقراراته  اإلدارة  مداوالت مجلس  تثبت 

المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر. 

ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة.

حضور الجمعيات: 
لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن 

يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. 

اختصاصات الجمعية العامة العادية:
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على 
األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
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اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: 
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في 

األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. 

دعوة الجمعيات: 
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركة واألنظمة المعمول بها، وعلى مجلس اإلدارة 
أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )5%( من رأس 
المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب 

مراجع الحسابات. 

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوماً 
على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة 

وجدول األعمال إلى الوزارة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر. 

سجل حضور الجمعيات: 
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد 

الجمعية. 

نصا	 اجتماع الجمعية العامة العادية: 
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب 

الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين اختيار أحد الخيارين: 

أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع . 1
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. 

أن توجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص . 2
عليها في المادة )الثانية والثالثون( من هذا النظام. 

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

نصا	 اجتماع الجمعية العامة غير العادية: 
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 

االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين: 

أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع . 1
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. 

أن توجه الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )الثانية والثالثون( من هذا النظام. . 2

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. 

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الثانية 
والثالثون( من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. 

التصويت في الجمعيات: 
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت 

التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة.
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قرارات الجمعيات: 
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً 
متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساسي أو باندماجها مع 

شركة أخرى، فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع. 

المناقشة في الجمعيات: 
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى 

المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذاً. 

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر: 
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك 

في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد 
دارت في  التي  للمناقشات  وافية  أو خالفتها وخالصة  عليها  وافقت  التي  األصوات  اتخذت وعدد  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات 

االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 

لجنة المراجعة: 

تشكيل اللجنة: 

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من )3( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين 
أو غيرهم، ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. 

نصا	 اجتماع اللجنة: 

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح 
الجانب الذي صوت مع رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة: 

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 

اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 

تقاري�ر اللجنة: 

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن 
وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل 
في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسًخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة 

بواحد وعشرين يوم على األقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. 

مراجع الحسابات: 

تعي�ين مراجع الحسابات: 

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية 
سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت 

غير مناسب أو لسبب غير مشروع. 
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صالحيات مراجع الحسابات: 

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي 
يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة 
أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر 

المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر. 

حسابات الشركة وتوزيع األرباح: 

السنة المالية: 

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ قيدها بالسجل 
التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. 

الوثائق المالية: 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي . 1
عن السنة المالية المنقضية، ويّضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف 

مراجع الحسابات قبل الموقع المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل. 
إليها في الفقرة )1( من هذه . 2 الوثائق المشار  التنفيذي ومديرها المالي  يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها 

المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد 
وعشرين يوماً على األقل. 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات ما . 3
لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.

توزيع األرباح لألسهم الممتازة: 

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة . 1
)114( من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقا لحكم المادة )114( من نظام الشركات، من األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، . 2
إما  تقرر  أن  الشركات،  نظام  )89( من  المادة  ألحكام  والمنعقدة طبقاً  األسهم،  الخاصة ألصحاب هذه  للجمعية  يجوز  فإنه 
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب 
مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن 

السنوات السابقة.

خسائر الشركة: 

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في . 1
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً 
بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة 
وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى 
الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا 

نظام الشركات. 
وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق من هذه المادة أو إذا اجتمعت وتعذر 
عليها إصدار قرار في الموضوع أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل 

زيادة راس المال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 
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المنازعات:

دعوى المسؤولية:

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر 
خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة 
بعزمه على رفع الدعوى. مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به. ويجوز تحميل الشركة النفقات التي نكلفها 

المساهم إلقامة الدعوي أياً كانت نتيجتها بالشروط اآلتية:

إذا أقام الدعوى بحسن نية.. 1
إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ثالثين يوماً.. 2
إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء على حكم المادة )79( من نظام الشركات.. 3
أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.. 4

شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية، أو الممتازة، أو رهنها، أو بيعها وفقا للضوابط التي تحددها الجهات النظامية المختصة . 1

وال يكون السهم الخزينة التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
ويجوز للشركة شراء أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقا للشروط والضوابط التي . 2

تحددها األنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
يجوز رهن األسهم وفقا للضوابط التي تضعها الجهات النظامية المختصة ويكون للدائن المرتهن حق قبض األرباح واستعمال . 3

الحقوق المتصلة بالسهم - ما لم ينص عقد الرهن على غير ذلك - ولكن ال يجوز للدائن المرتهن حق حضور اجتماعات 
الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

حل الشركة وتصفيتها: 

انقضاء الشركة: 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية. ويصدر قرار التصفية االختيارية من 
الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته 
والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي 
وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى 
أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع 

اختصاصات المصفي. 

	حكام ختامية: 
يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام. 

يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه. 
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االتفاقيات والعقود الجوهرية  -1-

تعامالت مع 	طراف ذات عالقة 	1-1-
لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة وقد التزمت الشركة بأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافسي تجاري بحّت يضمن حقوق 

المساهمين. يبّين الجدول التالي أبرز ما تضمنته تعامالت الشركة مع أطراف ذات العالقة. 

التعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق القوائم المالية للعام 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م(ل 56الجدول رقم )

رصيد أول السنة طبيعة العالقةالعالقةطرف ذو عالقة
)ريال سعودي(

الحركة المدينة 
)ريال سعودي(

الحركة الدائنة 
)ريال سعودي(

رصيد آخر السنة
)ريال سعودي(

الحركة خالل 
فترة الستة أشهر 

المنتهية في 
2022/06/30م

الشركة السعودية 
للطوب العازل

شركة مستثمر 
--5,721,516136,8405,834,15224,204معامالت تجاريةفيها بنسبة %50

5,721,516136,8405,834,15224,204اإلجمالي

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

الطرف ذو العالقة 
طبيعة العالقة

كما في 
2022/06/30م

طبيعة المعاملة
كما في 

2021/12/31م

رصيد التعامالت )ريال سعودي(

كما في
2022/06/30م

كما في
2021/12/31م

كما في
2020/12/31م

5,9031,294245,853معامالت باإلنابةشركة تابعة الشركة السعودية للطوب العازل

1,294245,853اإلجمالي
المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/06/23هـ )الموافق 2022/01/26م(، وافقت الجمعية العامة المنعقدة على التعامالت التي تمت مع الشركة - 
السعودية للطوب العازل خالل العام 2020م.

وبتاريخ 1444/04/06هـ )الموافق 2022/10/31م(، وافقت الجمعية العامة العادية على التعامالت التي تمت مع الشركة - 
السعودية للطوب العازل )والتي لعضو مجلس اإلدارة د. عادل خالد الصبيح مصلحة فيها حيث يمثل المساهم/ شركة 
الصناعات الوطنية الكويتية التي تملك نسبة )50%( من رأس مال الشركة السعودية للطوب العازل( في مجلس إدارة الشركة 
السعودية للصناعات الجيرية وقد بلغت قيمة هذه التعامالت خالل الفترة من 2022/01/01م وحتى 2022/06/30م مبلغ 
سبعمائة وتسعة وخمسين ألف وثمانية )759,008( ريال سعودي وبلغ الرصيد مبلغ خمسة آالف وتسعمائة وثالثة )5,903( 
ريال سعودي، وهذه األرصدة والمعامالت الناتجة عن التعامالت هي عبارة عن سداد مبالغ مديونيات على الشركة وإيداع 

مبالغ محصلة مستحقة للشركة. علماً أنه ال توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية فيما يخص هذه التعامالت.
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عقود اإليجار  	1-1-
أبرمت الشركة ثالثة عقود إيجار بصفتها مستأجرة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )المؤجر( لغرض استعمالها لمزاولة 
نشاطها الصناعي على األرض الصناعية المستأجرة. علماً أن عقًدا من العقود الثالث قد انتهت مدته عام 2017م، في حين أّن العقدين 
الثانيين مبرمين لغاية عام 2030م وقد قامت الشركة بتسجيل هذه العقود على منصة EMODON التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية.

فيما يلي نبذة عن هذه العقود:

قائمة العقارات المستأجرة(ل 57الجدول رقم )

العقارالموقعالمؤجرالرقم
نوع 

استخدام 
العقار

القيمة 
اإليجارية 
اإلجمالية

مالحظةالتجديدمدة العقد

1

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

قطعة األرض الصناعية رقم 
)0020C00064( رقم

أرض 
صناعية

)240,080(
ريال سعودي 

سنوياً

يبدأ العقد بتاريخ 
1440/04/6هـ )الموافق 
2018/12/13م( وينتهي 
بتاريخ 1452/04/05هـ 

)الموافق 2030/08/05م(.

-

استحصل المستأجر 
على رخصة تشغيل 

باسم مصنع 
الشركة السعودية 

للصناعات الجيرية 
إلنشاء مصنع 

للمواد الكيميائية 
والمنتجات 
الكيميائية

2

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

قطعة األرض رقم 
)00200000230(

أرض 
صناعية

)240,080(
ريال سعودي 

سنوياً

)8( سنوات
تبدأ بتاريخ 1430/10/18هـ 
)الموافق 2009/10/07م( 

وينتهي بتاريخ 
1438/10/17هـ 

)الموافق2017/07/11م(.

-
انتهت مدة العقد ولم 
يتم االطالع على ما 

يفيد تجديده.

3

الهيئة 
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

المدينة 
الصناعية 
الثانية - 
الرياض

قطعة األرض رقم 
)C2: 3+4+5+6+7+8+9+10(

أرض 
صناعية

)1,201,560(
ريال سعودي 

سنوياً

ينتهي هذا العقد بتاريخ 
 1452/08/26هـ

)الموافق 2030/12/22م(.
-

-تم االطالع على 
ملحق بالشروط 

البيئية لبناء المصنع

المصدر: الشركة
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االتفاقيات والعقود الجوهرية األخرى -1-1-
لتقديم الخدمات الصناعية والدعم وإدارة وإعداد  في إطار ممارستها ألعمالها، أبرمت الشركة عدًدا من االتفاقيات والعقود الجوهرية 

المشاريع مع جهات خاصة باإلضافة إلى جهات حكومية وشبه حكومية وفًقا لما يلي:

عقود مع كيانات ومنشآت خاصة:  	

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الجيرية خمسة عشر )15( اتفاقية وعقود مع كيانات ومنشآت خاصة، وتختلف أنواع هذه االتفاقيات 
والعقود بين البيع، واإلمداد، والخدمات، والتوريد والتصنيع، والتطوير والتشغيل، والمقاوالت، وغيرها من العقود. وفيما يلي جدول يلّخص 

المعلومات المتعلقة بمختلف أنواع هذه االتفاقيات والعقود مع الكيانات والمنشآت الخاصة:

ملخص اتفاقيات وعقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت خاصة(ل 58الجدول رقم )

قم
الطرف تاريخ العقدنوع العقدالر

مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانياألول

عقود جوهرية 

اتفاقية 1
إمداد غاز

 1437/10/09هـ
)الموافق 2016/07/24م(

شركة لتوزيع 
الغاز* 

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

اتفاقية إمداد الغاز 
الجاف )غاز البيع(

تم تحديد المبلغ 
بالريال السعودي لكل 
مليون وحدة حرارية 

بريطانية وذلك كتعرفة 
خدمة توزيع الغاز 

المقررة من قبل الوزارة

خمسة )5( سنوات ميالدية 
قابلة للتجديد

 1432/08/02هـاتفاقية بيع* 2
)الموافق 2011/07/30م(

شركة الزيت 
العربية 
السعودية

الشركة 
السعودية 

للطوب الرملي 
ومواد البناء

بيع كميات محددة 
من المنتجات 

البترولية وتسليمها 
إلى المشتري 
بالمواصفات 

المعتمدة لدى البائع

يتم تحديد السعر 
المقرر أن يدفعه 
المشتري مقابل 

المنتجات على أساس 
األسعار السائدة في 

تاريخ تسليم المنتجات 
للمشتري

سنة واحدة

اتفاقية 3
شراء وتوريد

 1442/11/21هـ
)الموافق 2021/07/01م(

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

شركة 
ترونوكس 
السعودية 
للصناعات 

شراء وتوريد الحجر 
الجيري.

محددة في الجدول 
بطريقة تفصيلية في 

العقد.

تبدأ في 1442/12/21هـ 
)الموافق 2021/07/01م( 
وينتهي في1447/07/01هـ 
)الموافق 2025/12/21م(، 
ما لم يتم إنهاؤها مسبًقا 

وفًقا ألحكام هذه االتفاقية. 

4
عقد 

خدمات 
بيئية

 1442/06/29هـ
)الموافق 2021/02/11م(

شركة 
آفاق البيئة 
المحدودة

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

النقل والتخلص من 
جميع المخلفات 
الصناعية الصلبة 
الخطرة من موقع 
المصنع التابع 

للطرف

طبًقا لملحق ألسعار 
وشروط الخدمة رقم 
)EH-2021-10-312(

سنة ميالدية من تاريخ 
التوقيع على االتفاقية

5
اتفاقية 
تطوير 
وتشغيل

 1437/11/29هـ
)الموافق 2016/09/01م(

شركة أساس 
لتطوير 
وتشغيل 
المدن 

الصناعية

مصنع الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

تطوير وتشغيل 
واإلشراف على 
المدن الصناعية 

تم تحديد سعر المتر 
خمس )5( سنواتالمربع.

اتفاقية 6
مقاوالت

 1443/04/03هـ
)الموافق 2021/11/08م(

مؤسسة 
القطع 

الصخري 
للمقاوالت

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

إسناد أعمال 
التخريم والتفجير 
في مشروع كسارة 
الشركة السعودية 

للصناعات الجيرية 
الواقعية في منطقة 
أم الغربان بالخرج 
إلى الطرف األول

تم تحديد سعر المتر 
الطولي بالريال 

السعودي.
غير مذكور
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قم
الطرف تاريخ العقدنوع العقدالر

مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانياألول

اتفاقية نقل 7
بضائع

 1442/09/03هـ
)الموافق 2021/04/15م(

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

مؤسسة 
المحياء 
للنقليات

يقوم الطرف الثاني 
بنقل المهمات 

والبضائع خاصة 
الطرف األول من 
المصنع الخاص 

بالطرف األول إلى 
العمالء بسيارات 
مجهزة ومعدة 
مسبقاً لذلك 

الغرض.

طبًقا للجدول المرفق 
باالتفاقية والمحدد 
لقائمة األسعار طبًقا 
للمسافة والحمولة.

ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 
1442/09/03هـ )الموافق 
2021/04/15م( وتنتهي 
بتاريخ 1445/10/06هـ 

)الموافق 2024/04/15م(.

اتفاقية 8
توريد

 1439/06/09هـ
)الموافق 2018/02/25م(

شركة 
سعودية** 

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

وفق جدول أسعار توريد سلع ومعادن.
مرفق باالتفاقية. 

خمس )5( سنوات قابلة 
للتجديد لعام )1( واحد.

اتفاقية 9
توريد

1441/08/30هـ )الموافق 
2020/04/23م(

شركة 
سعودية 
صناعية**

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

توريد السلع كما هو 
محدد في االتفاقية 

و/أو الخدمات 
لمصلحة الطرف 
األول ولمصلحة 

الشركات التابعة له.

تم تعيين األسعار 
وفًقا لجدول مرفق 

باالتفاقية.

)3( سنوات تبدأ من تاريخ 
1441/09/08هـ )الموافق 
2020/05/01م( وتنتهي 
بتاريخ 1444/10/10هـ 

)الموافق 2023/04/30م( 

 1435/08/03هـعقد توريد 10
)الموافق 2014/06/01م(

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

حديد 
الراجحي

بيع وشراء الجير 
مقابل مبالغ مالية 
محددة في العقد.

تم تحديد سعر 
الطن الواحد بالريال 

السعودي.
5 سنوات قابلة للتجديد.

 1440/06/13هـعقد توريد11
)الموافق 2019/02/18م(

شركة المياه 
الوطنية 

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

اتفاقية توريد 2100 
طن من مادة الجير 
المطفأ هيدروكسيد 

الكلسيوم

محددة بموجب 
24 شهًرا ميالدًيا.االتفاقية.

عقود الخدمات

اتفاقية 12
غير مذكورمدفوعات

مجموعة 
سامبا 
المالية

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

تنفيذ مدفوعات 
الرواتب الدورية 
لموظفي الشركة

يتم استيفاء الرسوم من 
حساب الطرف الثاني 
على أساس منتظم يتم 
االتفاق عليه، وتخضع 
الرسوم للغّير من حين 
آلخر حسب الخدمات 
التي يقدمها الطرف 

األول.

غير مذكور

13
عقد تقديم 

خدمات 
قانونية

 1442/06/22هـ
)الموافق 2021/02/04م(

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

شركة 
للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

تقديم استشارات 
قانونية متفرقة ذات 
عالقة بعمل الطرف 

األول.

بحسب جدول األسعار 
الوارد في العقد إذ 
يختلف سعر الساعة 

القانونية بحسب 
الخدمة.

تختلف بحسب المهام.

14

اتفاقية 
عقد نظافة 

وتشغيل 
وصيانة

غير مذكور

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

مؤسسة 
فارس الريم 

للمقاوالت

توريد عمالة فنية 
وذو خبرة لتنفيذ 

أعمال الطرف األول 
بمدينة الرياض.

بحسب جدول األسعار 
غير محددةالوارد في العقد.

المصدر: الشركة
انتهت مدة االتفاقية دون تجديدها وما تزال عملية التوريد قائمة بين الطرفين بصورة دورية.  *

التزاماً ببند السرية، لم يتم اإلفصاح عن اسم الشركة.  **
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عقود مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية 	

ملخص عقود الشركة الجوهرية مع كيانات ومنشآت حكومية وشبه حكومية(ل 59الجدول رقم )

الطرف الطرف األولتاريخ العقدنوع العقدالرقم
مالحظةمدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالثاني

عقد توريد1
1438/03/03هـ 

)الموافق 
2017/03/02م(

المؤسسة 
العامة لتحلية 
المياه المالحة 

بالمملكة 
العربية 
السعودية

الشركة 
السعودية 
للصناعات 

الجيرية

توريد مادة الجير المطفأ 
والحجر الجيري لمحطات 
التحلية بالساحلين الشرقي 

والغربي وفًقا للشروط 
والمواصفات وسائر 

المستندات المحددة في 
العقد.

محددة بموجب 
العقد. 

ثالث )3( 
سنوات تبدأ 
اعتباًرا من 

تاريخ خطاب 
التعميد.

عقد 
قائم وهو 
تجديد 
لعقد 
سابق

المصدر: الشركة

العقارات واألمالك العقارية -1-

لدى الشركة أربعة )4( عقارات مملوكة باسمها بموجب صكوك صادرة عن الجهات المختصة، وفيما يلي جدول بأهم المعلومات المتعلقة 
بهذه الصكوك: 

العقارات واألمالك العقارية(ل 60الجدول رقم )

المساحةالموقعاألرضتاريخ الصكرقم الصك

 1433/05/10هـ410103026094
)الموافق 2012/04/02م(

 قطعة األرض رقم )75(
)13,767.75( متر مربعحي المدينة الصناعية الجديدةمن المخطط برقم )80(

 1433/05/10هـ710103026093
)الموافق 2012/04/02م(

 قطعة األرض رقم )76(
)13,767.75( متر مربعحي المدينة الصناعية الجديدةمن المخطط برقم )80(

 1433/05/10هـ610103026096
)الموافق 2012/04/02م(

 قطعة األرض رقم )77(
)13,767.75( متر مربعحي المدينة الصناعية الجديدةمن المخطط رقم )80(

 1433/05/10هـ410103026097
)الموافق 2012/04/02م(

 قطعة األرض رقم )78(
)13,767.75( متر مربعحي المدينة الصناعية الجديدةمن المخطط رقم )80(

المصدر: الشركة

العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية  -1-

لدى الشركة شعار  تستخدمه في تعامالتها التجارية تم تسجيله الحقاً. - 
بالرقم -  الفكرية  للملكية  السعودية  الهيئة  لدى  تجارية  كعالمة  بتسجيله  قامت  جديد  شعار   الشركة  ولدى 

)1443038492( وتاريخ 1444/03/06هـ )الموافق 2022/10/02م( وتحت الفئة )6( وهي إحدى فئات العالمات التجارية 
والتي تختص بالجبس )المعادن غير النفيسة وسبائكها وخامها؛ والمواد المعدنية والمواد المعدة للبناء والتشييد؛ والمباني 
المتنقلة والمعدنية؛ والكابالت واألسالك غير الكهربائية المصنوعة من المعادن غير النفيسة؛ واألدوات المعدنية الصغيرة؛ 

والحاويات المعدنية للتخزين والنقل( وذلك وفقا لتصنيف )نيس 2021-11(. 
ويبين الجدول أدناه بيانات العالمة التجارية المسجلة:- 

العالمة التجارية المسجلة (ل 61الجدول رقم )

العالمة التجاريةتاريخ نهاية الحمايةتاريخ بداية الحمايةتاريخ التسجيلرقم التسجيل

 1444/03/06هـ1443038492
)الموافق 2022/10/02م(

 1443/11/28هـ
)الموافق 2022/06/27م(

 1453/11/27هـ
)الموافق 2032/03/09م( 

المصدر: الشركة
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قامت الشركة بتسجيل موقع اإلنترنت الخاص بها )www.saudilime.sa( بموجب شهادة تصدر عن هيئة االتصاالت وتقنية - 
)الموافق 2021/12/30م(، بما يضمن تأمين  بتاريخ 1443/05/26هـ  الشبكة  المركز السعودي لمعلومات  المعلومات - 
حمايته ومنع انتهاكه واستخدامه من قبل الغير، الذي قد يعمد إلى استعمال نطاق مماثل وانتهاك حقوق الشركة بهذا 

الخصوص.

التسهيالت االئ�تمانية -1-

كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني ومصرف اإلنماء من أجل تمويل مشاريعها. 
الشركة من هذه االتفاقية مبلغ وقدره ثالثة وأربعون مليون وتسعون ألف وأربعمائة وستة عشر  القائمة على  المديونية  بلغ إجمالي  وقد 
)34,090,416( ريااًل سعودًيا، وبلغ معدل السيولة السريعة لدى الشركة )154%( وبلغت نسبة الديون من إجمالي األصول ما مقداره )%11( 

كما في 31 ديسمبر 2021م، ويبين الجدول أدناه ملخص عن التسهيالت االئتمانية المبرمة:

نبذة عن التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة وحالتها(ل 62الجدول رقم )

الحد االئتماني مدة االتفاقية تاريخ االتفاقية الجهة الممولة
)ريال سعودي(

المبالغ 
 المستخدمة*
)ريال سعودي(

المبالغ المسددة* 
)ريال سعودي(

2020/03/02م حتى 1440/12/20هـ )الموافق 2019/08/21م(البنك العربي الوطني )1(
29,500,00005,134,686 2023/06/30م

من أغسطس 2019م 1437/03/25هـ )الموافق 2016/01/05م(البنك العربي الوطني )2(
29,500,00005,163,271وحتى 2023/01/12م

حتى تاريخ 1441/02/22هـ )الموافق 2019/10/21م(مصرف اإلنماء
2023/06/1115,350,00001,071,646م

المصدر: الشركة
كما في 2022/06/30م  *

وقد قامت الشركة بتقديم الضمانات والتعهدات للجهات الممولة بموجب هذه االتفاقيات، وفق اآلتي:

بالنسبة التفاقية التسهيالت االئ�تمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني )1(: 	

الشركة -  من  موقع  سعودي،  ريال   )29,500,000( ألف  وخمسمائة  مليون  وعشرين  تسعة  بمبلغ  الوطني  العربي  البنك  ألمر  سند 
السعودية للصناعات الجيرية يمثلها بالتوقيع السيد عادل خالد صبيح الصبيح.

المحافظة على الوضع المالي واإلداري والقانوني وعلى ملكية الشركة وعدم تغيير نشاطها كما هو في تاريخ هذه االتفاقية، ومزاولة - 
أعماله التجارية وفًقا للقوانين والتعليمات والموافقات واالتفاقيات وااللتزامات السارية.

عدم االندماج مع هيئة أخرى أو اتخاذ أي تدابير باتجاه حل الشركة.- 
عدم إعالن أو دفع أي أرباح أو توزيعات إلى المساهمين أو تسديد أية قروض للمساهمين في حال حدوث أي حالة إخالل.- 
تعتبر من حاالت اإلخالل حدوث أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها. وبتاريخ 1443/09/20هـ )الموافق 2022/04/21م(، - 

صدر خطاب عن البنك العربي الوطني يقضي بعدم اعتبار التغيير في الشكل القانوني إخالالً باتفاقية التسهيالت المبرمة، شريطة 
التزام الشركة الكامل بشروط وضمانات وكفاالت االتفاقية

بالنسبة التفاقية التسهيالت االئ�تمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني )2(: 	

سند ألمر البنك العربي الوطني بمبلغ واحد وأربعين مليون وخمسمائة ألف وعشرة )41,500,010( ريال سعودي، موقع من الشركة - 
السعودية للصناعات الجيرية يمثلها بالتوقيع السيد عادل خالد صبيح الصبيح.

بالنسبة التفاقية التسهيالت االئ�تمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع مصرف اإلنماء: 	

الشركة -  من  موقع  سعودي،  ريال   )15,350,000( ألف  وخمسين  وثالثمائة  مليون  عشر  خمسة  بمبلغ  اإلنماء  مصرف  ألمر  سند 
السعودية للصناعات الجيرية.

كما تتعهد الشركة طوال مدة سريان هذه االتفاقية بالتالي:- 
سداد االلتزامات التي تستحق عليها من المصرف في مواعيد سدادها.. 1
التوقيع على أي مستندات يطلبها المصرف توثيقاً للمعامالت محل هذه االتفاقية ولو بعد الحصول عليها واستخدامها.. 2
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إخطار المصرف بأي تغيير محتمل في شكلها القانوني أو نسب ملكيتها في حال كونها شركة وذلك قبل إجراء ذلك التغيير. . 3
وفي حال قبول المصرف االستمرار مع العميل )الشركة( بالشكل القانوني الجديد فعليها تقديم جميع المستندات الالزمة 
في  المصرف  مع  اإلضافية  والمستندات  العقود  جميع  وتوقيع  المطلوب  التغيير  إجراء  من  يوماً   )15( عشر  خمسة  خالل 
)الموافق  بتاريخ 1443/08/27هـ  اإلنماء  ممانعة صادر عن مصرف  على خطاب عدم  الشركة  العالقة. وحصلت  الستمرار 

2022/03/30م( والقاضي بالموافقة على تحولها إلى مساهمة عامة.
عدم إنشاء أي تصرف من رهن أو عقد أو امتياز أو حق أو غيرها على أمواله المنقولة أو الثابتة التي سبق له تقديم ضمان . 4

أو جميع  بأي  كتابة  المصرف  بإبالغ  العميل  تعهد  كما  المسبقة  الخطية  المصرف  موافقة  على  الحصول  بعد  إال  للمصرف 
الرهونات واالمتيازات والحقوق التي قد ترد مستقباًل عليها أو على غيرها من أمواله.

الوفاء . 5 أو تحد من قدرتها على  االتفاقية  المنصوص عليه في هذه  التزامه  تؤثر على  أخرى  التزامات  أي  الدخول في  عدم 
بالتزاماته التي قد تترتب عليه عند استخدامه للتسهيالت المتاحة له بموجب هذه االتفاقية.

النزاعات القضائية  -1-

كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال تملك الشركة أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو تحقيقات قائمة أو 
من المحتمل إقامتها تكون الشركة طرفاً فيها.

وثائق الت�أمين 1	1-

وثيقة التأمين الطبيل 	
أبرمــت الشــركة عقــد تأميــن صحــي لعامليهــا وبعــض أفــراد أســرهم مــع شــركة بوبــا العربيــة للتأميــن التعاونــي - 

ــة الرقــم  ــت الوثيق ــك المركــزي الســعودي. وقــد حمل ــل البن ــن مــن قب ــة نشــاط التأمي ــا مزاول وهــي شــركة مرخــص له
)48030800(. تُغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة 
وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة. وتشــمل منافــع وتعويضــات التغطيــة جميــع الموظفيــن الحالييــن 
أو الجــدد المبّينيــن ضمــن كشــوف الرواتــب، )الزوج/الزوجــة واألطفــال واألبنــاء - الحــد األدنــى: مــن تاريــخ الــوالدة - 
الحــد األقصــى: لغايــة 25 ســنة، األبنــاء اإلنــاث غيــر المتزوجــات بمــن فيهــن األرامــل والمطلقــات(. تســري هــذه الوثيقــة 
مــن تاريــخ 2022/05/31م حتــى تاريــخ 2023/05/30م، ويكــون مجلــس التأميــن الصحــي التعاونــي واللجنــة المشــكلة 
ــع  ــي مختصــة لتســوية جمي ــن الصحــي التعاون ــات أحــكام نظــام التأمي ــي مخالف ــس للنظــر ف ــس المجل ــن رئي ــرار م بق

الخالفــات والنزاعــات الناشــئة أو المتعلقــة بهــذه الوثيقــة وذلــك وفقــاً للبنــد )14( مــن النظــام المذكــور.

وثيقة التأمين اإللزامي على السياراتل 	
قامــت الشــركة بتجديــد وثيقــة التأميــن الخاصــة بالمركبــات التــي تملكهــا الشــركة مــع شــركة الــدرع العربــي للتأميــن - 

 .)P/CR01/2020/CV/000C203/R02( التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة وتحمــل الوثيقــة الرقــم
تبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 2022/09/15م وتنتهــي فــي 2023/09/14م. تضمنــت الوثيقــة حــدود المســؤولية تجــاه 
ــة الوفــاة واإلصابــات الجســدية واألضــرار الماديــة للطــرف الثالــث بحســب الملحــق المرفــق  الطــرف الثالــث فــي حال

بالوثيقــة وهــي تشــمل )36( مركبــة. 
تجــدر اإلشــارة أنــه وفــق مســتخرج مــن منصــة )تــم Tamm( بتاريــخ 2021/11/15م وعددهــا اإلجمالــي تســعة وخمســين - 

)59( مركبــة. ويتضمــن هــذا التقريــر تفصيــاًل حــول نــوع المركبــة وطرازهــا ورقــم اللوحــة واســم ورقــم هويــة المســتخدم.

وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطرل 	
تملــك الشــركة وثيقــة تأميــن الممتلــكات ضــد الحريــق وضــد األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا الشــركة ومركزهــا - 

الرئيســي ومعداتهــا مــع الشــركة التعاونيــة للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة وتحمــل الوثيقــة الرقــم 
)612989(. وتبــدأ التغطيــة مــن تاريــخ 2021/11/03م وتنتهــي فــي 2022/11/02م وتشــمل التغطيــة التأمينيــة منشــآت 

الشــركة ويبلــغ إجمالــي قيمــة مبلــغ التأميــن )541,512,689( ريــال ســعودي.

وثيقة التأمين على آالت ومعدات المقاولينل 	
أبرمــت الشــركة عقــد تأميــن آلالت ومعــدات المقاوليــن مــع شــركة الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي وهــي شــركة - 

ــن تاريــخ  ــل الوثيقــة الرقــم )P/CR01/2021/PE/0000018(، تبــدأ التغطيــة م ــة وتحم مرخــص لهــا للعمــل فــي المملك
2022/09/26م وتنتهــي فــي 2023/09/25م. تضمنــت الوثيقــة شــروط التغطيــة واالســتثناءات، وتشــمل التغطيــة 
التأمينيــة آالت ومعــدات الشــركة ويبلــغ إجمالــي قيمــة مبلــغ التأميــن مائتيــن وخمســين ألــف )250,000( ريــال ســعودي 

كحــد أقصــى.
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الشركة التابعة )تحت التصفية( 		1-

تنص المادة الرابعة )4( من النظام األساسي للشركة، أنه يجوز لها أن تؤسس شركات أخرى بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة 
مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى 
قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه 
األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في 

تداولها. 

كما بتاريخ نشرة اإلصدار هذه، لدى شركة السعودية للصناعات الجيرية شركة تابعة واحدة وهي "الشركة السعودية للطوب العازل" )تحت 
التصفية(. 

الشركة السعودية للطوب العازل هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بموجب شهادة تحمل الرقم )1010260635( 
المركز  يقع  2022/08/08م(.  )الموافق  1444/01/10هـ  بتاريخ  وتنتهي صالحيتها  2013/07/21م(،  )الموافق  1430/01/10هـ  وتاريخ 

الرئيسي لهذه الشركة التابعة في مدينة الرياض - طريق الخرج - المدينة الصناعية.

وفيما يلي نبذة عنها:

الشركة التابعة(ل 63الجدول رقم )

 رأسمال الشركةالنشاطالكيان القانونيالعنواناسم الشركة
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
فيها

الشركة السعودية 
للطوب العازل

مدينة الرياض 
- طريق 

الخرج - المدينة 
الصناعية.

شركة محدودة 
المسؤولية

صناعة البلك اإلسمنتي المفرغ واألجر، اإلنشاءات 
العامة للمباني السكنية، البيع بالجملة للطابوق 
والبلك والبالط والحجر والرخام والسيراميك 
والبورسالن، البيع بالتجزئة لمواد البناء يشمل 
)األسمنت، البلك، جبس، البالط اإلسمنتي(.

50%100,000,000 ريال سعودي

المصدر: الشركة

التأسيس والتعديالت الالحقةل 	
بتاريــخ 1430/01/07هـــ )الموافــق 2009/01/04م(، تأسســت الشــركة الســعودية للطــوب العــازل بيــن كل مــن الشــركة - 

الســعودية للطــوب الرملــي الجيــري ومــواد البنــاء وشــركة الصناعــات الوطنيــة، وقــد بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد 
التأســيس خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة وعشــرين ألــف )25,000( حصــة 
عينيــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي مــوّزع علــى الشــريكين وفــق اآلتــي: )1( الشــركة 
الســعودية للطــوب الرملــي والجيــري ومــواد البنــاء )تملــك عــدد 12,500 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي 
الحصــص( و)2( شــركة الصناعــات الوطنيــة )تملــك عــدد 12,500 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الحصــص(. 
ــوزارة التجــارة والصناعــة بالصحيفــة )32( بالعــدد )54( مــن  ــم توثيــق عقــد التأســيس لــدى كاتــب العــدل المكلــف ب ت

المجلــد )237( مــن العــام 1430هـــ.

هيكل ملكية الشركة التابعة عند التأسيس (ل 64الجدول رقم )

عدد الحصص الشريك
)حصة(

قيمة كل حصة 
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
)ريال سعودي(

النسبة
)%(

50%12,500,000-12,500الشركة السعودية للطوب الرملي والجيري ومواد البناء

50%12,500,000-12,500شركة الصناعات الوطنية

100%25,000,000--25,000اإلجمالي
المصدر: الشركة
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ــن خمســة وعشــرين -  ــادة رأســمال الشــركة م ــرر الشــريكان زي ــق 2012/08/16م(، ق ــخ 1433/09/28هـــ )المواف بتاري
مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي ليصبــح خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســين ألــف 
)50,000( حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي مــوّزع علــى الشــريكين وفــق اآلتــي: )1( 
الشــركة الســعودية للطــوب الرملــي والجيــري ومــواد البنــاء )تملــك عــدد 25,000 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي 
الحصــص(، و)2( شــركة الصناعــات الوطنيــة )تملــك عــدد 25,000 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الحصــص(. 
تــم توثيــق قــرار الشــركاء لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة والصناعــة بالصحيفــة )3646( بالعــدد )54( مــن 

المجلــد )391( مــن العــام 1433هـــ.

هيكل ملكية الشركة التابعة كما بتاريخ 1433/09/28هـ )الموافق 2012/08/16م((ل 65الجدول رقم )

عدد الحصص الشريك
)حصة(

قيمة كل حصة 
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة 
الحصص

)ريال سعودي(

النسبة
)%(

50%25,0001,00025,000,000الشركة السعودية للطوب الرملي والجيري ومواد البناء
50%25,0001,00025,000,000شركة الصناعات الوطنية

100%50,000,000--50,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

مليــون -  خمســين  مــن  المــال  رأس  زيــادة  الشــريكان  قــرر  2015/11/30م(،  )الموافــق  1437/02/18هـــ  بتاريــخ 
)50,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة ألــف )100,000( حصــة 
متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي مــوّزع علــى الشــريكين وفــق اآلتــي: )1( الشــركة الســعودية 
للطــوب الرملــي والجيــري ومــواد البنــاء )تملــك عــدد 50,000 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الحصــص( و)2( 
شــركة الصناعــات الوطنيــة )تملــك عــدد 50,000 حصــة أي مــا نســبته 50% مــن إجمالــي الحصــص(. تــم توثيــق قــرار 

الشــركاء المثبــت لــدى كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة والصناعــة بالرقــم )27405491(.

هيكل ملكية الشركة التابعة كما بتاريخ 1437/02/18هـ )الموافق 2015/11/30م((ل 66الجدول رقم )

عدد الحصص الشريك
)حصة(

قيمة كل حصة 
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة 
الحصص

)ريال سعودي(

النسبة
)%(

50%50,0001,00050,000,000الشركة السعودية للطوب الرملي والجيري ومواد البناء
50%50,0001,00050,000,000شركة الصناعات الوطنية

100%100,000,000--100,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

"الشــركة الســعودية للطــوب العــازل" هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقيــدة بالســجل التجــاري بموجــب شــهادة - 
بتاريــخ  وتنتهــي صالحيتهــا  2013/07/21م(،  )الموافــق  1430/01/10هـــ  وتاريــخ   )1010260635( الرقــم  تحمــل 
1444/01/10م )الموافــق 2022/08/08م(. ويقــع المركــز الرئيســي لهــذه الشــركة فــي مدينــة الريــاض - طريــق 

الخــرج - المدينــة الصناعيــة.

أغراض الشركة 	
حّددت المادة الثانية )2( من عقد تأسيس "الشركة السعودية للطوب العازل" المعّدل أغراض الشركة على الشكل التالي: 

إنتاج الطوب العازل الخفيف.- 
تجارة الجملة في الطوب العازل الخفيف ومواد ومعدات البناء.- 
مقاوالت عامة.- 

أما بالنسبة لبيانات السجل التجاري، فُحددت أنشطة الشركة بما يلي: "صناعة البلك اإلسمنتي المفرغ واألجر، اإلنشاءات 
العامة للمباني السكنية، البيع بالجملة للطابوق والبلك والبالط والحجر والرخام والسيراميك والبورسالن، البيع بالتجزئة 

لمواد البناء يشمل )األسمنت، البلك، جبس، البالط اإلسمنتي(". 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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اإلدارة  	
يدير الشركة السعودية للطوب العازل مجلس مديرين مكّون من سبعة )7( مدراء من بينهم رئيس مجلس المديرين يحدد 
بقرار مستقل وله كافة الصالحيات المنصوص عليها في العقد. ووفق بيانات السجل التجاري، يتألف مجلس المديرين من 

المديرين التالية أسماؤهم:

عادل خالد صبيح الصبيح )رئيس المديرين(.- 
عمر عبد المحسن أحمد الرشيد.- 
عبد العزيز ماجد عبد اهلل القصبي.- 
حمد محمد عبد اهلل السعد.- 
أحمد عبد العزيز فهد الذكير.- 
سعود عبد العزيز الراشد.- 
عبد المجيد حمد بن محمد الجميح.- 

التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة 	
يتعّين على الشركة التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة لممارسة نشاطها، 

ويُبيِّن الجدول أدناه التراخيص والموافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة: 

التراخيص والتصاريح والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة(ل 67الجدول رقم )

الغرض من نوع الترخيص 
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص صاحب الترخيص الترخيص 

السجل التجاري
قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية

الشركة السعودية 
1010260635للطوب العازل

1430/01/10هـ 
)الموافق 

2013/07/21م(

1444/01/10هـ 
)الموافق 

2022/08/08م(

وزارة التجارة - 
مكتب السجل 

التجاري بمدينة 
الرياض

شهادة تسجيل بضريبة 
القيمة المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
التابعة مسجلة 
بضريبة القيمة 

المضافة

الشركة السعودية 
3000729756للطوب العازل

1439/02/21هـ 
)الموافق

2017/11/10م(
هيئة الزكاة --

والضريبة والجمارك 

شهادة الزكاة والدخل*

لإلفادة بأن الشركة 
قدمت إقرارها 

السنوي والتزمت 
بسداد الزكاة

الشركة السعودية 
1020875606للطوب العازل

1441/08/04هـ 
)الموافق

2020/03/28م(

1442/09/18هـ 
)الموافق

2021/04/30م(

هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك

ترخيص صناعي**

للترخيص بمزاولة 
نشاط صناعة البلك 
االسمنتي وصناعة 

األصماغ

الشركة السعودية 
1049للطوب العازل

1439/07/05هـ 
)الموافق

2018/03/22م(

1442/07/04هـ 
)الموافق

2021/03/16م(

وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة 

المعدنية

المصدر: الشركة
سيتم تصفية الشركة وتسوية وضعها الزكوي مع هيئة الزكاة  *

تم اتخاذ قرار بتصفية الشركة وبالتالي عدم الحاجة لتجديد تراخيصها  **
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االتفاقيات والعقود الجوهرية 	
السعوديون  المحاسبون  اتفاقية خدمات مراجعة حسابية مع شركة  التابعة في معرض ممارسة نشاطها  الشركة  أبرمت 

)إبراهيم السبيل وشريكه(، وفيما يلي نبذة عن االتفاقية المذكورة: 

ملخص اتفاقيات مراجعة حسابات مع شركة المحاسبون السعوديون )إبراهيم السبيل وشريكه((ل 68الجدول رقم )

قم
مدة العقدقيمة العقدموضوع العقدالطرف الثانيالطرف األولتاريخ العقدنوع العقدالر

1
اتفاقية 
مراجعة 
حسابات

أرسل الخطاب بتاريخ 
1442/05/16هـ 

)الموافق 2021/01/28م

الشركة السعودية 
للطوب العازل

شركة المحاسبون 
السعوديون

)إبراهيم السبيل 
وشريكه(

مراجعة حسابات الطرف األول 
للعام المالي 2020م إلعداد القوائم 

المالية عن الفترة الممتدة من 
2020/01/01م وتحويلها لإليداع 
اآللي والمصادقة عليها من وزارة 

التجارة. 

عشرة آالف 
 )10,000(

ريال سعودي 

حتى انتهاء 
العمل من 
الخدمات 
المتفق 
عليها. 

المصدر: الشركة

األصول العقارية العائدة للشركة التابعة 	
لدى الشركة التابعة أربعة )4( عقارات مملوكة باسمها بموجب صكوك صادرة عن الجهات المختصة، وفيما يلي جدول 

بأهم المعلومات المتعلقة بهذه الصكوك.

ملخص صكوك األصول العقارية العائدة للشركة التابعة (ل 69الجدول رقم )

قم
تاريخ الصكرقم الصكرقم القطعةالمالكالمساحةالحيالمدينةالعقارالر

الرياضقطعة األرض1
حي المدينة 
الصناعية 
الجديدة 

 )13,767.75(
متر مربع

الشركة 
السعودية 

للطوب العازل 
المحدودة

قطعة األرض رقم 
)81( من المخطط 

برقم )80(
410125016116

1434/09/13هـ 
)الموافق 

2013/07/21م(

الرياضقطعة األرض2
حي المدينة 
الصناعية 
الجديدة

 )13,767.75(
متر مربع

الشركة 
السعودية 

للطوب العازل 
المحدودة

قطعة األرض رقم 
)82( من المخطط 

برقم )80(
410125016117

1434/09/13هـ 
)الموافق 

2013/07/21م(

الرياضقطعة األرض3
حي المدينة 
الصناعية 
الجديدة

 )13,767.75(
متر مربع

الشركة 
السعودية 

للطوب العازل 
المحدودة

قطعة األرض رقم 
)79( من المخطط 

رقم )80(
910125016118

1434/09/13هـ 
)الموافق 

2013/07/21م(

الرياضقطعة األرض4
حي المدينة 
الصناعية 
الجديدة

 )13,767.75(
متر مربع

الشركة 
السعودية 

للطوب العازل 
المحدودة

قطعة األرض رقم 
)80( من

المخطط رقم )80( 
910125016119

1434/09/13هـ 
)الموافق 

2013/07/21م(

المصدر: الشركة

العقارات المستأجرة 	
حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال تملك الشركة التابعة أي عقارات مستأجرة. 

القروض والتسهيالت االئتمانية 	
حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه، لم يتم االطالع على أي قروض أو تسهيالت ائتمانية عائدة للشركة التابعة. 

العالمات التجارية 	
حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال تملك الشركة التابعة أي عالمة تجارية، كما ال تملك الشركة التابعة موقًعا إلكترونًيا 

خاًصا بها. 
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التقاضي 	
كما بتاريخ إعداد هذه النشرة، تؤكد إدارة الشركة بأن الشركة التابعة ليست طرفاً في أي دعوى أو قضايا أو شكاوى أو 
مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو تحقيقات قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن يكون لها، مجتمعة أو منفردة، 
تأثيراً جوهرًيا على أعمال الشركة أو وضعها المالي، كما لم يصل إلى علم إدارة الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية 

منظورة حالياً أو محتملة أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري.

بيع أراضي مصنعي جدة والرياض 	
بتاريــخ 1441/07/24هـــ )الموافــق 2020/03/19م(، قــرر مجلــس المديريــن فــي شــركة الســعودية للطــوب العــازل - 

المحــدودة الموافقــة علــى بيــع أراضــي مصنــع جــدة )والموضحــة أدنــاه( وعددهــا )14( قطعــة والواقعــة فــي حــي 
الســروات بمدينــة جــدة )المخطــط التقســيمي 446/س/ص مــن المخطــط رقــم 139/ب( وبمســاحة إجماليــة قدرهــا 

)41,026( م2 وتحميــل المشــتري قيمــة الضريبــة المضافــة علــى عمليــة بيــع األراضــي:
القطعة رقم )1( بموجب الصك رقم )420211017066( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )3,690,1م2( فقط . 1
القطعة رقم )2( بموجب الصك رقم )420211017062( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )3073م2( فقط. 2
القطعة رقم )3( بموجب الصك رقم )420211017063( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )3000م2( فقط. 3
القطعة رقم )4( بموجب الصك رقم )320205010927( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )2500م2( فقط. 4
القطعة رقم )5( بموجب الصك رقم )320211017064( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )3000م2( فقط. 5
القطعة رقم )6( بموجب الصك رقم )720211017065( وتاريخ 1435/03/04هـ ومساحتها )2500م2( فقط. 6
القطعة رقم )7( بموجب الصك رقم )320205011012( وتاريخ 1435/03/06هـ ومساحتها )3000م2( فقط. 7
القطعة رقم )8( بموجب الصك رقم )320218015541( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )2500م2( فقط. 8
القطعة رقم )9( بموجب الصك رقم )320218015542( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )3000م2( فقط. 9

القطعة رقم )10( بموجب الصك رقم )320218015543( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )2500م2( فقط. 10
القطعة رقم )11( بموجب الصك رقم )320218015544( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )3000م2( فقط. 11
القطعة رقم )12( بموجب الصك رقم )320218015545( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )2500م2( فقط. 12
القطعة رقم )13( بموجب الصك رقم )320218015546( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )3,609.1م2( فقط. 13
القطعة رقم )14( بموجب الصك رقم )320218015547( وتاريخ 1435/03/01هـ ومساحتها )3073م2( فقط. 14

وبنــاًء علــى قــرار المجلــس أعــاله، قامــت شــركة الســعودية للطــوب العــازل المحــدودة )البائــع( بتاريــخ 1442/02/21هـــ - 
)الموافــق 2020/10/08م( بتوقيــع عقــد بيــع عقــار مــع شــركة مبانــي الجزيــرة العربيــة )المشــتري( موضوعــه بيــع 
العقــار المملــوك للبائــع والمكــون مــن قطــع األرض المذكــورة أعــاله وعددهــا )14( قطعــة ومصنــع قديــم مســور والواقعــة 
ــام القطــع مــن  ــة جــدة حــي الســروات مــن المخطــط التقســيمي 446/س/ص مــن المخطــط رقــم 139/ب أرق بمدين
ــع الواحــد وبقيمــة  ــر المرب ــال ســعودي للمت ــم البيــع مقابــل )650( ري ــة )41,026.2 م2( وت 1 إلــى 14 بمســاحة إجمالي
إجماليــة قدرهــا )26,667,030( ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى مبلــغ )1,333,351( ريــال ســعودي كضريبــة التصرفــات 
العقاريــة أي )5%( مــن ثمــن العقــار المبــاع عنــد اإلفــراغ يلتــزم المشــتري بســدادها وتــم إيــداع القيمــة فــي بنــك ســامبا 

باســم الشــركة الســعودية للطــوب العــازل.
وبتاريخ 1442/08/04هـ )الموافق 2021/03/17م(، اجتمع الشــركاء في الشــركة الســعودية للطوب العازل الســتعرض - 

عمليــة بيــع أراضــي مصنــع جــدة وفــق مــا يلــي:
تم سداد رصيد القرض الخاص بكل من الصناعات الجيرية السعودية والصناعات الكويتية والبالغ )10,986,701( . 1

بالتساوي بين الشركتين.
تم سداد رصيد مسحوبات الجير من الشركة السعودية للصناعات الجيرية والبالغ )5,493,347( ريال. . 2
تم سداد رصيد الحساب الجاري للشركة السعودية للصناعات الجيرية والبالغ )3,523,095( ريال.. 3
تم سداد مبلغ )575,000( ريال عمولة التسويق العقاري ألراضي جدة.. 4
تم سداد جميع مكافآت العاملين بالصناعات الجيرية عن فترات أعمالهم في الشركة السعودية للطوب العازل . 5

المهندسين  مكافآت  فيها  بما  ريال   )310,000( والبالغة  2020/12/31م  وحتى  الماضية  سنوات  الثالث  خالل 
اللذين أشرفوا على فك ونقل وتخزين معدات مصنع جدة.
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فك جميع المعدات مصنع جدة وتم نقلها إلى مصنع الرياض وتم هدم جميع المباني والتخلص من المخلفات . 6
وتسليم األرض للمشتري. 

وبتاريــخ 1443/09/03هـــ )الموافــق 2022/04/04م(، تــم بيــع أراضــي مصنــع الشــركة التابعــة بمدينــة الريــاض الواقعــة - 
فــي حــي المدينــة الصناعيــة الجديــدة مــن المخطــط رقــم )80( وعددهــا أربــع قطــع أراضــي، إلــى شــركة المبانــي 
الخفيفــة ســيبوركس )المشــتري( بقيمــة )4,681,035( ريــال ســعودي للقطعــة الواحــدة أي مــا مجموعــه )18,724,140( 

ريــال ســعودي والمبينــة تفاصيلهــا فيمــا يلــي:
2013/07/21م( . 1 )الموافق  1434/09/13هـ  وتاريخ   )410125016116( رقم  الصك  بموجب   )81( رقم  القطعة 

ومساحتها )13,767.75 م2(.
2013/07/21م( . 2 )الموافق  1434/09/13هـ  وتاريخ   )410125016117( رقم  الصك  بموجب   )82( رقم  القطعة 

ومساحتها )13,767.75 م2(.
2013/07/21م( . 3 )الموافق  1434/09/13هـ  وتاريخ   )910125016118( رقم  الصك  بموجب   )79( رقم  القطعة 

ومساحتها )13,767.75 م2(.
2013/07/21م( . 4 )الموافق  1434/09/13هـ  وتاريخ   )910125016119( رقم  الصك  بموجب   )80( رقم  القطعة 

ومساحتها )13,767.75 م2(.

باإلضافة إلى قطع األراضي، قام المشتري بشراء جميع األصول والمباني والمصانع والمنشآت والموجودات المنقولة وغير 
المنقولة وتشمل العدد واألدوات والمنقوالت والعقارات بالتخصيص التي عليها، ومنها المباني والخالطات وخطوط اإلنتاج 
واألفران والهناجر ومولدات الكهرباء وخزانات الوقود والضمامات ورافعات أسقف كل ما هو فوق هذه القطع وما تحتها 
يستثنى منها أي أصول مخزنة ال يشملها الملحق رقم )1( من اتفاقية البيع، وذلك مقابل مبلغ )18,724,140( ريال سعودي 
وذلك قيمة األراضي والمباني، ومبلغ )21,275,860( ريال سعودي قيمة خطوط اإلنتاج والمعدات الثابتة والمنقولة، أي ما 

مجموعه )40,000,000( ريال سعودي كقيمة إجمالية لالتفاقية.

وقد قامت الشركة التابعة بسداد ضريبة التصرفات العقارية وقيمتها )234,051( ريال عن كل قطعة ارض تم بيعها وذلك 
بموجب فواتير عددها أربعة.

الوضع الحالي )إجراءات التصفية( 	
بتاريخ 1444/02/08هـ )الموافق 2022/09/04م(، صدر قرار من الشركاء بشركة السعودية للطوب العازل بتصفية الشركة 

اختيارياً لألسباب التالية )انتهاء عمل الشركة - عدم ممارسة الشركة لنشاطها(. وكان قد سبق هذا القرار ما يلي:

)الموافق . 1 1439/10/16هـ  بتاريخ  كما  تشغيل  دون  وضعها  على  بإبقائها  التابعة  الشركة  في  المديرين  مجلس  قرار 
2018/06/30م(.

قرار الجمعية العمومية للشركاء في الشركة التابعة بيع الشركة أو تصفيتها أو دمجها بتاريخ 1441/08/02هـ )الموافق . 2
2020/03/26م(.

قرار من مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية بتاريخ 1443/11/01هـ )الموافق 2022/05/31م( ببدء . 3
اإلجراءات النظامية لتصفية شركة الطوب العازل وإنهاء تراخيصها وسجلها التجاري. 
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مصاريف الطرح -

سوف تبلغ مصاريف الطرح حوالي )1,500,000( ريال سعودي حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب التي تبلغ حوالي 
أربعة وثالثون مليون )34,000,000( ريال سعودي.

وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب، وأتعاب المستشار القانوني، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف 
األخرى المتعلقة بالطرح. 
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المعلومات المتعلقة باألسهم و	حكام الطرح وشروطه 1	

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية 	11	

تقدمت الشركة بطلب لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة 
عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما تم الحصول 

على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع 
على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

االكت�تا	 في األسهم المطروحة 	11	

سوف يتم طرح عدد مليوني )2,000,000( سهم عادي جديد تمثل ما نسبته )10%( من رأس مال الشركة قبل الطرح وما نسبته حوالي 
)9.09%( من رأس مال الشركة بعد الطرح على أن يتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر سبعة عشر )17( ريال سعودي للسهم 
الواحد وبقيمة إجمالية قدرها أربعة وثالثون مليون )34,000,000( ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم 

كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة 
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها . 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق 

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية:

أربعين مليون )40,000,000( ريال أ.  المالية ال يقل مجموع قيمتها عن  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق 
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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طريقة االكت�تا	 باألسهم المطروحة -11	

سـيتمكن  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة  للمكتتبين خالل  متاحاً  االكتتاب  طلب  يكون  سـوف 
المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أســــــهم الشــــــركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب اســــــتيفاء متطلبات االكتتاب 
الموضــــــحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشـــرة. وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشـــروط واألحكام وأن يســـتكمل كافة األقســـام 

ذات الصـــلة في نموذج االكتتاب.

تحتفظ الشركة بحق رفض أي طلب اكتتاب كلياً أو جزئياً، في حالة عدم اســــــتيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات 
الالزمة. وال يجوز إدخــال أي تعــديالت على نموذج طلــب االكتتــاب أو ســــــــحبــه بعــد تقــديمــه، حيــث يمثــل نموذج طلــب االكتتــاب بمجرد 

استكماله اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب.

ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب )اإللكتروني( من المستشار المالي أو مدير 
االكتتاب من خالل معلومات االتصال الموضحة أدناه:

شركة الخير كابيتال السعودية
طريق الملك عبد العزيز - حي الوزارات - أبراج مدارات

ص.ب 69410 - الرياض 11547
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112155678+
فاكس: 966112191270+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
corporate@ssfirm.com.sa :بريد إلكتروني

فترة الطرح وشروطه -11	

سيبدأ مدير االكتتاب باستالم نموذج طلبات االكتتاب ابتداًء من يوم األحد 1444/8/27هـ )الموافق 2023/3/19م( ويستمر لمدة خمسة 
)5( أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس 1444/9/1هـ )الموافق 2023/3/23م(. عند توقيع وتقديم نموذج طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب 
بمراجعة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة. وفي حال اكتمال الطلب يقوم بختم النموذج وتزويد المستثمر بصورة من نموذج االكتتاب 

المستوفي في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن نموذج طلب االكتتاب يعتبر الغي.

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
أن الحد األدنى  ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ سبعة عشر )17( رياالً سعودي للسهم الواحد، علماً 

لالكتتاب هو عشرة )10( أسهم، بينما الحد األقصى لالكتتاب هو )999,999( سهم لكل مكتتب.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(، على أن تتم مطابقة األصل مع الصورة 
وإعادة األصل للمكتب أو الوكيل:

صورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم )للمكتتب الفرد(.. 1
صورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(.. 2
صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع )إذا كان المكتتب شركة(.. 3
صورة السجل التجاري وصورة هوية المفوض وصورة تراخيص هيئة السوق المالية )في حال كان المكتتب صندوق استثماري . 4

أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين المكتتب والشركة المرخص في حال المحافظ أو 
اتفاقيات االستثمار بالنيابة(.

أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.. 5

يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب كلياً أو جزئياً 
إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم التي طلب االكتتاب بها.
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اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض  -11	

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب االكتتاب بمسمى )"الطرح العام األولي للشركة السعودية للصناعات الجيرية"( ويجب على كل مكتتب 
تحويل المبالغ المكتتب بها في هذا حساب االكتتاب المذكور والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب االكتتاب. 

سيتمكن  والذي  االكتتاب  بمدير  الخاص  اإللكتروني  االكتتاب  نظام  عبر  الطرح  فترة  خالل  للمكتتبين  متاحاً  االكتتاب  طلب  يكون  سوف 
الطرح جميع  أسهم  االكتتاب في  بطلب  يرفق  أن  الطرح. يجب  فترة  الشركة خالل  أسهم  االكتتاب في  المؤهلون من خالله  المستثمرون 
المستندات المؤيدة المطلوبة حسب التعليمات. وبإكمال طلب االكتتاب، يقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناًء عليه يقر برغبته 

في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سيتم االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب 
لما يقترحه المستشار المالي ومدير االكتتاب بالتشاور مع الشركة،  نموذج االكتتاب. وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً 
وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء 1444/9/6هـ )الموافق 2023/3/28م( وسيكون 
رد الفائض خالل )5( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح 

أو المستشار المالي ومدير االكتتاب أو الشركة.

والمبالغ  منهم  لكّل  المخصصة  لألسهم  النهائي  العدد  توضح  للمكتتبين  إشعارات  بإرسال  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  يقوم  سوف 
الفائضة التي سيتم ردها لهم، إن وجدت، ولمزيد من المعلومات يتعين على المكتتبين التواصل مع المستشار المالي ومدير االكتتاب.

	حكام متفرقة -11	

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل . 1
لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات 
ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ . 2
طبقاً لها.

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 3
مع مراعاة متطلبات المادة )97( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار . 4

تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي: 

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو أ. 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.ب. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب 
اكتتابه في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً للفقرة )د( من المادة )97( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق 	سهم الشركة -11	

تعليق التداول 	و إلغاء اإلدرا	 	11-1	

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسًبا في أي من الحاالت اآلتيةلأ. 

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
السوق . 4 في  األسهم  إدراج  مناسبة الستمرار  تعد  لم  أو أصولها  أو مستوى عملياتها  أعمالها  أو  الشركة  أن  رأت  إذا 

الموازية.
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن . 5

معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة 
للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة. 

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر . 6
إبالغ السوق وفقاً لذلك.
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إذا لم تستوَف متطلبـات السـيولة المحددة فـي الفقـرة )ب( مـن المادة الحاديـة واألربعين مـن قواعـد اإلدراج بعـد مضـي . 7
المدة المحددة فـي الفقـرة الفرعيـة )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين )43( مـن قواعـد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة )50%( فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 10

للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتيةل ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عنـد صـدور حكـم المحكمة النهائـي بافتتـاح إجـراء إعـادة التنظيـم المالـي للمصـدر بموجـب نظـام اإلفالس مـا لـم يكـن . 4

موقفاً عن مزاولـة نشـاطاته مـن قبـل الجهـة المختصة ذات العالقـة، وذلـك فـي حـال كان التعليـق وفـق الفقـرة الفرعيـة 
)13( مـن الفقـرة )أ( مـن المادة السادسـة والثالثون )36( لقواعـد اإلدراج.

عنـد صـدور حكـم المحكمة النهائـي برفـض افتتـاح إجـراء التصفيـة أو إجـراء التصفيـة اإلدارية بموجـب نظـام اإلفالس . 5
مـا لـم يكـن موقفاً عـن مزاولـة نشـاطاته مـن قبـل الجهـة المختصة ذات العالقة، وذلـك فـي حـال كان التعليـق وفـق 

الفقـرة الفرعيـة )14( مـن الفقـرة )أ( مـن المادة السادسـة والثالثون )36( لقواعـد اإلدراج.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتيةلج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة . 2

الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق . 3

المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور . 4

القرار.

ترفـع السـوق التعليـق المشار إليـه فـي الفقـرات )1( و)2( مـن الفقـرة )ج( مـن المادة السادسـة والثالثين لقواعـد اإلدراج، بعـد د. 
مضـي جلسـة تـداول واحـدة تلـي انتفـاء سـبب التعليـق، وفـي حالـة إتاحـة تـداول أسـهم المصدر خـارج المنصة، ترفـع السـوق 

التعليـق خـالل مـدة ال تتجـاوز خمس جلسـات تـداول تلـي انتفـاء سـبب التعليـق.
يجوز للسـوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح ه. 

حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج.
يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا اسـتمر تعليـق تـداول األسهم مـدة )6( أشـهر مـن دون أن تتخـذ الشـركة إجـراءات مناسـبة لتصحيـح ذلـك التعليـق، فيجـوز ز. 

للهيئـة إلغـاء إدراج أسـهم الشركة.
عنـد إكمـال الشـركة لعمليـة اسـتحواذ عكسي، يلغـى إدراج أسـهم الشـركة. وإذا رغبـت الشـركة فـي إعـادة إدراج أسـهمها، فعليهـا ح. 

تقديـم طلـب جديـد إلدراج أسـهمها وفقـًا لقواعـد اإلدراج واسـتيفاء المتطلبات ذات العالقـة المنصوص عليهـا فـي قواعـد 
طـرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل المادة السادسة والثالثون )36( من قواعد اإلدراج بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء ط. 
على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.
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اإللغاء االختياري لإلدرا	 -11	

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق الموازية إلغاء اإلدراج إال بموافقة سابقة من الهيئة. وللحصول على أ. 
موافقة الهيئة يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل 

الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء. . 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في البند )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة لعملية . 3

استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
اللوائح التنفيذية ذات . 4 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب 

العالقة.

يجوز للهيئة - بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب المصدر، يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن د. 

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

التعليق المؤقت  	11-1	

يجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب أ. 
اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين 

سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب. 
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في -أقرب وقت ممكن- عن سبب ب. 

التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة. 
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات الشركة، وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على 
الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

وقواعد السوق.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق البند )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في د. 

نشاطات الشركة، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في البند )ب( المذكور أعاله، ما لم ترى ه. 

الهيئة أو السوق المالية خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدرا	 	وراق مالية سبق إلغاء إدراجها 	11-1	
إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. 

القرارات والموافقات التي ستدر	 األسهم بموجبها -11	

تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك:

مليوني . 1 عدد  بطرح  بالتوصية  2022/06/08م(  )الموافق  1443/11/09هـ  بتاريخ  الصادر  الشركة  إدارة  مجلس  قرار 
)2,000,000( سهم عادي تمثل نسبة )10%( من رأس مال الشركة قبل الطرح في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على 

الموافقات النظامية الالزمة. 
)الموافق 2022/06/29م( على توصية . 2 بتاريخ 1443/11/30هـ  الشركة  العادية لمساهمي  العامة غير  الجمعية  موافقة 

مجلس اإلدارة بالتسجيل والطرح في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة الصادرة. 
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موافقة شركة تداول السعودية "تداول" طلب التسجيل والطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية وذلك بتاريخ 1444/4/14هـ . 3
)الموافق 2022/11/08م(.

موافقة هيئة السوق المالية على نشر هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة لتمكين الشركة من تسجيل . 4
أسهمها في السوق الموازية وذلك بتاريخ إعالنها عن صدور الموافقة على موقع الهيئة الرسمي في يوم 1444/06/02هـ 

)الموافق 2022/12/26م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في 	سهم معينة )فترة الحظر( 1	11	

يحظر على كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة )12( اثني عشر 
شهراً من تاريخ تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية )فترة الحظر(. وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين 

الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة ر	س المال 		

التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة ر	س المال 	1		

يبلغ عدد األسهم في الشــركة قبل الطرح عشرين مليون )20,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية، وبإجمالي 
قيمة إسـمية مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي. سيبلغ عدد أسهم الشركة بعد الطرح اثنين وعشرين مليون )22,000,000( سهم 
عادي مدفوعة القيمة بالكامل، وبقيمة أسمية للسهم قدرها )10( عشرة رياالت سعودية، وبإجمالي قيمة إسمية تبلغ مائتين وعشرين مليون 
اكتمال  بعد  )نمو(.  الموازية  السوق  المؤهلين في  المستثمرين  الطرح على  ريال سعودي. وسـيتم تخصـيص كامل أسـهم   )220,000,000(

الطرح، سـتنخفض نسـبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من )100%( إلى حوالي )90.9%( أي بنسبة انخفاض قدرها )%9.1(.

من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين عند أول يوم طرح، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول يوم طرح على 
أساس سعر الطرح المحدد والذي يبلغ سبعة عشر )17( ريال سعودي، مع اإلشارة إلى أنه ستتأثر القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد الطرح 

وفًقا لنسب التذبذب اليومية المسموح بها في السوق الموازية )30% ارتفاًعا وهبوًطا(.

ت�أثير التغير المتوقع في سعر السهم على حملة األسهم 	1		

من المتوقع أن تتأثر قيمة األسهم المملوكة للمساهمين الحاليين بشكل إيجابي عند أول يوم طرح، حيث سيتم افتتاح سعر السهم في أول 
يوم طرح على أساس سعر الطرح المحدد والذي يبلغ سبعة عشر )17( ريال سعودي بنسبة ارتفاع تبلغ )30%( عن القيمة اإلسمية للسهم 

المحدد بقيمة عشرة )10( رياالت سعودي.
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التعهدات الخاصة باالكت�تا	 		

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكت�تا	 	1		

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه.- 
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. - 
الموافقة على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار ونموذج طلب - 

االكتتاب، ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.
عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على - 

معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب 
باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة.

أنه لم يسبق له وألي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة - 
ويوافق على أن للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة.

قبوله عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حديد المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله - 
كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.

ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل 	1		

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من 
هذه األسهم.

نبذة عن شركة تداول السعودية -1		

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م، تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق 
المالية اإللكتروني. ويتم التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاء 
بتسويتها، ويتم التداول كل يوم عمل من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، ويتم 
خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً. 

وقد يتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً 
وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً 

لتوقيت اإلدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
 .)T+2( عمل بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آليا خالل يومي حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

https://saudilime.com/


جدول
المحتـويــات

119

تداول 	سهم الشركة في السوق الموازية -1		

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية 
لطرح أسهم الشركة في السوق الموازية. 

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ 
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة وطرح أسهمها 
في السوق الموازية. ويحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة 

المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها. ولن تتحمل الشركة أو أي من مستشاريها أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

ويقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين )فضاًل راجع القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات"(.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح -	

إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه )فضاًل راجع "التواريخ المهمة وإجراءات الطرح" 
في صفحة )ك( من هذه النشرة(، سيقوم المستشار المالي خالل عشرة )10( أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً بعدم اكتمال 
الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين )إن وجدت( من دون 

خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة -	

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة الواقع في مدينة الرياض – طريق الخرج المدينة الصناعية الثانية 
– ص.ب. 3130 الرمز البريدي 11471 وفي المقر الرئيسي للمستشار المالي وذلك بين الساعة التاسعة )9( صباحاً حتى الساعة الرابعة 
)4( مساًء ابتداًء من تاريخ  1444/08/21هـ )الموافق 2023/03/13م( وحتى تاريخ 1444/09/01هـ )الموافق 2023/03/23م( خالل أيام 

العمل من )األحد إلى الخميس(، على أال تقل تلك الفترة عن سبعة )7( أيام قبل الطرح:

النظام األساسي للشركة. . 1
عقد التأسيس والتعديالت التي طرأت عليه وآخر تعديل له القاضي بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى . 2

شركة مساهمة. 
السجل التجاري الرئيس للشركة.. 3
قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م( بالتوصية بتسجيل وطرح عدد مليوني )2,000,000( . 4

سهم عادي تمثل )10%( من رأسمال الشركة قبل الطرح لالكتتاب العام في السوق الموازية )نمو(.
قرار الجمعية العامة )العادية( بتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م( بالموافقة على زيادة رأس المال وتسجيل . 5

وطرح عدد مليوني )2,000,000( سهم عادي تمثل )10%( من رأسمال الشركة قبل الطرح لالكتتاب العام في السوق الموازية 
)نمو(.

نسخة من إعالن موافقة الهيئة على طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية الصادرة بتاريخ 1444/06/02هـ )الموافق . 6
2023/12/26م(.

نسخة من إعالن موافقة تداول السعودية على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1444/04/14هـ )الموافق 2023/11/08م(.. 7
مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر.. 8
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )غير . 9

مراجعة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 
الموافقات الخطية على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار لكٍل من:. 10
المستشار المالي للشركة "شركة الخير كابيتال السعودية". . 11
المستشار القانوني " شركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة واالستشارات القانونية".. 12
المحاسب القانوني " شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه".. 13
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تقري�ر المحاسب القانوني -	

تم تعيين المحاسب القانوني "شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه" لمراجعة القوائم المالية للشركة السعودية للصناعات الجيرية للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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الملحق )	(: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 	- ديسمبر 		1	م 	1-	
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المنتهية  	1-	 المالية  للفترة  )المفحوصة(  الموجزة  األولية  المالية  القوائم   :)	( الملحق 
في 1- يونيو 		1	م
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