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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إمسنت املدينة شركةملساهمي  تقرير جملس اإلدارة
 م31/12/2016عن السنة املالية املنتهية يف 

 للشركةة العاشرة العادي غري املرفوع اىل اجلمعية العامة
 

 

 السادة املساهمني الكرام
 

م، حيث استطاعت 2016أعمال الشركة للعام املالي ائج إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتيسر جملس 

ريات باملسار ململكة من تغا الطلب على مادة اإلمسنت وما تشهدهتراجع و يف ظل املنافسة احلادةأن حتقق أرباحًا جيدة الشركة 

الل العام، واليت خ واجهتها لتحديات الكثرية اليتا. يأتي ذلك األداء اجليِّد رغم  2030اململكة  حتقيق رؤيةاإلقتصادي متاشيًا مع 

تراجع اداء سوق البناء والتشييد وحدة املنافسة  زديادللسوق وإ ةديدمن أهمها دخول طاقات جيصها يف عدة عوامل مؤثرة لخميكن ت

 .تفاع اسعار الوقودالتكلفة متمثلًة يف إروصعوبة التصدير إضافة إىل زيادة 

 

 
 صورة من األرشيف 
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 تقرير جملس اإلدارة
 

 أوالً: نشاط الشركة
 

سائبًا تسويقه بمرات وتقوم  افةةحميف  واقعمصنعها ال يفقاوم لمأمال(  )العادي، املالبورتالندي األمسنت تقوم الشركة بإنتاج 

 داخل اململكة.ومكيَّسًا 

 مليون طن أمسنت سنويًا  1.75) لخط األوللمليون طن وذلك من خالل خطني لإلنتاج   3.65)للمصنع تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية 

 .  مليون طن أمسنت سنويًا1.9ني )للخط الثاو

 

 ثانيًا: نتائج أعمال الشركة
 

 مبيعات وأرباح الشركة: .1
 

 قدرهبارتفاع م 2015  ألف طن للعام 2.656  ألف طن مقابل )3.136م من اإلمسنت )2016خالل العام  بلغت الكمية املباعة

 .اليت تبنتها الشركة قيةاخلطط التسويط الثاني باملصنع وخلرفع طاقة تشغيل اويعود سبب هذا االرتفاع اىل   ،18.08%)

 

ره قدخنفاض بإم 2015  مليون ريال يف عام 254.32  مليون ريال مقابل )229.35م )2016عام هذا وقد بلغت األربا( اإلمجالية يف 

خنفاض بإ م2015  مليون ريال يف عام 241.87  مليون ريال مقابل )214.90) م2016عام كما بلغت األربا( الصافية يف   ،9.82%)

 .لزكاةوالعمومية وخمصص ا املصاريف اإلداريةوسبب االخنفاض إىل ارتفاع تكلفة املبيعات  ويعود  ،%11.15) قدره

 

 
 صورة من األرشيف 
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 م 2016م إىل 2012عام سنوات من ربا( خالل مخس تطور صايف املبيعات وصايف األيوضح الرسم البياني التالي 

 

 م )مباليني الرياالت 6201 م إىل2120صايف املبيعات وصايف األربا( من 

 
 

 اج:ــــــاإلنت .2

 
 . %20إرتفاع قدره )بم 2015  مليون طن خالل عام 2.50)  مليون طن مقابل 3.52م من الكلنكر )2016العام خالل املصنع بلغ إنتاج 

   .%18م بإرتفاع قدره )2015ليون طن عام   م2.66  مليون طن مقابل )3.14م )2016عام وقد بلغ إنتاج األمسنت يف 
 

 
 صورة من األرشيف 
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 م: 2016م إىل عام 2012من عام خالل مخس سنوات  تطور إنتاج الشركة من الكلنكريوضح الرسم البياني التالي 
 

 

 طن  بآالف) م2016م إىل 2012 الكلينكر منإنتاج 

 
 

  م:2016م إىل عام 2012عام س سنوات من ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من االمسنت خالل مخ

 

  طن  بآالف) م2016م إىل 2012من  انتاج األمسنت
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 التوزيع اجلغرايف إليرادات الشركة: .3

 
ملكة تنفيذًا لقرار خارج امل كمياتقم الشركة بتصدير مجيع مبيعات الشركة متت يف داخل اململكة العربية السعودية، ومل ت

قد مسحت م 2016عتبارًا من الربع الثاني من العام ا واالستثمارالتجارة  بأن وزارةم، علمًا 2008ر التصدير الصادر يف يونيو حة

 ه.د استيفاء متطلبات وشروط معينلشركات االمسنت بالتصدير بع

 

 )الكمية بآالف األطنان     

 م2015  عاميفبيان بكميات املبيعات  م2016 معا بيان بكميات املبيعات يف البيان

 2.656 3.138 ةاملبيعات احمللي

 0 0 يةاملبيعات اخلارج

 

 ثالثًا: املشروعات واخلطط املستقبلية
 

 :ن هذه املشاريعوملعام ا أداءهايف ومصاريف التشغيل وحتسني لرتشيد التكال عدةالشركة بتطوير وتطبيق سياسات  تقوم
 

 

  :طحن االمسنت زيادة طاقةمشروع  .1

 
حيث اء والكفاءة من التعديالت املطلوبة إلنهاء اختبارات اإلد املشروع مازال يف مرحلة التشغيل التجرييب، ويتم حاليًا إجراء بعض

ألول من عام ري حيث من املتوقع ان يتم ذلك خالل النصف االطاقة التصميمية لإلنتاج متهيدًا الستالمه وإعالن التشغيل التجا

 .م2017

 

 :البديلاالستفادة من الوقود  نظاممشروع  .2

 
املتمثل وة من الوقود البديل إنشاء وحدة اإلستفادفيما خيص م 04/04/2016موقع تداول بتاريخ  باإلشارة اىل إعالن الشركة على

 كامل الطاقة التصميمية الوصول لة التشغيل التجرييب وحلنيلرحمازال ضمن مفإن املشروع  املستهلكة،يف حرق اإلطارات 

اإلنبعاثات الكربونية عدالت مي وخفض ماد على الوقود البرتولوتعمل الشركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل اإلعت

 2030ورؤية اململكة  2020خطة التحول  مع ًاشيمت

 
 : القروضرابعاً 

قية تسهيالت ائتمانية اتفالديها علمًا بأن الشركة  ،م31/12/2016ى حت عليها وهلل احلمد أي قروض بعدم وجودالشركة  تقر

 إلسالمي.اختضع ألحكام وشروط التمويل مع بنك الرياض عند الطلب 

ة أو مل للنشاط وكذلك متويل مشاريع قائممليون ريال وذلك لتمويل احتياجات رأس املال العا 100 التسهيالتهذه وتبلغ امجالي 

 .ألمر سندوذلك مقابل  مستقبلية حسب االحتياج
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 : الشركات التابعة :  خامساً 

 
 .%100يوجد شركات تابعة وإمنا فرع للشركة مملوك بنسبة  ال

 

 

 اسم الشركة

 

 يالنشاط الرئيس

 

 الرأس امل

 الدولة

ئيس حمل الر

 سوالتأسي

 نسبة ملكية 

 %100 ةالسعودي فرع ختصصية مقاوالت فرعية والتدينة للمقافرع شركة امسنت امل

 
 

 : املدفوعات النظامية للجهات احلكوميةسادساً 
 

  بالريال السعوديالقيمة )                                                                                                                                        

 م2015 م2016 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 7.553.810 648.420 الرسوم اجلمركية

 12.305.000 14.700.000 الزكاة

 1.464.167 1.597.710 اشرتاكات التأمينات االجتماعية

 988.142 890.567 ووزارة العمل وزارة الداخلية

 450.000 132.000 رسوم تأشريات

 6.300 34.082 ادارة املرور العامة

 26.984.921 33.713.916 رسوم استغالل حماجر

 415.000 415.000 ة األوراق املاليمركز إيداع شركة 

 صفر صفر هيئة السوق املالية )غرامات 

 5.800 10.780 مستشفى امللك فيصل لمأحباث

 39.743 11.701 واالستثماروزارة التجارة 

 68.490 32.900 سعوديةهيئة املواصفات واملقاييس العربية ال

 70.000 103.000 جملس الغرف السعودية

 9.350 6.600 اهليئة السعودية للمهندسني

 50.360.723 52.296.676 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجملم
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 : املسئولية االجتماعية وخدمة اجملتمعسابعاً 
 

 االجتماعية:التربعات واملساهمات  (أ)
 

 حتت شعار قرارك حيدد مصريك هـ1437للعام  افةة مراتيف حم وع املرور جمللس التعاون اخلليجيرعاية اسب .1

 هـ حتت شعار الشجرة عطاء 1437رعاية أسبوع الشجرة يف حمافةة مرات لعام  .2

 هـ1437 -هـ 1436م رعاية فعالية حفل خترج الدفعة السابعة لطالب جامعة شقراء لعا .3

   دعم إدارة األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد لرتميم املساجد .4

 هـ1437للعام  احتفاالت عيد الفطر املبارك مبرات رعاية .5

 لفعاليات اإلجتماعية دعم جلنة التنمية اإلجتماعية مبركز ثرمداء إلقامة الربامج وا .6

 هـ1437 مراتحافةة لقرآن الكريم مبتحفيظ ااخلريية للجمعية ل الربنامج الصيفي رعاية .7

 دعم نادي كميت وجتهيز الصاالت الرياضية .8

 وعية اجلاليات مبرات.لمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتلهـ 1437لعام  عاية مسابقة شهر رمضان املباركر .9

 جلاليات مبرات.للمكتب التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية اهـ 1437لعام  الربنامج االسبوعي رعاية .10

 الرعاية األسرية والتعليم بفرع شقراء اخلريية لرعاية األيتام يف برنامج اإلسكان و املؤسسةدعم  .11
 

 البيئة:والسالمة والصحة اجلودة و (ب)
 

اهليئة اشراف ومتابعة  عودية والعاملية للحفاظ على سالمة البيئة حتتبتطبيق كافة املقاييس واملعايري الس التزامها الشركة تؤكد

 الشركةقد حصلت و جودة منتجاتها. احملافةة علىمع احلرص التام على  لسعوديةالعربية ا ومحاية البيئة يف اململكةرصاد العامة لمأ

 نها:م العاملية، واجلوائز شهادات اجلودةعلى العديد من 
 

 
 

 

على أعلى فةة واصفات واملقاييس للشركة نتيجة احملاعالمة اجلودة اليت منحتها اهليئة العربية السعودية للم

 مستويات اجلودة

 
 

 

 ISO 9001:2008آخر إصدار لشهادة اجلودة 

 

 
 

 

  EN ISO 14001:2004آخر إصدار لشهادة ادارة نةام البيئة 

 

 

 جائزة الشهادة العاملية للجودة عن الفئة الذهبية 
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 جائزة الشهادة العاملية للجودة عن الفئة البالتينية

 

 

 

 لشركة مأرصاد ومحاية البيئةاليت منحتها الرئاسة العامة لرخصة بيئية للتشغيل 

 

 

 

 : املوارد البشريةثامناً 
 

وتطوير  الختياررامج متخصصة بفلقد إعتمدت  مواردها البشرية تدريبو تنميةب فيما يتعلق هالتحقيق أهدافمن الشركة سعيًا 

 تقوم الشركة كما، ملميزةاوؤهلة وطنية املبالكفاءات ال املوظفني وختطيط مساراتهم الوظيفية مبا يضمن شغل املناصب بالشركة

يق واحد، مع لشركة وخلق بيئة عمل مالئمة متكنهم من العمل كفرا بتشجيع املوظفني على املشاركة اإلجيابية يف تطوير

ف القيادية بالشركة وقد قامت الشركة بتوطني العديد من الوظائ م.مهاراتهم ومؤهالتهم لتحسني مستوى أدائهاإلستمرار يف تعزيز 

 وتوظيف كوادر وطنية يف عدة أقسام.

، مع لتقين واإلداري والتسويقيا املية متخصصة يف تقديم خدمات التدريبعحملية ومبادرة الشركة بالتعاون مع جهات إىل جانب 

يف جمال  للكوادر الوطنية ابتعاثات داخلية وخارجيةلنةر يف إمكانية ا ركة بعمل ورشات عمل داخلية باإلضافة اىلالشاستمرار 

 .صناعة اإلمسنت

 .ملطلوبةاستوفت الشركة نسبة السعودة ا حيثألخضر نطاق الشركة مبكتب العمل هو النطاق ا در االشارة اىل أنوجت

 

 : املخاطرتاسعاً 
 

يدة باململكة والتوسعات املنافسة املتوقعة حمليًا نتيجة دخول شركات جد باملخاطر احملتملة من جراءعاليًا تولي الشركة اهتمامًا 

وتقوم الشركة  ،ع الطلب على االمسنت بسبب تأجيل بعض املشاريعمع إستمرار تراج لطاقة اإلنتاجية يف الشركات األخرىبا

على مجيع املخاطر اليت  عليها. واملخاطر املوضحة أدناه ال تشتمل عاملووضع اإلجراءات املناسبة للت مبراجعة دورية هلذه املخاطر

قد تعدها  ة ليست معلومة للشركة يف الوقت احلالي. أوالشركة. بل إنه من املمكن وجود خماطر إضافيميكن أن تواجهها 

 :إما نادرة احلدوث أو انها ذات تأثري طفيفالشركة 

 

 ملستقبلية، ويشمل كون له تأثري غري مباشر على أعمال الشركة االوضع االقتصادي العاملي قد ي إن االقتصادية:ر املخاط

ل َواملنافسة من الدُّ السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والسيولة يفومستوى ، املبيعاتذلك التغريات يف أداء 

شركة، والتضخم، املدخالت واملنتجات النهائية لللوقود واوالشركات الصناعية اخلارجية، والتطور التقين، وأسعار 

جات اليت شركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل املنتواألحداث السياسية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على أسواق ال

 .قد يكون هلا تأثري على أعمال وعوائد الشركة
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 أي تغري فيها أو إبداهلا دارة أعمال الشركة ختضع ألنةمة وقوانني خمتلفة وذلك ألن إو :والقوانني خاطر املتعلقة باألنةمةامل

قضي بإيقاف مر يأو سلطة قضائية أو إصدار أو بأنةمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أ

 ا ميكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.بعض منهأعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو 
 

 وتعتمد  احلمد، غطي منتجات الشركة شرحية واسعة من العمالء وهللت :املخاطر املتعلقة بالرتكيز على بعض العمالء

ضمن هذه ء العمالء تكبد أي عميل أو جمموعة من هؤال ويف حال ،على شبكة توزيع خاصة بها لبيع منتجاتها الشركة

تأثري على  لذلكسيكون ف ري احملددة لبيع منتجات الشركةأو انسحابهم أو عدم التزامهم باملعاي ألي خسائرشبكة ال

 أعمال وعوائد الشركة.

 مرات افةةحمحيث ترتكز مجيع أعمال الشركة يف  :املخاطر املتعلقة باملوقع اجلغرايف للشركة والكوارث الطبيعية ،

ات وقع كالفيضانا املوقع أو حدوث أي كوارث طبيعية يف املأعمال الشركة يف هذ وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف

 ئد الشركة.أثر على أعمال وعوا أو الزالزل من شأنه أن يكون ذو
 

 تعدين هذا ممنو( للشركة من نشاط الشركة، وحق ال ًاساسيأ ًان جزءحيث يعترب التعدي :املخاطر املتعلقة حبقوق التعدين

ي قيود على حقوق التعدين املمنوحة للشركة او فرض أ من قبل اجلهات املعنية يف احلكومة السعودية ويف حال مت الغاء

ي وضع املالمما ينعكس سلبًا وبدرجة كبرية على ال هذه احلقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل املصنع قد تتأثر لذلك

 ونتائج العمليات.
 

 متثل جزء  كبريًا اط تصنيع االمسنت كميات كبرية من الطاقة واليتحيث يستهلك نش :املخاطر املتعلقة بإمدادات الطاقة 

هـ املوافق 17/03/1436الوزراء الصادر يوم اإلثنني بتاريخ  فإن قرار جملسعلى ذلك،  اإلنتاج وبناء من تكاليف 

ياتها وآفاقها املستقبلية للشركة ووضعها املالي ونتائج عمله تأثري سليب على عمل ام يف رفع اسعار الوقود 28/12/2015

لخط الثاني سعودية الكمية املطلوبة من الوقود لو قدرتها على حتقيق اهدافها كما أن عدم ختصيص شركة ارامكو ال

  لشركة.ا ايضًا وبشكل سليب وجوهري على ريثستمر بالتأسوف ي

 

 : حوكمة الشركة  اً شراع
 

مت  الشركات رقم املادة وفق الئحة حوكمة م

 متزااالل

ام التز

 جزئي

 تممل ي

 متزااالل

 يقسبب عدم التطب

    نعم همنيالثالثة: احلقوق العامة للمسا 1

م مني حلقوقهم وحصوهلالرابعة: تسهيل ممارسة املساه 2

 املعلوماتعلى 

    نعم

معية علقة باالجتماع اجلاخلامسة: حقوق املساهمني املت 3

 العامة

    نعم

    نعم السادسة: حقوق التصويت 4

    نعم ربا( االسهمالسابعة: حقوق املساهمني يف أ 5

    نعم املتعلقة باإلفصا( الثامنة: السياسات واإلجراءات 6

    نعم لس اإلدارةجمالتاسعة: اإلفصا( يف تقرير  7
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 لس االدارةالعاشرة: الوظائف االساسية جمل 8

 

 نعم

  اسة  بإعداد سييقوم اجمللس حاليًا

 صحاب املصاحلتنةيم العالقة مع أ

 حقوقها،فظ من أجل محايتهم وح

ًا تعامل حاليعلمًا بأن الشركة ت

عمول بها يف وفقًا لمأنةمة امل

 اململكة.

 ت الشركة يتم اعتماد مساهما

 ارة.ل جملس االداالجتماعية  من قب

    نعم الدارةاحلادية عشر: مسؤوليات جملس ا 9

    نعم رةالثانية عشر: تكون جملس االدا 10

    نعم رة واستقالليتهاالثالثة عشر: جلان جملس االدا 11

    نعم الرابعة عشر: جلنة املراجعة 12

    نعم تئافاملكااخلامسة عشر: جلنة الرتشيحات و 13

    نعم عمالالدارة وجدول االالسادسة عشر: اجتماعات جملس ا 14

س االدارة السابع عشر: مكافآت أعضاء جمل 15

 وتعويضاتهم
 نعم

   

    نعم  جملس االدارةالثامنة عشر: تعارض املصاحل يف 16

 

 املالية السعودية إىل املعايري الدولية: التحول من معايري احملاسبة  عشر  : مشروعحادي 
 

الدولية  بإعتماد تطبيق املعايري الية  إىل الشركات املساهمة املدرجة بالسوق امل4/8792إشارة إىل تعميم هيئة السوق املالية رقم )

  :لى النحو التاليالشركة بعمل اإلجراءات الالزمة لذلك عفلقد قامت م، 2017ابتداء  من عام 

 لتطبيق معايري احملاسبة الدولية. لتحولخطة ا اعتماد -

عملية كمستشار خارجي ل ونيون ومستشارونتعيني مكتب أمحد عبداهلل باجنيد وشركاه مراجعون وحماسبون قان -

 التحول للمعايري الدولية.

 عايري الدولية.لتطبيق املمنسوبي اإلدارة املالية  تأهيلتدريب و  -

د تطبيقها اعتبارًا تماشى مع معايري احملاسبة الدولية، وُأعتمالسياسات احملاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تاد اعتم  -

 م01/01/2017من 

يخ  قائمة مركز مالي إفتتاحي بتارم وفق معايري احملاسبة الدولية باإلضافة إىل2016إعداد القوائم املالية الربعية لعام   -

 م01/01/2016التحول 

 يق معايري احملاسبة الدولية.د آثار جوهرية على الشركة إثر تطبووجدر بالذكر عدم وجي -
 

 جلان جملس اإلدارة: 
 

 :جلنة املراجعة .1
 

تعراض جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها إس تشرف جلنة املراجعة على إدارة املخاطر والضوابط الداخلية على شتى

 احملاسب القانوني نييكما تقوم اللجنة بالتوصية جمللس اإلدارة بتع كة.السنوية للشرسنوية والربع ومناقشة البيانات املالية 

 للشركة.
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  م:18/06/2016م حتى 2013 يونيورت من الثالثة اليت استم ةيف الدور أعضاء جلنة املراجعة 
 

 املنصب االسم
1 2 

03/02/2016 19/04/2016 

 حضر حضر ةرئيس اللجن د القرنيعبدالرمحن بن سعاألستاذ /  .1

 حضر حضر جلنة عضو علعمر بن محد املش/  األستاذ .2

 حضر حضر عضو جلنة اخليال لدخا بن الوليد/  األستاذ .3

 .م2016خالل عام  نيإجتماع يف دورتها الثالثة اللجنة تعقدهذا وقد 
 

  العادية املرشحني يف اجلمعية العامةو م19/06/2016ليت بدأت من ا يف الدورة الرابعة جمللس اإلدارةأعضاء جلنة املراجعة 

 م 25/08/2016بتاريخ  ةعقدنامل
 

 املنصب االسم
1 

18/10/2016 

 حضر ئيس اللجنةر حممد بن حكمت الزعيم/ األستاذ  .1

 حضر جلنة عضو عمر بن محد املشعل/  األستاذ .2

 حضر عضو جلنة خليالا خالد بن الوليد/  األستاذ .3

 .م2016 اللجنة يف دورتها الرابعة اجتماع واحد خالل عام قد عقدتهذا و 

 

 :تجلنة الرتشيحات واملكافئا .2
 

أن التغريات اليت ارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات يف شت مراجعة هيكل جملس اإلدتتوىل جلنة الرتشيحات واملكافئا

وصية لرتشيح تعارض مصاحل للعضو، والت وجودة وعدم ها، وحتديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقالليؤميكن إجرا

اإلدارة العليا ونسب  والتعويضات للجان اجمللس والعضو املنتدب ورواتب تتياجات املطلوبة، ومراجعة املكافئاحالعضو وفق اال

  السعودة.

 م:18/06/2016م حتى 2013 يونيواليت استمرت من ة يف الدورة الثالثت الرتشيحات واملكافئاجلنة  أعضاء 

 

 املنصب االسم
1 2 3 

03/02/2016 01/03/2016 21/05/2016 

 حضر حضر حضر نةرئيس اللج لعبداللطيفاألستاذ  / أمحد بن عمر ا .1

 حضر حضر حضر عضو جلنة عد القرنياألستاذ / عبدالرمحن بن س .2

 حضر حضر حضر عضو جلنة ملشعلااألستاذ / عمر بن محد  .3

 م.2016خالل عام  تيف دورتها الثالثة ثالثة اجتماعا هذا وقد عقدت اللجنة
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 لس بقرار جم واملعيننيم 19/06/2016 يفبدأت بعة جمللس اإلدارة واليت رة الرات يف الدوأعضاء جلنة الرتشيحات واملكافئا

 وهم:  2016/4-5/1)اإلدارة رقم 

 

 املنصب االسم
1 2 

23/06/2016 18/10/2016 

 حضر حضر نةرئيس اللج العبداللطيف  مرع بناألستاذ / بدر  .1

 حضر حضر ةجلن عضو ن سعد القرنيعبدالرمحن باألستاذ /  .2

 حضر حضر ةجلن عضو ملشعلعمر بن محد ااألستاذ /  .3

 م.2016يف دورتها الرابعة إجتماعني خالل عام  هذا وقد عقدت اللجنة
 

 التنفيذية:اللجنة  .3

 

يع العقود لبدائل املناسبة ودراسة عروض األسعار وتوقتقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات واخلطط والبحث عن احللول وا

 التوصيات اىل جملس االدارة.واالتفاقيات ورفع 

 

 ثالثة  م18/06/2016م اىل 2013 واليت استمرت من يونيوة الشركة يف الدورة الثالثة جمللس اداراللجنة التنفيذية  أعضاء

 :أعضاء وهم

 م.2016يف دورتها الثالثة إجتماعني خالل عام  هذا وقد عقدت اللجنة

 

 لس اإلدارة ـــرار جمـــم واملعينني بق19/06/2016بدأت من لس اإلدارة واليت ــــجنة التنفيذية يف الدورة الرابعة جمللأعضاء ال

 وهم:   2016/4-4/1)رقم 

 م.2016يف دورتها الرابعة أربعة اجتماعات خالل عام  عقدت اللجنةهذا وقد 

 املنصب االسم
1 2 

06/01/2016 03/02/2016 

 حضر حضر ةرئيس اللجن ف              مر العبداللطياألستاذ / أمحد بن ع .1

 حضر حضر عضو جلنة                  ر العبداللطيفاألستاذ / بدر بن عم .2

 حضر حضر عضو جلنة نبراهيم الشبنااالستاذ / صاحل بن ا .3

 املنصب االسم
1 2 3 4 

03/08/2016 09/10/2016 18/10/2016 18/12/2016 

 حضر حضر حضر حضر ةللجنرئيس ا                  لطيفالعبدال عمر نب بدر/  األستاذ .1

 حضر حضر حضر حضر نةجل عضو لشبنانا ابراهيم نب صاحل/  االستاذ .2

دالرمحن األستاذ / ماجد بن عب .3

 العسيالن
 حضر حضر حضر حضر نةعضو جل
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 جملس اإلدارة: 
 

 أعضاء اجمللس: .1
 

الرابعة خالل إجتماعات اجمللس يف دورته الثالثة و م مت إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة يف دورته الرابعة، وكانت2016يف يونيو عام 

 :كاآلتيم 2016العام 

  وهم: م18/06/2016م وحتى 2013ونيو يأعضاء جملس اإلدارة يف دورته الثالثة اليت استمرت من  
 

  الريالالقيمة ب)                                                                                                                                                   

 فالتصني املنصب االسم م

 تئااملكاف

 ةالسنوي

 )*   )مقرتحة

بدل 

حضور 

 جلسات

 الرواتب

ضات والتعوي

 توالبدال

1 
ألمري مشعل صاحب السمو امللكي ا

 دبن عبدالعزيز آل سعو
 0 0 100.000 فيذيغري تن الدارةرئيس جملس ا

 يفر العبداللطاألستاذ/ أمحد بن عم 2
لس نائب رئيس جم

 االدارة
 0 27.000 100.000 ينفيذتغري 

 0 18.000 100.000 تنفيذي ارةعضو جملس اد فالعبداللطي األستاذ/ بدر بن عمر 3

 0 18.000 100.000 تنفيذي ارةعضو جملس اد انراهيم الشبناألستاذ/ صاحل بن اب 4

 0 27.000 100.000 مستقل ارةعضو جملس اد نين سعد القراألستاذ/ عبدالرمحن ب 5

 0 27.000 100.000 مستقل ارةعضو جملس اد املشعل األستاذ/ عمر بن محد 6
 

 م كاآلتي:19/06/2016عضاء جملس اإلدارة يف دورته الرابعة اليت بدأت يف أ 

  الريالالقيمة ب)                                                                                                                                                     

 فالتصني املنصب االسم م

 تئااملكاف

 ةالسنوي

 )*   )مقرتحة

بدل 

حضور 

 جلسات

 الرواتب

ضات والتعوي

 توالبدال

1 
ألمري مشعل صاحب السمو امللكي ا

 دبن عبدالعزيز آل سعو
 0 0 100.000 فيذيغري تن الدارةرئيس جملس ا

 فر العبداللطياألستاذ / بدر بن عم 2
لس نائب رئيس جم

 نتدبالعضو املواالدارة 
 0 27.000 100.000 تنفيذي

 0 21.000 100.000 تنفيذي ارةعضو جملس اد انراهيم الشبناألستاذ/ صاحل بن اب 3

4 
بدالرحن األستاذ / ماجد بن ع

 العسيالن
 0 21.000 100.000 تنفيذي ارةعضو جملس اد

 0 15.000 100.000 مستقل ارةعضو جملس اد ين سعد القرناألستاذ/ عبدالرمحن ب 5

 0 18.000 100.000 مستقل ارةعضو جملس اد املشعل األستاذ/ عمر بن محد 6

 0 9.000 100.000 مستقل ارةعضو جملس اد ن حكمت الزعيمحممد ب األستاذ / 7
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 لقادمة باملوافقة على توصيته اىل اجلمعية العامة الس االدارة جم بناءًا على توصية جلنة الرتشيحات واملكافئات يرفع

  ريال لكل عضو يف 100.000بواقع )   ريال1.300.000) بلغمسنوية ألعضاء جملس االدارة  تآصرف مكافاعتماد 

  .م2016الدورة الثالثة والرابعة عن العام 
 

م وبيان عضويتهم يف جملس إدارة 6201حضور أعضاء جملس اإلدارة اجتماعات اجمللس خالل عام  .2
 شركات مساهمة اخرى:

 

م 2016م خالل عام 18/06/2016م وحتى 2013 يونيون بلغت إجتماعات أعضاء جملس اإلدارة يف دورته الثالثة اليت استمرت م

 كاآلتي:
 

 االسم م

 عدد االجتماعات
 مةالشركات املساه

 ضويتهااليت يشارك يف ع
1 2 3 4 

03/02/2016 01/03/2016 19/04/2016 13/06/2016 

1 
 مري مشعل بنصاحب السمو امللكي األ

 عبدالعزيز آل سعود
 امسنت ينبعشركة   اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر

 حضر حضر حضر حضر العبداللطيف األستاذ/ أمحد بن عمر 2
 طيف القابضةشركة جمموعة العبدالل 

 محرشركة كابالت البحر األ 

 نميك والبورسالشركة املستقبل للسريا 

 طيف القابضةشركة جمموعة العبدالل  حضر حضر حضر حضر لعبداللطيفاألستاذ/ بدر بن عمر ا 3

  حضر حضر حضر حضر انابراهيم الشبن بناألستاذ/ صاحل  4

  حضر حضر حضر حضر ن سعد القرنياألستاذ/ عبدالرمحن ب 5

  حضر حضر حضر حضر ملشعلاألستاذ/ عمر بن محد ا 6

 م19/06/2016أت يف  بلغت إجتماعات أعضاء جملس اإلدارة يف دورته الرابعة اليت بدكما 

 االسم م

 عدد االجتماعات
 مةالشركات املساه

 ضويتهااليت يشارك يف ع
1 2 3 

23/06/2016 25/07/2016 18/10/2016 

1 
ري مشعل بن صاحب السمو امللكي األم

 عبدالعزيز آل سعود
 شركة امسنت ينبع  اعتذر اعتذر اعتذر

 طيف القابضةشركة جمموعة العبدالل  حضر حضر حضر عبداللطيفاألستاذ/ بدر بن عمر ال 2

  حضر حضر حضر براهيم الشبنانا األستاذ/ صاحل بن 3

 حضر حضر حضر لرمحن العسيالناألستاذ / ماجد بن عبدا 4
 ستثمار شركة العبداللطيف لال

 الصناعي

  حضر حضر حضر عد القرنياألستاذ/ عبدالرمحن بن س 5

  حضر حضر حضر شعلاألستاذ/ عمر بن محد امل 6

 حضر اعتذر حضر الزعيم األستاذ / حممد بن حكمت 7

 نميك والبورسالشركة املستقبل للسريا 

 شركة كابالت الرياض 

 يثة لصناعة الشركة السعودية احلد

 تخصصةاألسالك والكابالت امل

 يثة لصناعة الشركة السعودية احلد

 لبالستيكاملعادن والكابالت وا

 يثة لصناعة الشركة السعودية احلد

 الكابالت اهلاتفية
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 يف أسهم أو أدوات دينوكبار التنفيذيني  احلايل يف دورته الرابعة مصلحة وحقوق أعضاء جملس اإلدارة .3
 الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

 
 

 

 االسم

 عامالتغري خالل ال م2016 األسهم بنهاية عام م2015 األسهم بنهاية عام

 النسبة سهمعدد األ النسبة عدد األسهم النسبة معدد األسه

 ألمري مشعلصاحب السمو امللكي ا

        ودبن عبدالعزيز آل سع

 رئيس جملس االدارة

 ال يوجد 6.37% 12.040.000 6.37% 12.040.000

 يفمر العبداللطاألستاذ/ أمحد بن ع

 دارة نائب رئيس جملس اال
1.610.000 0.85% 1.297.880 0.69% 312.120 0.17% 

 فر العبداللطياألستاذ/ بدر بن عم

 عضو جملس االدارة
 ال يوجد 0.001% 2.000 0.001% 2.000

 انبراهيم الشبناألستاذ/ صاحل بن ا

الرئيس  –عضو جملس االدارة 

 التنفيذي

 ال يوجد 0.09% 172.000 0.09% 172.000

 رنيبن سعد الق األستاذ/ عبدالرمحن

 عضو جملس االدارة
1.040 0.0005%  1.040 0.0005%  ال يوجد 

 ن محد املشعلب األستاذ/ عمر

 عضو جملس االدارة
440.000 0.23% 625.000 0.33%  185.000 0.098% 

بدالرمحن األستاذ/ ماجد بن ع

 العسيالن

نفيذي الرئيس الت -عضو جملس إدارة 

 املساعد

29 0.00001% 10.000 0.005% 9.971 0.005% 

 كمت الزعيم األستاذ / حممد بن ح

 عضو جملس إدارة
 يوجد ال 0.15% 280.000 0.15% 280.000

 
 

 ت وتعويضات كبار التنفيذيني:ئامكاف .4

 
رئيس  املالي، ملساعد، املديراالتنفيذي رئيس ال التنفيذي، الرئيس)م وه بالشركة التنفيذينيت وتعويضات كبار ئابلغت مكاف

  مدير املصنع املبيعات،

 
 

 تئافاملكا البدالت رواتب 

632.164.3 اإلمجالي  896.500 975.195 
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 عشر: إقرارات الشركةثاني 
 

 لديه،ادًا اىل املعلومات املتوفرة دارة واستنموجودات الشركة فإن جملس اإل ايةانطالقًا من دور جملس االدارة ومسؤولياته يف مح

 املؤشرات املستقبلية يؤكد ما يلي:وبناءًا على تقرير مراجع احلسابات ونتائج متطلبات السوق احلالية و

 .سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيحأن  .1

 نفذ بفعالية.و سليمة أن نةام الرقابة الداخلية أعد على أسس .2

 نشاطه. املصدر على مواصلةشك يذكر يف قدرة  أي دأنه ال يوج .3

 ....إخل . سهم املوظفني أ  –القروض   –االدخار  مثال )ال توجد أية استثمارات أو احتياطات مت إنشائها لصاحل املوظفني .4

 االدارة التنفيذية. ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس االدارة أو .5

عن أي راتب أو  ضاء جملس ادارة املصدر أو أحد كبار التنفيذينيمبوجبه أحد أعال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل  .6

 تعويض.

 املصدر عن أي حقوق يف األربا(.مي تنازل مبوجبه أحد مساهال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق  .7

 

 :املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركةعشر:  ثالث
 

نشاط  م عدم وجود أي مالحةات جوهرية تؤثر على2016عام الداخلية ل علية إجراءات الرقابةأظهرت نتائج املراجعة السنوية لفا

ة للتحقق من فعالية نةام تنفيذ عمليات مراجعة مستمرواخلي بالشركة التدقيق الد بأعمال يونغوشركة ايرنست الشركة، وتقوم 

ليت بدورها تقوم م تقاريرها بصفة دورية للجنة املراجعة واالرقابة الداخلية يف محاية اصول الشركة وتقويم خماطر العمل وتقدي

سس أعد على قد أ بقه الشركةم الرقابة الداخلية الذي تطبأن نةا ر الشركةوتقمبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، 

  .عاليةسليمة ومت تنفيذه بكفاءة وف

 

 
 صورة من األرشيف 
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 عشر: النتائج املالية  رابع

 

 م2016إىل م 2012فيما يلي ملخصًا للنتائج املالية عن الفرتة من  ضنعر

 

 :قائمة املركز املايل .1
 القيمة بآالف الرياالت )                                                                                                                                           

 م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  م2016عام  بيان

  األصول

 1.224.266 736.972 429.997 462.160 533.348 أصول متداولة

 810.221 1.378.020 1.685.827 1.746.394 1.709.438 أصول غري متداولة

 2.034.487 2.114.992 2.115.824 2.208.554 2.242.786 جمموع األصول

  منياملطلوبات وحقوق املساه

 55.933 107.624 123.201 163.296 171.879 خصوم متداولة

 3.779 4.569 5.772 6.942 8.188 خصوم غري متداولة

 59.712 112.193 128.973 170.238 180.067 جمموع اخلصوم

   حقوق املساهمني

 1.892.000 1.892.000 1.892.000 1.892.000 1.892.000 رأس املال

 24.290 46.132 68.307 92.493 113.983 احتياطي نةامي

 58.485 64.667 26.544 53.823 56.736 أربا( مبقاة

 1.974.775 2.002.779 1.986.851 2.038.316 2.062.719 جمموع حقوق املساهمني

 2.034.487 2.114.992 2.115.824 2.208.554 2.242.786 باتحقوق املساهمني واملطلو

 

  منح أسهم  مليون ريال وذلك عن طريق  704)مليون ريال اىل   550)م متت زيادة رأس مال الشركة من 2009يف عام

 من رأس املال.  %28)مبعدل 

  منح أسهم  مليون ريال وذلك عن طريق  880)مليون ريال اىل   704)م متت زيادة رأس مال الشركة من 2010يف عام

 من رأس املال.  %25)مبعدل 

  ملدفوع منها يكون امليون ريال   1.760) مليون ريال اىل  880)املال من  رأسم متت املوافقة على زيادة 2011يف عام

    املتبقية لالكتتاب العام.%50على أن تطر( الـ)  50%)

  880) منمن رأس مال الشركة   %50ليت متثل )املدفوع وام متت زيادة رأس مال الشركة 2012عام الربع األول من يف  

د األسهم تعديل عدمت و من رأس املال  %7.5)مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم مبعدل   946)مليون ريال اىل 

 .لنسبةبنفس ا   املتبقية اليت ستطر( لالكتتاب العام%50)الـ

 تاب العام.من رأس مال الشركة لالكت ة  املتبقي%50)م مت طر( الـ2012الثالث من عام  يف الربع 
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 م2016م إىل 2012من عام سنوات ل مخس تطور األصول وحقوق امللكية خاليوضح الرسم البياني التالي 

 
 

  )مباليني الرياالت م2016م اىل 2012من من  املساهمني قاألصول وحقو

 
 

 

 

 

 القيمة بآالف الرياالت )                                                                                                         :مة الدخلقائ .2

 م2012عام  م2013عام  م2014عام  م2015عام  م2016عام  بيان 

 428.562 433.426 454.849 560.522 601.888 صايف املبيعات

  147.976)  179.434)  200.382)  282.250)  347.217) تكلفة املبيعات

 280.586 253.992 254.467 278.272 254.671 جممل الربح

ية والتسويقية جمموع املصاريف اإلدار

 والعامة
(25.319  (24.102  (21.629  (16.296  (28.596  

 705 228  104)  153) 251 إيرادات أخرى

  9.793)  19.500)  11.086)  12.305)  14.700) الزكاة الشرعية

 242.902 218.424 221.752 241.865 214.903 صايف دخل السنة

 2.00 1.15 1.17 1.28 1.14 رحبية السهم
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 م 2016م اىل 2012عام خالل مخس سنوات من ربا( تطور صايف املبيعات وصايف األيوضح الرسم البياني التالي 

 

  )مباليني الرياالتم 1602م اىل 2012 صايف املبيعات وصايف األربا( من

 

 
 :ملخص قائمة التدفق النقدي .3
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241.87
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المبيعات

صافي األرباح

 2016 بيان

 تآالف الرياال

2015 

 تآالف الرياال

 313.356 281.998 تشغيلاملتولد من عمليات الصايف النقد 

  154.700)  85.550) ثمارصايف النقد املستخدم يف عمليات االست

  189.200)  189.200) يلصايف النقد املستخدم يف عمليات التمو

  30.544) 7.248 صايف التدفقات النقدية من العمليات

 238.229 207.685 نةبداية الس –النقد وما يف حكمه 

 207.685 214.933 نةنهاية الس –النقد وما يف حكمه 
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 عناصر التكلفة اىل املبيعات: .4
 

 بيعات:يوضح اجلدول أدناه التحاليل اخلاصة بعناصر التكلفة منسوبة إىل امل

 

 بيان

 

 القيمة مباليني الرياالت السعودية

2016 

 املبيعات

2015 

 املبيعات

 561 602 املبيعات

 %12.84 72 %21.26 128 تكلفة املواد اخلام

 %21.75 122 %16.94 102 تكلفة التصنيع

 %15.69 88 %19.44 117 االستهالك

 %3.03 17 %3.16 19 داريةالتكاليف العامة اإل

 %1.25 7 %0.99 6 تكاليف التسويق

  %0.03)  0.153) %0.04 0.251 اإليرادات األخرى

 %2.20 12.31 %2.44 14.7 الزكاة

  ير.م جزءًا ال يتجزأ من هذا التقر31/12/2016تشكل القوائم املالية للشركة للعام املالي املنتهي يف 

 

 األرباحخامس عشر: 
 

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح  .1
 

لة الالزمة للوفاء بالنةام األساسي للشركة ومدى توفر السيو تعتمد سياسة الشركة يف توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد

 حيث يتم توزيع األربا( على النحو التالي: للشركة،بسداد االستثمارات واملشروعات االسرتاتيجية 

هذا التجنيب متى بلغ  . وجيوز للجمعيـة العامة العادية وقفًاامينة ًا  من األربا( الصافية لتكوين احتياطي%10جينب ) .1

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

فية لتكوين احتياطي س اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من األربا( الصاعلى اقرتا( جمل لجمعية العامة العادية بناء حيق ل .2

 اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معنية.

 أس املال املدفوع. على األقل من ر باملائة ة  مخس%5بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل ) يوزع من الباقي .3

ةمة جملس اإلدارة مع مراعاة األن اتئمن الباقي ملكاف املائة  عشره يف %10خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) .4

ضافية يف وزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إوالتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن وي

 .األربا(
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  م6201توزيعات األرباح خالل عام  .2
 

  هـ املوافق 20/10/1437تــاريخ:ب  املنعقد يوم اإلثنني 2016/4-2من جملس االدارة يف اجتماعه رقم ) وبقرارقامت الشركة

  ريال 141.9000.000م بقيمة امجالية بلغت )30/06/2016أربا( نقدية من األربا( املبقاة كما يف  م بتوزيع25/07/2016

يوم ية األوراق املال عإيدامركز  شركة احد للمساهمني املسجلني بسجالتللسهم الو هللة  75)سعودي بواقع 

   ريال سعودي. 1.892.000.000من رأس املال البالغ )  %7.5)هذه األربا( املوزعة ما نسبته  م وتعادل01/08/2016

 برفع م 17/01/2017هـ املوافق 19/04/1438:الثالثاء بتــاريخ  املنعقد يوم 2017/4-4جتماعه رقم )يف إ لساجمل قام

 سعودي ريال  47.300.000) بلغت امجالية بقيمة م31/12/2016 يف ماك املبقاة األربا( من بتوزيع أربا( نقدية توصية

نهاية تداول يوم انعقاد بمركز إيداع األوراق املالية  شركة جالتبس املسجلني للمساهمني الواحد للسهم  هللة 25) بواقع

 ريال  1.892.000.000) البالغ املال رأس من  %2.5) نسبته ما ملوزعةا األربا( هذه وتعادل، عاديةاجلمعية العامة الغري 

 . سعودي

  ريال للسهم الواحد نسبة  1)ريال حصة السهم الواحد   189.200.000)م 2016عام ال عناملبلغ املوزع وبهذا يكون امجالي 

 للسهم.  %10)التوزيع من القيمة األمسية للسهم 

 

 م 6201عشر: مراقبة احلسابات لعام  سادس
 

 م6201للشركة للعام تعيني مراقب حسابات  .1

 

م، على تعيني 18/04/2016هـ املوافق 11/07/1437 االثننينعقد يف يوم العادية للشركة يف اجتماعها املغري وافقت اجلمعية العامة 

حتديد د مت م مبا يف ذلك القوائم الربع سنوية وق31/12/2016نتهية يف ملراجعة القوائم املالية للسنة امل وأبو اخلري باكود(مكتب 

 أتعابه.

 

 م6201مراقب حسابات للشركة للعام  تقرير .2

 

، ةم خالية من أي أخطاء جوهري31/12/2016املنتهية يف  ُيةهر تقرير مراجعي احلسابات أن القوائم املالية للشركة عن السنة

 وليست هناك أية حتفةات جتاهها.

 

 ةياملعايري احملاسب .3

 

من اهليئة السعودية للمحاسبني  تعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والصادرةاحملاسبة امل مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري

 .ة بشأن مراجعة القوائم املالية للشركةياحملاسب عايريتلك املال توجد أية اختالفات عن و القانونيني.
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 توصيات جملس االدارة:عشر:  سابع
 
 م.31/12/2016نتهي يف للعام املالي املاملوافقة على تقرير جملس اإلدارة  -1

 م.31/12/2016 املوافقة على تقرير مراقب احلسابات عن العام املالي املنتهي يف -2

 م.31/12/2016املصادقة على القوائم املالية للشركة كما هي يف  -3

 م.31/12/2016إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  -4

والبيانات  م2016اجعة القوائم املالية للشركة للعام املوافقة على تعيني مراقب حسابات الشركة من بني املرشحني ملر -5

 املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.

حقيتها هللة للسهم الواحد على ان تكون أ  25)األربا( بواقع  جملس االدارة بتوزيع أربا( نقدية من املوفقة على توصية -6

خالل من أربا( نقدية عه ما مت توزياملصادقة على معية. وللمساهمني املسجلني بسجالت الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد اجل

ريال للسهم   1)يساوي  أربا(ا وزع وما اقرت( توزيعه من مإمجالي . حبيث يصبح الواحد للسهم هللة  75)وقدره  العام

  1.892.000.000ه )من رأس مال الشركة البالغ قدر  %10)  ريال سعودي أي ما يعادل 189.200.000قدره )وبإمجالي 

 ريال سعودي.

 دورته الثالثة يفجملس اإلدارة  افأة ألعضاءألف ريال كمك وثالمثائة مليون ريال  1.300.000)املوافقة على صرف مبلغ  -7

 .  ريال لكل عضو بكل دورة100.000بواقع ) م2016املالية عن السنة والرابعة 

 .املوافقة على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أربا( مرحلية -8

 املوافقة على تعديل النةام األساسي ليتوافق مع نةام الشركات -9

 على الئحة جلنة املراجعة بالشركة.املوافقة  -10
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 شكر وتقدير
 

بن  سلماناحلرمني الشريفني امللك  خادمملقام  وامتنانهفع أمسى آيات شكره ير أناملناسبة  اإلدارة وبهذهجملس يسر يف اخلتام و

آل سعود نايف بن عبدالعزيز بن  دحممصاحب السمو امللكي األمري األمني  ولي عهده، وإىل عبد العزيز آل سعود حفةه اهلل ورعاه

النائب الثاني عبدالعزيز آل سعود  بنسلمان حممد بن لسمو امللكي األمري صاحب اولي ولي العهد  ، واىلالوزراءنائب رئيس جملس 

ي القدير أن حيفظ هلذه كما يتقدم اجمللس خبالص الدعاء اىل اهلل العل .وحلكومتنا الرشيدة فاعوزير الدو لرئيس جملس الوزراء

بالد وجينبها كل مكروه وأن وأن حيفظ هذه ال واملواطنني،الوطن ذا ومتنا الرشيدة اىل ما فيه خري هلالبالد قادتها وأن يوفق حك

 والسالم.يديم عليها نعمة األمن واألمان 

الية امل وهيئة السوق واالستثمارالتجارة  وزارةو اقة والصناعة والثروة املعدنيةالطوزارة ملقام كما يتقدم اجمللس بالشكر والعرفان 

ية وإىل العاملني بالشركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالوالزبائن مني . وإىل املساهمساندتهم ودعمهم املتواصلوعلى تعاونهم 

  ودهم املثمرة.هعلى ج

 واهلل ولي التوفيق..

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

 

 

 جملس االدارة                                                                                                                               


