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 السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسال
 

يسره و ,  الثالثونو  الثالثةمجعيتكم العامة العادية ويشكركم على تلبية دعوته وجيدد اللقاء بكم يف إجتماع بكم  يرحبيسر جملس اإلدارة أن 
وتقرير مراجع وائم املالية عن نتائج أعمال الشركة واجنازاهتا مرفقًا به القم 13/32/2531للسنة 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

 

العادي البورتالندي األمسنت  بإنتاجوتقوم الشركة به  واالجتار صناعة وإنتاج األمسنت األساسي هو الشركة نشاط:  التجارياط النش 
  .واألمسنت املقاوم لألمالح واألمسنت البوزوالين

 

 طن  0.113.570 قابلم اً طن 0.193.155 : م2531لعام ذا اهل من الكلنكر الشركة إنتاجبلغ  من اهلل بفضل:  إنتاج الكلنكر 
 . %9.0أي بنسبة طناً  035.720 اقدره بزيادةم 2532يف عام  كلنكر

 

 

 
 استيراد الكلنكر:

هـ والقاضي بإلزام شركات 52/50/3414وتاريخ  25010حسب تعليمات وزارة التجارة املبنية على تنفيذ األمر السامي الكرمي رقم 
م وعلى أن يكون تزويد مصانع األمسنت بالوقود مرتبطًا مبدى إلتزام 2531اد ستة مليون طن كلنكر أو أمسنت لالل عام اإلمسنت بإستي 

طن كلنكر حىت تاريخ  075.249الشركات بإستياد الكميات املخصصة من قبل وزارة التجارة والصناعة . قامت الشركة بإستياد 
ومن املقرر حسب طن.  743.555من أصل حصة الشركة الواجب تأمينها وقدرها  واهلند يةاإلمارات العربدوليت م من 13/32/2531
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لاير لكل طن كلنكر مستورد وذلك بعد توريد كامل احلصة  05مقداره  شروط وزارة التجارة والصناعة ستحصل الشركة على دعم مايل
 .م2534واليت من املتوقع استيفائها لالل شهر فرباير  املطلوبة

 
 

  طنًا يف هناية عام  043.555طنًا مقابل  3.751.555 : م 13/32/2531خمزون الكلنكر يف  حجم بلغون الكلنكر : مخز
 .%20طن بنسبة  419.555متثل الكمية املستوردة منها لالل العام  %300بنسبة أي  طن 3.502.555 اقدرهبزيادة م 2532

طن يف هناية العام  1.139.555من مادة الكلنكر بزيادة قدرها  اً طن 34.730.555اجلدير بالذكر أن خمزون الشركات احمللية بلغ 
 .%315 نسبتهابزيادة و م 2532عام هناية يف طن  0.197.555 بـــــ م مقارنة2531

 
 
 األمسنت املقاوم لألمالح و األمسنت و ي العاد البورتالنديأنواع األمسنت من الكميات املنتجة  إمجايل بلغبعون اهلل :  إنتاج األسمنت

طن أي بنسبة  000.194 اقدره بزيادة م2532يف عام  طنا ً  0.940.022 طناً مقابل 0.051.030 : م2531للعام  البوزوالين
 . تحسن الطلب على األمسنتل وذلك مواكبة   9.4%
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  التسويق والمبيعات:
طن أمسنت للعام   0.941.942م وذلك مقابل 2531طن لالل العام  0.494.010اهلل بلغت مبيعات الشركة  بتوفيق من      
اإلنفاق احلكومي الطلب على األمسنت بفضل منو  استمراربسبب  وذلك  %9طنًا أي بنسبة  040.094م وذلك بزيادة وقدرها 2532

 وقد جتاوز النمو يف. واملدينة املنورة ومشاريع القطاع اخلاص مكة املكرمة كل من ومشاريع املنطقة املركزية يف على مشاريع البنية التحتية
مما نتج عنه زيادة يف حصة الشركة يف السوق احمللية من % 1.1 بلغت واليتالشركة لنسبة الزيادة يف الطلب على األمسنت حمليًا  مبيعات
طناً  00.204.555 بلغت السعودية ركات األمسنتشأن مبيعات ذكر م . اجلدير بال2531% يف العام 32م إىل 2532% يف العام 33
   . طن أمسنت 01.242.555كانت م واليت  2532م مقارنة مببيعات عام 2531للعام 
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 الخطط اإلستراتيجية :
تشي التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على األمسنت و  للعام السابق مع توقعات الشركةعلى األمسنت توافقت دراسات العرض والطلب      
م يف ظل النمو االقتصادي وارتفاع الناتج احمللي وزيادة االنفاق احلكومي ملشاريع الدولة واالسكان  2530سنويا حىت هناية عام  ٪0بـنسبة 

لطلب العايل يف السوق حيث تعكف الشركة حاليا على السوقية وتلبية ا هاالعام. لذا تؤكد الشركة استمرار انتهاج لطة التوسع لزيادة حصت
تقييم العروض الفنية واملالية ملشروع لط االنتاج السادس , علما ان اضافة لط جديد يتطلب موافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة 

و بشكل فعال يف ختفيض تكاليف االنتاج  همتساللموافقة على تزويد الشركة بالوقود الالزم للتشغيل. اجلدير بالذكر ان التكنولوجيا احلديثة 
 و بالتايل حتسني هوامش الربح يف ظل منافسة شديدة بني شركات األمسنت العاملة يف اململكة للحفاظ على حصصها السوقية.

 
واملالية النشاء م الشركة حاليا عدد من العروض الفنية يومن منطلق حرص الشركة على حسن استغالل املوارد املتاحة لديها , تقي     

وتشغيل حمطة طاقة كهربائية عن طريق اعادة تدوير احلرارة املهدرة ) املفقودة( من عمليات التشغيل وذلك كمصدر اضايف لتوليد الطاقة 
 يلي: فيمااالسرتاتيجة العامة للشركة األمسنت وتتلخص  طحنللوصول ألقصى طاقة ممكنة لالكهربائية الالزمة 

 

 املوارد ورفع كفاءة استغالللفض تكاليف االنتاج عن طريق تطوير مراحل العمل الصناعية  التأكيد على سياسة. 

 تعزيز املنافسة عن طريق توسيع قاعدة املوردين و املقاوليني متاشيا مع سياسة لفض تكاليف االنتاج والصيانة. 

  على االستثمار  على العوائدأاستمرار حتسني و تطوير مراحل واجراءات العمل والتصنيع لتحقيق. 

 السعي لزيادة حصة الشركة السوقية عن طريق االستثمار األمثل ملوارد الشركة يف مشروعات اسرتاتيجية. 
 

 . نياملستهلك صغار من األمسنت املكيس لتلبية حاجةولصوصاً تستمر سياسة الشركة يف توفي مجيع أنواع األمسنت للمستخدم و     
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  المخاطر :
لق حرص جملس اإلدارة فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة إرنست ويونغ لتحديث سجل املخاطر احملتملة واملتوقعة , وتتوىل من مط    

وتقدمي تأكيد معقول أن ذلك يتم جلنة املراجعة بالشركة متابعة ومراقبة االجراءات اليت تُتخذ حنو تقليل آثار هذه املخاطر قدر االمكان 
      بفاعلية .

 

 خاطراملما عدا  لتوقعات استمرار الطلب املتزايد على األمسنت نظراً  األمسنت بيعلالتوجد يف املدى القريب خماطر  اجلدير بالذكر أنه    
 : احملتملة اليت تتعلق مبا يلي

 .إمدادات الوقود -3

 قوانني العمل لتصحيح أوضاع العمالة. -2

 تسرب العمالة لاصة للشركات املنافسة. -1

 عر صرف العمالت األجنبية.س تقلب أسعار -4
 
 

 البيئة واألمن والسالمة :
للعاملني وللق بيئة اجتماعية جذابة  احمليطة باملصنع لتحسني وتطوير وسائل احلفاظ على البيئة الربية والبحريةًا كبية تبذل الشركة جهود
 وذلك من لالل :

 إنبعاث الغبار.فض خل املرشحاتتركيب أحدث أنواع  -3

 افحة احلريق وتدريب العاملني عليها.معدات مك حتديث -2

 أجهزة الوقاية للعاملني باملصنع. توفي -1

 ُسبل الرتفيه للعاملني وأبنائهم.توفي بيئة سكنية منوذجية و  -4
 

 
 

  المسئولية االجتماعية :

كرمة واملدينة املنورة لصوصًا ينبع للجمعيات املرلص هلا مبنطقيت مكة املالشركة ت ملسامها ًا استمرار و من منطلق املسئولية االجتماعية      
 :  منها بدعم جمموعة من املشاريع م2531لالل العام املايل  واملناطق اجملاورة للمصنع قامت الشركة

 .ألداء احلكومي املتميزصاحب السمو امللكي أمرب منطقة املدينة املنورة لدعم جائزة  -3
 قرية النباه اجملاورة للمصنع. وحدة سكنية ألهايل 25بناء مشروع تربع بتكلفة  -2
 يف حمافظيت ينبع وأملج : لتقدمي املساعدات للمناطق اجملاورة للمصنعدعم مجعية الرب اخليية بالرويضات  -1
 .( للمحتاجني يف اهلجر واملناطق النائيةمؤونة شهرالسلة الرمضانية ) توزيع مشروع أ  ( 
 .للمحتاجني يف اهلجر واملناطق النائية( ثالجاتالكيفات و )امل وريةمشروع توفي األجهزة الكهربائية الضر  ب( 
 .بينبع الكرمي نآمعية حتفي  القر جلن آوقف القر بناء شروع مدعم  -4
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 : الموارد البشرية
يكلة والتطوير تعطي الشركة أمهية لاصة ملواردها البشرية , وعليه فقد قامت بتطبيق وتنفيذ ما مت استالمه من خمرجات مشروع اهل     

واملعين بإعادة اهليكلة التنظيمية للوظائف وتطوير سياسات واجراءات العمل حسب أفضل  اإلداري الذي قامت به الشركة االستشارية
 جتماعية باملصنع منالشركة عناية بالبيئة اإل لرى أولتمن جهة أجيابية للموظفني , و بيئة العمل واملشاركة اإلاملمارسات هبدف حتسني 

       وتوفي وسائل الرتفيه للعاملني وعائالهتم .وحتسني اخلدمات  ضافيةبناء وحدات سكنية إلالل 
 
 

 التوظيف والتدريب :
حالل مستهدفة الشباب السعودي , كما قامت بتنفيذ ة من لالل تنفيذ لطط السعودة واإلتويل الشركة عناية لاصة بالكوادر الوطني     

املراكز املتخصصة يف صناعة  نية واملهنية لتعزيز مهاراهتم وقدراهتم من لالل تدريبهم يف مركز التدريب بالشركة أوجمموعة من الربامج الف
بالتعاقد مع أحد الشركات االستشارية املتخصصة لتحليل االحتياجات التدريبية وحتديد املسارات  االمسنت , وقد قامت الشركة مؤلراً 

 الربامج م3999إضافة إىل ذلك فإن مركز التدريب بالشركة ما زال يقدم منذ إنشاءه عام  باملصنعفين سعودي  245الوظيفية لعدد 
 فنياً . 2.030 عدد املتدربني فيه حىت تارخيه  األمسنت حيث بلغ صناعة التدريبية يف جمال والدورات

 
 

 :زيادة رأس المال
م واليت أقرت 24/51/2531ية العمومية غي العادية السادسة واملنعقدة بتاريخ قرار اجلمعوفقاً ل %05مت زيادة رأس مال الشركة بنسبة      

هـ املوافق 30/54/3414( وتاريخ 0/945وذلك بناءاً على موافقة هيئة السوق املالية رقم ) الزيادة من لالل منح سهم جماين لكل سهمني
مليار ومخسمائة ومخسة وسبعون مليون لاير بداًل من لاير  3.070.555.555وبالتايل أصبح رأس املال اجلديد  م20/52/2531

 350.555.555سهمًا بداًل من  307.055.555لاير مليار ومخسون مليون لاير وبالتايل أصبح عدد األسهم  3.505.555.555
 سهم.
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 : النتائج التشغيلية
 

 م )األصول والخصوم(:1023 –م 1009خالل األعوام قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت( للشركة 
 1009 1020 1022 1021 1023 البيان

 .11.322 2023110 230553231 231993211 2303132.1 الموجودات المتداولة
 (1313319) (103211.) (5293112) (5103555) (51232.1) المطلوبات المتداولة
 1223201 22132.2 1.53293 1593311 5033991 رأس المال العامل

 1320135.5 3312335.1 335013299 3339.3131 331203111 األصول الثابتة )صافي(
 132303152 130913301 135593333 13.9.3.21 133213222 إجمالي الموجودات
 1313319 103211. 5293112 5103555 51232.1 المطلوبات المتداولة
 2223132 2103.02 2303231.1 1.13252 10133.1 قروض طويلة األجل
 103.51 123.29 5.3.19 513913 13393. المطلوبات األخرى
 39.31.1 235103091 23.213.51 233.33319 9913912 إجمالي المطلوبات
 230503000 230503000 230503000 230503000 235153000 رأس المال المدفوع

 .233.5392 231193020 2319.3259 131523911 2310.3032 االحتياطيات واألرباح المدورة
 223312 133235 123510 323313 333911 حقوق األقلية

 131313121 135513125 132113.19 333333121 333213959 حقوق المساهمين
 132303152 130913301 135593333 13.9.3921 133213222 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 
 

 م  )النتائج التشغيلية(:1023 –م 1009الت( للشركة للسنوات قائمة الدخل )بآالف الريا
 1009 1020 1022 1021 1023 البيان

 9133130 2953191 2323131.1 2319.3192 23.1031.2 المبيعات
 (1333.22) (1303111) (51.31.0) (1013153) (1353253) تكلفة المبيعات

 5093511 1.13110 5553501 1913015 2253202 إجمالي الربح
 (1130.5) (1.30.1) (323500) (.1.310) (503151) المصاريف اإلدارية والتسويقية والتمويلية

 223095 93221 193252 .1352 13155 اإليرادات األخرى
 (223.21) (2131.1) (293291) (113150) (.2.312) الزكاة 

 (13291) (131.1) (53325) (53111) (33299) حقوق األقلية
 12130.2 13033.1 5193119 1103123 .212319 ي الربحصاف

 50 % 15% 10% 30% () %10  نسبة األرباح الموزعة
 3253000 1203000 1.13500 5153000 303000. األرباح الموزعة )آالف الرياالت(

 (. المقترحة ) 
 

  التحليل الجغرافي لإليرادات :
يف منطقيت مكة املكرمة واملدينة. وتعتمد سياسة املبيعات يف الشركة على البيع املباشر  صورة رئيسيةاستهالك مجيع انتاج الشركة حمليًا وبيتم 

كم مشال مدينة ينبع البحر وليس لدى الشركة أي 75لعمالئها من جتار وشركات ومستهلكني أفراد من مصنعها الكائن يف رأس بريدي 
     ألرى. منافذ بيع
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 )بآالف الرياالت( : التغيرات في قائمة الدخل
 األسباب التغيرات 1021 1023 البيان

 النسبة المئوية المبلغ
 زيادة كمية املبيعات الستالم اخلط اخلامس %233 21331.3 2319.3192 23.1031.2 المبيعات

 زيادة كمية املبيعات %131 303100 1013153 1353253 تكلفة المبيعات
 زيادة كمية املبيعات %2231 9330.3 1913015 2253202 إجمالي ربح التشغيل

 مصاريف متويل اخلط اخلامس %539 33013 (523.12) (513.52) مصروفات األعمال الرئيسية
 إيرادات تقييم كلنكر جتارب تشغيل  %.03. 13139 .1352 13155 اإليرادات األخرى

 رباحزيادة األ %(3139) (23031) 113150 .2.312 يخصم الزكاة الشرعية
 زيادة كمية املبيعات %21 2003223 1103123 .212319 صافي الربح

 

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

 
 

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

لاير مخسون  05.555.555رأس مال الشركة )  %45الكويت  –من رأس ماهلا وشركة الشعيبة الصناعية  %05ومتتلك شركة أمسنت ينبع 
لصناعة أكياس األمسنت  جبوار مصنع األمسنت رأس بريدي بينبعمبنطقة  بإدارة سعودية ومتارس عملها . م 13/32/2534يف  (مليون لاير
وجه الباقي يإنتاجية تصل إىل مائة وسبعون مليون كيس سنويًا لكي تغطي إحتياجات شركة أمسنت ينبع بصفة أساسية مث  ةاقبط ,الورقية 

 , وبياناهتا كالتايل : تصدير الفائض للسوق اخلارجي األلرى كما ويتم ةاحمللي األمسنت شركات حتياجاتإل
 

 % 01 أمسنت ينبع
 % 42 السعودية شركات األمسنت
 % 0 التصدير اخلارجي

 

 .على عدم وجود أسهم أو أدوات دين أصدرهتا الشركة التابعةويؤكد اجمللس      
 

 

 بيان أرباح الشركة التابعة

 لاير  9.747.711 ةأرباح الشركة التابع
 لاير  0.141.011 (%05حصة الشركة األم )

 % 3 نسبة املسامهة يف أرباح الشركة األم
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  سياسة توزيع األرباح :
يتم توزيع األرباح الصافية بعد لصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األلرى على  للشركة من النظام األساسي 41طبقًا للمادة      
 لتايل :الوجه ا
 ب الزكاة الشرعية.يجتن -3

بلغ ما % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت 35ب يجتن -2
 االحتياطي املذكور نصف رأس املال .

 من رأس املال املدفوع. %0يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل  -1

 ألف لاير للعضو . س اإلدارة بواقع مئتامكافأة جمل خيصم -4

 يوزع الباقي كحصة إضافية للمسامهني . -0
 

وذلك من صايف األرباح السنوية بعد لصم الزكاة  للسهم % من رأس املال أي بواقع مخس رياالت05م بواقع 2532مت توزيع أرباح عام  
وذلك بتاريخ  من رأس املال %25بنسبة  ارها ريالني للسهم الواحدم مقد2531أرباح نصف سنوية للعام كما قامت الشركة بتوزيع  الشرعية
ليصبح  لالل ثالثة أسابيع من تاريخ اجلمعية م2531% لتوزيع حصة إضافية عن أرباح 25ويقرتح جملس اإلدارة  . م29/57/2531

 من رأس املال املدفوع. %45إمجايل املوزع 
 

 إقرارات مجلس اإلدارة :

 : قر أنهيؤكد جملس اإلدارة وي
 

 م.2531األحقية يف التصويت بإبالغ الشركة بنسبة متلكه وبأي مصلحة لالل عام  مل يقم أي شخص ذو -
 :وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات المساهمة األخرى  أعضاء مجلس اإلدارة ملكية -

 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 عدد األسهم والنسبة

 م02/02/1023في 
الل عام صافي التغير خ
 م1023

 إجمالي األسهم ونسبة التملك
 م32/21/1023

 العضوية في الشركات األخرى

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 صاحب السمو امللكي
 األمي مشعل بن عبدالعزيز

2.120.555 3.47 % 3.302.055 5.74% 1.417.055 2.23% 
 شركة أمسنت املدينة

مصرف الراجحي /  الشركة الوطنية للتنمية  % 7.9 32.411.270 %2.24 1.024.034 % 0.00 1.931.003 سليمان عبدالعزيز صاحل الراجحيالشيخ/ 
 الزراعية )نادك(

 - % 3.3 3.721.555 %5.17 071.917 % 5.71 3.349.531 األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 صاحب السمو امللكي

 يز بن مشعل بن عبدالعزيزاألمي عبدالعز 
00.155 5.54 % 11.305 5.52% 99.405 5.50 % 

 شركة اجلوف للتنمية الزراعية

 - % 5.553 2.355 %5.554 755 % 5.559 3.455 الدكتور/ سعود حممد صاحل إسالم
 - % 5.552 1.555 %5.5501 3.555 % 5.5531 2.555 األستاذ/ صاحل  سامل أمحد بن حمفوظ

 مصرف الراجحي / الصحراء للبرتوكيماويات  % 5.51 320.205 %3.504 353.205 % 5.530 20.555 عيد عمر قاسم العيسائياألستاذ/ س
 - % 5.559 30.555 %5.551 32.020 % 5.5530 2.170 الدكتور/ حممد سليمان عبدالعزيز الراجحي

البنك السعودي الفرنسي / جمموعة صافوال /   % 5.553 3.055 %5.5551 055 % 5.55501 3.555 األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى
 جمموعة طيبة القابضة / شركة املراعي

 - % 32.17 39.492.273 %4.49 7.570.712 % 7.11 32.430.419 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 - % 3.0 2.023.515 %5.0 945.105 % 3.554 3.015.725 املؤسسة العامة للتقاعد

 %  )منح أسهم( .05بنسبة  )( التغيي االجيايب يف عدد األسهم نتيجة زيادة رأس املال
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 :كبار التنفيذيين  ملكية -
عدد األسهم  االسم

 م02/02/1023
 النسبة

 م02/02/1023
صافي التغير 

 م1023
 نسبة التغير %

 م1023
 إجمالي األسهم

 م32/21/1023
 إجمالي نسبة التملك

 م32/21/1023
 %5.551 4.055 % 5.553 3.055 %5.552 1.555 املدير العام – الدكتور/ أمحد بن عبده زقيل

 
 
 
 
 

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

 م02/02/1023
 النسبة

 م02/02/1023
صافي التغير 

 م1023
 نسبة التغير %

 م1023
 األسهم إجمالي

 م32/21/1023
 إجمالي نسبة التملك

 م32/21/1023
 السيدة/ حصة بنت عبدالعزيز علي الدرييب

 زوجة نائب رئيس جملس اإلدارة
000.113 5.10% - 5.31 111.573 5.01% 

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

- - - - 135.555 5.03% 

 
 

 

 

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

  :القروض  -
 م :1023والسداد خالل عام  يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض تجاه تمويل الخط الخامس للشركة والتي حصلت عليها وحركة اإلضافة

 

 

 م32/21/1023الرصيد في  م1023المسدد خالل  م2/2/1023الرصيد في  البنك الشركة
 11030003000 31030003000 1.030003000 ˋ²ˊ ˋ¹ˊ األهلي التجاري شركـــــــــــــة أسمنت ينبع

 15530003000 3530003000 19030003000 ˋ³ˊ صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 533223131 333153212 231.130.1 األهلي التجاري شركـــــــــــــة ينبع السعودية الكويتية )التابعة(

  2305231.130.1 35233153212 10033223131 
 لاير(. 3.255.555.555م بأقساط شهرية مقداره عشرون مليون لاير  )أصل القرض 13/1/2533( سداد قرض البنك األهلي التجاري لالل مخس سنوات ابتداءا من 3)
 . مليون لاير 245ومقدارها باإلضافة إىل األقساط اجملدولة سنوياً  للبنك األهلي التجاري مليون لاير 15( مت سداد مبلغ 2)
هـ على أقساط نصف سنوية غي متساوية )أصل 30/52/3414لالل ستة سنوات ابتداءًا من  )مقابل رهن املباين ومصنع الشركة( ( سداد قرض الصندوق1)

 لاير(. 155.555.555القرض
 

          ا ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم وال توجد حقوق ليار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهت -
 م .2531أو منحتها الشركة لالل عام 

ال يوجد حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق ليار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  -
 .أصدرهتا الشركة م2531مشاهبة لالل عام 

م )ال توجد أدوات دين 2531دوات دين قابلة لالسرتداد يف عام وجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أيال  -
 أصدرهتا الشركة(.
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ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام أو املدير املايل أو أي شخص يف اإلدارة  لدى الشركة ال توجد عقود مصلحة -
 التنفيذية.

 )باستثناء العضو املنتدب لراتب أو تعويضه من قبل أعضاء اجمللس أو كبار التنفيذينيال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن ا -
 .(املتنازل عن راتبه

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الشركة وأحد مسامهيها يف التنازل عن حصته يف األرباح. -
 .قرض لألعضاء مع الغي وال ضمانات ألي ال توجد قروض من الشركة ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة -

 

 

 م:2532م و 2531املدفوعات النظامية املستحقة واملسددة عن عامي  -
 

 شركة أسمنت ينبع البيان 
 م1021 م1023 

 0.537.399 35.310.401 الرسوم اجلمركية
 39.553.200 24.575.015 الزكاة الشرعية

 0.117.995 7.301.440 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 3.319.127 2.402.004 تكاليف التأشيات واجلوازات

 13.971.700 42.401.213 رسوم استغالل لامات التعدين واالمتياز
 455.555 455.555 ألرى

 00.109.017 11.921.270 إمجايل املدفوعات
 
 

 

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

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

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

والثالثون واليت عقدت بتاريخ  الثانيةاجلمعية العامة  علمًا بأن مل يتم استبدال احملاسب القانوين قبل انتهاء املدة.
مراجعًا للحسابات بناءاً  KPMGهـ قامت باملوافقة على تعيني السادة/ كي يب إم جي الفوزان والسدحان 51/50/3414

 . عامعلى توصية جلنة املراجعة وذلك ملدة 
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  إدارة الشركة :إجتماعات مجلس  -
عضواً تعينهم اجلمعية العامة  33إدارة مكون من اإلدارة جملس  يتوىلمن الباب الرابع للنظام األساسي للشركة  30طبقاً للمادة 

 (7)بلغت إجتماعاهتم عدد , حيث  العادية ويبني اجلدول التايل أعضاء اجمللس وتصنيفهم وسجل احلضور لكل عضو
 : م2531لالل عام  إجتماعات

 
 

 التصنيف الوصف االسم
 االجتماعاتسجل حضور 

 امجايل 7 0 0 4 1 2 3
 33/51/3414 احلضور

21/53/2531 
53/54/3414 
33/52/2531 

32/50/3414 
24/51/2531 

57/59/3414 
30/57/2531 

54/32/3414 
59/35/2531 

37/53/3410 
25/33/2531 

21/52/3410 
13/32/2531 

 صاحب السمو امللكي 
  األمي مشعل بن عبدالعزيز

رئيس جملس 
 - - - - - - - -  غي تنفيذي اإلدارة

نائب رئيس  عبدالعزيز الراجحيالشيخ/ سليمان 
 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر  غي تنفيذي جملس اإلدارة

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر تنفيذي غي  العضو املنتدب األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 صاحب السمو امللكي 

 األمي عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
 - - - - - - - - غي تنفيذي عضو

 0 حضر حضر حضر  حضر حضر حضر - غي تنفيذي عضو     الدكتور/ سعود صاحل إسالم
 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مستقل عضو األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 0 حضر حضر - حضر حضر حضر حضر مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر غي تنفيذي عضو ي/ حممد سليمان الراجحالدكتور
 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مستقل عضو األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى

 األستاذ/ أمحد حامد الدميين 
 0 - حضر حضر حضر حضر حضر حضر غي تنفيذي عضو * )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

 عبداهلل عبدالعزيز السنيدي  األستاذ/ أمني
  )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مستقل عضو
 

 . أمحد حامد الدمييناألستاذ/ فهد بن صاحل العجالن بدالً من األستاذ/  العامة للتأمينات االجتماعيةم أصبح ممثل املؤسسة 53/53/2534*  بتاريخ 
 

 : ساسية للمجلسومن أهم الوظائف األ
 . اعتماد التوجيهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها 

  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداللية واالشراف العام عليها 

 . وضع نظام حوكمة للشركة 

  . وضع سياسات واجراءات ومعايي واضحة وحمددة للعضوية 

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

 . وضع السياسات واالجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح للمسامهني والدائنني وأصحاب املصاحل اآللرين 

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

 

 
 : أواًل: اللجنة التنفيذية

 من أعضاء اجمللس :  اللجنة التنفيذيةتتكون 
 غي تنفيذي رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 مستقل عضو األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى
 قلمست عضو األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
 غي تنفيذي عضو الدكتور/ حممد سليمان الراجحي
 غي تنفيذي عضو وأمني سر األستاذ/ أمحد حامد الدميين

 

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

( اجتماعات لالل العام 0وبلغت إجتماعات اللجنة التنفيذية عدد ) تقارير دورية عن ممارساهتا للصالحيات املفوضه جمللس اإلدارة .
 .م 2531

 
 لجنة المراجعة :ثانياً: 
لالل  تإجتماعا (4)وبلغت إجتماعاهتم عدد  )من غي األعضاء التنفيذيني( تتكون جلنة املراجعة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة   
 م , وهم :2531عام 

 مستقل الرئيس األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
 يغي تنفيذ عضواً  الدكتور/ حممد سليمان الراجحي

 مستقل عضواً  األستاذ/ أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي
 وتتلخص مهام ومسئوليات اللجنة فيما يلي :

  اإلشراف الكامل على إدارة املراجعة الداللية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهام احملددة من
 قبل جملس اإلدارة.

 للية.دراسة نظام الرقابة الدا 

 .دراسة تقارير املراجعة الداللية ومتابعة تنفيذها 

  وحتديد األتعاب. فصلهالتوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسب القانوين و 

 .متابعة أعمال احملاسب القانوين واعتماد أي عمل لارج نطاق املراجعة 

 .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة 

  اسة السياسات احملاسبية املتبعة وابداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة.در 

 .دراسة لطة املراجعة مع احملاسب القانوين ودراسة مالحظات احملاسب القانوين على القوائم املالية إن وجدت 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت :ثالثاً: 
 : م 2531إجتماعاً واحداً لالل العام جلنة الرتشيحات واملكافآت , وعقدت ن أعضاء اجمللس تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت م

 غي تنفيذي رئيس اللجنة األستاذ/ عبد الرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 مستقل عضو األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 مستقل عضو راهيم العيسىاألستاذ/ إبراهيم حممد إب
 غي تنفيذي عضو وأمني سر األستاذ/ أمحد حامد الدميين

 وتتلخص مهامها فيما يلي :
 .التوصية برتشيحات العضوية جمللس اإلدارة واملؤهالت املطلوبة للعضوية وفقاً للسياسات واملعايي املعتمدة 

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

  وعدم وجود أي تعارض مصاحل.املستقلني التأكد من استقاللية األعضاء 

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

 للتعويضات واملكافآت لكبار التنفيذيني. واملرتبطة باألداء وضع السياسات الواضحة 
 
 
 
 

 

 : رابعاً: لجنة المسئولية اإلجتماعية
 من أعضاء اجمللس :  جلنة املسئولية االجتماعيةتتكون 

 مستقل رئيس اللجنة األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى
 مستقل عضو ستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظاأل

 غي تنفيذي عضو الدكتور/ حممد سليمان الراجحي
 غي تنفيذي عضو  األستاذ/ أمحد حامد الدميين

 
 

 م .2531إجتماعني لالل العام  وعقدت جلنة املسئولية االجتماعية
 

 وتتلخص مهامها ومسئولياهتا فيما يلي :
 لس حول أهداف املسئولية االجتماعيةدعم التنسيق بني الشركة واجمل. 

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

 .استعراض مقرتحات املسامهني اليت تنطوي على شئون املسئولية االجتماعية للشركة 

 أنشطة اللجنة.إعداد تقرير منتظم وموافاة جملس اإلدارة مبا يتعلق ب 

  تقدمي توصية/توصيات مناسبة إىل جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة الشركة ألنشطتها ذات الصلة باملسئولية اإلجتماعية ومتابعة برامج
 املسئولية املعتمدة من قبل اجمللس.
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 مكافأة مجلس اإلدارة :

      مكافآت أو امتيازات مالية غي املنصوص عليها يف قرار وزارة التجارة ةييؤكد جملس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء اجمللس ال يتقاضون أ     
  هـ.3432وتاريخ  3573 رقم
 يقدم لدماته للشركة بدون مقابل وله منا ومنكم الشكر والتقدير.يتنازل و كما يؤكد اجمللس بأن العضو املنتدب مازال       

 

 
 : س اإلدارةجدول المكافآت السنوية والتعويضات ألعضاء مجل

المكافأة  االسم
 السنوية

التعويضات 
  األخرى

 االجمالي

 255.555 - 255.555 صاحب السمو امللكي األمي مشعل بن عبدالعزيز
 223.025 23.025 255.555 الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي

 224.555 24.555 255.555 األستاذ/ عبدالرؤوف حممد صاحل أبوزنادة
 255.555 - 255.555 مللكي األمي عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيزصاحب السمو ا

 259.555 9.555 255.555 الدكتور/ سعود صاحل إسالم
 224.555 24.555 255.555 األستاذ/ صاحل بن سامل بن حمفوظ
 211.555 11.555 255.555 األستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

 200.545 00.545 255.555 / حممد سليمان الراجحيالدكتور
 223.555 23.555 255.555 األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى

 224.555 24.555 255.555 األستاذ/ أمحد حامد الدميين )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
 211.955 11.955 255.555 أمني عبداهلل عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( األستاذ/

 

 . التعويضات األلرى متثل بدل حضور جلسات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه 
 

 مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين :
 البيان

 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 
 من ضمنهم المدير العام والمدير المالي

 1.549.255  الرواتب 
 107.255  البدالت

 2.271.555  املكافآت السنوية
 ------  اخلطط التحفيزية

 ------  أي تعويضات أو مزايا عينية ألرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
 0.379.455  اجملموع
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 عام : إفصاح
إشرافية أو  أي جهة أو من هيئة السوق املالية مل تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من العقوبات والجزاءات :
 تنظيمية أو قضائية ألرى.

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :
طبقة تقوم جلنة املراجعة بدراسة وتقييم تقارير املراجعة الداللية املرفوعة هلا خبصوص مراجعة وتقييم إجراءات وأنظمة الرقابة الداللية امل     
كة واليت هتدف إىل التحقق بدرجة معقولة من التأكد من حتقيق أهداف الشركة واملتمثلة يف محاية أصول الشركة واحلد من وقوع الغش يف الشر 

تحقيق واأللطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجالت احملاسبية واكتماهلا , والتقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات اليت تتبناها اإلدارة ل
الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة. وبناءًا على تلك الدراسات اليت قامت هبا جلنة املراجعة فإهنا تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من  أهداف

 فعالية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداللية.
 

 الئحة الحوكمة :
وتلتزم الشركة مبراعاة  إللتيار أعضاء جملس اإلدارة التصويتعند  التصويت الرتاكميالئحة احلوكمة ما عدا  أحكامالشركة بتطبيق  تقوم     

 احملافظة على أفضل معايي ومقاييس اجلودة واألداء يف كافة أنشطتها وللشركة سياسة شاملة وواضحة يف تطبيق قواعد احلوكمة حلماية مصاحل
  . ادرة عن اهليئة أعدت الشركة دليل إدارة احلوكمة اخلاص هباالشركة وكافة األطراف ذات العالقة , وللتوافق مع الئحة احلوكمة للشركات الص

 

 لمركز المالي للشركة وسياسة توزيع األرباح :ا
 

 المركز المالي للشركة:
م واليت متت مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي احلسابات شركة    2531من دراسة امليزانية العمومية وبيان األرباح واخلسائر للعام املايل 

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

م 2532لاير يف عام  4.090.031.941لاير مقابل  4.132.117.011م :  13/32/2531بلغت موجودات الشركة يف  -3
 وتتكون مما يلي :

لاير       3.299.170.070لاير مقابل  3.512.301.994م : 13/32/2531بلغت املوجودات املتداولة للشركة يف  -أ 
 وذلك من إمجايل املوجودات املتداولة.% 25.0بنسبة لاير  207.732.013 بنقص قدرهم وذلك 2532يف عام 

لاير مقابل  1.190.717.171م : 13/32/2531بلغت املوجودات الثابتة بعد لصم االستهالك املرتاكم يف  -ب 
 م.2532لاير يف عام  1.190.717.171

م 2532لاير يف عام  045.000.342لاير مقابل  021.307.150م  : 13/32/2531لوبات املتداولة يف بلغت أرصدة املط -2
 .%2.1لاير أي بنسبة قدرها  32.117.110وذلك بنقص قدره : 

م :  13/32/2531وبلغــت يف  %5.0لاير أي بنســبة  31.120.537حقــوق املســامهني مببلــغ  اخنفــاضجممــوع حقــوق املســامهني:  -1
 م.2532لاير يف عام  1.111.214.407لاير مقابل  1.134.909.405

لاير بعد استقطاع الزكاة الشرعية وحقوق األقلية  123.290.103م مبلغ 13/32/2531بتوفيق من اهلل بلغت أرباح شركتكم يف  -4
 . %34لاير أي حوايل  355.131.503م وذلك بزيادة قدرها 2532لاير يف عام   725.412.155مقابل 



          

18/11 

 

 

 
 
 

 توزيع األرباح : اقتراح
م واليت بلغت 13/32/2531يقرتح جملس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع األرباح الصافية اليت حققتها الشركة يف     

من النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح بعد لصم املصروفات وجتنيب الزكاة  41و  42لاير وحسب املادتني  123.290.103
 عية على النحو التايل :الشر 

 لاير سعودي توزيع األرباح
 123.290.103 الربح الصايف للسنة بعد لصم الزكاة الشرعية                            

 71.705.555 % من رأس املال املدفوع0ختصم حصة أوىل للمسامهني بواقع 
 742.040.103 الرصيد

 2.255.555 ختصم مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 745.140.103 الرصيد

 432.243.044 تضاف األرباح املدورة     
 3.302.017.050 الرصيد 

 003.205.555 % من رأس املال املدفوع       10ختصم حصة إضافية بواقع 
 053.117.050 الرصيد يرحل للعام القادم

 

 
 : م1023ألرباح  بيان التوزيع

 اإلجمالي المبلغ النسبة البند
 130.555.555 2 %25 األول النصف

 130.555.555 2 %25 النصف الثاين
 015.555.555 4 %45 اإلمجايل
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 مقترحات مجلس اإلدارة :

م السادة األلوة املسامهني الكرام ... إن جملس اإلدارة وبعد أن استعرض معكم اجنازات شركتكم ووضع النتائج بني أيديكم يطيب له أن يتقد
 -باملقرتحات التالية : والثالثون الثالثةكم العامة العادية حلضراتكم يف مجعيت

 .م13/32/2531كما يف   املوافقة على تقرير جملس اإلدارة (3
 .م2531ديسمرب  13التصديق على امليزانية اخلتامية للشركة وعلى حساب األرباح واخلسائر عن العام املــايل املنتهي يف  (2
على أن تكـون أحـقية  % من رأس املال25 بنسبةو لاير للسهم  2م بواقع  2531لعـام عن النصف الثاين املقرتحة  املوافقة على صرف األرباح (1

وسوف يتم اإلعالن  مدكما حيول الرصيد ويرحل للعام القا األرباح للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركـة يف هناية تداول يوم انعقاد اجلمعية
م بتاريخ 2531% أرباح نصف سنوية عن النصف األول لعام 25( لاير وبنسبة 2حقًا علمًا بأنه قد مت صرف )عن تاريخ توزيع األرباح ال

 .لاير 130.555.555م بإمجايل مبلغ 29/57/2531
 .م13/32/2531كما يف   إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة (4
 م .13/32/2531املايل املنتهي يف املوافقة على تقرير مراقب احلسابات حول القوائم املالية للعام  (0
م والبيانات املالية الربع 2534 املايل ملراجعة حسابات الشركة للعاممن بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة مراقب احلسابات تعيني املوافقة على  (0

 .هتعابوحتديد أسنوية 
م 13/32/2531عضاء جملس االدارة عن العام املايل املنتهي يف افأة ألألف لاير مك( مليونان ومئتا 2.255.555املوافقة على صرف مبلغ ) (7

 لف لاير لكل عضو .أ( مئتا 255.555بواقع )
)يف حالة انتخاب املؤسسة  املوافقة على التيار األستاذ/ فهد بن صاحل العجالن كعضو جملس إدارة ممثاًل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (1

 االجتماعية كعضو يف الدورة القادمة(. العامة للتأمينات
وذلك حللول انتهاء دورة اجمللس  املوافقة على انتخاب السادة أعضاء جملس اإلدارة من بني املتقدمني برتشيح أنفسهم لعضوية جملس اإلدارة (9

 هـ.3410شعبان  22م املوافق 2534يونيو  25احلايل يف 
      

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

ويل العهد  –بن عبدالعزيز آل سعود  سلمانوصاحب السمو امللكي األمي العزيز  اهلل بن عبد عبد املسية لادم احلرمني الشريفني امللك
وندعو اهلل أن ميدهم بعون من عنده وأن حيقق على أيديهم اآلمال اليت تعلقها عليهم األمة العربية ,  الدفاعووزير نائب رئيس جملس الوزراء 

 واإلسالمية.
      

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

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

 ونسأل اهلل تعاىل أن يسدد لطانا مجيعاً  ملا فيه اخلي للجميع إنه على كل شيء قدير.       
 

 مجلس اإلدارة                                                                                                   


