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 مجلس اإلدارة كلمة

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  السادة المساهمين

مرةءجة كررمسمج مت  أجمال    ج  ع هجة ل   ججة ذ جيعسإجة سررم  ة تسميمججة سمةهجيسررمجلس إجارةمشجكررمسمجةسررلماجة يل لمجم جيسرهج لسرر  لي 

هجة تحري اجة ت ج ةس اجغمجج تؤسرجارةمشجة كررررمسمجا فجتمايذجةسررررتمةتيسيت  جة ت جتمل جا فجمل جلسررررتريه،ج،ه2017-12-31ة لمت  جف ج

مرةءجة كمسمج يتطمقج  ت س جةالستمةتيس ج ة س  رجة ت جتتبم   جة كمسمجف ججا ف،جسل جيكتللجة تسميمجة اتمشجة ح  يمسلماجف جصم امجةإل

بلسرررررت ئجمرة   ج هرمةت  ج تحسيقجج المتس ءج تسرررررعفجة كرررررمسمجس  رشج،ة لسررررر   يمجةالستل ايمج ة بمةلأجة ت جيتهجتط يم  ج صررررر   جة ل  اي 

 .2030ج عمبيمجة سع ريمةجة لل سمجمؤيمم جتس  جكميسً جل لً ج تحسيقجم رةفج ججتط ع اجلس  لي  

ج
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 تقرير مجلس اإلدارة
 : نشاط الشركةأولا 

ا جطميقجلصمع  جة س   جف جلريممججة تكطيب ا(جمسلما،جة لس  هج أللالحج،ة ع ر )جسلماةالجارشجمم ةعجل جتس هجة كمسمجبإمت ج
جة مي ض،ج تس هجب التس مجفي ج تس يس جرةخلجة لل سم.

جسلماجسم ي ًجةج(جل ي  جط 6.25بل جيع رلج)جس يمسم(جل ي  جط ج5.95)جح  ي ًجة سم يمج ألفمة ججة تصليليمجإلمت سيم تب غجة ط همجة
جامت ج،جحيثجتهجةإلمت جل جس للجة ط همجةإلمت سيمج خط طجج%72جل جم جتمتأجل جمسررررربت جه2017 ةسرررررتط ااجة كرررررمسمج ذةجة ع هج

جةسلماجف جة سمم.(جل ي  جط ج4.7 ذةجة ع هجم جل جيع رلج)جس يمسمل ي  جط ج(ج4.28)

ج

  : نتائج أعمال الشركةاا نيثا

 مبيعات وأرباح الشركة: .1
جبمسصجه2016(جل ي  جط ج  ع هج5.357لس بلج)هج2017  ع هجج(جل ي  جط 4.243سلماج)ب غاجة سليمجة لب امجل جةال

سلماجلس بلجة(جل ي  جط ج47)جب غجه2017سلماجف جا هج تسرمجةإلك مشجا فجم جةست الكجة لل سمجل جةالج(21%هرمهج)
ج%(.16هرمهج)جبمسصجه2016  ع هجسلماجة(جل ي  جط ج56)

هرمهججبمسصهج2016ف جا هجج(جل ي  جلاير470(جل ي  جلايرجلس برلج)192)جه2017ا هجج ذةج هرجب غاجةألمب حجةإلسل  يمجف 
هرمهججبمسصجه2016 ع هججلايرجل ي  (ج409لس بلج)لايرجج(جل ي  130)جه2017(جسل جب غاجةألمب حجة تكغي يمج ع هج59%)
 يعزئجسببجةالمخا ضجف جةألمب حجةإلسل  يمج ةألمب حجة تكغي يمجا فجمسصجة سليمجة لب ام،ج ةمخا ضجهيلمجة لبيع اجج (%68)

مسصجهرمهج،جبه2016(جل ي  جلايرجف جا هج358(جل ي  جلايرجلس بلج)109هجلب غج)2017سل جب غاجةألمب حجة ص فيمج ع هج
هجبكسلجمس س جا فجمسصجة سليمجة لب امج،ج ةمخا ضجهيلمج2017يعز جسببجةالمخا ضجف جص ف جةألمب حج ع هج(ج ج70%)

جج.اة لبيع 

ججج)ل ي  جلاير(جججججججججججججججججججججججججججججججججج
 نسبة التغير التغيرات 2016 2017 بيان

 %34- 377- 1,125 748 صافي المبيعات 
 %15- 99- (655) )556( تكلفة المبيعات
 %59- 278- 470 192 مجمل الربح

 -- -- -- -- إيرادات تشغيلية أخرى
 0 -- )61( )61( مصروفات تشغيلية أخرى

 %68- 279- 409 130 الربح التشغيلي
ج

ج
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 اإلنتاج: .2
جلس بلج(ةألفمة جإلمت ججة تصليليمجة ط همل جج%72ج)   جتلثلجه2017ا هجلجالخ(جل ي  جط ج4.284)جس يمسم جة لة لصمعجب غجامت جج

جا فج1ايس فجةألفمة جل جمههججا فجةإلمت جةالمخا ضجف ج يع رجسببجج(%27)جههرمججب مخا ضجه2016ا هججخاللجط (جل ي  ج5.836)
جه.2017خاللجة ع هجج5مههج

 بط همجج5مههججا فج1هجايس فجخط طجةإلمت ججة سريلمجل جمههج2017-01-19ة ل ةفقججة خليإي هجا لً جبأ جلس إجارةمشجة كمسمجهممج
 ذ كجبصامجلؤهتمجم مًةج  م فجة س قجة ح  يمج س قجةالسلماج ةمخا ضجة ط بجة ح   ججس يمسمط جي ليً جل جل رشجة ج5,600امت سيمج

جيس  ج  ذةجة سمةمجم جمثمجا فج ف ءجة كمسمجب  تزةل ت  جتس هجة غيم.ج ه  كمس ا،جا لً جب ممججس يمسم ة ت جمراجا فجةمتا عجلخز  جة 

ج.ه2016جخاللجا هجل ي  جط ج(5.376)جلس بلجه2017خاللجا هججط جل ي  (ج4.229)جسلما هرجب غجامت ججةال

ج
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 :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .3
م جسزءجل جلبيع ت  ج  هجتسهجة كمسمجبتصريمجج،ة سع ريمة لل سمجة عمبيمجف جة لمطسمجة  سطفجل ججسليعجلبيع اجة كمسمجتلا

ج.خ مججة لل سم

 ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:
ج(ل ي  جط )ة سليمجججججججججج

    
 

 

 

          

 

 

 

 

 ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

  لصناعة السمنت في الشركة اليمنية السعودية الستثمار •
هجبكررررمةءجمسرررربمج2010خاللجة مبعجةأل لجل جة ع هججبأ جة كررررمسمجهرجه لا"جه2012ة سرررر بقج  ع هجرةمشجتسميمجلس إجةإلف جج ا يجسل جسرررربقجةإلكرررر مشجججج

جلايرل ي  جج75سررررع ر (ج بذ كجتس  جحصررررمجة كررررمسمججلايرل ي  جج375ل ي  جر الم)ج100مجة سررررع ريمجة ب  غجمي%جل جممإجل لجة كررررمسمجة يل20
ب  سمبجبي جمجمف جلح ف  ،ج يسعجة لصمعب تيإجسلماةلصمعجج،ج تلت كجة كمسمجة يلميمجة سع ريم كمسم سع ر جتهجتل ي   جل جة ترفس اجة مسريمج
س  ج جج،بأ جة لصررمعجف جبرةيمجة تكررغيلجة تسميب جةإلح طملعج،جسررم ي ًججسررلماةجل ي  جط ج1.4مج  لصررمعجيل جلريممجار ج تب غجة ط همجة تصررليل

ة تكررررررغيلججفسرجتعذمسل  ميمجة يل جة كررررررسيسمجممجة ت جتلمجب  جة مة ة  م فجمجسررررررتلمةال ج،جه2012ة تكررررررغيلجة تس م جم ةخمجا هجل جة لت هعجبرةيمج
جةمخا ضبتس ي جلخصصج  ب طجةالستثل مج ذ كج ل ةس مجم جه لاجة كمسمجج ا ي جج، س م جلت بعمجة  ضعج م كجا جسثبج ف جت ميخة تسميب ج

جل جهيلمجةالستثل م.ج%100جل جيع رلل ي  جلايرج   جج75هجلب غج2017ة ع هجحيثجب غجمصيرجة لخصصجف جم  يمججلحتللجف جهيلمجةالستثل م
ججج.ه2017ف ججم فجلايرج21,081تس ي جلخصصج  مصيرجة لري ج  كمسمجة يلميمجة سع ريمج إلسلماجبلب غجتهجهرججسل ججججج
 جج
  إنشاء مصنع اليمامة الجديد •

جة سايم بحض مججحا  جةهللجسع ربما يمجسميلمجل جمليمجلمطسمجة مي ضجص حبجة سل جة ل س جةألليمجفيصلجب جبمرمجب جابرة عزيزجآلج -
جي لي ًججس يمسمم فجط جل جل رشجة ج20هجتهجت هيعجاسرجامك ءجخط جامت ججبط همجامت سيمج2015-11-24بت ميخججب ميإجم ِغ جةأل ل م 

ل جهبلجص حبجة سل جةألليمجتمس جب جلحلرجب جابرة عزيزجج هرجتهجة ت هيعجة حاللجة كل  يمج"جكل لجكمقجلح ف مجة خمج ذ كجبلمطس ج
ل ميمجب جتمس جم يإجلس إجةإلرةمشج ص حبجة سل جةألليمجس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيمجم  بجة م يإج ة عض جة لمتربجلعجة كمسمجةأل 

 ل ي  جلاير.ج2,700بلب غجح ة  ججتيس جسم بج  ح  لجة صم ايم
هج سذ كجتهجت هيعجاسرجةلرةرج2016-06-27ل ي  ج ذ كجبت ميخجج480ح ة  جلعجكمسمج ةمتسيالجبلب غ ءجت هيعجلكم عجلحطمجة س مبتهجج -

تم االنتهاء فسرججة لريممجة سسميمجبلكم ع فيل جيتع قججه2016-10-12ل ي  جلايرج ذ كجبت ميخجج280جة  ه رجلعجكمس جة غ زجة عمبيمجبلب غ

،ج تب غجتس امجة لكم عجةإلسل  يمجة تسريميمجح ة  جن وجاري العمل على ترسية المشروعالمقاوليمن التصاميم االنشائية للمشروع وتأهيل 
 .ه2019ة مبعجة ث  ثجل جة ع هججل جس للجة لكم عج ةستاللمجف جةالمت  ء،ج ل جة لت هعجم جيتهجسع ر ل ي مجمير لجج4.2

 :ه2017-12-31حتفجج  لكم عمسبجةإلمس زج -
ج%70ل جمسبت ججمت جةإلامك ءجخط جتب غجمسب جةالمس زج لكم عجج–ج1
ج%81مسبت ججة س مب ءجل لحط جامك ءجتب غجمسب جةالمس زج لكم عجج-ج2
ج%30تب غجمسب جةالمس زج لكم عجةلرةرجة  ه رجل جمسبت جج-3
 
 
 
 

 م2016المبيعات في كمية  م2017المبيعات في  كمية البيان
 5.357ج4.243 المبيعات المحلية
ج____ج____ المبيعات الخارجية

 5.357 4.243 المجموع
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 باإلجراءات التالية:  نتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة  •
هجل جة زي رشجف جلص ميفج2016ةالفتمةض ج ة سيلمجة تسريميمج ألص لجف جة لصمعجة ح   ج تهجتسريمجل جيخصجا هجاا رشجتسييهجة علمج ▪

 ل ي  جلايرج تهجة تأثيمجا فجة لص ميفجبذ ك.ج89ةالست الكجبسيلمج
سع ريم(جلمذجارشجسم ةاجب حتس بجفيل جيخصجهطعجة غي مجة خ صمجب  لصمعجة ح   جتس هجارةمشجة كمسمج) بل جيتاقجلعجة لع ييمجة لح سبيمجة  ▪

مصيرج ذةجة لخصصججب غل ي  جلايرجسم يً جسلخصصج تس رهجهطعجة غي مج تحليلج ذةجة لب غجا فجه  لمجة رخلج سلجا هجحتفجج5لب غج
 م كجم جحيثجهج ج2019خاللجة ع هججة جيتهجل ي  جلايرج متيسمج سمةمجمسلجة لصمعجة ذ جل جة لت هعج46هجلب غج2016-12-31بت ميخج

ج  ل هعجة سرير،جه لاجارةمشجة كمسمجبتس ي ج سممجلتخصصمج احصجسليعجهطعجة غي مجة ل س رشج بعضجهطعجة غي مجة ت ج  جيتهجمس   
 -:ييمجة لح سبيمجة سع ريم(جس  ت   ب  لخز ج لرئجلال لت  ج  لصمعجة سريرج س فجتس  جةإلسمةءةاجة ت جس فجتتخذج) بل جيت ةفقجلعجة لع 

 هطعجة غي مجة ت جس فجتمسلج  لصمعجة سرير.هيلمججتحرير -
 ةتخ ذجة لع  سمجة لح سبيمجة الزلمجة ت جتت ةفقجلعجة لع ييمجة لح سبيمجة سيلمجة س هيمج سطعجة غي مجة ت ج  جتمسلج  ل هعجة سريرججتسريم -

جة سع ريم.
ج14لب غجج2017حلي  جا فجة لص ميفج  ع هج يصب جةسل   جل جتهجتل ي  جلايرجج9زي رشجة لخصصجة لس  جبلب غجج2017تهجخاللجة ع هج -

 ل ي  جلاير.ج60لب غجج2017-12-31 بذ كجيصب جمصيرجة لخصصجحتفجل ي  جلايرج
-05-15 ت ميخجج256/6لتمجلمبعج ة لل  سمج  كمسمجبصكجل سيمجمههجج4,816,250ل جيخصجةمضجة لصمعجة ح   ج ة ب  غجلس حت  ج ▪

ت جتمصجا فجة  همةمج ي مجة س قجة ل  يمجة لع ييمجة ر  يمجج تع  جبأم  جل تزلمجبل جتمصجا يت رجمرةمشجة كمسمجم جج()بر  جهيلم رج1387
  س  جة غمضجة ح   ج   ج  جةالستخرةه.جة رفتميمةستخرةهجة سيلمج

م سعاجة س ة هجة ل  يمج  كمسمجا جة سممجج:ةلمجةخمج مص جس  ت   جة ح   جة خ مس  مرجف جتسميمجة لمةسعج المراجع الخارجي: تقرير ▪
هجح لجارهجتلسم جل ج2017-1-19 ة ذ جمبرئجمميً جلتحا ً جبتسميمهجبت ميخججة لمةسعجة س بقهجل جهبلج2016ريسلبمجج31ة لمت يمجف ج

 .تحريرجة سيلمجة ع ر مج سطعجغي مجةآلالاج ةألفمة ج ب  ت   جلرئجسا يمجلخصصجةالمخا ض
ب المت  ءجل جرمةسمجك ل مجفيل جيخصجهطعجغي مجةآلالاج ةألفمة ج   ص لج  سيلمجة ع ر مج مفعاجلخصصجتس رهجلخز  جه لاجة كمسمج

 .لايرجسع ر ل ي  جج14جهجبلب غ2017هطعجغي مجةآلالاج ةالفمة جخاللجا هج
ج

 جIFRSتطبيق المعايير الدولية  •
  كمس اجة لس  لمججب  مسبمجIFRSبتطبيقجلع ييمجة لح سبمجة ر  يمججSOCPAا فجهمةمجلس إجارةمشجة  ي مجة سع ريمج  لح سبي جة س م ميي ججبم ء

ة ر  يمجج لع ييمجة لح سبمطبس ججه2016هجلعجاصرةمجة س ة هجة ل  يمجة خ صمج  ع هجة ل   ج2017-01-01ة لرمسمجف جة س قجة ل  يمجةاتب مةجل ج
 ة ت   :  ا ي جفسرجه لاجة كمسمجبعلل .جة لس مممضج غمج
 ة ر  يم.  تح لج  لع ييمججس ستك م تهجتعيي جلستبجة خمةك جلح سب  جه م مي  ج -1
جةإلرةمش.تهجتعريلجة سي س اج ةإلسمةءةاجبل جيتل كفجلعجة لع ييمجة ر  يمج تهجةاتل ر  جل جلس إجج -2
جج. هجت ةس جة كمسمجم جصع ب اجل جال ي اجة تح لج -3
 ة لس ممم.هجحسبجة لع ييمجة ر  يمجألغمةضج2016تهجةارةرجة س ة هجة ل  يمج  ع هجج -4
 هجحسبجة لع ييمجة ر  يم.2017تهجةارةرجة س ة هجة ل  يمج  ع هج -5
(جتطبيقجة لعرر ييمجة ررر  يررمج  تسميمج1هج طبسررً ج  لعيرر مجة ررر   ج  تسميمجة لرر   ج)2017يمرر يمجج1برررءًةجل ججIFRSsة ررر  يررمججة لعرر ييمج تطبيقم مًةج -6

ةمخا ضجةألصررررر لجة ث بتمج س ماجمتيسمجة تسييهج  جةمخا ضجف جصررررر ف جةألصررررر لججةختب م(جفسرجتهجاسمةءجرمةسرررررمج11ة ل   جأل لجلمشجفسمشجمههج)
 ه.2016  جا فجةألمب حجة لبس شج  ع هجل ي  جلايرجتهجتحلي ج312ة رفتميمجبلب غج

ا جطميقجةالسرررررررررررررتع ممجبخبيمجةست ةم ج ة ذ جمتأجا جذ كججة خرلم(ج)م  يمسذ كجمتيسمجة تح لج  لع ييمجة ر  يمجتهجاا رشجتسييهجلم فعجة ل  اي ج -7
ل ي  جلايرجتهجة تأثيمجب  جا فجج4.9لب غجج6201ل ي  جلايرج   ع هجج3.7لب غججه2015زي رشجلخصرررررررررررررصجم  يمجة خرلمج  ل  اي جخاللجة ع هج

 .سبمرجلستسلجحس قجة ل سيم
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 التعامل مع األطراف ذات العالقة رابعاا:

طبيعة  صاحب العالقة
 العالقة

نوع 
مدة  طرف ذو عالقة المعامالت

 العقد

 الرصيد

بداية 
 العام

المعامالت 
 المدينة

المعامالت 
 الدائنة

 الرصيد

 نهاية العام

كمسمجلمتس اج-1
صم امجةالسلماج

ج"بسرش"

تلت كج
ة يل لمج
%ج33.33

ل جممإج
جة ل ل

كمةءجمسي إج
ة  مقج
ة خ صمج
جب  تعب م

ج2,508ج18,595ج19,096ج2,007جلات حجررررررررررررررررررررر

كمسمجة رمعجج–ج2
ة عمب ج  تألي ج

ج(1)جة تع  م 

جتألي ج-

ة لمتربجة عض جج–م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج
سل جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب جسع رج
ة سبيمج ة ذ جيكغلجلمصبجم يإجلس إج

جارةمشجكمسمجة رمعجة عمب 

ج(103)ج18,234ج15,268ج2,863جسم  

كمسمجج–ج3
ةالسلماجة يلميمج

ج(3)ج(2)جة سع ريم

تلت كج
ة يل لمج

%جل ج20
جممإجة ل ل

تح يالاج
جل  يم

جة عض جة لمتربج–م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج
سل جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب جسع رج

جة سبيم
ج--ج21,081ج455ج20,627جلات ح

كمسمجج–ج4
ج(4)جة لمةا 

ةستثل مجف ج
صس كج

لصرمشجل ج
كمسمج
جة لمةا 

جةستثل م

ة عض جج–م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج -1
ة لمتربجسل جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب ج

 سع رجة سبيم
 ة ذ جيكغلجلمصبجم يإجلس إجارةمشج

جة لمةا كمسمج
اض جلس إجةإلرةمش،جسل جةألليم/ج -2

 م يفجب جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم
 ة ذ جيكغلجلمصبجاض جلس إجارةمشج

جكمسمجة لمةا 

ج5
ج50,000ج--ج--ج50,000جسم ةا

 .ج  تألي جة طب ج تألي جة للت س اجكمسمجة رمعجة عمب ج  تألي جة تع  م جةختي متهجاسمةءجلم فسمجبي جبعضجل جكمس اجة تألي ج بعرجلا ض مجام ض هجة اميمج ة ل  يمجتهج (1)
ا جطميقجة كمةءجل جبعضجة كمس ءجة يلميي ججةالسليمل ي  جر الم(ج ذ كجب  سيلمجج100)جل ي  جلايرج375ة ب  غجممسل    جج إلسلمال ي  جلايرجف جة كمسمجة يلميمجة سع ريمجج75%جبسيلمج20تهجكمةءجحصمجج (2)

%جل جحصرمج4ل جلسرةمهجة عضر جة لمتربجم  بجم يإجلس إجةإلرةمش،جحيثجتهجكرمةءجج–ة سبيمججب جسرع رجسرل جةألليم/جسر ط  جب جلحلرل جتهجة كرمةءجلم ججل جضرل  جريي جا جسزءجل جحصرصر هج ة سرع ج
 جل ي  جلايرج) الجي سرجكم طجا فج ذةجة تع لل(.ج15ة كمسمجبسيلمج

 جججج.ه2017ف ججم فجلايرج21,081تس ي جلخصصج  مصيرجة لري ج  كمسمجة يلميمجة سع ريمج إلسلماجبلب غجتهج (3)
ة فجلايرجج1,581 تهجةسررتالهجلب غججا لم،ل ي  جلايرج لرشجخلإجسررم ةا،جل جخاللجمحرجة بم كجا جطميقجلم فسررمجج50هجةالسررتثل مجف جصررس كجلصرررمشجل جهبلجكررمسمجة لمةا جبلب غج2013تهجخاللجة ع هج (4)

 ه.ج2017خاللجا هج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

 

 )ة سيلمجبآالفجة مي الا(
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 الشركة استثمارات: خامساا 
 ة سر لجة ت   جج التس مة س ب مجج ة لح ف ج سذ كجبعضجة صم ريقجة عس ميمج ة صس ك ،ف جبعضجة كمس اة يل لمججسلماةتستثلمجكمسمج

ج()القيمة بآلف الريالتجججججججججججججججججججججججججج.ه2017-12-31سل ج  جف ججةالستثل مةا ذهججهيلمجيبي 

 تهجتحريرجهيلمجةالستثل مجطبسً ج  سيلمجة رفتميم. (1)
 .ه2017-12-31تهجتحريرجهيلمجةالستثل مةاجف جة كمس اجة لس  لمجة ع لمج فسً ج  سيلمجة س هيمج  س هجبت ميخج (2)
 تلاجة ل ةفسمجا فجتصايمجة كمسمج تهجتعيي جلصافج  كمسم.جه2013-05-15 فسً ج سمةمجة سلعيمجة عل ليمجغيمجة ع ريمج كمسمجة سي  جبت ميخج (3)
 ةالستثل م.%جل جحسهج100ل ي  جلايرج بل جيلثلجج75بلب غجاسل   ج تهجتس ي جلخصصج ب طجةستثل م (4)

ج
 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشركة
اليمامة حصة 

)%( 
 في الستثمارقيمة 

 م31-12-2017

ج32,000ج%33.33ج(ج1)"بسرش"جسلماكمسمجلمتس اجصم امجةال (1

ج281,249ج%5.625ج(ج1)لسا م(جكمسمجلس  لمج)كمسمجة تصميعج خرل اجة ط همج (2

ج6ج%0.0625ج(ج3()1)لسا م(جكمسمجلس  لمج)كمسمجة سي  ج  بتم سيل  ي اج (3

ج59,400ج%6.12ج(ج2)ا لم(جكمسمجلس  لمج)جسلماجح  لةكمسمج (4

ج0ج%20ج(ج4()1))ص ف (جج إلسلماة كمسمجة يلميمجة سع ريمج (5

 372,655   الستثمارات في الشركاتإجمالي  

 -استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة: 

ج50,000ججةستثل مجف جصس ك (6

ج74,201ججةستثل مجف جصم ريقجاس ميم (7

ج100,016ججةستثل مجف جصم ريقجلت سمش (8

 224,217  في الصكوك والصناديقالستثمارات إجمالي 

 596,872  إجمالي الستثمارات
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  : القـروضسادساا 
ل ي  جلاير.ج ذ كجبت ميخجج900تهجت هيعجاسرجتل يلجسز  جإلمك ءجلصمعجة كمسمجة سرير،جبلب غججصندوق التنمية الصناعية السعودية:-

ل جلمتصررررفجا هجبرةيمججا فجرفع اجغيمجلتسرررر  يمجمكرررر مج6سررررم ةاج تسررررررجةألهسرررر طجسلجج9هج تب غجلرشجة سمضج2016ريسررررلبمجج20
ج450 تهجةسررتالهجة رفعمجةأل  فجل جة سمضجبلب غججرجب إلضرر فمجة فجسررمرجإللمجسضررل  ج  سمضم  جلعرةاجة لصررمعجة سريجهج تهج2020

جه.2017-12-17%جل جهيلمجة سمضج ذ كجبت ميخج50ل ي  جلايرجتلثلج

هجإلمكررررررر ءجلصرررررررمعجة كرررررررمسمجة سرير،جبلب غجل ي مجلاير.ج2017يم يمجج02تهجت هيعجاسرجتسررررررر يالاجبمسيمجسز يمجبت ميخج:جالبنوك التجارية-
ج لعجلسل امجس لب جة ل  يم%ج75بمسبمجسم ةاجتسررجبم  يمجلرشجة تس يالاجلعجة بمكجةأل   جة تس م جج3 تاصي   جس  ت   جلرشجة سمضج

ج.لمأللس بلجسمرججة تس يالافتمشججبم  يمتسررج%ج25بمسبمج

ج8ل ي مجسع ر ج  لرشجج3.6تهجزي رشجحرجة تس يالاج يصب جبلب غجة بمسيمج جتهجتعريلجكم طجاسرجة تس يالاجج2017-06-19بت ميخج-
ج:هج تا صي   جس  ت   2020ا هجلمتصفججل جبكسلجمصفجسم  جبرةيمجسم ةاجتسرر

 ل ي مجلايرجسع ر جج1.5بلب غجج ضل م اجبمسيمجةاتل رةاجلستمري  .1
 ل ي مجلايرجسع ر جج2.1اسرجلمةبح جبلب غج .2

ج
ل ي  جتعتبمجسسسرررررمجتل ي  جا جصرررررمر قجة تمليمجة صرررررم ا ج ة ذ جتهجةسرررررتالهجج900ا ل جة جسزءجل ج ذهجة تسررررر يالاج هرمشج •

جه.2017ل ي  جخاللجا هجج450لب غج هرشج

المانحة  الجهة
 للقرض

مدة 
 القرض

أصل القرض 
 الممنوح

قساط ألا
 المسددة
خالل 
 السنة

 رصيد القرض في
 م01-01-2017

المسدد خالل 
العام 
 م2017

المبلغ 
المتبقي من 

 القرض
 )لم يستلم( 

 المديونية الجمالية

صــــــندوق التنمية 
ة الصــــــــــــنـــــاعـــيـــــ

 السعودية

ج450ج450ج--ج--ج--ج900ج9

ج500ج1,600ج--ج--ج--ج2,100ج8 البنوك التجارية

 

 التابعةسابعاا: الشركات 

 النشاط الرئيسي اسم الشركة
رأس مال 
 الشركة

محل  الدولة
 التأسيس

محل 
 نسبة اليمامة العمليات

مسي إجامت جج بيعج "بجدة" سمنتشركة منتجات صناعة ال
جم مةقجةالسلما

جة سع ريمجل ي  جلايرج18
ج–جة مي ض
جسرش

ج%جل جممإجل لجة كمسم33.33

ج  كمسمجة ت بعم:تا صيلجةألس هج مر ةاجة ري جة ص رمشج .م
جالجي سرجمر ةاجري 

ج
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 ووصف موجز لها. : المدفوعات النظامية للجهات الحكوميةاا ثامن
جتخضعجة كمسمجألم لمجة سل مكجة سع ريمجفيل جيتع قجبمس هجة سل مكج  سطعج ة ل ةرجة لست مرشجل جة خ مج.ج:الرسوم الجمركية

تخضرعجة كرمسمجألم لمجة  ي مجة ع لمج  زس شج ة رخلجف جة لل سمجة عمبيمجة سرع ريم،ج هرجه لاجة كرمسمجبسررةرجة زس شجة لسرتحسمجا جج:الزكاة
جه.2016ة ع هج

حيثجيتهجسررررةر  ج،جتخضرررعجة كرررمسمجألم لمجة  ي مجة ع لمج  زس شج ة رخلجف جة لل سمجة عمبيمجة سرررع ريمج:اشــتراكات التأمينات الجتماعية
جيً .ك مج

جيتع قجبمس هجة تأكيمةاج ل  اي  جة غيمجسع ريي .جفيل تخضعجة كمسمج م  هجلستبجة عللجج:رسوم تأشيرات

جرفعج  زةمشجة ط همج ة صم امج ة ثم شجة لعرميم.ت،جمس هجسم يمجتخضعجة كمسمج م  هجةالستثل مجة تعريم ج:رسوم استغالل محاجر

ج لصمعجة كمسمجل جة سسمجة حريرشجا فجمس إجسم  .هيلمجايس مجممضجلس  مشجج:إيجارات سكة الحديد

ج)ة سيلمجبآالفجة مي الا(

 البيان
 

2017 2016 

 1,708 57,385 **الرسوم الجمركية

ج32,776ج33,043 *الزكاة

ج12,813ج11,789 اشتراكات التأمينات الجتماعية

 431 428 رسوم تأشيرات

 36,211 28,102 رسوم استغالل محاجر

 7,460 7,460 سكة الحديدإيجارات 

 91,399 138,207 المجموع
هج تهجسرررةرجة زس شجة لسررتحسمجبل سبج ذهجةإلهمةمةاجحصرر اجة كررمسمجا فجة مبطجة م    جل جة  ي مجة ع لمج  زس شج ة رخلج2016ا جةألا ةهجة سرر بسمجحتفججبتسريهجةهمةمةت  جة زس يمجه لاجة كررمسم*

جه.2016هج حتفج2012هجسل جحص اجة كمسمجا فجك  رشجزس شجلسيرشجا جةألا ةهج2012حتفجا هج

جلاير.جم فج56,670 ة ت جتب غججلصمعجة سريرك ل مجة مس هجة سلمسيمجة خ صمجبلكم عجة **

ج

ج

ج

ج

ج
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 وخدمة المجتمع الجتماعيةلية ؤو : المساا تاسع

 :الجتماعيةالتبرعات والمساهمات  (أ)

ة رةالمج ة مةايمج  بمةلأجة  طميمجب رفجتحايزجة تمليمجة لسررررررررترةلمجة ت جت ب جةحتي س اججة كررررررررمسمجةسررررررررتمةتيسيمةمسررررررررس لً جلعج
ابمجة لسرر  لمجف جتمايذجة عريرجل جبمةلأجة لسررؤ  يمجةالستل ايمج ذ كجل جج خرلمجة لستلعس  ر  ججة كررمسمة لستلع،جسثااج

 راهجبمةلأجة لسررؤ  يمجة كررمسمجلب غجسررم  جطميقجبم ءجكررمةس اجلعجة لؤسررسرر اجة  طميم.ج ذةج تخصررصججة لب رمشج ا خاللج
ج-   :جستل ايمجضل جممبعمجلس الاجم يسيمجمسلماجة يل لمجف جلس لجة لسؤ  يمجةالكمسمج تتب  مجممكطمججةالستل ايم

 ة ع  هج ة ترميبججج .1
 ة راهجة خيم  .2
 ة بي مججججججججج .3
جفع  ي اجة لستلع .4

 )تحت التحديث( :م2017التبرعات للعام الدعم و  تفاصيل

 رةمشجة لم م.ا .1
 .لمسزجمس ةرج  ما يمجة لستلعيم .2
 .ة م ر جة مي ض جب  لؤسسمجة ع لمج  ترميبجة تسم ج ة ل م  .3
 .)مس ء(ة سلعيمجة خيميمج لس فحمجة ترخي ج .4
 .حمسيم(سلعيمجةالا همجة حمسيمج  سب مج) .5
 .م ر جة صهجب  مي ض .6
 .سلعيمجةألطا لجة لع هي  .7
 .)رسس (ة سلعيمجة خيميمج لتالزلمجرة  ج .8
 .هيلمجتبمعج راهج س يمجطبجةألسم  جة ت بعمج س لعمجة ل كجسع ر .9

 (.ة لع  ل اج تسميمجة  سيطجم ةبطجلؤسسمجب سهجتا يض)جة علمة ج ع  هجة سع ريمج سلعيمة .10
 .ة م ل تيزهج ما يمجة خيميمجة سلعيم .11

 )تحت التحديث( السالمة والصحة والبيئة: (ب)

بتطبيقجس فمجة لس ييإج ة لع ييمجة سع ريمج ة ع  ليمج  حا  جا فجة بي مجتحاجاكمةفج لت بعمججة بي ما فججلس لجة لح ف مف جت تزهجة كمسمج •
 تمةا جس فمجة لتط ب اجضل جة لب رئجةألس سيمجة ت جتتبم   جف جسي ست  جة تكغي يمججة لل سم،ة م  سمجة ع لمج ألمص رج حل يمجة بي مجف ج

ةإلمت ججف جة ت جتس هجبتمسيمجة   ةءجة لمبعثجل جخط طججة ر ميمج  االتمة صي ممجج ساللمجمال لج تمةهبجةمت  ه تحمصججلص مع  ،ف ج
  سرجحص اججة لل سم،سلجلمةفقجة لصمعجبسا ءشجت لمجتا قجسثيمًةجة لتط ب اجة لحررشجل جهبلجة م  سمجة ع لمج ألمص رج حل يمجة بي مجف ج

جISO14001ك  رشجلط بسمجم  هجةإلرةمشجة بي يمجج-: SGS ة لمةهبمجة كمسمجا فجة ك  رةاجة ت  يمجل جكمسمجس يسميمجا  ليمج  احص
ج) تعتبمجة كمسمجل جة كمس اجةأل ة لجة ت جحص اجا فج ذهجة ك  رشجف جة لل سم(.

ه لاجة كمسمجب  تع هرجلعجلستبجلتخصصج  رمةس اجة بي يمج تسييهجة  ضعجة بي  ج  لصمعج ذ كججحمصً جل جة كمسمجا فجساللمجة بي م جج
لط  بمج تهجمفعجاكمةفجة م  سمجة ع لمج ألمص رج حل يمجة بي مج س ماجمت  أجة رمةسمجهرجمثبتاجة تزةهجكمسمجةسلماجة يل لمجب  لع ييمجة تحاج
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ة كمسمجس ةًءجس م ةجل  اي جم جل جال لجة كمس اجة ت جتعللجرةخلجمط قجة يل لمج ج حا  ً جا فجساللمجة ع ل ي جف،جة مت  أج  م  سم
ج ت  .جفإ جة كمسمجتطبقجة لع ييمجة ع  ليمج  ساللمج هرجحص اجا ف:للت سج سذ ك

) تعتبمجة كمسمج  جم لجكمسمجسع ريمجتحصلجا فج ذهجة ك  رشجف جهط عججOHSAS18001ك  رشجارةمشجة ساللمج ة صحمجة ل ميمجج*
 ةالسلما(.

ج.س امجاللجبر  جةص ب جلعط مج  عللل ي  جج6سل جة جة كمسمجتاخمج هللجة حلرجبإمس زجسريرجف جة ساللمجفسرجةست زاج*
ج
 

  الموارد البشرية عاشراا: 

ة تطرررررررر مجة ترررررررر جتكرررررررر رهجكررررررررمس اجةالسررررررررلماجفرررررررر جس مرررررررربجة لرررررررر ةمرجة بكررررررررميم،جفسرررررررررجح ف رررررررراجكررررررررمسمجةسررررررررلماججاطرررررررر مفرررررررر ج
    ررررررررررر  فجة  مرسرررررررررريمج ة سي ريرررررررررررمجرةخرررررررررررلججة ترررررررررر طي %جسمسررررررررررربمجترررررررررر طي ج هررررررررررررجتررررررررررهجتمسيرررررررررررزج60ة يل لررررررررررمجا رررررررررررفجتحسيررررررررررقج

 ة كمسم،ج

سلرررررررررررررر جة جة حررررررررررررررمصجا ررررررررررررررفجتطرررررررررررررر مجة لرررررررررررررر  اي جحاررررررررررررررزجة سثيررررررررررررررمجلرررررررررررررر جة لرررررررررررررر  اي جة سررررررررررررررع ريي ج ال تحرررررررررررررر قج  علررررررررررررررلج
جة لب رمةاج ة حمصجا فجة تع ه.جمفضلب  تس يزةاج  لصمعجة سريرجلحسسي جبذ كج

 لررررررررر جس مررررررررربجةالسرررررررررتثل مجفررررررررر جممإجة لررررررررر لجة بكرررررررررم جفسررررررررررجتصررررررررررماجسرررررررررذ كجكرررررررررمسمجةسرررررررررلماجة يل لرررررررررمجتحسيرررررررررقجةا رررررررررفج
ر مشج سليرررررررررررعجة لرررررررررر  اي ج بعررررررررررررجسررررررررررر ا اجج594مسرررررررررربمجبررررررررررمةلأجترميبيررررررررررمجخررررررررررراللجة عرررررررررر هجة لمصررررررررررمهجحيرررررررررررثجتررررررررررهجتمايررررررررررذج

سررررررررررر امجتررررررررررررميب.ج لررررررررررر جضرررررررررررل جمفضرررررررررررلجة تسررررررررررر مبجفررررررررررر جة تررررررررررررميبجة ررررررررررررةخ  جا رررررررررررفجممإجة علرررررررررررلجج22,456تسررررررررررر  زج
ة برررررررررررمةلأج تررررررررررررميبججمفضرررررررررررل كرررررررررررمسمجب  تع هررررررررررررجلرررررررررررعجاحررررررررررررئجة كرررررررررررمس اجة لتخصصرررررررررررمجفررررررررررر جة تررررررررررررميبج تمايرررررررررررذجه لررررررررررراجة

ة لررررررررر  اي جة اميررررررررري جفررررررررر جة كرررررررررمسمجحيرررررررررثجسررررررررر  لاجة ررررررررر م جة ترميبيرررررررررمجة تررررررررر جترررررررررهجتصرررررررررليل  ج تمايرررررررررذ  جبتررررررررر فيمجسليرررررررررعج
جلست زل اجة ترميبج لتط ب ت .

لجهررررررررررم ضجصرررررررررررمر قجة زل  رررررررررررمجسلرررررررررر جح ف ررررررررررراجة كررررررررررمسمجا رررررررررررفجصررررررررررررةمت  ج ةسررررررررررتلمةمجاط   ررررررررررر ج  لرررررررررر  اي جلررررررررررر جخرررررررررررال
(جسرررررررررررتمجل يررررررررررر  ج سرررررررررررتل  مج تسرررررررررررعمج تسرررررررررررع  جم رررررررررررفج ل  رررررررررررمج سرررررررررررت ج6,699,156)ج ة تررررررررررر جتسررررررررررر  زاجة عررررررررررر هجة ل ضررررررررررر 

 .(جل  ف427)جر خلس  جلايرجتهجصمف  ج 

 : المخاطرحادي عشر

 المخاطر التشغيلية والتسويقية (1

ت سررررررررررع اج  ط هررررررررررمجة ب  لخرررررررررر طمجة لحتل ررررررررررمجلرررررررررر جسررررررررررمةءجة لم فسررررررررررمجة لت هعررررررررررمجلح يررررررررررً جمتيسررررررررررمججة تل لرررررررررر ًجترررررررررر   جة كررررررررررمسمج

ج لمةسعررررررررررربلمةهبررررررررررر ج جكرررررررررررمسمجارةمشجة  تسررررررررررر هج،جة كرررررررررررمس اجةألخرررررررررررمئ ج كرررررررررررمس اجةالسرررررررررررلماجب  لمطسرررررررررررمجة  سرررررررررررطفججةإلمت سيرررررررررررم

 .ر ميمج  ذهجة لخ طمج  ضعجةإلسمةءةاجة لم سبمج  تغ بجا ي  
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ج

 الئتمان:مخاطر  (2

ةال تلرررررررر  جفرررررررر جارررررررررهجلسرررررررررمشجطررررررررمفجا ررررررررفجة  فرررررررر ءجب  تزةل ترررررررر جللرررررررر جيررررررررؤر جا ررررررررفجتسبرررررررررجة طررررررررمفجةآلخررررررررمجتتلثررررررررلجلخرررررررر طمج
 خسررررررررررر مشجل  يرررررررررررمج لررررررررررر ج رررررررررررذةجة لا ررررررررررر هجفرررررررررررإ جة كرررررررررررمسمجالجي سررررررررررررج رررررررررررري  جلخررررررررررر طمجة تل ميرررررررررررمجس  ميرررررررررررمجحيرررررررررررثجتتع لرررررررررررلج
ة كررررررررمسمجبصررررررررر مشجم يسرررررررريمجلرررررررررعجالررررررررالءجب  سررررررررر قجة لح رررررررر جيتليرررررررررز  جبلصرررررررررةهيمجفررررررررر جة تع لررررررررلجلرررررررررعج سرررررررر رجة ضرررررررررل م اج

 فيررررررررررمج رررررررررررئجة كررررررررررمسمجللرررررررررر جيس ررررررررررلجلرررررررررر جة لخرررررررررر طمجة لمتبطررررررررررمجب ال تلرررررررررر  جا ررررررررررفجة حررررررررررر رجة رررررررررررمي جسلرررررررررر جمم رررررررررر جتثبرررررررررراجة س
جة لري مي اجة لستحسمجا فجة علالءجب  سيلمجة س ب مج  تحسق.

سلرررررررررر جم جة كررررررررررمسمجتس ررررررررررلجة لخرررررررررر طمجة لمتبطررررررررررمجب  تعرررررررررر لالاجة بمسيررررررررررمجا ررررررررررفجة حرررررررررررجةألرمررررررررررفجلرررررررررر جخرررررررررراللجة تع لررررررررررلجلررررررررررعج
جحسمم.جة بم كجة ت جتتلتعجبسلعم

 

 مخاطر سعر الفائدة: (3

 تتلثلجف جة لخ طمجة لمتبطمجب  تغيمجف جهيلمجةألر ةاجة ل  يمجبسببجة تغيمجف جمسع مجة ا  رشجة س ميمجف جة س قجا فج
ة لمسزجة ل   ج ة ترفس اجة مسريمج  كمسمج  هجيس ج رئجة كمسمجمص لجذةاجهيلمجس  ميمجتحللجبا ة رجخاللجة ع هجة ح   ج سذ كج

ج.ة ع هجة س بقخاللج

ج

 السيولة:مخاطر  (4

 تتلثلجف جة لخ طمجة لمتبطمجف جارهجلسرمشجطمفجا فجة  ف ءجة تزةل ت جهصيمشجةألسلج ة لتع سمجب ألر ةاجة ل  يمج تريمج
ة كمسمجة لخ طمجة لمتبطمجب  سي  مجل جخاللجةالحتا  جبأمصرشجمسريمج رئجة بم كجيتم سبجلعجحسهجة تزةل ت  جهصيمشجةألسلج

جلستلم.ج بكسل

ج

 مخاطر العملة: (5

 تتلثلجف جة لخ طمجة لمتبطمجب  تغيمجف جهيلمجةألر ةاجة ل  يمجبسببجة تغيمجف جمسع مجة علالاجة ت جتستخرل  جة كمسمجف جتع لالت  ج

لخ طمجة لمتبطمجة ل  يمج تتمسزجلع لالاجة كمسمجبص مشجمس سيمجف جة تع للجب  لايرجة سع ر ج ة ر المجةأللميس ج ة ي م ج تريمجة كمسمجة 

ةستخرةهجة علالاجذةاجة سعمجة ث باجم جكب جة ث باجسل جمم  جتمةهبجتس ب اجلعرالاجة علالاجع مجة علالاجل جخاللجة تمسيزجا فجبأس

ج تعتسرجم جلخ طمجة عل مجغيمجس  ميم.

  المصنع: نقلمخاطر  (6

ج.ل ل سمجل جمسلجة لصمعجالجت سرجلخ طم

ج

ج
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 ثاني عشر: حوكمة الشركة

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة (أ)
جب ستثم ءجة ت   :جة ص رمشجل ج ي مجة س قجة ل  يمجة  ةمرشجف جال حمجح سلمجة كمسمةإل زةليمجبتطبيقجسليعجة ل ةرججةسلماجة يل لمه لاج

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة

ة ل رشجة مةبعمج ة سبع  :جتأسيإج
جب  كمسم حرةاجم ج حرةاجلستس مج

جارةمةاجم ج حرةاج–جة لعتلرجة رةخ يمجة مه بمجم  هجتمايذجسررربيلجف ج–جة كرررمسمجم(جتكررري 
رةمش ج.ة رةخ يمج ة لمةسعمجة لخ طم،ج تسييهج ة 

ة عللجا فجةستسط بجاحرئجبي اججيته
جة خبمشج تأسيإجارةمشجلخ طمجب  كمسمجج

ة ل رشجة عكم  :جا ةمضج
جةالستسالل

ا فجل جيزيرجا فجتسرررررررعجسرررررررم ةاجلتصررررررر مجة جلماصررررررر مجف ججفة جيس  جهرجملضررررررر(ج10
 ةستمك ري ة ل رشججاض يمجلس إجارةمشجة كمسم

جة ل رشجة ت سعمج ة ثالث  :جة ترميب
(ج ضرررررررعجةال ي اجة الزلمج حصررررررر لجسلجل جماضررررررر ءجلس إجةإلرةمشج ةإلرةمشجة تمايذيمج2

مف هجف جا فجبمةلأج ر مةاجترميبيرمجبكرررررررررررررررسرلجلسرررررررررررررررتلم،جبغمضجتمليرمجل ر مةت هج لعر 
جة لس الاجذةاجة عالفمجبأمكطمجة كمسم

 ةستمك ري ة ل رشج

جة ل رشجة ح ريمج ةالمبع  :جة تسييه

ةال ي اجة الزلمج تسييهجج–بم ءجا فجةهتمةحج سممجة تمكرررررريح اجج–م(جيضررررررعجلس إجةإلرةمشج
مرةءجة لس إج ماضرر   ج  س م ج ةإلرةمشجة تمايذيمجسررم يً ،ج ذ كجل جخاللجلؤكررمةاجهي إج
مرةءجلم سررررربمجتمتبطجبلرئجتحسيقجةأل رةفجةالسرررررتمةتيسيمج  كرررررمسمج س رشجارةمشجة لخ طمج
ج سا يمجمم لمجة مه بمجة رةخ يمج غيم  ،جا فجة جتحررجس ةمبجة س شج ة ضرررررررررررررررعفج ةهتمةح

جلع  ست  جبل جيتاقجلعجلص حمجة كمسم

 ةستمك ري ة ل رشج

 رررررررررررررررر(جيتخذجلس إجةإلرةمشجة تمتيب اجة الزلمج  حص لجا فجتسييهجس مجخ مسيمجلختصمججة ل رشجة ح ريمج ةالمبع  :جة تسييه
 ةستمك ري ة ل رشججألرة  جسلجثالثجسم ةا

ة ل رشجة مةبعمج ة خلس  :جتس ي ج
ج سممجة لمةسعمج

 ةستمك ري ة ل رشججيس  جم يإج سممجة لمةسعمجاض ًةجلستسالًجب(جيسبجة ج

ة ل رشجة سبع  :جتكسيلج سممجارةمشج
جة لخ طمج

تكرررسلجبسمةمجل جلس إجارةمشجة كرررمسمج سممجتسرررلفج) سممجارةمشجة لخ طم(جيس  جم يسررر  ج
 غ  بيمجماضررررررر    جل جماضررررررر ءجلس إجةإلرةمشجغيمجة تمايذيي .ج يكرررررررتمطجة جيت ةفمجف ج

جلست ئجلال هجل جة لعمفمجبإرةمشجة لخ طمج ة كؤ  جة ل  يمماض    ج
 ةستمك ري ة ل رشج

ة ل رشجة ث ميمج ة سبع  :جةستل ا اج
ج سممجارةمشجة لخ طم

تستلعج سممجارةمشجة لخ طمجبصررررررررامجر ميمجسلج)سررررررررتمجمكرررررررر م(جا فجةألهل،ج س ل جرااج
 ةستمك ري ة ل رشججة ح سمجة فجذك

تحايزجة ل رشجة خ لسمج ة ثل م  :ج
جة ع ل ي 

(تكسيلج س  جة جاسرج م جاللجلتخصصمج الستل عجة فجةمةءجة ع ل ي جف جة كمسمج1
 ةستمك ري ة ل رشجج لم هكت هجف جة لس  لج ة ل ض ا اجلحلجة سمةمةاجة ل لم

ة ل رشجة خ لسمج ة ثل م  :جتحايزج
جة ع ل ي 

ة ت جتحسس  ج بمةلأج(بمةلأجلم جة ع ل ي جمسررررررر ل جف جة كرررررررمسمجة جمصررررررريب جل جةألمب حج2
 ةستمك ري ة ل رشججة تس ار،ج تأسيإجصمر قجلستسلج إلما قجا فجت كجة بمةلأ

ة ل رشجة خ لسمج ة ثل م  :جتحايزج
 ةستمك ري ة ل رشجج(ةمك ءجلؤسس اجةستل ايمج  ع ل ي جف جة كمسم3جة ع ل ي 

ة ل رشجة س بعمج ة ثل م  :جة لسؤ  يمج
جةالستل ايم

سررررررري سرررررررمجتسالجج–بم ءجا فجةهتمةحجل جلس إجةإلرةمشجج–تضرررررررعجة سلعيمجة ع لمجة ع ريمج
اه لمجة ت ةز جبي جم رةف  ج ةال رةفجة ت جيصرررررررررب جة لستلعجة فجتحسيس  ،جبغمضجتط يمج

جةأل ض عجةالستل ايمج ةالهتص ريمج  لستلع
 ةستمك ري ة ل رشج

ة ل رشجة ث لممج ة ثل م  :جلب رمةاج
جةالستل ا ة عللج

( ضرررررررررررررررعجلؤكرررررررررررررررمةاجهي إجتمبطجمرةءجة كرررررررررررررررمسمجبل جتسرلمجل جلب رمةاجف جة عللج1
 ةستمك ري ة ل رشججةالستل ا ،ج لس مممجذ كجب  كمس اجةألخمئجذةاجة مك طجة لك ب 

ة ل رشجة ث لممج ة ثل م  :جلب رمةاج
 ةستمك ري ة ل رشجج  كمسمج( ضعجبمةلأجت ايمج  لستلعج  تعميفجب  لسؤ  يمجةالستل ايم4جة عللجةالستل ا 

ة ل رشجة خ لسمج ة تسع  :جتكسيلج
ج سممجح سلمجة كمس ا

ف جح لجتكررسيلجلس إجةإلرةمشج سممجلختصررمجبح سلمجة كررمس ا،جفع يمجة جيا ضجة ي  ج
 ا فج ذهججةالختصررررر صررررر اجة لسممشجبل سبجة ل رشجة مةبعمج ة تسرررررعي جل ج ذهجة ال حمج،

ة  سممجلت بعمجم جل ضررررر ا اجبكرررررأ جتطبيس اجة ح سلمج،ج تز يرجلس إجةإلرةمشجسرررررم ي ج
جا فجةألهلجب  تس ميمج ة ت صي اجة ت جتت صلجة ي  

 ةستمك ري ة ل رشج

ج
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 لجان مجلس اإلدارة:

 لجنة المراجعة: .1

مسلجة تحسقجل جلرئجف ا يمجم  هجة مه بمجة رةخ يمجا فجكتفجتس هج سممجة لمةسعمجب إلكمةفجا فجارةمشجة لمةسعمجة رةخ يمجف جة كمسمجل ج

ميمجس ةمبجمال لجة كمسم،ج تس هجة  سممجب اتل رجخطمجة لمةسعمج  ع هجة ل   جة سريرج برمةسمجة تس ميمجة خ صمجبم  هجة مه بمجة رةخ يمج تس 

،ج رمةسرررررمجة تس ميمج9001تطبيقجم  هجةاليز جف جة كرررررمسمججة لمةسعمجة سرررررم يمج لت بعمجتمايذجةإلسمةءةاجة تصرررررحيحيمجة  ةمرشجفي  ،ج لت بعم

  سممج ة س ة هجة ل  يمجةأل  يم،ج مبعجسم يم،ج ة خت ليم،ج ة مفعجب  ت صيمج  لس إج الاتل رج ذ كجف جةأل ه اجة م  ليمجة لحررش.جسل جتس هجة

طمجة لمةسعمج  لح سرررررربجة س م م جاضرررررر فمج رمةسررررررمجب  ت صرررررريمج لس إجةإلرةمشجبتعيي جة لح سرررررربجة س م م ج  كررررررمسم،ج تًط عجة  سممجا فجخ

جلالح  اجة لح سبجة س م م جا فجة س ة هجة ل  يمج لت بعمجل جتهجف جكأم  .

 وتتكون لجنة المراجعة من:  ( اجتماعات5) م2017المراجعة خالل عام  هذا وقد بلـغ عدد اجتماعات لجنة

 الســـــم

جج
 1 2 3 4 5 

ج12-06ج10-15ج07-20ج04-12ج16-01 

 ✓  ✓    ✓  ✓ رئيس اللجنةج مبارك بن جابر المحيميد /ستاذاأل
    ✓  ✓  ✓  ✓ عضوج فهد بن ثنيان الثنيان /ستاذاأل

    ✓  ✓  ✓   عضوج براهيم بن عبد العزيز المهناإ /المهندس
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضوج سطام بن عامر الحربياألستاذ/ 
آل  عبد الرحمنبن  عبد اهللاألستاذ/ 
 )عضو خارجي( الشيخ

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ عضوج
جه.2017-02-27رةمشجةبترةءجل جت ميخجل جلس إجةإلج سممجة لمةسعمتهجاا رشجتكسيلج •

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت: .2

مةاجة ت جيلس جيماض   ،ج مفعجة ت صي اجف جكأ جة تغيجمرةءلمةسعمج يسلجلس إجةإلرةمشج فع  يمج ججة تمكيح اج ة لس فآاجتت  فج سمم
 فقجج ة ت صررريمج تمكررري جة عضررر ج ارهجت ةسرجتع مضجلصررر   ج  عضررر ،جةسرررتسال يماسمةؤ  ،ج تحريرجس ةمبجة ضرررعفج ة س شج ة تأسرجل ج

جتبجةإلرةمشجة ع ي ج مسبجة سع رش. لمةسعمجة لس فآاج ة تع يض اج  س  جة لس إج ة عض جة لمتربج م ةج،ة لط  بمجةالحتي س ا
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 من:وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت  ،اناجتماع م2017الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 الســـــم

 
1 2 
ج11-27ج09-01

 ✓ ✓ رئيس اللجنة األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
 ✓ ✓ عضو المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

 ✓ ✓ عضو ثنيان الثنياناألستاذ/ فهد بن 
 ✓ ✓ عضو )المدير العام( األستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

 

 

 م وحتى نهاية الدورة الحالية لتصبح كالتالي:2017-12-01من مجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ  لجنة الترشيحات والمكافآتتم إعادة تشكيل  •

 السم
 رئيس اللجنة براهيم بن عبد العزيز المهناإ /المهندس
 عضو سلطان بن محمد بن سعود الكبيرنايف األمير/ 

 عضو األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
 عضو المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

 .ه2017 هجتستلعجة  سممجة لكس مجحريث جخاللجا هج -

 

 

 :الستثمارلجنة  .3
جة كمسمة لت فمشج رئججة مسريمبحيثجيس  جال   جة م يس جتسريهجة ت صي اجبكأ جارةمشجة لب  غججتس ي ج سممجةالستثل ملس إجةإلرةمشجمهمج

ج.ةإلرةمش حسبجة ض ةبطجة لعتلرشجل جلس إججة لت حمجستثل ميمةالف جة لس الاج

  -وتتكون لجنة الستثمار من:  اجتماع واحد م2017خالل عام  لستثمارا لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 الســـــم
1 
ج20-03

ج✓ رئيس اللجنة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
ج عضو المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا

ج✓ عضو سطام بن عامر الحربي األستاذ/
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 مجلس اإلدارة (ج)

ة لس إججةستل ا احضررررر مجماضررررر ءجلس إجةإلرةمشججي ضررررر   ة سر لجة ت   جه،2017خاللجا هججةستل ا ا(ج4اسرجلس إجةإلرةمشج)
ج:كمس اجلس  لمجمخمئجارةمةا بي  جاض يت هجف جلس إججه2017خاللجا هج

ج
 .م2017-12-25 العامة:تاريخ اخر اجتماع للجمعية  •

 م.2017-07-20( في تاريخ 2توقيع محضر تمرير رقم )وتم  م2017-01-19( في تاريخ 1تم توقيع محضر تمرير رقم ) •

علمـــــاا بمقترحـــــات المســـــاهمين وملحوظـــــاتهم  -وبخاصـــــة ليـــــر التنفيـــــذيين -اإلجـــــراءات التـــــي اتخـــــذها مجلـــــس اإلدارة إلحاطـــــة أعضـــــائه  -
 حيال الشركة وادائها:

 خ ص جغيمجة تمايذيي جبأ جلستمح اجة جل ح   اجل جيتهجخاللجةالستل عجة خ صجبأاض ءجلس إجةإلرةمشجة ر م جةح ط جسليعجةألاض ءج
 ة لس  لي جحي لجة كمسمج ةرة   جة ج سراج  ضعجآ ي ج  تع للجلع  جحسبجةإلسمةءةاجة م  ليم.

 

 

 

 التصنيف الســـــم
 الشركات المساهمة مجلس اإلدارة اجتماعات

داخل وخارج  التي يشارك في عضويتها
 المملكة

1 2 3 4 

17-04 16-10 27-11 25-12 

جتمس جب جلحلرجب جابرجة عزيزجب جتمس ةألليم/ج
جم يإجلس إجةإلرةمش

لير 
  ✓ ✓ ج✓ ج✓ تنفيذي

جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم
جم  بجم يإجلس إجةإلرةمشج ة عض جة لمترب

 شركة المراعي ج✓ ج✓ ج✓ ج تنفيذي
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

  ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ تنفيذيجتمس جةألليم/جخ  رجب جلحلرجب جابرجة عزيزجب 

لير جةألليم/جم يفجب جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم
 شركة المراعي ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ تنفيذي

 شركة زين السعودية

  ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ مستقلجة ل مرإ/جفيصلجب جس يل  جة مةسح 

 ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ مستقلجةألست ذ/جف رجب جثمي  جة ثمي  
الزراعية الشركة الوطنية للتنمية 

  )نادك(
 شركة الجبس الهلية

    ج✓ ج✓ مستقلجة ل مرإ/جابمة يهجب جابرجة عزيزجة ل م 

جةألست ذج/جلب مكجب جس بمجة لحيلير
جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تس ار(

لير 
  ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ تنفيذي

جةألست ذ/جسط هجب جا لمجة حمب 
جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تأليم اجةالستل ايم(

 شركة الغاز والتصنيع األهلية ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ مستقل

جةألست ذ/جس  رجب جابرجة عزيزجة مكير
ج)ة لريمجة ع ه(

ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة  ج✓ ج✓ ج✓ ج✓ تنفيذي
 اسمنت حائل
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 م2017جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعيات العامة خالل العام  (ح)

 16الجمعية العامة الغير عادية  السم
27-02-2017 

 51العامة العادية الجمعية 
25-12-2017 

جةألليم/جتمس جب جلحلرجب جابرجة عزيزجب جتمس 
 ✓ ✓جم يإجلس إجةإلرةمش

جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم
 ✓ ✓جم  بجم يإجلس إجةإلرةمشج ة عض جة لمترب

 ✓ ✓جةألليم/جخ  رجب جلحلرجب جابرجة عزيزجب جتمس 
جسع رجة سبيمجةألليم/جم يفجب جس ط  جب جلحلرجب 

✓ ✓ 
 ✓ ✓جة ل مرإ/جفيصلجب جس يل  جة مةسح 

 ✓ ✓جةألست ذ/جف رجب جثمي  جة ثمي  
  ✓جة ل مرإ/جابمة يهجب جابرجة عزيزجة ل م 

جةألست ذج/جلب مكجب جس بمجة لحيلير
 ✓ ✓جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تس ار(
جةألست ذ/جسط هجب جا لمجة حمب 

 ✓ ✓ج  تأليم اجةالستل ايم(للثلج)ة لؤسسمجة ع لمج
جةألست ذ/جس  رجب جابرجة عزيزجة مكير

 ✓ ✓ج)ة لريمجة ع ه(
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: (د)
ل جلب غجلعي جة جبرلجحضرررر مجا جة س سرررر اجة جبرلج)ة كررررمسم(ججتتس  جلس فأشجماضرررر ءجلس إجةإلرةمشجف جة كررررمسمجةسررررلماجة يل لم .1

ل ج ذهجة لزةي ج بل جالجيتس  زجل جمصجا ي ججمسثملصررررررررررررم ف اجة جلزةي جايميمجة جمسرررررررررررربمجل جةألمب حج يس زجة سلعجبي جةثمتي جة ج
جتل ر  ج فسً ج م  ه.م  هجة كمس اج   ة ح ج فسً ج  سر لجة لضل جب ذهجة سي سمج ة جتعريالاجتطممجا فج ذةجة سر لجالحس ج يتهجةا

 يسبجة جيكررتللجيس زجة جتس  جة لس فأشجلتا  تمجة لسرةمج ف جضرر ءجسرري سررمجتصرررم  ج سممجة لس فأشج ة تمكرريح ا،ج تسم  جة سلعيم،ج .2
تسميمجلس إجةإلرةمشجة سرررررم  جة فجة سلعيمجة ع لمج  لسررررر  لي جا فجبي  جكررررر للج سلجل جحصرررررلجا ي جماضررررر ءجلس إجةإلرةمشجخاللج

مجل جلس فأشج برلجلصررم ف اج غيمجذ كجل جة لزةي ،ج ة جيكررتللجسذ كجا فجبي  جل جهبضرر جماضرر ءجة لس إجب صررا هجة سررممجة ل  ي
ا ل ي جة جةرةميي جة جم يمجةال لجفميمجة جارةميمجة جةسرررررتكررررر مةاج)ة ج سرا(ج ة جيكرررررتللجسذ كجا فجبي  جبعررجس سررررر اجة لس إج

جل عج  سلعيمجة ع لم. اررجة س س اجة ت جحضم  جسلجاض جل جت ميخجةخمجةست
(جل جم  هجة كمس اج76(جل جة ل رشج)2ف جح لجس ماجة لس فأشجماض ءجلس إجةإلرةمشجمسبمجل جةألمب حجفيسبجلمةا شجةحس هجة اسمشج) .3

،جبكرمطجةالجيتس  زجلسل عجل جيحصرلجا ي جاضر جلس إجةإلرةمشجة  ةحرجل جلس فآاج(جل جة م  هجةألسر إج  كرمسم24)ج(ج ة ل رش2)
 مير لجسع ر جسم يً .جم ف(جخلسل  مج500,000 لزةي جل  يمج ايميمجف جسليعجةألح ةلجلب غج)

 
 مكافأة أعضاء اللجان: (ذ)

 برالاجة حضررررررررررررر مج غيم  جل جج-ب سرررررررررررررتثم ءج سممجة لمةسعمج–يحررج يعتلرجلس إجةإلرةمشجلس فآاجاضررررررررررررر يمج س م جة لمبثسمجلم ج .1
 ةستحس ه اجبم ءجا فجت صيمجل ج سممجة لس فآاج ة تمكيح ا.

ة سرررري سررررمج فس ج  سر لجة لضررررل جب  ج تب غججيصررررمفجبرلجحضرررر مجةالستل ا اج غيم  جل جةالسررررتحس ه اجسل ج  جل ضرررر جف ج ذه .2
 لايرج  س سمجة  ةحرش.ج3000

ة لمبثسمجل جلس إجةإلرةمش،ج يمةافجاررجة  س  جة ت جيلس ج عضرررررررررر جة لس إجة جيكررررررررررغ   ،جبحيثجالجةل جلس فأشجاضرررررررررر يمجة  س  ج .3
ف جة لس إج ة  س  جة  جةألا فجة لمصررررررررر صجا ي جف جم  هجيتس  زجةسل   جل جيتس ضررررررررر هجة عضررررررررر جل جلس فآاجا جاضررررررررر يت ج

 ة كمس ا.
 
 مكافأة اإلدارة التنفيذية: (ر)

تس هج سممجة لس فآاج ة تمكررررررررررررريح اجبلمةسعمجسررررررررررررر هجة م ةتبجة لحررج سليعجة ل  اي ج سب مجة تمايذيي ج بمم لأج خططجة ح ةفزج .1
 :ل جي  بكسلجلستلمج ةاتل ر  ج ذ كجبم ءجا فجت صيمجل جةإلرةمشجة تمايذيمج تكتللجلس فآاجةإلرةمشجة تمايذيمجا فج

ر ج بصرامجكر ميم(ج برالاجتكرتلل،جا فجسربيلجة لث لجالجة حصرم،جبرلجمةتبجمسر إج)يتهجرفع جف جم  يمجسلجكر مجليال .م
 ،ج برلج  تف،جلزةي جتألي جطب ج  ج  ع   ت ،جسي سمجة تألي . ألبم ءسس ،جبرلجل ةصالا،ج برلجتع يهج

 لس فأشجسم يمجلمتبطمجبلؤكمةاجةإلرةءج فس ج  تسييهجة سم  جة ذ جيتهجب ذةجة خص ص. .ب
،جلس فأشجم  يمجخرلمجحسررربجم  هجة عللج)لرف امجة مةتب(ج لثلجالجة حصرررم،جاس زشجسرررم يملزةي جمخمئجتكرررللجا فجسررربيلجة .ا

  سي سمجة ل ةمرجة بكميمجة لعتلرشجل جهبلجة كمسم.
 يتهجةاتل رجة خططج ة بمةلأج لس فآاجسب مجة تمايذيي جل جهبلج سممجة لس فآاج ة تمكيح ا. .ث
 سب مجة تمايذيي جف جضررر ءجة خططج ة بمةلأج ة ل س  اجة ع لمجة ت جيس هجة لريمجة ع هجبتمايذجسررري سرررمجة لس فآاج  ل  اي ج .ج

 تسم  جة  سمم.
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 :م2017خالل عام  اإلدارةمجلس  ألعضاء المدفوعة المكافآتبيان  (ز)

صفة  أعضاء مجلس اإلدارة
 العضوية

مكافأة أعضاء  اجتماع بدل حضور
مجلس 
 اإلدارة*

المجلس 
 اإلدارة

لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

لجنة 
 المراجعة

لجنة 
 الستثمار

 400,000ج-ج-ج- 9,000جغيمجتمايذ جب جتمس جابرجة عزيزةألليمجتمس جب جلحلرجب ج

 200,000ج- -ج- 9,000 غيمجتمايذ جةألليمجم يفجب جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم

 200,000ج- 12,000ج- 9,000 غيمجتمايذ جةألست ذ/جلب مكجب جس بمجة لحيلير

 800,000 - 12,000 - 27,000  المجموع

 200,000ج- -ج3,000ج6,000جتمايذ ج ةألليمجس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيم

 200,000ج- -ج-ج9,000 تمايذ جب جتمس جابرجة عزيزةألليمجخ  رجب جلحلرجب ج

 200,000ج- -ج6,000 9,000 تمايذ ج)ة لريمجة ع ه(جة مكيرجابرجة عزيزةألست ذ/جس  رجب ج

 600,000 - - 9,000 24,000  المجموع

ج200,000ج3,000 -ج3,000 9,000جلستسلجة ل مرإ/جفيصلجب جس يل  جة مةسح 

 200,000ج-ج12,000ج6,000 9,000 لستسلجةألست ذ/جف رجب جثمي  جة ثمي  

 200,000ج- 9,000ج- 6,000 لستسلجة ل م جابرجة عزيزة ل مرإ/جابمة يهجب ج

 200,000ج3,000 15,000ج- 9,000 لستسلجا لمجة حمب ةألست ذ/جسط هجب ج

 800,000 6,000 36,000 9,000 33,000  المجموع

 م2016مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تخص العام *
 

 مكافأة نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة عضو مجلس اإلدارة

ج-ج-ج600,000جة عض جة لمترب()لس فأشج ة سبيمةألليمجس ط  جب جلحلرجب جسع رج

ج

جم:2017لكبار التنفيذيين خالل عام المدفوعة  المكافآتبيان  (س)

 مكافأة نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة (1)اإلدارة التنفيذية 

ج5,834,566ج1,148,300ج6,526,644 المجموع
 من كبار التنفيذيين يشمل )المدير العام، مدير عام المالية وتقنية المعلومات(  6عدد  (1)

 جوهري عن السياسات المعتمدة. حرافنال يوجد به أي  في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية جميع ما ذكر أعاله-

ج

ج
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 وخبراتهماإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم أعضاء مجلس وظائف  .أ
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

جةألليم/جتمس جب جلحلرجب جابرجة عزيزجب جتمس ج1
جم يإجلس إجةإلرةمش

م يإجلس إجارةمشج
 كمسمجةسلماجة يل لم

اض جلس إجارةمشج
جلؤ لجا   جكمسمجةسلماجة يل لم

اض جلس إجارةمشجكمسمجةسلماج
جت ميخ هجحتفج1409ة يل لمجل ج

جةألليم/جس ط  جب جلحلرجب جسع رجة سبيمج2
جم  بجم يإجلس إجةإلرةمشج ة عض جة لمترب

م  بجم يإجلس إج
ةإلرةمشج ة عض ج

 ة لمترب

اض جلس إجارةمشج
جكمسمجةسلماجة يل لم

بس   مي إج
ةهتص رج ا  هج

جسي سيم

م يإجلس إجارةمشجكمسمج
جة لمةا .

م يإجلس إجارةمشجكمسمجة رمعج
ج  تألي جة تع  م ة عمب ج

جةألليم/جخ  رجب جلحلرجب جابرجة عزيزجب جتمس ج3
ة لستك مجةإلرةم ج
  عض جة لمتربج

  اض جلس إجةإلرةمش

لريمجة ك   جةإلرةميمج
ف جكمسمجةسلماج

جة يل لم

بس   مي إج
جارةمشجةال ل

لريمجة ك   جةإلرةميمجف جكمسمج
جةسلماجة يل لم

جسع رجة سبيمس ط  جب جلحلرجب جم يفجب جةألليم/جج4
جاض ج سممجة تمكيح اج ة لس فآا

م يإجلس إجارةمشج
كمسمجةالتص الاج
ة لتمس مجة سع ريمج

ج)زي (

ج
بس   مي إج
جا  هجارةميم

م يإجلس إجارةمشجكمسمج
ةالتص الاجة لتمس مجة سع ريمج

ج.)زي (
اض جلس إجارةمشجكمسمج

جة لمةا .

جة ل مرإ/جفيصلجب جس يل  جة مةسح ج5
جة تمكيح اج ة لس فآااض ج سممج

اض جلس إجارةمشج
كمسمجة مةسح ج

جة س بضم

ة م يإجة تمايذ ج
 لسل امجة مةسح ج

جة س بضم

بس   مي إج
ج مرسمجم ه

ل سستيمجارةمشج
جةال ل

لريمجا هجلصمعجر لزشج  لأس الاج
جة خايامجب  مي ض

اض جلس إجارةمشجكمسمج
جة مةسح جة س بضم

ج6
جةألست ذ/جف رجب جثمي  جة ثمي  

ج سممجة تمكيح اج ة لس فآااض ج
جاض ج سممجة لمةسعم

اض جلس إجارةمشج
كمسمجةسلماج

جة يل لم
ج

بس   مي إج
جارةمشجةال ل

جاض جلس إجارةمشجم ركج
اض جلس إجارةمشج ة عض ج
جة لمتربجكمسمجة سبإجةال  يم

ج7
جبمة يهجب جابرجة عزيزجة ل م اة ل مرإ/ج

جم يإج سممجة تمكيح اج ة لس فآا
جة لمةسعماض ج سممج

لستك مج
ةالستمةتيسي اج

ج ة تس يق

جا هجة تس يقلريمج
 سط عجةالال لجف ج
جةالتص الاجة سع ريم

بس   مي إج
ج مرسمجسيل  يم

 سط عججا هجة تس يقلريمج
جةالال لجف جةالتص الاجة سع ريم
اض جلس إجارةمشجةسلماج

جة يل لم

ج8

جةألست ذج/جلب مكجب جس بمجة لحيلير
ج  تس ار(للثلج)ة لؤسسمجة ع لمج

جم يإج سممجة لمةسعم
جاض ج سممجة تمكيح اج ة لس فآا

لريمجا هجلستبج
سسمتيمجج–ة لح ف ج

جلس إجةالرةمش
جلريمجارةمشجة تط يم

بس   مي إج
جارةمشجةال ل

ل سستيمجارةمشج
جةال ل

لستك مجغيمجلتامغجف جرمةس اج
ا رشجة  يس مج جة سر ئج ة 

لعيرج لح ضمج لرمبج ل ةرج
جة تسميمجب ألحس ءةإلرةمشجف جس ي اج

ج9
جسط هجب جا لمجة حمب ةألست ذ/ج

جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تأليم اجةالستل ايم(
جاض ج سممجة لمةسعم

لريمجا هج إلرةمشج
ة ع لمج  لت بعمج
ب  لؤسسمجة ع لمج

  تأليم اج
جةالستل ايم

لستك مجه م م ج
ب  لؤسسمجة ع لمج
ج  تأليم اجةالستل ايم

بس   مي إج
جه م  
ارةمشجل سستيمج
جةال ل

لستك مجه م م جب  لؤسسمجة ع لمج
ج  تأليم اجةالستل ايم

ب حثجه م م جب  لؤسسمجة ع لمج
ج  تأليم اجةالستل ايم

جةألست ذ/جس  رجب جابرجة عزيزجة مكيرج10
ارشجلم صبجهي ريمجف ج ة لريمجة ع هج)ة لريمجة ع ه(

جكمسمجس بك
بس   مي إج
جمي ضي ا

جسممجف جكمسمجس بكجج27
 حتفجت ميخ جلريمجا هجج2008ل ج

جةسلماجة يل لم
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 من خارج المجلس أعضاء اللجان .ب

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

ج1
ةألست ذ/جابرجةهللجب جابرج

جة محل جآلجة كيخ

ة لريمجة ع هج  ك   ج
ة ل  يمج)ة لؤسسمجة ع لمج
 لستكافجة ل كجفيصلج
ة تخصص ج لمسزج

 ةألبح ث(

ة لريمجة تمايذ ج  ك   ج
ة ل  يمج)ة لؤسسمجة ع لمج
 لستكافجة ل كجفيصلج
ة تخصص ج لمسزج

جةألبح ث(

لريمجة لمةسعمجة رةخ يمج
ة س قجة ل  يمجة سع ريمج

ج)ترة ل(

ج

ل سستيمجلح سبمج
رةمش ج ة 

 بس   مي إجلح سبم

اض جس بقج  سممجة لمةسعمج
بكمسمجلم فعجة س بضمج)كمسمج

جلس  لمجلغ سم(

اض جلس إجارةمشجكمسمج
 ة س بضمجة ر  يمة تخصص ج

جة كمسماض ج سممجلمةسعمجف ج
ج ألر يمة  طميمج  كمةءجة ل حرج

  ةالس زشج ة لست زل اجة طبيم

اض ج سممجلمةسعمجف جكمسمج
 ة عيسفجة س بضمججابرجة  طيف

اض ج سممجةالستثل مج
بلستكافجة ل كجفيصلج

 ة تخصص ج لمسزجةالبح ث.

مر قجاض جلس إجةرةمشجص
 ةريهجة عس م .ج
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 اإلدارة التنفيذية .ج

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

جة لريمجة ع هجة مكيرجابرجة عزيزس  رجب ج 1
ارشجلم صبجهي ريمجف ج

جكمسمجس بك
جبس   مي إجمي ضي ا

جسممجف جكمسمجس بكج27
 حتفجت ميخ جلريمجج2008ل ج

جة يل لما هجةسلماج

جلريمجا هجة ل  يمج تسميمجة لع  ل اجلحلرجب جةحلرجة عل ر ج2
جلريمجة خزيممج ة تخطيط
ف جكمسمجةسلماج

جة يل لم

جبس   مي إجلح سبم
جل سستيمجارةمشجةألال ل

 SOCPAزل  مج
جCVAزل  مج

جسممجة لس لجة بمس ج22
جسم ةاجصم امجةالسلماج8

جلريمجة لصمعجب جابمة يهجة س ي هجابرجةهللج3
ف ججارشجلم صبجارةميم

جكمسمجةسلماجة يل لم
جسممجف جصم امجةالسلماج24جبس   مي إج مرسمجصم ايم

ج4
جابرجة عزيزلحلرجب ج

جة سعير
جلريمجة لمةسعمجة رةخ يم

ف جكمسمججلمةسعجتمايذ 
جس بك

بس   مي إجلح سبمج
)س لعمجة ل كجسع ر(ج
ح صلجا فجك  رشج
MMT & FXD & 

KPIS Cج
جاض جة سلعيمجةأللميسيم

يمجة سع ريمج ة سلع
ج  لمةسعي جة رةخ يي 

سممجف جكمسمجس بكجج14خبمشج
ل جبي جارةمشجة خزيممج)م يإجهسهج

رةمشج ةالستثل مجة مسر (،ج ة 
رةمشجة لمةسعمجة رةخ يمج ةاللرةر،ج ة 

 )لمةسعجتمايذ (
سم ةاجف جكمسمجةسلماجج9

جة يل لم

ف ججلريمجارةمشجة ل ةرجلريمجا هجة كؤ  جة تس ميمجب جلحلرجة م يصمجابرجةهللج5
جكمسمجةسلماجة يل لم

سممجف جكمسمجةسلماجج18جصم ايمجبس   مي إج مرسم
جة يل لم

جلريمجة ل ةمرجة بكميمجاثل  جب جا  جة حلرج6
لريمجتط يمجة ل ةمرج

ف جكمسمججة بكميم
جةسلماجة يل لم

سممجف جكمسمجةسلماجج20جبس   مي إجا هجةستل ع
جة يل لم
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الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواا في مجالس ادارتها أسماء  .د
 الحالية والسابقة او من مديريها.

مسل ءجة كمس اجة ت جيس  جاض جلس إججةسهجة عض 
ةإلرةمشجاض ًةجف جلس  إجةرةمةت  جة ح  يمج

جة جل جلريمي  

رةخلج
ة لل سم/ج
خ مجج
جة لل سم

ة س م م جة سي  ج
)لس  لمجلرمسم/ج
لس  لمجغيمج
لرمسم/جذةاج
لسؤ  يمج
جلحر رش/...(

مسل ءجة كمس اجة ت جيس  جاض ج
لس إجةإلرةمشجاض ًةجف جلس  إج
جةرةمةت  جة س بسمجة جل جلريمي  

رةخلج
ة لل سم/ج
خ مجج
جة لل سم

ة سي  جة س م م ج
)لس  لمج
لرمسم/ج

لس  لمجغيمج
لرمسم/جذةاج
لسؤ  يمج
جلحر رش/...(

ةألليم/جتمس جب ج
لحلرجب جابرج
ة عزيزجب جتمس ج

 آلجسع ر

ججججكميكجرجلسل امجة ث لمشجة ر  يم

ججج كميكجرجكمسمجة لست  جة لحر رش

ججج كميكجرجكمسمجة ط  فج الستثل مج ة سي حم

ةألليم/جس ط  جب ج
لحلرجب جسع رج
 ة سبيمجآلجسع ر

جلس  لمجلرمسمجرج  سامجة طي ملسل امججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا 

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة رمعجة عمب 

ةألليم/جم يفجب ج
س ط  جب جلحلرج
ب جسع رجة سبيمج

 آلجسع ر

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا ج
ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجزي جة سع ريمج التص الاج

ججج كميكجرجكمسمجة ا مةب ج  بتمجسيل  ي ا
ججج كميكجخجة كمسمجة س يتيمجة صيميم

ججج كميكجرجكمسمجتمةبطج الستثل مج ة تمليم
ججج كميكجرجكمسمجز  مجة ميفج

ججج كميكجرجلؤسسمجةكب لجة عمبج  لس  الا
ججج كميكجرجلؤسسمجة لك ميعج  لس  الاجة اميمج)ةيتك(

ة ل مرإ/جفيصلج
ب جس يل  ج

 ة مةسح 

 كميكجرجر لزشج  لأس الاجة خايام كميكجرجلسل امجة مةسح جة س بضم

 كميكجرجلسل امجة مةسح ج الستثل م كميكجرجكمسمجةألسي لجة س بضم

ةألست ذ/جف رجب ج
 ثمي  جة ثمي  

 كميكجرجكمسمجلم يمجمسرج  تس مشج ة   ةزهجة طبيم كميكجرجة كمسمجة لتخصصمجإلمت ججة بالستيك
 كميكجرجكمسمجة ل سمجة كمهيم كميكجرجلؤسسمجف اج  تس مش

ججج كميكجرجةأل لج  حمةسمجةأللميمكمسمجة ح مإج
ججج كميكجرجة لرميمجة خ صم

ججج كميكجرجكمسمجحم  جة سع ريم
ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجم ركج

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة سبإجةال  يمج
جغيمجلس  لمجرجة كمسمجة سيلي  يمجة سع ريم

جلرمسم
ججج

ججج ه.هذ.جرج ة طب امج ة مكملؤسسمجة سزيمشج  صح فمج
ججج كميكجرجكمسمجلسي جس بيت لج

ججج كميكجرجكمسمجف رجثمي  جة ثمي  ج  لمتس اجة سيلي  يمج
ججج كميكجرجكمسمجس راج  لس  الاج

كمسمجف رجثمي  جة ثمي  ج الستثل مج
جة صم ا 

ججج كميكجر

ججج كميكجرجكمسمجليزجة خ يأ
ججج كميكجرجة كمسمجة اميمج  بالستيك
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بمة يهجاة ل مرإ/ج
ب جابرجة عزيزج

 ة ل م 

جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا ججج

جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجةالتص الاجة سع ريمججج

س  رجب جابرج
 ة عزيزجة مكير

جذ.ه.هجرجكمسمجة بيم م جذ.ه.هجرجكمسمجلمتس اجصم امجةالسلما
جذ.ه.هجرجكمسمجةب جحي  جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجةسلماجح  ل

جذ.ه.هجرجكمسمجحريرججج
جذ.ه.هجرجكمسمجس بت مكججج
ة كمسمجة ع  ليمج  كح ج ة مسلجججج

(ISTC)ج
جذ.ه.هجر

جذ.ه.هجرجكمسمجةب جمكرججج
سط هجب جا لمج

 ة حمب 
جلس  لمجلرمسمجرج  بتم سيل  ي اجكمسمجة صحمةءجلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة غ زج ة تصميعجةال  يم

ج

 

 

 طلبات الشركة لسجل المساهمين -ج

 سبب الطلب تاريخ طلب 
 اعمال الجمعيةج31-01-2017
 اعمال الجمعيةج26-02-2017
 الجمعية العامةج27-02-2017
 اعمال الجمعيةج12-11-2017
 الجمعية العامةج25-12-2017
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 ة كمسم. ذهجةألس هجل كجة لؤسسمجة ع لمج  تس ارج الجيل كجةألست ذ/جلب مكجة لحيليرجم جمس هجل جمس هج (1)
 ة حمب جم جمس هجل جمس هجة كمسم.ج ذهجةألس هجل كجة لؤسسمجة ع لمج  تأليم اجةالستل ايمج الجيل كجةألست ذ/جسط هجب جا لم (2)

جمر ةاجري جألاض ءجلس إجةإلرةمش.ج*ججالجت سرجججججج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

وكذلك في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة حقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصلحة و  -ح
جبنائهم القصر.أزوجاتهم و 

 التغير خالل العام األسهم في نهاية العام األسهم في بداية العام الســـــم

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

ج0ج0ج%0.0170ج34,500ج%0.0170ج34,500 األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

ج0ج0ج9.8938%ج20,034,967ج9.8938%ج20,034,967 األمير/ ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير

ج0ج0ج0.0007%ج1,500ج0.0007%ج1,500 األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

ج0ج0ج0.0005% 1,000ج0.0005% 1,000 ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير نايف بن األمير/

ج0ج0ج0.0005% 1,000ج%0.0005 1,000 بن سـليمان الراجحـــيفيصل  /المهندس

ج0ج0ج%0.0007ج1,500ج%0.0007ج1,500 األستاذ/ فهـــد بن ثنيـــان الثنيـــان

%.04990ج101,000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم المهندس/ %.04990ج101,000  ج0ج0 

 المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها 
ج0ج0 %5.5385 11,215,493 %5.5385 11,215,493 (1) المحيميداألستاذ/ مبارك بن جابر 

 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية ويمثلها
 (2)سطام بن عامر الحربي األستاذ/ 

 0 0ج0.0005% 1,000ج0.0005% 1,000

 ستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيدألا
 المدير العام وعضو مجلس اإلدارة()

ج0ج0ج0.00168%ج34,000ج0.00168%ج34,000

 محمد أحمد العمودي /األستاذ
 المعلومات( وأنظمة)مدير عام المالية 

ج0ج0ج0.0001%ج150ج0.0001%ج150
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 عشر: إقرارات الشركة ثالث

جب آلت :جة كمسمتسمجارةمشج

جب  كسلجة صحي .م جسسالاجة حس ب اجُماراج .1
 . ُمَاذجباع  يمم جم  هجة مه بمجة رةخ يمجُمارجا فجمسإجس يلمج .2
 .ف جهرمشجة كمسمجا فجل ةص مجمك ط  ككجيذسمججم مم جالجي سرج .3
 الجي سرجم جاسرجفي جلص حمجس  ميمجألحرجماض ءجلس إجةإلرةمشجم جةإلرةمشجة تمايذيم. .4
 (...جا خ...ججس هجة ل  اي مج-ة سم ضجج–جةالرخ م ص   جة ل  اي جلث لج)مك    جاةستثل مةاجم جةحتي طي اجتهججميم سرجتالج .5
 سزةءةاجلام ضمجا فجة كمسمجف جة لستسبلجة سميبجم جة بعير.جم الجت سرجميمجاس ب اج .6
م جهي رجةحتي طيمجلام ضررررررررمجا فجة كررررررررمسمجل ج ي مجة سرررررررر قجة ل  يمجم جل جميمجس مجاكررررررررمةفي جم ججاس ب اجم جسزةءةاالجت سرجم ج .7

 تم يليمجم جهض  يمجمخمئ.
 ماراجة س ة هجة ل  يمج  كمسمج فسً ج  لع ييمجة لح سبيمجة ص رمشجا جة  ي مجة سع ريمج  لح سبي جة س م ميي . .8
ة مكرررريرجاضرررر يمجلس إجارةمشجكررررمسمجةسررررلماجح  لج ة ت جتعللجف جماإججزابرجة عزييكررررغلجلريمجا هجة كررررمسمجةألسررررت ذ/جس  رجب ج .9

 تهجمخذجة ل ةفسمججسللثلج كررمسمجةسررلماجة يل لمجسل جيكررغلجاضرر يمجف جكررمسمجلمتس اجصررم امجةالسررلماجة مكرر طجة لم فإج  كررمسم
 ل جة سلعيمجة ع لم.

ةمشج سب مجة تمايذيي ج)ارةجماضرررررر ءجلس إجةإلرالجت سرجم جلصرررررر حمجف جف مجةألسرررررر هجذةاجةالحسيمجف جة تصرررررر ياجتع رجألكررررررخ صج .10
  مهمب   ه(.

ل  يمجتع هريمج حس قجاستت بجتع رجألاضرررررر ءجلس إجةإلرةمشج سب مجة تمايذيي ج مهمب   ه،جف جمسرررررر هجم جج م مةقجالجت سرجم جلصرررررر حمج .11
 .ذ جاالهمجة سر لجة خ صجبأطمةفمر ةاجري جة كمسم،جس ئجل ج مرجف ج

ري جه ب مج  تح يلج م جم مةقجل  يمجتع هريمجم جلذسمةاجحقجمستت بجم جحس قجلكررر ب م،جمصررررمت  جم جلمحت  جة كرررمسمجالجت سرجمر ةاج .12
 ه.2017خاللجة سممجة ل  يمج

الجت سرجمال لجم جاس رجتلثلجة كرررررمسمجطمفً جفي  جم جس  جفي  جلصررررر حمجألحرجماضررررر ءجلس إجةإلرةمشجم جة م يإجة تمايذ جم جة لريمج .13
 (.مطمةفجذ جاالهممةبعً ج)ف جة بمرججذسمج(جماالهج جل 9 مرجف جة اسمشج)جس ئجل  جكخصجذ جاالهمجبأ جلم ه،جة ل   جم جأل

،جم جحس قجةستتر بلر  يرمجتعر هرريرمجم جلرذسمةاجحقج م مةقججالجت سررجم جحس قجتح يرلجم جمستتر بجبل سربجمر ةاجري جهر ب رمج  تح يرل .14
 لك ب مجمصرمت  جم جلمحت  جة كمسم.

 . الستمرةرم جكمةءجم جا غ ءجل جس مبجة كمسم،جأل جمر ةاجري جه ب مججةستمرةرالجي سرجم ج .15
 تم زلجبل سب جمحرجماض ءجلس إجةإلرةمشجم جمحرجسب مجة تمايذيي جف جة كمسمجا جم جمةتبجم جلس فأش.جةتا قالجت سرجم جتمتيب اجم ج .16
 تم زلجبل سب جمحرجة لس  لي جا جم جحس قجف جةألمب ح.جةتا قم جتمتيب اجم جالجت سرج .17
 .الجت سرجمس هجم جمر ةاجري جص رمشج كمسمجت بعم .18
 الجي سرج رئجة كمسمجمس هجخزيممجلحتا جب  . .19

ج

ج

ج



 
28 / 32 

  
 2017التقرير السنوي 

 

جراءات نظام الرقابة الداخلية رابع  عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وا 

 تهجج،ه2017ةاتلراجخال  جخطمجة لمةسعمجة رةخ يمج  ع هجج(جةستل ا ا،5)جه2017ف جة ع هجة ل   جج سممجة لمةسعمجة رةخ يمجاسرا

ح لجج  ت سي  تج ماطاة مصرررررفجسرررررم  ج ة م    ج تس ميمجة لمةسعمجة رةخ يمجة تس ميمجة خ صرررررمجبا ا يمجم  هجة مه بمجة رةخ يمجةسرررررتعمةضج

سل جه لاجة  سممجب  لصرر رهمجا فجج، لت بعمجتمايذجةإلسمةءةاجة تصررحيحيمجة  ةمرشجفي  ةغاله  ج  عللجا فجة لالح  اجة  ةمرشجف جة تسميمج

ة ت صررريمج لس إجةإلرةمشج تهجخاللجة ع هجج،هج م صررراجب اتل ر  جل جهبلجلس إجةإلرةمش2017ة س ة هجة ل  يمجة مبعجسرررم يمج ة خت ليمج  ع هج

ج.بتعيي جة لح سبجة س م م ج  كمسم

ة لمةسعمجة لك مجا ي  جضعاً جس  ميً جف جم  هجة ضبطجة رةخ  ج  كمسم،ج س ماجُسلجة لالح  اجتصبجبكسلججتس ميمجال ي ا   هجت  م

م يس جف جلس الاجتحسي جةألرةءج تاعيلجة ر ة مجة تكغي يمج مفعجسا ءت  ج تمسيقجااله اجتس ل يمجبي ج ذهجةألس زش،ج ةستسل لجت ثيقج

ا فجم  هجة ضبطجة رةخ  جف جة كمسمج ةستغاللجة ل ةمرجة لت حمجمفضلجةستغالل،جسل جيس هججاسمةءةت  ج ذ كجب رفجاضا ءجلزيرجل جة س ش

لمةهبجة حس ب اجة خ مس جبعل يمجتس يهج  ذةجة م  هجضل جل لمجلمةسعت ج  بي م اجة ل  يمجة خت ليمج  كمسمج تلسيم جل جةالطالعجا فج

ج يمج  اتمشجة ل  يمجلحلجة احص.س فمجلح ضمج سممجة لمةسعمج تس ميمجارةمشجة لمةسعمجة رةخ

ج

ج

ج

ج

ج
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 النتائج المالية: عشر خامس

ج:ه2017جا هجا فجه2013ا هجمعمضجفيل جي  جل خصً ج  مت  أجة ل  يمجا جة اتمشجل ج
ج

 األصول والخصوم وحقوق الملكية )قائمة المركز المالي(قائمة  .1
ج)ة سيلمجبآالفجة مي الا(ججججججج

 م2013 م2014 م2015 (1) م6201 م2017 بيــان
 1,838,837 1,881,207 1,404,265 1,400,155 1,270,914 أصول متداولة

 2,423,808 2,198,280 2,576,664 2,261,087 3,387,935 أصول لير متداولة

 4,262,645 4,079,487 3,980,929 3,661,242 4,658,849 مجموع األصول
 293,773 280,676 233,887 187,608 188,055 خصوم متداولة

 10,378 - - - 950,000 قروض طويلة األجل
 65,136 66,893 66,282 73,634 80,817 خصوم لير متداولة
 369,287 347,569 300,169 261,242 1,218,872 مجموع الخصوم
      حقوق المساهمين

 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 رأس المال
 883,970 1,038,078 1,169,356 1,270,185 1,306,820 احتياطيات

ج--ج--ج--ج(4,888)ج(11,014) خسائر اكتوارية
 136,372 75,385 26,885 11,760 (600) مكاسب لير محققة من الستثمارات

 848,016 593,455 459,519 97,943 119,771 أرباح مبقاه
 3,893,358 3,731,918 3,680,760 3,400,000 3,439,977 مجموع حقوق المساهمين

 4,262,645 4,079,487 3,980,929 3,661,242 494,658,8 حقوق المساهمين والمطلوبات
 30 ذ كجحسبجايض حجة لح سبجة س م م جمههجج2016تهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج (1)

ج

 

ج
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 قائمة الدخل .2

 )ة سيلمجبآالفجة مي الا(
 م2013 م2014 م2015 (1) م6201 م2017 بيــان

 1,541,857 1,328,872 1,311,065 1,125,011 748,255 صافي المبيعات

 (660,825) (616,660) (574,620) (654,947) (556,598) تكلفة المبيعات

 881,032 712,212 736,445 470,064 191,657 مجمل الربح

مجموع المصاريف اإلدارية 
 ةوالتسويقية والعام

(61,439) (60,687) (79,526) (71,502) (70,973) 

 86,174 70,135 (5,205) (22,494) 8,612 إيرادات أخرى

 (26,000) (40,000) (36,500) (29,018) (29,742) الزكاة الشرعية

 870,233 670,845 615,214 357,864 109,088 صافي دخل السنة

 4.30 3.31 3.04 1.77 0.54 ربحية السهم

 30بجايض حجة لح سبجة س م م جمههج ذ كجحسج2016(جتهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج1)
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  سياسة الشركة في توزيع األرباح: عشر سساد

ة سي  مجة الزلمج   ف ءجتعتلرجسي سمجة كمسمجف جت زيعجممب ح  جة ص فيمجة سم يمجا فجل ج مرجب  م  هجةألس س ج  كمسمج لرئجت فمج

ج  كمسم،جحيثجيتهجت زيعجةألمب حجا فجة مح جة ت   :جةالستمةتيسيم ة لكم ا اججةالستثل مةابسرةرج

(جل جةألمب حجة ص فيمج تس ي جةحتي ط جم  ل ج يس زج  سلعيمجة ع لمجة ع ريمج هفج ذةجة خصهجلتفجب غج%10يسمبجاكمشجف جة ل  مج) .1

بجمسبمجلعيممجل جص ف جةألمب حج تس ي جةحتي ط جةتا ه ج)اض ف (ج يس زجتسميجة لرف ع،(جل جممإجة ل لج%30ةالحتي ط جة لذسمج)

ج– ة لعرةاججة ث بتميخصصجألغمةضجلحررشجلم  ج ا فجسبيلجة لث لجالجة حصمجلس ب مجةيمجةمخا ضجة ج ب طجف جهيلمج)ةألص لج

جة سلعيممخمئ(جة جم جغمضجةخمجحسبجل جتسممهجج–ةالستثل مجج-لخز  جة ل ةرجتحاجة تكغيلجة جة ل ةرجة خ هج–لخز  جهطعجة غي مج

 ة ع لمجة ع ريمج  لس  لي .

 هجتسل جممب حججاذة(جل جممإجة ل لجة لرف ع،ج%5)ب  ل  مجي زعجل جة ب ه جبعرجذ كجحصمجم  فجل جةألمب حج  لس  لي جلسرمة  جخلسمج .2

 ةاجة س رلم.سممجل جة سم ةاجبت زيعج ذهجة حصم،جفالجيس زجة لط  بمجب  جل جممب حجة سم ج

 مير ل(ج سلجاض .جم ف)خلسل  مجج500,000(جل جة ب ه جة لس فأشجماض ءجلس إجةإلرةمش،جبل جالجيتس  زج%10مبجاكمشجف جة ل  مج)يس .3

 ي زعجل جة ب ه جبعرجذ كجحصمجاض فيمجل جةألمب حجا فجة لس  لي . .4

  طي اجمخمئ.يس زج  سلعيمجة ع لمجبم ءجا فجةهتمةحجلس إجةإلرةمش،جة جتسممجتس ي جةحتي .5

 سيايمجة تصمفجفيل جتبسفجبعرجذ كجل جةألمب حجبل جيحسقجلص حمجة كمسم.جةإلرةمشتسممجة سلعيمجة ع لمجبم ءجا فجةهتمةحجلس إج .6

ذةيستخرهجةالحتي ط جة م  ل جف جتغطيمجخس  مجة كمسم،جة جزي رشجممإجة ل ل،ج .7 (جل جممإجة ل لجة لرف ع،ج%30س  زج ذةجةالحتي ط ج)ج ة 

مجة ع لمجة ع ريمجة جتسممجت زيعجة زي رشجا فجة لس  لي جف جة سم ةاجة ت جالجتحسقجفي  جة كمسمجةمب حً جص فيمجتسا ج ت زيعجس زج  سلعي

 ة مصيبجة لسممج  هجف جم  هجة كمسمجةألس س .

لص حمجة كمسم.جيس زججل جةألمب حجبل جيحسقتسممجة سلعيمجة ع لمجبم ءجا فجةهتمةحجلس إجةإلرةمشجسيايمجة تصمفجفيل جتبسفجبعرجذ كج .8

بعجسم  ج فس ج  ض ةبطجة ص رمشجا ج ي مجة س قجة ل  يم،جمجج  كمسمجت زيعجممب حجلمح يمجا فجلس  لي  جبكسلجسم  جة جمصفجسم  جة 

  ذ كجبم ءجا فجتا يضجص رمجل جهبلجة سلعيمجة ع لمجة ع ريمج لس إجةإلرةمشجبت زيعجممب حجلمح يم.

ج

ج
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 م كالتالي:2017العامة الغير العادية السادسة عشر بتوزيع أرباح للمساهمين فقد تم التوزيع خالل عام باإلشارة إلى قرار الجمعية 
ج

جت ميخجة ت زيعجاسل   جة لب غجة ل زعج)لاير(جة مسبمجحصمجة س هجة  ةحرج)لاير(جة اتمش

ج2017-03-19ج50,625,000ج%2.5ج0.25 2016الربع الرابع 

 

ج---

ءجم ج لس إجةإلرةمشجاذجيكسمسهجا فجة ثسمجة غ  يمجة ت جم  يتل هجاي   ج ة ت جيسرم  ج يعتزجب  ،جيت س جا فجةهللجة ع  جة سريمجبخ  صجة را 

،ج    جا رهجةأللي جم  بجم يإجلس إجابرجة عزيزخ رهجة حملي جة كمياي جة ل كجس ل  جب جيحا ج  ذهجة بالرجه  رجلسيمت  ج ملزجم ضت  ج

 م جي فس هج حس لتم جة مكيرشجا فجل جفي جخيمج ذةجة  ط ج،جابرجة عزيزة  زمةءج زيمجة رف عجص حبجة سل جة ل س جةألليمجلحلرجب جس ل  جب ج

جل  ج ة ساله. ة ل ةطمي .جسل جمرا هجسلجكأم جم جيحا ج ذهجة بالرج يسمب  جسلجلسم هج م جيريهجا ي  جمعلمجةألل ج ةأل

خالصجف جسبيلجة لح ف مجا فججفسل جيت س جلس إجةإلرةمشجب  كسمج ة تسريمجا  سليعجة ع ل ي جب  كمسمجا فجل جبذ  هجل جاللجس رج ة 
ج تسرل  .ةستلمةمجةزر  مجة كمسمج

ج

 .واهلل ولي التوفيق

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهو 

 

 مجلس اإلدارة


