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 السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع
 عليكم ورحمة اهلل وبركاته السالم

 

يسره و ,  الثالثونو  الرابعةمجعيتكم العامة العادية ويشكركم على تلبية دعوته وجيدد اللقاء بكم يف إجتماع بكم  يرحبيسر جملس اإلدارة أن 
وتقرير مراجع ائم املالية عن نتائج أعمال الشركة واجنازاهتا مرفقًا به القو م 23/33/3634للسنة املنتهية يف  التقرير السنوييقدم أن 

وفقنا يف أداء ي أن ونسأل اهللوننتهز هذه الفرصة لتجديد االلتزام ببذل كافة اجلهد للقيام باملسئولية كاملة وحتقيق مصاحل املسامهني احلسابات 
  رضاكم.على  العام نتائجمث أمامكم , كما نأمل أن حتوز  املهمة امللقاة على عاتقنا أمام اهلل

 

  التجاري النشاط
العادي واألمسنت املقاوم لألمالح البورتالندي األمسنت  بإنتاجوتقوم الشركة به  واالجتار صناعة وإنتاج األمسنت األساسي هو الشركة نشاط

  .واألمسنت البوزوالين
 

  إنتاج الكلنكر
م 3632يف عام  كلنكر طن  506930666 مقابل اً طن 005620236 : م3634لعام ذا اهل من الكلنكر الشركة إنتاجبلغ  من اهلل بفضل
 . %3604أي بنسبة طناً  0330536 اقدره بزيادة

 

 

 
 استيراد الكلنكر

م 3634طن خالل العام 3060590لنكر )طن ك 0430666م بإستيفاء استرياد احلصة املقررة هلا بنحو  3634قامت الشركة خالل العام 
 36525( وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التجارة املبنية على تنفيذ األمر امللكي الكرمي رقم  م3632خالل العام طن  5060349مقابل 
م على أن 3632هـ والقاضي بإلزام شركات اإلمسنت بإسترياد ستة ماليني طن من الكلنكر أو االمسنت خالل عام 63/60/3424وتاريخ 

من قبل وزارة التجارة والصناعة , وقد حصلت  ةمبدى إلتزام الشركات بإسترياد الكمية املخصص يكون تزويد مصانع االمسنت بالوقود مرتبطاً 
 بعد اكتمال استرياد احلصة املقررة على الشركة. لاير/للطن 56م على الدعم املايل املقرر من وزارة التجارة بواقع 3634الشركة خالل العام 
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 مخزون الكلنكر 
 اقدرهبزيادة م 3632طنًا يف هناية عام  300620666طنًا مقابل  309400052 هناية العام املايل للتقرير يفخمزون الكلنكر  حجم بلغ

 .بسبب الزيادة يف االنتاج واستكمال استرياد كميات الكلنكر املقررة على الشركة خالل العام %02 بإرتفاع قدرهأي  طن 303440036
طن يف هناية العام  006240666من مادة الكلنكر بزيادة قدرها  اً طن 3305560666غ اجلدير بالذكر أن خمزون الشركات احمللية بل

وبلغت نسبة خمزون الشركة إىل خمزون شركات  , %40 قدرهابزيادة و م 3632عام هناية يف طن  3400300666 ـبـ م مقارنة3634
 .ةأشهر حسب متوسط مبيعات الشرك 0أي ما يُعادل مبيعات  %3200 احمللية األمسنت
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 مبيعات األسمنت
طنًا خالل العام  004940520طنًا مقابل  003920692 املايل للتقريربعون اهلل بلغ إمجايل الكميات املباعة من األمسنت خالل العام 

شدة املنافسة على مسنت و وذلك نتيجة تباطؤ النمو على الطلب احمللي لأل % 2بنسبة أي طن  3630442م وبإخنفاض قدره 3632
 .من قبل الشركات اجلديدة يف القطاع املنطقة الغربية أسواق
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 خطط اإلستراتيجيةال

         % تقريباً 2 السوق احمللي خالل العام املاضي واليت نتج عنها اخنفاضًا يف مبيعات الشركة بنسبةعلى  مرتأثرت بعض العوامل اليت 
  لتخفيض تكاليف اإلنتاج وملواجهة املنافسة املتزايدة من الشركات األخرى تتخذ الشركة قراراها بدراسة البدائل االسرتاتيجية املتاحة نأإىل 

  .االستغالل األمثل للطاقة لتعزيز مكانتها يف السوق كأكرب منتج يف املنطقة الغربيةو كإعادة تأهيل اخلطوط القدمية 
 

اتيجية الشركة يف حتسني األداء ورفع كفاءة التشغيل واستغالل املوارد والطاقات املتاحة فقد وصلت املفاوضات ملراحلها ومن منطلق اسرت 
       عن طريق إعادة تدوير احلرارة املهدرة )املفقودة(  ملصنع أمسنت يف العامل لطاقــــة الكهربائيةل حمطة أكرب النهائية يف مشروع إنشاء وتشغيل

 م ومن املتوقع أن جتين الشركة جمموعة من الفوائد على سبيل املثال :3630يات التشغيل على أن يبدأ تشغيلها قبل هناية عام من عمل
 

 نتاج وبيع االمسنت .إزيادة الطاقة الكهربائية املنتجة واليت تساعد على زيادة عمليات  .3
 مثل للوقود .االستغالل األ .3
 ساعد يف احملافظة على البيئة .ا يُ ممختفيف نسبة االنبعاثات احلرارية  .2
 نتاج والصيانة .مع سياسة خفض تكاليف اإل تعزيز املنافسة عن طريق توسيع قاعدة املوردين واملقاولني متاشياً  .4
 استمرار حتسني وتطوير مراحل واجراءات العمل والتصنيع لتحقيق أعلى العوائد على االستثمار . .5

مسنت املكيس لال يف املنطقة الغربية من اململكة وإلتزامها كأكرب منتج وفري مجيع أنواع االمسنت املستخدمتستمر اسرتاتيجية الشركة يف تكما 
 املستهلكني . عموملتلبية حاجة يف اململكة 
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  المخاطر
املنطقة الغربية ألسواق شركات جديدة تويل الشركة اهتماما كبريًا باملخاطر احملتملة من جراء املنافسة الشديدة واملتوقعة حمليًا نتيجة دخول 

ة باإلضافة إىل التوسعات للطاقة اإلنتاجية يف شركات االمسنت األخرى وتقوم الشركة مبراجعة دورية هلذه املخاطر ووضع اإلجراءات املناسب
ت ويونغ " إلعداد وحتديث سجل للتغلب عليها , وكما حرص جملس االدارة على ادارة ومراقبة املخاطر فقد مت التعاقد مع السادة " ارنس

جلنة املراجعة واليت اليت ترفع تقاريرها إىل املخاطر والذي تبىن عليه خطة املراجعة السنوية اليت تقوم هبا ادارة املراجعة الداخلية يف الشركة 
ما يلزم للحد منها او احلد من اثارها وتقدمي بدورها تتوىل مع جملس االدارة واالدارة التنفيذية مسئولية مراقبة وادارة تلك املخاطر واختاذ كل 

االمتثال لألنظمة  -ادارة املخزون واملستودعات –املنافسة  –تأكيد معقول أن ذلك يتم بفاعلية, ومن تلك املخاطر )تسرب العمالة 
 ادارة النقد ( . –دقة وصحة البيانات املالية  –مراقبة واحتساب التكاليف  –والقوانني 

 
 المة والصحة المهنيةالبيئة والس

 ف رفع درجة االستعداد والوعيع املتعلقة هبا هبدوالربامج واملشاري يف الشركة ال البيئة والسالمة والصحة املهنيةجملالشركة اهتماماً خاصاً  تويل
 والتأهيل لزيادة املخزون املعريف تدريبوالوذلك من خالل توفري املعدات ومستلزمات الوقاية ملوظفيها ,  وكفاءة االستجابة والتدابري املتخذة

كما حرصت الشركة يف جمال   زم ملواجهة أي طارئ يتطلب تدخلهم. التدريب الال وكذلك,  واملشغلني يف املصنع يف هذا اجملال للعاملني
الغبار ومعاجلة خمازن البيئة على تطبيق أحدث نظم ووسائل احملافظة على بيئة املصنع والبيئة احمليطة به من خالل تركيب مرشحات خفض 

بزيادة املسطحات كما قامت الشركة بتحسني وجتميل املنظر العام يف املصنع واملرافق التابعة له   م للحد من انبعاث الغبار السطحي.املواد اخلا
  .سبة تساعد على االستقرار الوظيفيراء والتشجري هبدف توفري بيئة عمل منااخلض

 

 
 المسئولية االجتماعية

مسنت ينبع , بادرت شركة أالعميق بدورها يف خدمة جمتمعهايت تنتهجها إدارة الشركة وامياهنا لق الثوابت الراسخة والقيم االخالقية المن منط
حزمة بتطبيق سياسات خاصة باملسئولية االجتماعية يف منطقة املدينة املنورة وينبع والقرى واهلجر اجملاورة للمصنع ومنطقة مكة املكرمة عرب 

هم هذه ومن أ جيابًا يف حميطها الذي تعمل فيه ,تؤثر إكشركة وطنية    الربامج صرفت عليها ماليني الرياالت لتعطي منوذجًا مشرفاً  من
 املسامهات اليت نفذهتا الشركة اجملاالت التالية :

 تربعات للجمعيات اخلريية املعتمدة. -

 نشطة جلهات حكومية.املسامهة يف فعاليات وأ -

 جمال الرعاية االجتماعية.املسامهة يف  -

 .لطالب املدارس املسامهة يف جمال األنشطة التعليمية والتدريب الصيفي -

 املسامهة يف جمال الرعاية الصحية. -

 جنوب املصنع. بطول حوايل كيلو مرت واحد مين حلرس احلدودأ إنشاء طريق -
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 الموارد البشرية 
زدهارها , وعلى ذلك فهي تشارك موظفيها جناحاهتا عرب بذل قوة لديها الستمرار منوها وإصر التعترب الشركة أن مواردها البشرية أهم عنا

العلمي لربامج ىل التخطيط إضافة دريب والتطوير وكسب املهارات باإلأقصى اجلهد لتوفري بيئة عمل مناسبة حبيث تتاح فيها فرص الت
يف سبيل  يضاً أكما قامت الشركة   .ملني وساهم يف رفع درجة القدرة التنافسيةستقرار الوظيفي للعال والتعاقب والتمكني مما عزز اإلحالاإل

 هتيئة الظروف املناسبة للعمل بالتايل :
 ة.يتطوير اهلياكل التنظيم -

 تطوير السياسات واالجراءات. -

 تطوير املسارات الوظيفية ومتطلبات العمل. -

 حمللي.جور واملنافع املصاحبة مبا يتوافق وسوق العمل امراجعة األ -

 إعطاء قروض حمدودة وبدون فوائد ملساعدة احملتاجني منهم حسب ضوابط الالئحة املعتمدة. -
 

 
 التوظيف وبرامج السعودة 

طط مدروسة يف هذا الصدد وخاصة خلاستمرارًا لتطبيق سياسة الشركة يف التوطني واالعتماد على الكوادر الوطنية ورفع نسبة السعودة وفقًا 
 حالل يف مقابل توظيف عدد من الشباب السعودي .طط بتنفيذ عدد من برامج اإلة حيث قامت الشركة وفق تلك اخليف الوظائف الفني

 

 

 التدريب والتطوير 
ك قامت لتؤمن الشركة بأن رفع كفاءة األداء ملوظفيها يف االنشطة املختلفة اليت تقوم هبا هو الضمان احلقيقي لنموها وتطورها , ويف سبيل ذ

التخطيط لتنفيذ العديد من الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية على الصعيدين اإلداري والفين معتمدة يف ذلك على أفضل الشركات الشركة ب
 م التايل :3634املتخصصة يف هذا اجملال ومن الربامج اليت نفذهتا الشركة لعام 

 متدرب . 396برامج التدريب الفين وبلغ عدد املتدربني  -

 متدرب  . 06ب اللغة االجنليزية وبلغ عدد املتدربني برامج تدري -

 متدرب . 364برامج التدريب اإلداري والتطوير الذايت وبلغ عدد املتدربني  -
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 : النتائج التشغيلية
 

 م )األصول والخصوم(1024 –م 1020)بآالف الرياالت( للشركة خالل األعوام  الموحدة قائمة المركز المالي
 1020 1022 1021 1022 1024 البيان

 2025740 5224..250 251995277 250215214 250.75211 الموجودات المتداولة
 (1105271) (295142.) (...405.) (125217.) (4475117) المطلوبات المتداولة
 2275212 41.5292 7.95211 025997. 10954.9 رأس المال العامل

 251225.17 25.045299 252915727 251205714 252275221 األصول الثابتة )صافي(
 450915207 95222..45 451915124 452215222 451445221 إجمالي الموجودات
 1105271 295142. ...405. 125217. 4475117 المطلوبات المتداولة
 2705102 250225714 71752.2 4075217 2125147 قروض طويلة األجل
 425129 15149. 45912. 115292 1.5171 المطلوبات األخرى
 25.405091 2512451.4 252125219 9975912 1225.21 إجمالي المطلوبات
 250.05000 250.05000 250.05000 25.7.5000 25.7.5000 رأس المال المدفوع

 254795020 2579152.9 151.25941 257015022 259.45.12 االحتياطيات واألرباح المدورة
 .12522 125.10 225242 225911 .22510 حقوق األقلية

 .1512..15 152745179 252225124 2522459.9 25.115711 حقوق المساهمين
 450915207 95222..45 451915924 452215222 451445221 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
 م.1024م م لتتالئم مع طريقة عرض أرقام العا1022تم إعادة التبويب أرقام المقارنة للعام 

 

 م  )النتائج التشغيلية(1024 –م 1020)بآالف الرياالت( للشركة للسنوات  الموحدة قائمة الدخل
 1020 1022 1021 1022 1024 البيان

 29.5497 252215117 254915492 251105112 95290..25 المبيعات
 (4205717) (715710.) (70454.2) (72.52.2) (7015274) ف المبيعاتيلاتك
 4145770 5.07... .791504 22.5202 2.25121 الدخلجمالي إ

 95224 1952.2 45.21 ..751 125944 اإليرادات األخرى
 47259.4 2.52.2. 7915.11 2915212 27.5210 إجمالي اإليرادات

 (1.5992) (225102) (1..245) (225212) (405294) المصاريف اإلدارية والتسويقية 
 0 0 0 - - اإلستهالكات

 45227 5124. 275077 215.12 225091 المصاريف األخرى
 205212 .21522 25119. 451.2. 25421. إجمالي المصاريف

 4425211 425472. 7445922 2275721 2125174 صافي الدخل قبل الزكاة
 (215711) (295294) (1454.0) (215421) (125741) الزكاة 
 4205214 195179. 7105422 2125191 2025922 الدخلصافي 

 0 1225214 1145.79 4.75211 1025222 رصيد األرباح المبقاة أول الفترة
 0 1225214 0 4.5110 0 المحول إلى اإلحتياطات

 1205000 1115.00 1.5000. 1205000 1205000 األرباح النقدية المقترح توزيعها
 15100 15100 15100 15100 15100 التوزيعات األخرى

 1225214 1145.79 4.75211 1025222 7725070 األرباح المبقاة آخر الفترةرصيد 
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  التحليل الجغرافي لإليرادات 
يف منطقيت مكة املكرمة واملدينة. وتعتمد سياسة املبيعات يف الشركة على البيع املباشر  استهالك مجيع انتاج الشركة حمليًا وبصورة رئيسيةيتم 

كم مشال مدينة ينبع البحر وليس لدى الشركة أي 06ومستهلكني أفراد من مصنعها الكائن يف رأس بريدي لعمالئها من جتار وشركات 
     أخرى. منافذ بيع

 
 

 التغيرات في قائمة الدخل )بآالف الرياالت( 
 األسباب التغيرات 1022 1024 البيان

 النسبة المئوية المبلغ
 لرتاجع الطلبكمية املبيعات   اخنفاض %2000- 060603- 300360303 305590296 املبيعات

 وزيادة االنتاج كمية املبيعاتاخنفاض   %2094- 360909- 0250352- 0600304 - تكلفة املبيعات
 كمية املبيعاتاخنفاض   %200- 230693- 6650366 6520330 إمجايل ربح التشغيل

 يادة وعاء التأمينات االجتماعية ونظام ساند ز  % 509     30300 260336- 460294- مصروفات األعمال الرئيسية
 اخنفاض كمية املبيعات %4062- 240356- 6400966 6330633 الربح التشغيلي

 اخنفاض عمولة التسهيالت املصرفية إلخنفاض الرصيد %23060- 50423 300532- 330693- مصروفات غري تشغيلية
  عويض شركة سينوما املنفذة للخط اخلامست %363040 340069 00355 330944 اإليرادات األخرى

 زيادة الوعاء الزكوي %23044 50230 300430- 330043- الزكاة الشرعية
 اخنفاض كمية املبيعات %3020- 390202- 6330390 6630922 صايف الربح

 

ا يف اململكة العربية السعودية والصادرة عن اهليئة القوائم املالية وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليه تُعد شرح للمعيار المحاسبي المطبق :
 .السعودية للمحاسبني القانونيني

 
 

  الشركة التابعة 
,  نشاطها باململكة العربية السعوديةتأسست ومتارس وقد  ()شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية احملدودةالشركة التابعة هي 

لاير مخسون  5606660666رأس مال الشركة )  %46الكويت  –أس ماهلا وشركة الشعيبة الصناعية من ر  %06ومتتلك شركة أمسنت ينبع 
لصناعة أكياس األمسنت  جبوار مصنع األمسنت رأس بريدي بينبعمبنطقة  بإدارة سعودية ومتارس عملها . م 23/33/3634يف  (مليون لاير

وجه الباقي يسنويًا لكي تغطي إحتياجات شركة أمسنت ينبع بصفة أساسية مث  مليون كيس ومثانونإنتاجية تصل إىل مائة  ةاقبطالورقية 
 , وبياناهتا كالتايل : تصدير الفائض للسوق اخلارجي األخرى كما ويتم احمللية األمسنت شركات حتياجاتإل

 

 % 29 أمسنت ينبع
 % 54 السعودية شركات األمسنت
 % 0 التصدير اخلارجي

 

 .وجود أسهم أو أدوات دين أصدرهتا الشركة التابعةعلى عدم ويؤكد اجمللس 
 
 

 بيان أرباح الشركة التابعة

 لاير  403660043 أرباح الشركة التابعة
 لاير  305350365 (%06حصة الشركة األم )

 % 602 نسبة املسامهة يف أرباح الشركة األم
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  سياسة توزيع األرباح 
يتم توزيع األرباح الصافية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه  كةللشر  من النظام األساسي 42طبقاً للمادة 

 التايل :
 ب الزكاة الشرعية.يجتن -3

بلغ ما % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت 36ب يجتن -3
 . االحتياطي املذكور نصف رأس املال

 من رأس املال املدفوع. %5يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل  -2

 ألف لاير للعضو . مكافأة جملس اإلدارة بواقع مئتا خيصم -4

 يوزع الباقي كحصة إضافية للمسامهني . -5
 

رباح السنوية بعد خصم الزكاة وذلك من صايف األ للسهم رياالت أربع% من رأس املال أي بواقع 46م بواقع 3632مت توزيع أرباح عام  
وذلك  من رأس املال %35بنسبة  للسهم الواحدلاير  305م مقدارها 3634أرباح نصف سنوية للعام كما قامت الشركة بتوزيع الشرعية  
 م3634% حصة إضافية عن أرباح 35 لاير للسهم الواحد متثل 305توزيع أرباح مقدرها  ويقرتح جملس اإلدارة . م30/66/3634بتاريخ 

 من رأس املال املدفوع. %46ليصبح إمجايل املوزع  خالل ثالثة أسابيع من تاريخ اجلمعية
 

 إقرارات مجلس اإلدارة 

 : يؤكد جملس اإلدارة ويقر أنه
 

 م.3634األحقية يف التصويت بإبالغ الشركة بنسبة متلكه وبأي مصلحة خالل عام  مل يقم أي شخص ذو -
 :وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات المساهمة األخرى  رةأعضاء مجلس اإلدا ملكية -

 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 عدد األسهم والنسبة

 م02/02/1024في 
 إجمالي األسهم ونسبة التملك م1024صافي التغير خالل عام 

 م22/21/1024
 العضوية في الشركات األخرى

 النسبة معدد األسه النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 صاحب السمو امللكي
 األمري مشعل بن عبدالعزيز

204600566 3033 %  (3666 ) 60636% 204600566 3033 % 
 شركة أمسنت املدينة

 )نادك(مصرف الراجحي/ الشركة الوطنية للتنمية الزراعية % 6056 9350046 %93002 (33533525) % 009 3304260305 الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صاحل الراجحي
 - % 3030 306360666 %5006 366666 % 30690 300360666 األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة

 صاحب السمو امللكي
 األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

990456 6060 % - - 990456 6060 % 
 شركة اجلوف للتنمية الزراعية

 - % 60663 30366 - - % 60663 30366  1 الدكتور/ سعود حممد صاحل إسالم
 - % 60665 60326 %366 60326 - - 2األستاذ/ حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيي

 - % 606644 00666 %322022 40666 % 606639 20666 األستاذ/ صاحل  سامل أمحد بن حمفوظ
 حي / الصحراء للبرتوكيماويات مصرف الراج % 6066 3300356 - - % 6066 3300356 األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 - % 60669 350666 - - % 60669 350666 الدكتور/ حممد سليمان عبدالعزيز الراجحي
البنك السعودي الفرنسي / جمموعة صافوال /  جمموعة  % 60663 20666 %366 3566 % 606669 30566 األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى

 يطيبة القابضة / شركة املراع
 - % 33020 3904930303 - - % 33020 3904930303 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 - % 300 300030666 %5,94 3560666 % 300 305330666 املؤسسة العامة للتقاعد
 بداًل من الدكتور/ سعود حممدصاحل إسالم . ارة يف دورته الثالثة عشرم مت انتخاب األستاذ/ حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيي ليكون عضواً مبجلس اإلد33/60/3634(  بتاريخ 3()3) 
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 :كبار التنفيذيين  ملكية -
عدد األسهم  االسم

 م02/02/1024
 النسبة

 م02/02/1024
صافي التغير 

 م1024
 نسبة التغير %

 م1024
 إجمالي األسهم

 م22/21/1024
 إجمالي نسبة التملك

 م22/21/1024
 %606602 360666 %333033 50566 %60662 40566 املدير العام – بن عبده زقيل الدكتور/ أمحد

 
 
 
 

 :الزوجات واألوالد  القصر ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ملكية -
عدد األسهم  االسم

 م02/02/1024
 النسبة

 م02/02/1024
صافي التغير 

 م1024
 نسبة التغير %

 م1024
 إجمالي األسهم

 م22/21/1024
 إجمالي نسبة التملك

 م22/21/1024
 السيدة/ حصة بنت عبدالعزيز علي الدرييب

 زوجة نائب رئيس جملس اإلدارة
6220603 6052% 3660666 33% 9220603 6059% 

 السيدة/ حصة بنت إبراهيم عبدالعزيز القبيسي
 زوجة نائب رئيس جملس اإلدارة

6360666 6053% - - 6360666 6053% 

 
 
 

 

     وجد مصاحل وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهمال ت -
 أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة.

  :القروض  -
 م :1024والسداد خالل عام يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض تجاه تمويل الخط الخامس للشركة والتي حصلت عليها وحركة اإلضافة 

 

 

 م22/21/1024الرصيد في  م1024المسدد خالل  م2/2/1024الرصيد في  البنك الشركة
 10050005000 14050005000 44050005000 2 -1 األهلي التجاري شركـــــــــــــة أسمنت ينبع

 12.50005000 4050005000 50005000..1 3 صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 شركـــــــــــــة ينبع السعودية الكويتية )التابعة(

 .15021540 2527.5219 52225124. األهلي التجاري ˋ4ˊ
  70052225124 122527.5219 4275021540. 

 لاير(. 3036606660666عشرون مليون لاير  )أصل القرض  ام بأقساط شهرية مقداره23/2/3633( سداد قرض البنك األهلي التجاري خالل مخس سنوات ابتداءا من 3)
هـ على أقساط نصف سنوية غري متساوية )أصل 35/63/3424خالل ستة سنوات ابتداءًا من  )مقابل رهن املباين ومصنع الشركة( ( سداد قرض الصندوق3)

 لاير(. 26606660666القرض
م 3633 يوليو 23لاير إعتبارًا من  3630239يسدد على أقساط شهرية بواقع من البنك األهلي التجاري و  لاير 3306660666( حصلت الشركة التابعة على قرض مببلغ 2)

 م.3635 يونيو 26وتاريخ سداد آخر قسط يف 
 

          ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم وال توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا  -
 م .3634حتها الشركة خالل عام أو من

ال يوجد حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  -
 .أصدرهتا الشركة م3634مشاهبة خالل عام 

م )ال توجد أدوات دين 3634سرتداد يف عام وجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاليال  -
 أصدرهتا الشركة(.

ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام أو املدير املايل أو أي شخص يف اإلدارة  لدى الشركة ال توجد عقود مصلحة -
 التنفيذية.

 أو كبار التنفيذيني. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن الراتب أو تعويضه من قبل أعضاء اجمللس -
 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة وأحد مسامهيها يف التنازل عن حصته يف األرباح. -
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 .وال ضمانات ألي قرض لألعضاء مع الغري ال توجد قروض من الشركة ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة -
 

 م:3632و م 3634املدفوعات النظامية املستحقة واملسددة عن عامي  -
 

 

 شركة أسمنت ينبع البيان 
 م1022 م1024 

 3603600452 006920929 الرسوم اجلمركية
 3406060066 3003390435 الزكاة الشرعية

 003020445 900300666 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 304030554 303540400 تكاليف التأشريات واجلوازات
 4304520323 4309030440 ن واالمتيازرسوم استغالل خامات التعدي

 4660666 4660666 أخرى
 6000200202 0904500305 إمجايل املدفوعات

 
 

 

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات مت إنشائها ملصلحة املوظفني بالشركة. -
 
 

 ما يلي :ويقر كما يؤكد اجمللس 
ب املعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني أنه مت إعداد السجالت احملاسبية بالشكل الصحيح حس -

 القانونيني.
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية. -
 املركز املايل ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة مبواصلة االستمرار يف نشاط الشركة مبشيئة اهلل. -
 رير احملاسب القانوين حتفظات حول القوائم املالية.مل يتضمن تق -
- 
 
 

والثالثون واليت عقدت بتاريخ  الثالثةاجلمعية العامة  علمًا بأن مل يتم استبدال احملاسب القانوين قبل انتهاء املدة.
سابات بناءاً مراجعًا للح KPMGهـ قامت باملوافقة على تعيني السادة/ كي يب إم جي الفوزان والسدحان 33/65/3425

 . عامعلى توصية جلنة املراجعة وذلك ملدة 
 
 
 
 
 



12/11 

 

 

 

  إدارة الشركة :إجتماعات مجلس  -
عضواً تعينهم اجلمعية العامة  33اإلدارة جملس إدارة مكون من  يتوىلمن الباب الرابع للنظام األساسي للشركة  30طبقاً للمادة 

 (5)بلغت إجتماعاهتم عدد , حيث  نيفهم وسجل احلضور لكل عضوالعادية ويبني اجلدول التايل أعضاء اجمللس وتص
 : م3634خالل عام  إجتماعات

 
 

 التصنيف الوصف االسم
 االجتماعاتسجل حضور 

 امجايل 5 4 2 3 3
 36/62/3425 احلضور

39/63/3634 
33/65/3425 
32/62/3634 

32/69/3425 
36/60/3634 

39/33/3425 
32/36/3634 

30/63/3420 
69/33/3634 

 صاحب السمو امللكي 
  األمري مشعل بن عبدالعزيز

 - - - - - -  غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة

 5 حضر حضر حضر حضر حضر  غري تنفيذي نائب رئيس جملس اإلدارة الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي
 5 حضر حضر حضر حضر ضرح تنفيذي غري  العضو املنتدب األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة

 صاحب السمو امللكي 
 األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

 - - - - - - غري تنفيذي عضو

 5 حضر حضر حضر حضر حضر مستقل عضو األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 5 حضر حضر حضر حضر حضر مستقل عضو األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى

 4 - حضر حضر حضر حضر مستقل عضو مر قاسم العيسائياألستاذ/ سعيد ع
 5 حضر حضر حضر حضر حضر غري تنفيذي عضو / حممد سليمان الراجحيالدكتور

 2 حضر حضر حضر - - مستقل عضو *حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيي األستاذ/ 
 / فهد بن صاحل العجالناألستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر غري تنفيذي عضو ( )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 األستاذ/ أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي 
 4 حضر - حضر حضر حضر غري تنفيذي عضو )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 

 

 . م(3634سعود حممدصاحل إسالم )والذي حضر أول إجتماعني جملس إدارة يف العام / الدكتوربداًل من  الثالثة عشر حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيي ليكون عضواً مبجلس اإلدارة يف دورتهاألستاذ/  مت انتخابم 33/60/3634*  بتاريخ 
 

 : ومن أهم الوظائف األساسية للمجلس
 .اعتماد التوجيهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها 

  اف العام عليهاوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشر.  

 .وضع نظام حوكمة للشركة 

  .وضع سياسات واجراءات ومعايري واضحة وحمددة للعضوية 

 .وضع سياسة واضحة تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل من أجل محاية وحفظ حقوقهم 

 ملصاحل اآلخرينوضع السياسات واالجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح للمسامهني والدائنني وأصحاب ا 

 .وذلك عرب عدة جلان
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 )مدة عضوية اللجان ال تتجاوز ثالث سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات جملس اإلدارة( لجان مجلس اإلدارة
 

 

 

  أواًل: اللجنة التنفيذية
 من أعضاء اجمللس :  اللجنة التنفيذيةتتكون 

 غري تنفيذي رئيس اللجنة وزنادةاألستاذ/ عبد الرؤوف حممد صاحل أب
 مستقل عضو األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ

 مستقل عضو األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى
 مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 غري تنفيذي عضو الدكتور/ حممد سليمان الراجحي
 تنفيذي غري عضو السنيديعبدالعزيز أمني عبداهلل األستاذ/ 

 

متارس هذه اللجنة مجيع السلطات وتتحمل واجبات جملس اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بني اخلطط االسرتاتيجية للشركة      
واألهداف التشغيلية وإعداد التوصيات جمللس اإلدارة وذلك من حيث األولويات التشغيلية والتخطيط املايل واإلداري والتسويقي مع رفع 

 .م3634( اجتماع خالل العام 3وبلغت إجتماعات اللجنة التنفيذية عدد ) ر دورية عن ممارساهتا للصالحيات املفوضه جمللس اإلدارة.تقاري
 

 ثانياً: لجنة المراجعة 
ات خالل ( إجتماع4تتكون جلنة املراجعة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة )من غري األعضاء التنفيذيني( وبلغت إجتماعاهتم عدد )   

 م :3634عام 
 مستقل الرئيس حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيياألستاذ/ 
 غري تنفيذي عضواً  فهد بن صاحل العجالناألستاذ/ 

 غري تنفيذي عضواً  األستاذ/ أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي
 .م33/60/3634مت تشكيل اللجنة مع بداية الدورة اجلديدة جمللس اإلدارة بتاريخ 

 

 تلخص مهام ومسئوليات اللجنة فيما يلي :وت
  اإلشراف الكامل على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهام احملددة من

 قبل جملس اإلدارة.

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية 

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها 

  وحتديد األتعاب. فصلهصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسب القانوين و التو 

 .متابعة أعمال احملاسب القانوين واعتماد أي عمل خارج نطاق املراجعة 

 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة 

 اإلدارة. دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وابداء الرأي والتوصية جمللس 

 .دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين ودراسة مالحظات احملاسب القانوين على القوائم املالية إن وجدت 
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 ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت 
 : م3634الل العام خ اً واحد اً جلنة الرتشيحات واملكافآت إجتماع تعقدوقد تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من أعضاء اجمللس , 

 غري تنفيذي رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 مستقل عضواً  األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ

 غري تنفيذي عضواً  فهد بن صاحل العجالناألستاذ/ 
 .م33/60/3634مت تشكيل اللجنة مع بداية الدورة اجلديدة جمللس اإلدارة بتاريخ 

 

 امها فيما يلي :وتتلخص مه
 .التوصية برتشيحات العضوية جمللس اإلدارة واملؤهالت املطلوبة للعضوية وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة 

 مع املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات  القيام مبراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات
 .وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية اجمللساملناسبة لعضوية اجمللس 

  وعدم وجود أي تعارض مصاحل.املستقلني التأكد من استقاللية األعضاء 

 .حتديد جوانب القوة والضعف جمللس اإلدارة واقرتاح املعاجلات مبا يتفق مع مصلحة الشركة 

 آت لكبار التنفيذيني.للتعويضات واملكاف واملرتبطة باألداء وضع السياسات الواضحة 
 
 

 
 رابعاً: لجنة المسئولية اإلجتماعية 

 : م3634خالل العام  اً واحد اً جلنة املسئولية االجتماعية إجتماع تعقد قدو  ,تتكون جلنة املسئولية االجتماعية من أعضاء اجمللس 
 مستقل رئيس اللجنة حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيياألستاذ/ 
 غري تنفيذي عضواً  حل العجالنفهد بن صااألستاذ/ 

 غري تنفيذي عضواً  األستاذ/ أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي
 .م33/60/3634مت تشكيل اللجنة مع بداية الدورة اجلديدة جمللس اإلدارة بتاريخ 

 
 

 وتتلخص مهامها ومسئولياهتا فيما يلي :
 ماعيةدعم التنسيق بني الشركة واجمللس حول أهداف املسئولية االجت. 

 .استعراض االجتاهات اليت ميكن أن تكون هلا تأثري حمتمل على عمليات الشركة التجارية أو مسعة الشركة 

 .استعراض مقرتحات املسامهني اليت تنطوي على شئون املسئولية االجتماعية للشركة 

 .إعداد تقرير منتظم وموافاة جملس اإلدارة مبا يتعلق بأنشطة اللجنة 

 يات مناسبة إىل جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة الشركة ألنشطتها ذات الصلة باملسئولية اإلجتماعية ومتابعة برامج تقدمي توصية/توص
 املسئولية املعتمدة من قبل اجمللس.
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 مكافأة مجلس اإلدارة 
         ملنصوص عليها يف قرار وزارة التجارةمكافآت أو امتيازات مالية غري ا ةيؤكد جملس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء اجمللس ال يتقاضون أي

يقدم خدماته للشركة بدون مقابل وله منا ومنكم الشكر يتنازل و كما يؤكد اجمللس بأن العضو املنتدب مازال   هـ.3433وتاريخ  3603 رقم
 والتقدير.

 

 
  جدول المكافآت السنوية والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

 االسم
المكافأة 
 السنوية

تعويضات ال
  األخرى

 االجمالي

 3660666 - 3660666 صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبدالعزيز
 3300506 300506 3660666 الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي

 3360666 360666 3660666 األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 3660666 - 3660666 العزيزصاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبد

 3600666 00666 3660666  1 الدكتور/ سعود حممد صاحل إسالم
 3360666 360666 3660666 2 اخلرجيي األستاذ/ حممد عبداهلل عبدالكرمي

 3360666 360666 3660666 األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 3330666 330666 3660666 األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 3200946 200946 3660666 / حممد سليمان الراجحيالدكتور
 3360666 360666 3660666 األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى

 3220536 220536 3660666 األستاذ/ فهد بن صاحل العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
 3220536 220536 3660666 ثل املؤسسة العامة للتقاعد(أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي )مم األستاذ/

 

 . التعويضات األخرى متثل بدل حضور جلسات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه 
  من الدكتور/ سعود حممدصاحل إسالم )والذي حضر أول إجتماعني  بدالً  م مت انتخاب األستاذ/ حممد عبداهلل عبدالكرمي اخلرجيي ليكون عضواً مبجلس اإلدارة يف دورته الثالثة عشر33/60/3634(  بتاريخ 3()3)

 م(.3634جملس إدارة يف العام           

 
 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين 

 البيان
 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 

 من ضمنهم المدير العام والمدير المالي
 206900666  الرواتب 
 6640666  البدالت

 300660666  املكافآت السنوية
 ------  اخلطط التحفيزية

 ------  أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
 005660666  اجملموع
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 عام  إفصاح
 

 العقوبات والجزاءات 
 إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. أي جهة أو من اليةهيئة السوق امل مل تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من

 
 اءات نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجر 

رنست ويونغ " للقيام مبهام املراجعة "إ يف جلنة املراجعة فقد مت التعاقد مع مكتب خارجي من جملس االدارة على حتمل مسئولياته ممثالً  لتزاماً إ
جمللس االدارة )جلنة املراجعة( للقيام بأعمال املراجعة  خلية وذلك باملشاركة مع فريق املراجعة الداخلية يف الشركة والذي يتبع وظيفياً الدا

,  ألفضل املمارسات الرائدة ساس املخاطر لتقدمي تأكيدات وخدمات استشارية لإلدارات املختلفة يف الشركة ووفقاً أالداخلية املبنية على 
ألسلوب العينات من  ختبار وفقاً  خضعت لإللبعض عمليات الشركة اليت م3634ناء على نتائج املراجعة الداخلية اليت متت خالل عام وب

على خطة املراجعة الداخلية السنوية واملعتمدة من جلنة املراجعة واالدارة التنفيذية وكذلك تقرير املراجع  عتماداً إقبل فريق املراجعة الداخلية 
ن هناك قصور نوكد انه مل يسرتعي انتباهنا أية أمور جتعلنا نعتقد أ ارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم املالية للشركة فإننااخل

عمل نظمة الرقابية تأن األجوهري يقتضي االفصاح عنه فيما خيص سالمة االنظمة املالية واحملاسبية وما له صلة بإعداد التقارير املالية , ونؤكد 
 .خذ التدابري الالزمة حياهلاالداخلية للجنة املراجعة قد مت أ ن مجيع املالحظات والتوصيات اليت رفعتها املراجعة, ونؤكد كذلك أبفاعلية 

 
 الئحة الحوكمة 

م الشركة مبراعاة وتلتز  إلختيار أعضاء جملس اإلدارة عند التصويت التصويت الرتاكميالئحة احلوكمة ما عدا  أحكامالشركة بتطبيق  تقوم
 احملافظة على أفضل معايري ومقاييس اجلودة واألداء يف كافة أنشطتها وللشركة سياسة شاملة وواضحة يف تطبيق قواعد احلوكمة حلماية مصاحل

  . وكمة اخلاص هباالشركة وكافة األطراف ذات العالقة , وللتوافق مع الئحة احلوكمة للشركات الصادرة عن اهليئة أعدت الشركة دليل إدارة احل

 
 لمركز المالي للشركة وسياسة توزيع األرباحا
 

 المركز المالي للشركة
واليت متت مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي احلسابات شركة     م3634من دراسة امليزانية العمومية وبيان األرباح واخلسائر للعام املايل 

 -يلي : يتضح جلمعيتكم ما كي بي إم جي الفوزان والسدحان
 

م وتتكون 3632لاير يف عام  4023306600562لاير مقابل  4034402330333م 23/33/3634بلغت موجودات الشركة يف  -3
 مما يلي :

لاير  يف عام  3062303020994لاير مقابل  3065003300336م 23/33/3634املوجودات املتداولة للشركة يف  -أ 
 وذلك من إمجايل املوجودات املتداولة.% 3043بنسبة  لاير 3409030330 اقدره بزيادةم وذلك 3632

لاير مقابل  2036003600693 مبلغم 23/33/3634املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املرتاكم يف  -ب 
 .%3065بنسبة لاير  9205200496 قدره بنقصوذلك  م3632لاير يف عام  2036600320569

م 3632لاير يف عام  53603000260لاير مقابل  44000000364 مبلغم 23/33/3634ة يف بلغت أرصدة املطلوبات املتداول -3
 .%35034لاير أي بنسبة قدرها  6605660633قدره :  بنقصوذلك 
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      م3632لاير يف عام  2023409590456لاير مقابل  2050300350505م مبلغ  23/33/3634يف  حقوق املسامهني بلغت -2
 . %0040 بنسبةلاير  34000000335 أي بزيادة قدرها

لاير بعد استقطاع الزكاة الشرعية وحقوق األقلية  66309230056م مبلغ 23/33/3634بتوفيق من اهلل بلغت أرباح شركتكم يف  -4
 . %3020لاير أي حوايل  3902020362قدره  بنقصم وذلك 3632لاير يف عام   63303950603مقابل 

 

 توزيع األرباح  اقتراح
م واليت بلغت 23/33/3634يقرتح جملس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع األرباح الصافية اليت حققتها الشركة يف     

من النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح بعد خصم املصروفات وجتنيب الزكاة  42و  43لاير وحسب املادتني  02606660666
 الشرعية على النحو التايل :

 

 لاير سعودي يع األرباحتوز 
 66309230056 الربح الصايف للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية                            

 4606900022 % من رأس املال املدفوع5ختصم حصة أوىل للمسامهني بواقع 
 00306200635 الرصيد

 303660666 ختصم مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 05900200635 الرصيد

 06302200565 اف األرباح املدورة     تض
 3020609020526 الرصيد 

 40002460020 % من رأس املال املدفوع       25ختصم حصة إضافية بواقع 
 66400230094 الرصيد يرحل للعام القادم

 

 
  م1024ألرباح  بيان التوزيع

 اإلجمالي المبلغ النسبة البند
 32003560666 305 %35 النصف األول
 29200560666 305 %35 النصف الثاين

 02606660666 4 %46 اإلمجايل
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 مقترحات مجلس اإلدارة :

السادة األخوة املسامهني الكرام إن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم اجنازات شركتكم ووضع النتائج بني أيديكم يطيب له أن يتقدم 
 -باملقرتحات التالية : الثالثونو  الرابعةحلضراتكم يف مجعيتكم العامة العادية 

 م.23/33/3634املوافقة على تقرير جملس اإلدارة كما يف  (3
 .م3634ديسمرب  23التصديق على امليزانية اخلتامية للشركة وعلى حساب األرباح واخلسائر عن العام املــايل املنتهي يف  (3
على  % من رأس املال35 بنسبةو لاير للسهم  305م بواقع  3634عـام لعن النصف الثاين املوافقة على صرف األرباح املقرتحة  (2

كما حيول الرصيد ويرحل  أن تكـون أحـقية األرباح للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركـة يف هناية تداول يوم انعقاد اجلمعية
% أرباح نصف 35( لاير وبنسبة 305ف )وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا علمًا بأنه قد مت صر  مدللعام القا

 لاير. 32003560666م بإمجايل مبلغ 30/66/3634م بتاريخ 3634سنوية عن النصف األول لعام 
 م.23/33/3634إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة كما يف  (4
 م .23/33/3634املوافقة على تقرير مراقب احلسابات حول القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  (5
م 3635املوافقة على تعيني مراقب احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل  (0

 والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.
ة عن العام املايل املنتهي يف ( مليونان ومئتا ألف لاير مكافأة ألعضاء جملس االدار 303660666املوافقة على صرف مبلغ ) (0

 ( مئتا ألف لاير لكل عضو .3660666م بواقع )23/33/3634
      

وجملس اإلدارة إذ يتقدم إليكم بالشكر على تلبية الدعوة حلضور هذا االجتماع وعلى الثقة اليت أوليتموها إياه واليت هي احلافز        
لعامة لشركتكم وساعدها يف الوصول إىل النتائج املرضية والتقدم يف ظل رائد النهضة وقائد احلقيقي له للمضي قدماً  ملا حيقق املصلحة ا

يل العهد نائب و  –بن عبدالعزيز آل سعود  مقرنوصاحب السمو امللكي األمري العزيز  بن عبد سلماناملسرية خادم احلرمني الشريفني امللك 
 عنده وأن حيقق على أيديهم اآلمال اليت تعلقها عليهم األمة العربية واإلسالمية. وندعو اهلل أن ميدهم بعون من,  رئيس جملس الوزراء

      

ونتقدم بالشكر والتقدير حلكومتنا الرشيدة اليت تويل الصناعات الوطنية ما تستحقه من التشجيع والرعاية. كما يتقدم اجمللس باألصالة        
قدير جلميع العاملني بالشركة من إداريني وفنيني على اجلهود اليت بذلوها وعلى قيامهم بأداء عن نفسه وبالنيابة عن املسامهني بالشكر والت

 الواجب املطلوب منهم والذي كان من أهم األسباب يف جناح شركتكم.
 

 ونسأل اهلل تعاىل أن يسدد خطانا مجيعاً  ملا فيه اخلري للجميع إنه على كل شيء قدير.       
 

 مجلس اإلدارة                                                                                                   


