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 املحترمين     املصانع الكبرى للتعدينإلى السادة املساهمين في شركة 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بناًء على متطلبات املادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والتي تطلب أن يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة  

 العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود والتي يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.  

عليه يود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم املوقرة بأن أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 

 األعمال والعقود والتي تتم لحساب الشركة هم على النحو التالي: 

 

محمد   1 املهندس/  اإلدارة  مجلس  رئيس 

وعضو مجلس اإلدارة   –بن مانع ابالعال 

الشبل   عبدالرحمن  أيمن    – املهندس/ 

االستاذ/   اإلدارة  مجلس  وعضو 

 عبدالسالم بن عبدهللا الدريبي. 

 .  اسمنت نجرانيعتبرون من أعضاء مجلس إدارة شركة  •

نجران   • أسمنت  بين شركة  ستتم  التي  األعمال  تفاصيل 

التالي:   النحو  على  هي  للتعدين  الكبرى  املصانع  وشركة 

لعام التعا بها  والترخيص  السائب  األسمنت  ببيع  مل 

تتبعها  2022 التي  واالسعار  الشروط  بنفس  وذلك  م 

يتوقع أن تبلغ إجمالي مبلغ  و  الشركة مع عمالئها اآلخرين.

عام   فترة  خالل  أقص ى  2022التعامل  بحد  القادم  م 

 . حاجةالحسب  ( ريال سعودي 300,000)

األستاذ/   2 اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

مسلم   بن  علي  بن  وعضو    –إبراهيم 

علي   بن  ماجد  األستاذ/  اإلدارة  مجلس 

 .بن مسلم

 يعتبرون من مالك مؤسسة مياه نجران.  •

  مؤسسة مياه نجران تفاصيل األعمال التي ستتم بين   •

 وشركة املصانع الكبرى للتعدين هي على النحو التالي: 

م وذلك  2022والترخيص بها لعام    املياهالتعامل ببيع  

مع   الشركة  تتبعها  التي  واالسعار  الشروط  بنفس 

عمالئها اآلخرين. ويتوقع أن تبلغ إجمالي مبلغ التعامل 

عام   فترة  أقص ى  2022خالل  بحد  القادم  م 

 الحاجة. ( ريال سعودي حسب 200,000)



 

 

 سعودي  لاير  مليون  660  المدفوعالمصرح به و  المال  رأس سعودية  مساهمة  شركة

العربية السعودية المملكة   55461 نجران  46+ ص.ب.  966(  17)  5238722+ فاكس :  966( 71) 5292264تليفون:   

4030175345، سجل تجاري الفرع بجدة  5950017523  المركز الرئيسي نجران  سجل تجاري   

Website: www.amak.com.sa 

األستاذ/   3 اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

مسلم   بن  علي  بن  وعضو    –إبراهيم 

علي   بن  ماجد  األستاذ/  اإلدارة  مجلس 

 بن مسلم.

العربية   • التجارية  الشركات  مالك  من  يعتبرون 

 للسفريات 

التجارية   • الشركات  بين  ستتم  التي  األعمال  تفاصيل 

الكبرى   املصانع  للسفريات وشركة  للتعدين  العربية 

التالي:  النحو  على  من  التعامل    هي  السفر  بخدمات 

إقامة وخالفه لعام    تذاكر و  بها  م  2022والترخيص 

الشركة   تتبعها  التي  الشروط واالسعار  بنفس  وذلك 

مبلغ   إجمالي  تبلغ  أن  ويتوقع  اآلخرين.  عمالئها  مع 

م القادم بحد أقص ى  2022التعامل خالل فترة عام  

 .  حسب الحاجة ( ريال سعودي2،500،000)

 

 وتقبلوا خالص التحيات والتقدير،،، 

 

 

 م. محمد بن مانع ابالعال

 رئيس مجلس اإلدارة 

 



  

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 سعودي  لاير  مليون 660 المال المصرح به والمدفوع  رأس  سعودية  مساهمة شركة

 المملكة العربية السعودية  55461نجران  46+ ص.ب. 966( 17) 5238722+ فاكس : 966( 17) 5292264تليفون: 

 4030175345جدة ب الفرع ، سجل تجاري  5950017523نجران  المركز الرئيسي سجل تجاري 

Website: www.amak.com.sa 

To the Shareholders of the AL Masane al Kobra Mining Co. 

Peace be upon you, 

Under Article 71 of the Companies Law, which obligates the Chairman of the Board of Directors to 

inform the Ordinary General Assembly, upon convening, about the works and contracts in which one 

of the Board members has a direct or indirect interest. 

Accordingly, the Board of Directors informs your esteemed Assembly that the members of the Board 

of Directors who have a direct or indirect interest in the works and contracts which are made for the 

company are as follows: 

 

 

• They are considered members of the Board of Directors 

of Najran Cement Co. 

• Details of the works to be carried out between Najran 

Cement Co. and AL Masane al Kobra Mining Co. are as 

follows:  

Selling bulk cement and licensing it for the year 2022 

under the same conditions and prices that the company 

follows with its other customers, and it is expected that 

the total amount of transactions during the next period of 

2022 will be a maximum of (300,000) Saudi riyals as 

needed. 

Chair of the Board of Directors Eng. 

Mohammed bin Manae Aba al-Ala — 

and member of the Board of Directors 

Eng. Ayman Abdel-Rahman Al-Shibl — 

and member of the Board of Directors 

Mr. Abdul Salam bin Abdullah Al-

Duraibi. 

1 

• They are considered owners of the Najran Mineral Water 

Co. Ltd. 

• The details of the works to be carried out between Najran 

Mineral Water Co. Ltd and AMAK are as follows:  

Selling water and licensing it for the year 2022 under 

the same conditions and prices that the company 

follows with its other customers. It is expected that 

the total amount of transactions during the next 

period of 2022 will be a maximum of (200,000) Saudi 

riyals as needed. 

Vice Chairman of the Board of 

Directors Mr. Ibrahim bin Ali bin 

Muslim — and member of the Board of 

Directors Mr. Majid bin Ali bin Muslim. 
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They are considered the owners of ACE travel. Ltd 

Details of the work to be carried out between the 

ACE TRAVEL. Ltd and AMAK are as follows: providing 

travel services such as tickets, accommodation, etc. 

and licensing it for the year 2022 under the same 

conditions and prices that the company follows with 

its other customers. It is expected that the total 

amount of the transactions during the next year 2022 

will be a maximum of (2,500,000) Saudi riyals as 

needed. 

Vice Chairman of the Board of Directors Mr. 

Ibrahim bin Ali bin Muslim — and Board of 

Directors Member Mr. Majid bin Ali Bin Muslim. 
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Kind Regards, 
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Ernst & Young Professional Services (Professional LLC)
Paid-up capital (SR 5,500,000 Five million five hundred thousand Saudi Riyal)

 
 

 
 

 

  
  

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 




