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  ١٥ من ٢ صفحة

  آلمة مجلس اإلدارة

  حضرات المساهمين والمساهمات الكرام 

  هللا وبرآاته، السالم عليكم ورحمة ا
  

خالل عام على مستوى التشغيل والتسويق والمشاريع واجهت شرآة اسمنت العربية تحديات عدة 
ومع ذلك حققت الشرآة نتائج طيبة وذلك بعون من اهللا ثم بجهود آوادرها البشرية في  ،م٢٠١٠

  .مواقع الشرآة المختلفة 
  

إنتاجية غير  اأرقامفعلى المستوى التشغيلي حققت خطوط اإلنتاج في مصنع الشرآة برابغ 
أرقام  تحقيق تغلب على عدة مصاعب فنية وتشغيلية  مما يهيئ لها الفرصة فيالمسبوقة  بعد 

  .م إن شاء اهللا ٢٠١١قياسية في عام 
  

االسمنت ثالثة ماليين طن من  يزيد عنوعلى مستوى التسويق فقد تمكنت الشرآة من تسويق ما 
تجاوز الفائض العشرة  االسمنت حيثلطلب لمادة العرض وا التوازن بينعدم  استمرار رغم

  .المملكةماليين طن على مستوى 
  

لمصنع شرآة القطرانة  في  األردن  الرئيسية آملت الشرآة أعمال اإلنشاء وفي مجال المشاريع ا
ر الذي يإنتاج  ثالثين ألف طن من مادة الكلنكر آأول خطوة في التشغيل التجريبي رغم التأختم و

وتخطط الشرآة لالستحواذ على ما يزيد عن   .جدول المشروع  نتيجة أداء المقاولينطرأ على 
الطلب على مادة  ضعفمن السوق األردني والذي يعاني أيضًا من زيادة العرض  و% ٢٥

وخلق قدرة م ، ٢٠١١االسمنت  وذلك بوضع خطط تسويقية  تضمن بيع الكمية المخطط لها لعام 
  .ة اإلنتاج تنافسية وذلك بتخفيض تكلف

  
لم يطرأ تغيير مؤثر في سوق رابغ للخرسانة الجاهزة  حيث يقع مصنع شرآة المدينة العالمية و

م ولكنها ال تصل إلى ٢٠٠٩رغم زيادة حجم المبيعات عن مستوى مبيعات  ،للخرسانة الجاهزة
  .المرجوة  االقتصاديةالحد الذي يحقق النتائج 

  
بدأت فقد  الجودةفي مجال  الريادةو استمرار ومن منطلق تقديم  خدمة  ومنتج أفضل لعمالئنا 

جودة وفقًا ألعلى الموصفات األوربية  مما يعزز  من  بورتالندي أعلى إسمنتالشرآة في إنتاج 
  .الخرسانة الجاهزة لعمالء الشرآة قدرة الشرآة التنافسية  ويخفض  تكلفة

  
و بصفة مستمرة السبل التي تعزز من ريادتها و تحسين ادائها في جميع أوجه   آما تدرس الشرآة

  .األعمال التي تقوم بها
  
بما يحقق مصلحة المساهمين  بالشرآةالجهد من أجل الرقي  التزامنا بمضاعفةنجدد ختاما و

 .والمحافظة على البيئة االستدامة للشرآة ومبادئ االجتماعيةالمسئولية مدرآين أهمية 

  واهللا الموفق

  مجلس اإلدارة
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  نشاط إسمنت العربية 

  مصنع رابغ: إنتاج اإلسمنت

يمثل إنتاج اإلسمنت النشاط الرئيس للشرآة، حيث تنتج الشرآة االسمنت البورتالندي العادي، 
من  ٢٠١٠بلغ إجمالي اإلنتاج لعام  قد و. اإلسمنت البورتالندي المقاوم، واإلسمنت البوزوالني

 ٢٠٠م أي بزيادة قدرها ٢٠٠٩طن في عام مليون ٢٫٩٧ مقارنة بـطن مليون  ٣٫١٧ اإلسمنت
  .تقريبًا %٦طن وبنسبة  آلف

أي  ٢٠٠٩في  طنمليون  ٢٫٩٥طن مقارنة بـ  مليون ٢٫٤٢، بلغ إنتاج الكلنكرم ٢٠١٠وفي عام 
في  مصاعب فنيهالنقص في اإلنتاج إلى  ويعود  .%١٨٫٢بنسبة  الف طن و ٥٣٨بنقص قدره  

  .لكن منذ تنفيذ التعديالت في الربع الرابع فإن المصنع يعمل بكامل طاقتهو ،طواحين المواد الخام

  

  )ICCالعالمية شرآة المدينة( شرآة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة: الخرسانة الجاهزة

للخرسانة الجاهزة مشارآة بالتساوي بين إسمنت العربية  ICCشرآة المدينة العالميةتأسست 
  .من آامل ملكية الشرآة% ٥٠وإيتالسمينتي حيث  تملك إسمنت العربية 

وما زال . متر مكعب في الساعة ٣٠٠في مدينة رابغ وتبلغ طاقته اإلنتاجية  الشرآة يقع مصنعو
يد في رابغ مما أدى إلى إستمرار أثر األزمة المالية العالمية واضحا على قطاع البناء والتشي

خالل عام  ًامكعب راًًمت٦٨،٠٠٠في الطلب على الخرسانة الجاهزة، حيث بلغت المبيعات االنخفاض
  .من الطاقة اإلنتاجية للمصنع% ٧مأي بنسبة ٢٠١٠

ريال، وبالتالي تبلغ حصة  مليون ١٧٫٥فيما بلغت الخسائر الصافية للشرآة بنهاية هذا العام 
  ريال سعودي ٨٫٧٨اسمنت العربية من هذه الخسائر 

  

  األردنب )RMCC(والتوريدات اإلنشائية  شرآة الباطون الجاهز: الخرسانة الجاهزة

بقيمة إجمالية وألف مترا مكعبا   ٦٢٤مبيعات شرآة الباطون الجاهزة إلى أآثر من    توصل
على الرغم من وم، ٢٠١٠للسنة المالية المنتهية في ديسمبر  مليون ريال تقريبًا ١٧٩ بلغت

وانخفاض حجم عن العام الماضي % ٥٫٩بنسبة  ٢٠١٠انخفاض حجم المبيعات خالل العام 
األعمال والمنافسة الشديدة وتذبذب أسعار المحروقات واإلسمنت، إال أن الشرآة استطاعت أن 

 لخرسانةا سوقالطلب ل يجدر بالذآر هنا أن حجمو. مليون ريال ١٫١تحقق أرباحًا تشغيلية بلغت 
  خالل العام % ١٠في األردن قد انخفض بنسبة تزيد عن  الجاهزة

، وبالتالي   بلغت خسائر اسمنت ٢٠١٠مليون ريال  للعام  ٢٫٧الشرآة   بلغت خسائروقد 
من %  ٣٦٫٧العربية من هذا االستثمار مليون ريال تقريبًا، حيث أن اسمنت العربية تملك 

  ملكية الشرآة

  

 (CPI)صناعة اإلسمنت المحدودة شرآة منتجات

، ملكية لإلسمنتتتقاسم شرآة إسمنت العربية مع شرآة أسمنت اليمامة، والشرآة السعودية 
وتملك الشرآة مصنعين إلنتاج األآياس . الشرآة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي

مثل  ةالبتروآيميائيالُمستخدمة في تعبئة اإلسمنت المكيس، واألآياس الخاصة بتعبئة المنتجات 
آيس  مليون ١٢٠وتبلغ طاقتها اإلنتاجية . والثاني بالرياض. ويقع المصنع األول بجدة،. األسمدة
  . في السنة
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مليون ريال في عام ١١٢٫٢م مقابل ٢٠١٠مليون ريال في عام ١٣٩٫٥ الشرآة بلغت مبيعاتوقد 
م ٢٠١٠مليون ريال ألرباح شرآة أسمنت العربية عام  ١٫٨م، وساهمت في إضافة ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩مليون ريال في العام  ١٫٩منخفضة بقليل عن العام الماضي حيث بلغت 

  

  الدخل واألرباح

ام  ح ي ع ة ف منت العربي هم إس ق س دره٢٠١٠ق ا ق ال ٣،١٩ م ربح ل/ ري هم مقاب ال  ٢،١٥ للس ري
ام  ي ع ا ٢٠٠٩للسهم ف عم، بينم وق المساهمين من ارتف ى حق د عل ـام % ٧،٧العائ ي ع م ٢٠٠٩ف

ه   م، نتيجة   ٢٠١٠في عام   % ١٠،٤إلى ام   انخفاض المخصصات المكون م والتي بلغت    ٢٠١٠لع
  .م ٢٠٠٩مليون ريال لعام  ١٤٦مليون ريال مقارنه مع  ٢٥،٣

ام     ٧٤٤٫٦ونتج ذلك من مبيعات بلغت  ل  ٢٠١٠مليون ريال في ع ال في     ٧٣٧م، مقاب ون ري ملي
ام      ٢٤٤مليون ريال مقابل  ٢٨٨م، وأرباح تشغيلية بلغت ٢٠٠٩عام  ال في ع ون ري م، ٢٠٠٩ملي
ل     ٢٥٥،٤آما بلغ صافي الربح بعد خصم الزآاة الشرعية  . % ١٨نسبته  بزيادة ال مقاب ون ري ملي
ة    %.   ٤٨،٥نسبته  بزيادةم أي ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ١٧٢ وائم المالي ه أن الق و يجدر التنوي

  .قوائم موحدة، بحيث تضم نتائج الشرآة وشرآاتها التابعة

اح      ١،٨ضافة   وقد ساهمت شرآة منتجات صناعة االسمنت المحدودة في إ     ى أرب ال إل ون ري ملي
ام  ١،٩م مقابل٢٠١٠إسمنت العربية خالل عام  اطون   ان  م، في حين  ٢٠٠٩مليون في ع شرآة الب

  .م ٢٠٠٩ريال بنهاية  الف ٧٠م  مقابل ربح٢٠١٠مليون ريال لعام  ١حققت خسائر  الجاهز

  

  االستراتيجيةالخطط والقرارات 

سوف ترآز الشرآة جهودها في المرحلة القادمة على رفع آفاءة و انتاجية مصنع الشرآة برابغ 
بات السوق لمواجهة التنامي في العرض لشى مع متطاتتمو ىلعأمنتجات ذات جودة  تسويقو 

لمصانع االسمنت بالمملكة  خالل المرحلة القادمة و الناتج عن التوسع المستمر في الطاقة االنتاجية
آما ستواصل الشرآة جهودها المستمرة في اتمام ما تبقى من . التصدير القيود علىو استمرار 

  . لخدمة عمالء الشرآة في السوق األردنياالعمال االنشائية في مصنع اسمنت القطرانة و تشغيله 
مبيعات مجدية في كن هناك يم لاما فيما يتعلق باستثمارات الشرآة في مجال الخرسانة الجاهزة 

المدينة  تنفيذالتأخير الكبير في  عن نتيجةمصنع شرآة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة برابغ 
فإن ولهذا . االستثماراعدت قبل قرار  التيالجدوى االقتصادية  دراسات لمؤشر خالفًا االقتصادية

  .العالمية للخرسانة الجاهزةالمدينة  تدرس افضل السبل لتصحيح اداء شرآةشرآة ال
  

أما بالنسبة لشرآة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية في األردن فالعمل قائم على تحسين 
  . اآلداء المالي للشرآة

  
سترآز الشرآة جهودها على تقليل التكلفة لحفظ ورفع القدرة التنافسية معتمدة بعد اهللا على  آما

  .  قدرتها الفنية واإلدارية وخبرتها العريقة في مجال صناعة اإلسمنت
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  أهم الخطوات التي بدأ تنفيذها فعليًا

  )األردن(شرآة إسمنت القطرانة 

مازال العمل جاري على إآمال األعمال النهائية لمصنع إسمنت القطرانة في األردن، حيث تم 
اإلنتهاء من آافة األعمال واالنشاءات والترآيبات الرئيسية للمصنع وبدأ الشغيل التجريبي بالفعل 

 Raw Mill(حيث تم االنتهاء من منطقة تجهيز المواد الخام . ٢٠١٠للمصنع بنهاية سبتمبر 
Area (وإشعال الفرن وإنتاج الكلنكر وتجهيز منطقة طحن االسمنت .  

  
من حيث  استراتيجيةمصنع أسمنت القطرانة في محافظة الكرك جنوب عمان، وهي منطقة  ويقع

وتبلغ الطاقة . توفر المواد الخام وقربها لألسواق المحلية والمرافئ البحرية والطرق السريعة
وقد بدأ التشغيل التجريبي للمصنع خالل الربع الرابع . كر يومياطن آلن ٥٠٠٠اإلنتاجية للمصنع 

آما ذآر أعاله ويتوقع البدء في التشغيل التجاري خالل الربع األول من العام  ٢٠١٠من العام 
٢٠١١  .  

  

  محجر لبونة

من المواد الخام علمًا انه  ياالستراتيجتيجيًا للشرآة ويدعم مخزونها ايوفر محجر لبونة عمقًا إستر
إجراء جاري  حجر إلى مصنع الشرآة برابغ ومألف طن من المواد الخام من ال ٣٠تم نقل نحو 

  .عليهاالتشغيليه التجارب اإلنتاجية 

  

  مراقبة الجودة

دقيق لجودة اإلنتاج للتأآد من مطابقة المنتج  إن صناعة اإلسمنت تحتاج إلى نظام مراقبة
  .للمواصفات العالمية مع االلتزام بعملية إنتاج صديقة للبيئة

  

وتولى الشرآة اهتمامًا بالغًا بتطبيق أفضل معايير الجودة لمنتجاتها من االسمنت خالل مراحل 
عة العريقة، ولتحظى اإلنتاج المختلفة، وحتى وصولها للمستهلك، لتبقى الرائدة في هذه الصنا

وتستخدم في ذلك أجهزة الرقابة والقياس الحديثة التيُ تمكن من الحصول على . برضا العمالء
ُ يلبي حاجة المستهلك . نتائج دقيقة وفورية، وذلك لضمان إنتاج اسمنت متميز ذو جودة عالية

المة الجودة من الهيئة منها ع وعالمية المحلية والجودة الشهادات  تجديد استمروتأآيدًا على ذلك 
  . السعودية للمواصفات والمقاييس وشهادات جوده من معاهد عالميه أمريكية وألمانية

  

والجدير بالذآر أن آبرى شرآات المقاوالت تستخدم منتجات الشرآة في المشاريع الكبرى المنفذة 
ايد في الطلب على  وهناك تز. واألبراج الفندقية المقدسةحاليا في المنطقة الغربية آالمشاعر 

االسمنت البوزوالني من إنتاج الشرآة لما يوفره هذا المنتج من مزايا فريدة وخاصة في البيئة 
  .الساحلية  الغنية بالكلور
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  حماية البيئة

ة   رآة البيئ ولي الش ات زو      اهتمام هادة األي ى ش ولها عل د حص تمرار تجدي ك باس را وتوجت ذل آبي
أول شرآة اسمنت سعودية         للبيئة ١٤٠٠١ ة آ واستمرارها في ريادة شرآات االسمنت في المملك

ذ   .وحتى االن ٢٠٠٧تحصل على هذه الشهادة منذ  وتجدر اإلشارة إلى أن الشرآة مستمرة في تنفي
  .العديد من المشاريع التي تهدف للمحافظة على البيئة 

  

  الموارد البشرية

اهتمامها لرفع قدرات العاملين، وترسم لبلوغ ذلك استراتيجيات تولي شرآة اسمنت العربية جل 
مكونة من عدة سياسات تخص نظام الموارد البشرية مترابطة مع بعضها البعض بطريقة تحقق 

  :الغرض منها، ومن تلك السياسات
  تخطيط عمليات القوى العاملة في ضوء الفجوات التدريبية التي تم تحديدها من خالل

التدريبية من أجل رفع مستوى آفاءات العاملين  االحتياجاتوتحليل مشروع دراسة 
 .وتطوير المسار الوظيفي وإعداد جيل جديد من القادة

  العمل على مزج الخبرات المحلية والخارجية من خالل توظيف آفاءات أجنبية تضيف
 .اساليب ومعرفة جديدة في إنجاز العمل

  واحاللها في مواقع الشرآة المختلفة آسياسة تسهم الترآيز على جذب الكفاءات الوطنية
 .في برامج التوطين

  تحديث وتطوير نظام معلومات الموارد البشرية لضمان تسريع وتحسين تدفق عمليات
 .الموارد البشرية وترشيد نفقات العاملين

في عبء  وتعمل الشرآة، بالتزامن مع االستراتيجية الموضوعة، إلى االستجابة للتغييرات الجديدة
السوق المحلي من خالل مراجعة الهياآل التنظيمية ونظام التعويضات والمزايا،  واتجاهاتالعمل 

  .ورفع توصيات مناسبة بشأنها
في نفوس الموظفين على آل المستويات " االعتمادية"آما تعمل الشرآة على غرس ثقافة 

  .ت السوقللمساهمة في رفع مستوى األداء والوالء للشرآة ومواجهة تحديا

  

  حوآمة الشرآة 

آت        ة الترشيحات والمكاف تقلين لجن ين أعضائه المس ة  َشكل مجلس اإلدارة من ب وتشمل   . والحوآم
ة    س، مراجع وية المجل يح لعض س اإلدارة بالترش ية لمجل ة التوص ذه اللجن ام ه اتمه  االحتياج

آت أعضاء مجلس       . األعضاء المستقلين واستقالليةالمطلوبة للعضوية  ة مكاف ا مراجع ا أن عليه آم
ة   ئولية االجتماعي ام  والمس ذيين المه ار التنفي ى وضع   . اإلدارة وآب ة عل رفت اللجن د أش ةوق  الئح

ئولية           ة والمس ات الحوآم ق سياس ى تطبي راف عل ولى اإلش ة يت ا للحوآم ت مراقب ة وعين للحوآم
  . االجتماعية، ومراجعة دليل الحوآمة

ا دراسة             ا ومنه أداء المسؤوليات المناطة به وم ب ة، التي تق ة المراجع آما شكل مجلس اإلدارة لجن
ي        ة ف بية المتبع ايير المحاس ا للمع تم وفق دادها ي ن أن إع د م نوية للتأآ ة والس ة األولي وائم المالي الق
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ة نهم      . المملك ية بتعيي ابات والتوص ي الحس ى أداء مراجع راف عل وم باإلش ا تق ى  وإ. آم افة إل ض
  .  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشرآة من أجل التحقق من مدى فاعليتها

ة للشرآة،       ايير المنظم ين القواعد والمع وقد أعتمد مجلس اإلدارة الئحة الحوآمة بالشرآة والتيُ تب
ى المعلومات         وقهم في الحصول عل التي  ومن أهمها الشفافية والمساواة، وممارسة المساهمين حق

ي، وقواعد اإلفصاح والتعامل       . ُتؤثر على قراراتهم االستثمارية آما تضمنت قواعد السلوك المهن
الح  ارض المص االت تع ع ح م    . م ت معظ ة وطبق ة الحوآم ق الئح ي تطبي رآة ف رعت الش د ش وق
  :ومن البنود التي طبقتها الشرآة. بنودها وخاصة البنود اإللزامية

 نظام حوآمة خاص بالشرآة  .١

 .اسات واإلجراءات والمعايير المحددة لعضوية مجلس اإلدارةالسي .٢

 .أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اختيارقواعد  .٣

 . أعضاء لجنة المراجعة اختيارقواعد  .٤

 سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .٥

 األعضاء المستقلين، و مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  استقالليةالتأآد من  .٦

 .ت مكافآت آبار التنفيذيين والعاملين بالشرآة وربطها بمؤشرات األداءسياسة وإجراءا .٧

 لجنة الترشيحات والمكافآت .٨

  :ويجري العمل على إستكمال السياسات التالية

  والعالقة مع أصحاب المصالح االجتماعيةالسياسات التي تتعلق بالمسئولية ، 

  ،إستخدام معايير ترتبط باألداء وتتعلق بالمكافآت 

 التقويم السنوي لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له . 

ارت     اهمين اخت ة للمس ة العام را ألن الجمعي ه نظ تم إتباع م ي ي، فل لوب التصويت التراآم ا أس وأم
  .أسلوب التصويت باألغلبية البسيطة

  

  :االجتماعيةالمسؤولية 

غ عل   ة راب ي محافظ ع ف ذي يق ز الحضاري ال وير مشروع المرآ رآة تط ت الش غ تول ى أرض تبل
ن   ر م احتها أآث ع ٦٠٫٠٠٠مس ر مرب ى    . مت ن مبن ون م ي تتك ى والت ة األول كت المرحل د أوش وق

  .لتكون قريبا في خدمة أهالي محافظة رابغ االنتهاءالشعبية على الساحة  المرآز الثقافي مدرجات 

  

وقين         قامت اإضافة لما ذآر ا ريم المتف دريب الصيفي للطالب وتك ة في الت لشرآة بالمشارآة الفعال
ى          رات الموظفين في الشرآة عن طريق اإلشراف عل وإعطاء الفرصة للطالب لإلستفادة من خب

  . مشاريع التخرج الخاصه بهم
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  التوقعات المستقبلية

وإستمرار ة إلى األسواق تتوقع الشرآة إستمرار زيادة العرض بسبب دخول طاقات إنتاجية جديد
وسينتج مما سبق   .مما يؤدي إلى إستمرار الضغط على األسعارالقيود على تصدير اإلسمنت 

ذبذبه في العرض والطلب والذي سيتطلب جهودًا إضافيه لمواجهة هذه الصعوبات والحد من 
  .تأثيرها على مبيعات الشرآة

  
  )سعوديباأللف ريال (قائمة الدخل : نتائج أعمال الشرآة

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  ٢٠١٠  البيان

  ٧٤٧٫٨٤٨  ٧٢١٫٥٧١  ٧٢١٫٣١١ ٧٣٧٫٠٢٩ ٧٤٤،٥٨٨  اإليرادات 

  )٣٧٥٫٢٠٣(  )٣٠٩٫٨٤١(  )٣٤١٫٩٦٩( )٣٤٦٫٨١٢( )٤٢٥،٦٥٨(  التكاليف 

  ٣٧٢٫٦٤٥  ٤١١٫٧٣٠  ٣٧٩٫٣٤٢ ٣٩٠٫٢١٧ ٣١٨،٩٣٠  مجمل الربح 

  )٤٨٫٦٤٣(  )٣٧٫٥٣٦(  )٥٢٫٣٧١(   )١٤٦٫٢٥٦(  )٣٠،٨٧٨(  مصاريف إدارية وتسويقية، ومخصصات

  ٢٧٫٠٨٥  ٢٨٫٣٧١  ٦٫٢٥٧ )٥٤٫٣٠٦( )٢٥،٠٣٠( صافي - اإليرادات األخرى

  )١٧٫٥٠٧(  )١٠٫٤٠٠(  )٩٫٢٥٠( )١٨٫٣٠٠( )٩،٥١٣(  الزآاة

  --   --   ١٩٥ ٦٦٦ ١،٩٣١  حقوق االقلية

  ٣٣٣٫٥٨٠  ٣٩٢٫١٦٥  ٣٢٤٫١٧٣ ١٧٢٫٠٢١ ٢٥٥،٤٤٠  صافي الربح

  ٤٫٧٧  ٥٫٣٠  ٤٫٠٥ ٢٫١٥ ٣،١٩  السهمربح 

  ٢٠٫٢٦  ٢١٫٣٠  ١٥٫٩ ٧٫٦ ١٠،٤(ROE)العائد على حقوق المساهمين

  

  )باأللف ريال سعودي:(قائمة المرآز المالي

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  البيان

  ٧٧٨٫١٢٨  ٣٩٢٫٣٤٠  ٩٠٧٫٠٤١ ٤١٠٫٣١٥ ٥٦٥،٤٧٨  موجودات متداولة

  ١٧٨٫٤٥٦  ٣٥٢٫٧٩٤  ٣٣٨٫٣٥٢ ٣٢٠٫٨٩٩ ٢٧٣،٩٠٧ طويلة األجل  - األصول األخرى 

  ٨٥٣٫٠١١  ١٫٥٩٠٫٩٦٧  ٢٫٢٧٢٫٥١٨ ٣٫٠٩٨٫٦١٣ ٣،٣١٥،٥٦٠  األصول الثابتة

  ١٫٨٠٩٫٥٩٥  ٢٫٣٣٦٫١٠١  ٣٫٥١٧٫٩١١ ٣٫٨٢٩٫٨٢٧ ٤،١٥٤،٩٤٥  إجمالي الموجودات

  ١٣٥٫١٦٢  ٣٠٤٫١٢٥  ٣٦٠٫٧٧٢ ٤٤٣٫٥٥٩ ٤٢٥،٤٣٣  مطلوبات متداولة

  ٢٧٫٦٥٣  ٣٤٫٦١٨  ٣٥٫٧٥٢ ٣٥٫٨٥٩ ٣٥،٨٨٤  مطلوبات غير متداولة

  --   ١٥٦٫٨١٥  ٨٥٨٫٨١٤ ١٫٠٧٤٫٣٨٢ ١،١٩٠،٩٥٣  قروض طويلة األجل

  ١٦٢٫٨١٥  ٤٩٥٫٥٥٧  ١٫٢٥٥٫٣٣٨ ١٫٥٥٣٫٨٠٠ ١،٦٥٢،٢٧٠  إجمالي المطلوبات

  ٦٠٠٫٠٠٠  ٧٠٠٫٠٠٠  ٨٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠  رأس المال المدفوع

  --   --   ٣٩٣٫٥٦٥ ٣٩٣٫٥٦٥ ٣٩٣،٥٦٥  عالوة اصدار

  ٦٤٣٫٧٥٩  ١٫٠٠٦٫٢٥٧  ١٫٠٠٨٫٦٤٢ ٩٣٨٫٨٦٣ ١،١٧٤،٣٤٥ االحتياطيات واألرباح المدورة

  ١٠٣٫٠٢١  ١٣٤٫٢٨٧  ٤٢٫٢٤٩ ٨٩٫٧٥٥ ٧٦،٢٢١ أرباح غير محققة عن استثمارات

  ١٫٦٤٦٫٧٧٩  ١٫٨٤٠٫٥٤٤  ٢٫٢٤٤٫٤٥٦ ٢٫٢٢٢٫١٨٣ ٢،٤٤٤،١٣١  حقوق المساهمين

  --   --   ١٨٫١١٧ ٥٣٫٨٤٤ ٥٨،٥٤٤  حقوق االقليه

  ١٫٨٠٩٫٥٩٥  ٢٫٣٣٦٫١٠١  ٣٫٥١٧٫٩١١ ٣٫٨٢٩٫٨٢٧ ٤،١٥٤،٩٤٥ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
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  أسمنت العربية وشرآاتها التابعة  شرآةألعمال الجغرافي  التوزيع

  شرآة أسمنت العربية البحرين  شرآة أسمنت القطرانة  شرآة اسمنت العربية  

  البحرين األردن جده  مقرها

  شرآة قابضة  إنتاج االسمنت االسمنتإنتاج  نشاطها

  ٠ ٠ ٧٤٤،٥٨٨  اإليرادات

  ٠ ٠ %١٠٠نسبة اإليرادات 

  %١٠٠ %٨٦٫٧ %١٠٠  نسبة الملكية

  ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ١٩٥٥  تاريخ التأسيس

  

  خالل آخر سنتين   للشرآة النتائج التشغيلية

  المجموع  األردن السعودية الربح التشغيلي  السنة

٢٠١٠  
  ٢٧٥،٤١٩  )١٢،٦٣٣( ٢٨٨،٠٥٢ االسمنت

  )٣،٦٠٢(  ٢،٦٤١ )٦،٢٤٣( الخرسانة الجاهزة

٢٠٠٩  
  ٢٤١،٣٧٩  )٢،٥٨٢( ٢٤٣،٩٦١ االسمنت

  )٥،٦١٧(  ٢،٦٧٤ )٨،٢٩١( الخرسانة الجاهزة
  

تم إعداد سجل الحسابات بالشكل الصحيح وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف : المعايير المتبعة
أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين وال يوجد  عليها

  .القانونيين

  

  سياسة توزيع األرباح 

ام  داره ٢٠١٠حققت الشرآة خالل ع غيليا  مق ا تش ل  ٢٨٨م، ربح ال مقاب ون ري ون  ٢٤٤ملي ملي
ام   ادة م، أي ٢٠٠٩ريال ع غ صافي ال    % ١٨نسبتها   بزي ا بل اة الشرعية     ، آم د خصم الزآ ربح بع
ل    ٢٥٥،٤ ال مقاب ون ري ام   ١٧٢ملي ال ع ون ري ادة م ٢٠٠٩ملي بته بزي وزع %.  ٤٨،٥انس ُوت

ا    ا فيه أرباح الشرآة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بم
  :الزآاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي 

 .الصافية لتكوين احتياطي نظاميمن األرباح % ١٠يجنب  .١
 .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٢
درها   .٣ أة أعضاء مجلس اإلدارة          % ١٠تخصص نسبة ق اح لمكاف ك من األرب د ذل اقي بع من الب

 .وبما ال يتعارض مع التعليمات والنظم السارية المفعول
اء  .٤ ة بن ة العام وز للجمعي افية      يج اح الص ن األرب بة م ذلك نس ب آ س تجني ية المجل ى توص عل

 .لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية
ات    .٥ وين احتياطي رر تك اح الصافية أن تق ن األرب هم م د نصيب الس د تحدي ة عن ة العام وللجمعي

ع أر     ل توزي ذي يكف در ال رآة ، أو بالق اء للش ق الرخ ذيُ يحق در ال رى بالق در  أخ ة بق اح ثابت ب
 . اإلمكان على المساهمين

ى        .٦ ك عل د ذل اقي بع تقرر الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس االدارة، توزيع جزء من الب
 .المساهمين آحصة إضافية في األرباح
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  توزيع األرباح 

  ريــــال  بيــــــــــــــــــــــــان
  ٢٥٥،٤٤٠  صافي الربح بعد خصم مخصص الزآاة الشرعية

  )١١،١٦٤(  المحول لإلحتياطي النظامي: يخصم 

  ٢٤٤،٢٧٦  الباقــي

  )١٫٨٠٠(  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: يخصم

  ٢٤٢،٤٧٦  الباقــي

  ٤٣٥،٠٢٧  تضاف األرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات

  ٦٧٧،٥٠٣  اإلجمــالي

  ٠  مليون سهم ٨٠عن آل سهم لعدد  ـــــــــــتخصم حصة 

  ٦٧٧،٥٠٣  البــاقي
مليون سهم للمساهمين المسجلين يوم  ٨٠ريال للسهم لعدد  ــــتخصم حصة بواقع

  م١٠٢٠انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها اعتماد توزيعات األرباح للعام
٠  

  ٦٧٧،٥٠٣  رصيد األرباح المرحل للعام القادم

  

  القروض 

ما تم سداده خالل    ٢٠٠٩في  القروض  ٢٠١٠القروض في   الجهة المانحة
٢ ١   ٣٩،١٧٥  ٤٢٫٤٨٧  ٣،٠٣٤  البنك األهلي

  ١٩،٩٩٨ ٥٩٫٩٩٤ ١٢٤،٩٨٧ مصرف الراجحي

  ٥١،٦٥٧ ٥١٫٦٥٧ ٠ البنك العربي

  ٣٤،٩٩١ ٤٥٠٫٠٠٠ ٦٥٧،٥١١  بنك الرياض
  ١٤،٠٠٠ ٢٧٠،٠٠٠ ٢٥٦،٠٠٠  صندوق التنمية الصناعي

  ٦١،١٥٦ ٤٥١٫٥٥٣ ٣٦٣،٣١٢  االردن - بنك بي ان ابي

  ٢٢٠،٩٧٧ ١،٢٩٥،٦٩١ ١،٤٠٤،٨٤٤  اجمالي القروض بنهاية العام

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٥ من ١١ صفحة

  اإلدارة ومشارآة األعضاء في مجالس إدارات شرآات مساهمة أخرى  تكوين مجلس

  الشرآات المساهمة األخرى  تصنيف العضو الصفة  االسم

الرياض، السعودية للفنادق السياحية، الشرآة سابك، بنك   غير تنفيذي  الرئيس عبداهللا محمد العيسى/ المهندس
 الوطنية للرعاية الطبية

بنك البالد، شرآة مكة لإلنشاء والتعمير، مجموعة شرآات  مستقل/ غير تنفيذي عضو إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ
 السبيعي

  عافية العالميةمجموعة صافوال، شرآة  مستقل/ غير تنفيذي  عضو غسان أحمد السليمان/ الدآتور

المصافي العربية السعودية، الشرآة الخليجية العامة للتأمين،  غير تنفيذي عضو سعود عبدالعزيز السليمان/ األستاذ
  شرآة يو بي أس المملكة العربية السعودية

  مجموعة الراجحي القابضة، شرآة إسكان للتنمية واإلستثمار مستقل/ غير تنفيذي عضو إبراهيم سليمان الراجحي/ الدآتور

  البنك السعودي الهولندي غير تنفيذي عضو عبد الهادي علي شايف/ األستاذ

  مجموعة صافوال، البنك السعودي الفرنسي، المراعي مستقل/ غير تنفيذي عضو  موسى عمران العمران/ المهندس

مدينة المعرفة اإلقتصادية، شرآة العزيزية مجموعة صافوال،  مستقل/ غير تنفيذي عضو سامي محسن باروم/ الدآتور
  ، )مقفلة(بندة المتحدة

    غير تنفيذي  عضو إبراهيم بن محمد أبا الخيل/ األستاذ

 مجموعة صافوال، جدة القابضة، دار التمليك، ، شرآة آنان غير تنفيذي عضو محمد عبد القادر الفضل/ األستاذ
  )م٢٦/١٢/٢٠١٠استقال في ( الدولية  للتطوير العقاري 

م، ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد ويعرض التعيين ٢٦/١٢/٢٠١٠عضوا بالمجلس بتاريخ  إبراهيم بن محمد أبا الخيل/ األستاذعين 
آما . م٢٦/١٢/٢٠١٠من  ااعتبارالذي استقال عبد القادر الفضل  دمحم/ األستاذعلى الجمعية العامة القادمة، بدال من عضو المجلس 

  .مجالس إدارات شرآة المراعي، شرآة آنان، وشرآة عافية منم ٢٠١٠في عام ، سامي باروم/ استقال الدآتور

  م٢٠١٠مجالس إدارات الشرآات التابعة في / إجتماعات لجان مجلس اإلدارة 

  المجلس/  أهم وظائف اللجنة   العدد  صفته  األعضاء

 عبداهللا محمد العيسى/ المهندس
اللجنة 

 التنفيذية 

 

  --  رئيس اللجنة
مساعدة مجلس اإلدارة في رسم وتطوير 
ومراجعة األهداف اإلستراتيجية للشرآة، واعتماد 

  . القرارات الخاصة بالمشاريع الرئيسية

  --  عضو اللجنة غسان أحمد السليمان/ الدآتور

  -- عضو اللجنة إبراهيم سليمان الراجحي/ الدآتور

  -- عضو اللجنة  موسى عمران العمران/ المهندس

   عبد الهادي علي شايف/ األستاذ

لجنة 
 المراجعة

التوصية . اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية  ٥ رئيس اللجنة
مراجعة القوائم . تعيين مراجعي الحسابات حيال

المالية المعتمدة من الرئيس التنفيذي ومن نائب 
  . الرئيس للشئون المالية، والتوصية بشأنها

  ٥ عضو اللجنة سامي محسن باروم/ الدآتور

  ٥ عضو اللجنة  مفضل عباس علي/ األستاذ

لجنة   غسان أحمد السليمان/ الدآتور
الترشيحات 
 والمكافآت
  والحوآمة

مراجعة الترشيحات لعضوية المجلس ولجانه   ٣ رئيس اللجنة
وضع سياسة المكافآت، . والمراجعة السنوية لها

والتوصية للمجلس بشأن مكافآت أعضاء المجلس 
اإلشراف على سياسة الحوآمة . وآبار التنفيذيين

  - عضو اللجنة محمد عبدالقادر الفضل/ األستاذ

  ٣ عضو اللجنة إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ

 عبداهللا محمد العيسى/ المهندس

مجلس 
شرآة 

أسمنت  
 القطرانة

  ٤ رئيس المجلس
تمثيل الشرآاء في مجلس إدارة شرآة اسمنت 
القطرانة، ومراجعة واعتماد القرارات الخاصة 

  .بها

  : مالحظة

علي بن سعيد الخريمي، في / تم تعيين المهندس
م بدال من ١٠/٢/٢٠١٠مجلس القطرانة بتاريخ 

  .نبيه الجهني/ األستاذ

  ٣ عضو المجلس سعود عبدالعزيز السليمان /األستاذ

  ٤عضو المجلس  عبد الهادي علي شايف/ األستاذ

  ٤عضو المجلس  رجاء خليل العلمي /األستاذ

  ٣عضو المجلس  بن سعيد الخريمي علي/ المهندس

  ٤عضو المجلس  سامي عبدالرحمن الشبيلي/ المهندس

  ١عضو المجلس  نبيه فخري زارع الجهني/ األستاذ

  



  ١٥ من ١٢ صفحة

  ) ريال سعودي( افآت أعضاء مجلس اإلدارةإجتماعات ومك

  االسم
  االجتماعات التي حضرها التعويضات المكافآت

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

  ٦  ٦  ٨٩٫٥٩٣  ٧٨،٩٥٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ عبداهللا محمد العيسى  / المهندس

  ٥  ٧ ٢٧٫٠٠٠ ٣١،٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ

  ٦  ٨  ٤٣٫٧٦٠  ٣٢،٨٣٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ غسان أحمد السليمان/ الدآتور

  ٥  ٤ ٢٧٫٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ١٩٧،٧٧٨ محمد عبد القادر الفضل/ األستاذ

  ٤  ٣ ١٢٣٫٠٧٤ ٢٧،١٧٨ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ سعود عبد العزيز السليمان /األستاذ

  ٤  ٣ ٢١٫٩٦٠ ١٧،٢٨٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ إبراهيم سليمان الراجحي/ الدآتور

  ٤  ٩ ٨٤٫١٦٣ ٦٧،٥٩٨ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ عبد الهادي علي شايف/ األستاذ

  ٣  ٥  ٢٤٫٠٠٠  ١٧،٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠  موسى عمران العمران/ المهندس

  ٤  ٩  ٢٤٠٠٠  ٣٢،٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠  سامي محسن باروم/ الدآتور

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢،٢٢٢  إبراهيم محمد أبا الخيل/ االستاذ 

  .م بعد إعتماد الجمعية العامة٢٠١٠يتم تطبيق مكافآت :  ١مالحظة 
  . إضافية مقابل رئاسة المجلس ريال ٢٠٠٫٠٠٠يحصل رئيس مجلس االدارة على :  ٢مالحظة 
  .تشمل التعويضات، تذاآر السفر، الفنادق، بدل حضور الجلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه:  ٣مالحظة 

  

  )ريال سعودي( إمتيازات المديرين الرئيسين والمكافآت

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ المنصب االســـم

  الرئيس التنفيذي علي سعيد الخريمي/ المهندس

٤،٩١٤،٦٠٢  

  

٤٫٤٠٩٫١٠٦  

  الرئيس التنفيذي  )٢٠٠٩(محمد طاهر عثمان / المهندس 

  نائب الرئيس نبيه فخري زارع الجهني/ األستاذ

 نائب الرئيس سامي عبدالرحمن الشبيلي/ المهندس

 نائب الرئيس محمد دخيل اهللا المطرفي/ المهندس

  نائب رئيس  شوقي عبدالرحمن خياط/ المهندس

  

  مصلحة وحقوق آبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين بالشرآة 

  االسم
  األسهم في نهاية العام  التغير خالل العام األسهم في بداية العام

النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد
%   ١١٫٨٣  ٩٫٤٦٠٫٠١١    ٠  ١١٫٨٣  ٩٫٤٦٠٫٠١١  الراجحيسليمان عبد العزيز 

  ٩،٩  ٧،٩٢٠،٠٠٠  ١٫٤  ١،١٢٥،٨٦٦  ١١٫٣١  ٩٫٠٤٥٫٨٦٦  البنك األهلي التجاري

  ٧٫٥١  ٦،٠٠٩،٢٤٠  ٠٫٣٤  ٢٧٢،٩٠٥  ٧٫١٧  ٥٫٧٣٦٫٣٣٥  عبد العزيز عبداهللا السليمان

  ٥٫٧٩  ٤٫٦٢٩٫٣٠٩    ٠  ٥٫٧٩  ٤٫٦٢٩٫٣٠٩  عبداهللا عبد العزيز الراجحي

  ٥٫١٨  ٤٫١٤٤٫٥٦٧    ٠  ٥٫١٨  ٤٫١٤٤٫٥٦٧  العامة للتقاعدالمؤسسة 



  ١٥ من ١٣ صفحة

  مصلحة  وحقوق أعضاء مجلس االدارة 

  االسم
  األسهم في نهاية العام  التغير خالل العام  األسهم في بداية العام

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد   %النسبة   العدد

  ٠٫٤٥  ٣٦٣٫٧٨٢    ٠  ٠٫٤٥  ٣٦٣٫٧٨٢ عبداهللا محمد العيسى/ المهندس

    ١٫٠٠٠    ٠    ١٫٠٠٠ إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ

    ١٫٣٣٣    ٠    ١٫٣٣٣ غسان أحمد السليمان/ الدآتور

  ٠٫٤٢  ٣٣٥٫٤٠٠    ٠  ٠٫٤٢  ٣٣٥٫٤٠٠ سعود عبدالعزيز السليمان /األستاذ
  ١٫٣٣٢   ٠  ١٫٣٣٢محمد عبدالقادر الفضل / األستاذ
  ١٫٣٦٣   ٠  ١٫٣٦٣ إبراهيم سليمان الراجحي/ المهندس
    ٢،٠٠٠    ١٨،٤٦٧    ٢٠٫٤٦٧ عبد الهادي علي شايف/ األستاذ

    ٥٫٨٣٣    ٠    ٥٫٨٣٣  موسى عمران العمران/ المهندس

    ١٠٠٠    ٠    ١،٠٠٠  سامي محسن باروم/ الدآتور
  .ال تملك زوجات أعضاء مجلس االدارة وابنائهم القصر أية اسهم: ٢مالحظة . تشمل أسهم العضوية: ١مالحظة 

  

  )األسهم في نهاية العام بعد أسهم المنحة( مصلحة  وحقوق آبار التنفيذيين
  .آبار التنفيذيين بالشرآة، وال تملك  زوجات آبار التنفيذيين وأبنائهم القصر أية اسهم اي منال يملك 

  

  عقود فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشرآة أو لكبار التنفيذيين 

للرئيس التنفيذي، أو نائب الرئيس للشئون المالية، أو  لالعضاء او ال توجد أية عقود مع الشرآة توجد فيها مصلحة
  المدير المالي 

  

  )ريال سعودي(م٢٠٠٩المدفوعات النظامية المستحقة عام 

  مالحظات  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  البيان
   ١٢٫٥٩٠٫١٠٧  ٧٤٠،٤٠٩  الرسوم الجمرآية
    ٨٫٠١١٫١٩٢  ٥،٥٠٤،٦٤٢  الزآاة والضريبة

    ٦٫٨٠٢٫٢١٥  ٦،٣٢٧،٨٣٢  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
    ٣٣٤٫١٠٦  ٧٠٨،٤٨١  تكاليف تأشيرات وجوازات

   ٢٤٫٢١٢٫٥١٨ ٣٢،٨٠٠،١٦٧  أخرى، رسوم استغالل الخامات
    ١٫٣٩٦٫٠٠٠ ١٦،٧٤٤،٠٠٠  صندوق التنمية الصناعي 

   ٥٣٫٣٤٦٫١٣٨ ٦٢،٨٢٥،٥٣١  اإلجمالي

  

    إقرارات

ا      ا، ووفق ارف عليه بة المتع ايير المحاس ا لمع كل الصحيح وفق ابات بالش جل الحس داد س م إع ت
ا . لظروف الشرآة وبما يتفق مع نظام الشرآات والنظام األساسي للشرآة  ة    آم أن نظام الرقاب

درة الشرآة          ذآر بشأنُ ق ة وال يوجد أي شٍكُ ي ذه بفاعلي الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفي
  .على مواصلة نشاطها



  ١٥ من ١٤ صفحة

  الخالصة 

  مليون ريالــــ.         م١٠٢٠إجمالي المبالغ المقترح توزيعها للمساهمين عن آامل أعمال عام 

    صرفها السنوية التي تم تخصم األرباح نصف

  مليونــــــ   رصيد األرباح المقترح توزيعها على المساهمين 

  الخـاتمــة

ل    إن مجلس اإلدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العمومية العادية الخمسين فإنه يتقدم لحضراتكم بجزي
بال    . الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها ذه ال د ه ه،    ويدعو اهللا عز وجل أن يزي ه وخيرات د من نعم

ن     داهللا ب ك عب ريفين المل رمين الش ادم الح دى خ ل المف يرتنا ونهضتنا العاه د مس ا قائ ظ لن وأن يحف
دالعزيز أل          ن عب ر سلطان ب ين صاحب السمو الملكي األمي عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األم

دوائر والمؤسسات ا         . سعود ع ال ى جمي ه إل ل شكره وامتنان دم المجلس جزي ة،   ويق ة واألهلي لحكومي
ى    . وآافة عمالء الشرآة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم املين بالشرآة عل آما يشكر آافة الع

  . جهودهم المخلصة للشرآة وحرصهم على إستمرار تقدمها  وإزدهارها

  التوصيات

  .م٢٠١٠الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة لعام  .١
م وقائمة الدخل عن  ٣١/١٢/٢٠١٠على الميزانية العمومية للشرآة آما هي في  المصادقة .٢

  .نفس الفترة
  .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل الفترة المذآورة .٣
ـي  .٤ ـام المال ـاح عـن الــعـــ ـوزيع األربـــ ـى تـ ـة عـلــ بة ٢٠١٠الموافـق ـ م بنس من  %ـــــ

ة     ريال ــــرأس المال وبواقع  ع للسهم، وستكون أحقي اح للمساهمين المسجلين     توزي األرب
  .في سجالت الشرآة يوم انعقـاد الجمعية

ل مجلس اإلدارة          .٥ ين المرشحين من قب الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشرآة من ب
ة  بناء على  الي        توصية لجن ام الم ة للع وائم المالي ة الق ة لمراجع ات  ٢٠١٠المراجع م والبيان
 .الربع سنوية وتحديد أتعابه المالية

 خلفا ، بمجلس اإلدارة اعضو الخيل أبا محمد بن إبراهيم األستاذ اختيار على الموافقة  .٦
 .الفضل عبدالقادر محمد لألستاذ

 



  ١٥ من ١٥ صفحة

  تقرير المحاسب على القوائم المالية السنوية

  مرفق

 


















































































