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 أعضاء جملس اإلدارة

 

  

 رئيس اجمللس  سعودصاحب السمو املليك األمري عبد العزيز بن مشعل آل 

 انئب رئيس اجمللس  الراحجي سلاميناألس تاذ/ فهد بن 

 عضو  األس تاذ/ سعيد بن معر العيسايئ

 عضو  األس تاذ/ محمد بن عبد هللا اخلرجيي

 عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي  ادلكتور/ أمحد بن عبده زقيل

 عضو  عبد هللا السنيدياملؤسسة العامة للتقاعد وميثلها األس تاذ/ أمني بن 

 عضو  وميثلها  األس تاذ/فهد بن صاحل العجالن الاجامتعيةاملؤسسة العامة للتأمينات 

 عضو  العامة وميثلها األس تاذ/ تريك بن مساعد املبارك الاستامثراتصندوق 

 عضو  محد الراشد  بن وميثهل األس تاذ/ إبراهمي الاجامتعيةبنك التمنية 

 عضو  العزيز بن سلامين الراحجياألس تاذ/ عبد 

 عضو  املهندس / رايض بن عبد الرمحن صاحل أاب اخليل 
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 لكمة انئب رئيس جملس اإلدارة

 املسامهون الكرام 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .... وبعد ،،

م عام التفاؤل املشوب ابلتحدي ، حيث شهدت أسعار األمسنت اس تقرارا وشهد السوق احمليل بوادر انتعاش مدفوعًا ابملشاريع  2019اكن عام  

 %3ل يعاد العمالقة املتوقعة يف مزيانية اململكة عىل ضوء اس تقرار أسعار النفط يف األسواق العاملية ، ونتج عن ذكل ارتفاع يف الطلب احمليل مبا

أسفرت عن زايدة يف صايف أرابح الرشكة للعام  2017تقريباً مقارنة ابلعام املايض . ولكن اسرتاتيجية الرشكة الاستباقية واليت مت وضعها يف عام 

 مقارنة ابلعام املايض وهلل امحلد . %180م بنس بة 2019

ىل جائزة أفضل مصنع أمسنت يف مؤمتر عاملي يف برلني ابملانيا . كام قامت كام توجت الرشكة هذا العام إجنازاهتا حبصولها يف شهر أكتوبر املايض ع

نشاء "املركز الرشكة مببادرة وطنية هتدف من وراهئا إىل توطني املعرفة والوظائف الفنية يف قطاع األمسنت احمليل أوالً واإلقلميي اثنياً من خالل إ

 ركية أكرب الرشاكت العاملية املطورة لتقنيات صناعة األمسنت ومعداهتا.اة إف إل مسيدث ادلمن" برشاكة إسرتاتيجية مع رشكللتدريب املعريف لألمسنت

ادر أود التأكيد عىل الزتام رشكة إمسنت ينبع وحرصها عىل تنفيذ برانمج التوطني واس تقطاب الكفاءات الوطنية والعمل عىل تطوير وتدريب الكو 

 لية اجملمتعية .ؤوس مترت الرشكة يف دمع برانمج املساململكة ، إضافة إىل ذكل االسعودية متش ياً مع س ياسة وتوجهيات حكومة 

كة عىل يرسين هبذه املناس بة أن أنهتز الفرصة بأمسي وبأمس مجيع أعضاء اجمللس وابلنيابة عن املسامهني ابلشكر والتقدير مجليع العاملني ابلرش 

يف حتقيق هذا املس توى من النتاجئ . نسأل هللا العيل القدير أن يوفقنا يف تأدية هذه الامانة  املس توى املمزي يف اإلداء واذلي نتج عنه جناح الرشكة

 امللقاة عىل عاتقنا وأن حتوز النتاجئ عىل رضامك . 

ه من دمع ورعاية وختاماً يتقدم أعضاء جملس اإلدارة ابلشكر والتقدير والعرفان حلكومة خادم احلرمني الرشيفني و ويل عهده الامني عىل ما يقدمون

 وتشجيع .

م . وحنن عىل اس تعداداً اتم لتلقي 2019ابلنيابة عن جملس إدارة إمسنت ينبع ، يرشفين أن أضع بني أيدمك التقرير الس نوي عن نتاجئ الس نة املالية 

 اس تفساراتمك وأرائمك ملا فيه فائدة ومصلحة الرشكة بأذنه تعايل .

                                        

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ،،،

 

 فهد بن سلامين الراحجي                                                  

 انئب رئيس جملس اإلدارة                                                                                         
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 حملة عن الرشكة

مك ويقع مبىن اإلدارة  70الرشكة مبحافظة ينبع مبنطقة رأس بريدي عىل ساحل البحر األمحر ما بني مدينة ينبع ومدينة أملج، ويبعد عن مدينة ينبع حوايل يقع مصنع 

 العامة للرشكة مبحافظة جدة

 إنشاء املصنع

 ( طن لكنكر يومياً.3.000جافني تصل طاقهتام اإلنتاجية إىل )م بواسطة فرنني 1979م، وبدأت معليات التشغيل عام 1977تأسست رشكة إمسنت ينبع عام 

 التوسعة األوىل

( 4.000( طن لكنكر يومياً لرتتفع الطاقة اإلنتاجية الاكمةل للمصنع إىل )1.000م بإنشاء الفرن اجلاف الثالث بطاقة إنتاجية )1985متت التوسعة األوىل للمصنع عام 

 م.2016ليون طن لكنكر س نواًي وقد مت إيقاف هذه اخلطوط هنائياً يف عام ( م 1.2طن لكنكر يومياً مبا يعادل )

 التوسعة الثانية

( 7.000م بإنشاء خط إنتاج رابع يعترب الفرن األكرب من نوعه يف الرشق األوسط يف ذكل الوقت بسعة )1999رشعت الرشكة يف رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع يف عام 

طن لكنكر يومياً، ليصبح  1.500م بزايدة الطاقة اإلنتاجية للخط الرابع مبقدار 2005( مليون طن، مث قامت الرشكة يف عام 2.1) طن لكنكر يومياً أي ما يعادل

( مليون 2.7طن يومياً أي ما يعادل ) 9.000م إىل 2016ماليني طن لكنكر س نواًي وقد مت رفع إنتاج هذا اخلط مرة أخرى يف أواخر عام  4اإلنتاج اإلجاميل للرشكة 

 .استامثريةطن بدون أي نفقات 

 التوسعة الثالثة

م، 2012طن من اللكنكر يومياً، وقد بدأ التشغيل الفعيل لهذا اخلط يف عام  10.000م، عزمت الرشكة عىل إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصمميية 2009يف عام 

طن يومياً لتحافظ  12.000م ليصبح 2016ع الطاقة اإلنتاجية للفرن اخلامس يف أواخر عام ماليني طن لكنكر س نواًي، وقد مت رف 7وهبذا أرتفع إنتاج الرشكة إىل 

 ماليني طن عىل الرمغ من إيقاف اخلطوط الثالثة األوىل. 7الرشكة عىل طاقهتا اإلنتاجية مبقدار 
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 الرشكة اسرتاتيجية

ابلرؤية املس تقبلية ووضع خطط  الاهامتممن منطلق حرص الرشكة املس متر عىل التطور والمنو ابإلضافة إىل تعظمي أرابح املستمثرين فقد أولت الرشكة لك 

ماً الاختيار األول لرشاكئنا". اسرتاتيجية ملواهجة التحدايت واخملاطر احملمتةل ومواكبة التطورات الاقتصادية، عليه فنحن ملزتمون بتحقيق رؤيتنا "أن نكون دو 

حميطنا. فثقة مسامهينا حنن ندرك متاماً رضورة املرونة والاس تجابة لتقلبات السوق مع الرتكزي عىل تقدمي منتجات وخدمات تعتين ابلطبيعة البيئية واإلنسان يف 

 عاهتم وحنافظ عىل قمي األداء وتوفري بيئة العمل املثالية والالزتام ابملعايريورشاكئنا تزداد يوماً بعد يوم مما يدفعنا إىل حتمل املزيد من املسؤولية لتحقيق توق

 واملبادرة. بتاكرالاالقمي البيئية ودمع  حرتاموااألخالقية والعناية ابجملمتع 

رشاكئنا يف اإلمداد، وأن نكون عند ُحسن  وقد ضاعفنا هجودان الرامية لتحسني إطار معلنا املهين املعين بتحقيق أعىل معايري اجلودة يف اإلنتاج، وتعزيز ثقة

 ظن جممتعنا نعتين ابلطبيعة واإلنسان يف حميطنا.

 -: ومهناولتحقيق خطتنا الاسرتاتيجية فقد عززان من قدراتنا عىل إدارة اخملاطر، كام طوران العديد من املبادرات السابقة واملس تحدثة 

  الوقود. س هتالكاالتاكليف التشغيلية مبا يف ذكل  تاجية والعمل عىل ختفيضالاس مترار يف حتسني فعالية وكفاءة العمليات اإلن 

 الطاقة التشغيلية. س تغاللالمعليات التصدير  س متراريةادادات الالزمة لضامن القدرة عىل تعزيز القدرة التنافس ية للرشكة ومعل اكفة الاس تع 

  رفع اس تغالل الطاقة احلرارية املهدرة الناجتة عن خطوط( اإلنتاجWHR.واذلي سيسامه بشلك كبري يف ختفيض تاكليف إنتاج الطاقة الكهرابئية ) 

 ابملوارد البرشية ورفع نس بة السعودة وتدريب وتطوير ومتكني الش باب السعودي. الاهامتم 

 .اس مترار دراسات التطوير عىل اكفة األصعدة يف الرشكة 
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 املوارد البرشية

وتطوير رأس  ستامثرابال امسنت ينبع عىل أولوية الاستامثر يف رأس املال البرشي إلمياهنا الوثيق بأن فرص الاس تدامة مرتبطة لطاملا شددت اسرتاتيجية رشكة

 م. 2019املال البرشي للمنظومة. ولتحقيق ذكل فقد أطلقت الرشكة مرشوع التحول للموارد البرشية خالل عام 

( ساعة يف خمتلف اجملاالت 7976( موظف من خمتلف الادارات بإجاميل عدد ساعات تدريبية )256) عدد كام قامت الرشكة خالل العام بتدريب

 وهمارات العاملني ابلرشكة عالوة عىل التعاون مع موردي املواد ومصنعي قطع الغيار من خالل ارسال فنيهيا ملراكزمه التدريبية.  أداءالتخصصية لرفع مس توى 

كة أكرب مركز من نوعه يف العامل العريب والرشق األوسط للتدريب يف اجملاالت املتخصصة بصناعة األمسنت يف موقع ومن خالل مبادرة وطنية أنشأت الرش 

برشاكة اسرتاتيجية مع رشكة إف إل مسيدث ادلمناركية أكرب الرشاكت العاملية املطورة لتقنيات ومعدات  للتدريب مصنعها حتت مسمى املركز املعريف لألمسنت

وراء هذا نت لتوفري أفضل الربامج التدريبية الفنية يف العامل ملوظفينا واملتدربني من قطاعي اإلمسنت العريب واإلقلميي. وال هتدف الرشكة من صناعة الامس 

 املركز إىل الرحب املادي وإمنا إىل املسامهة يف تطوير وتوطني الوظائف الفنية بقطاع األمسنت احمليل واإلقلميي.
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 الحئة احلومكة

 ة احلومكة ابس تثناء بعض املواد الاسرتشادية الغري ملزمة املذكورة أدانه.تلزتم أمسنت ينبع بالحئة حومكة الرشاكت محلاية مصاحل الرشكة واكفة األطراف ذات العالقة وتقوم الرشكة حالياً بتطبيق مجيع بنود الحئ

 املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت رمق
طبق 

 جزئيا
 أس باب عدم التطبيق مل يطبق

 املادة احلادية واألربعون:

حتقيق األهداف الاسرتاتيجية للرشكة وجودة اآلليات الالزمة لتقيمي أداء اجمللس وأعضائه وجلانه واإلدارة التنفيذية س نواًي؛ وذكل من خالل مؤرشات قياس أداء مناس بة ترتبط مبدى  –بناءً عىل اقرتاح جلنة الرتش يحات  –أ( يضع جملس اإلدارة  

د جوانب القوة والضعف واقرتاح معاجلهتا مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. إدارة اخملاطر وكفاية أنظمة الرقابة  ادلاخلية وغريها، عىل أن حتدَّ

 ب( جيب أن تكون إجراءات تقيمي األداء مكتوبة وواحضة وأن يفَصح عهنا ألعضاء جملس اإلدارة واألشخاص املعينني ابلتقيمي.

تس تطيع تطوير أداء اجمللس، وجيب أيضاً أن يش متل تقيمي  واخلربات اليت ميتلكها اجمللس، وحتديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل عىل معاجلة نقاط الضعف ابلطرق املمكنة كرتش يح كفاايت همنيةج( جيب أن يش متل تقيمي األداء عىل املهارات 

 األداء عىل تقيمي آليات العمل يف اجمللس بشلك عام.

 قت الالزم لها.عضاء جملس اإلدارة مدى املشاركة الفعاةل للعضو والزتامه بأداء واجباته ومسؤولياته مبا يف ذكل حضور جلسات اجمللس وجلانه وختصيص الو د( يراعى يف التقيمي الفردي أل

 هـ( يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عىل تقيمي هجة خارجية خمتصة ألدائه لك ثالث س نوات.

د جوانب القوة والضعف واقرتاح معاجلهتا  –من دون أن حيرض رئيس اجمللس النقاش اخملصص لهذا الغرض  –إلدارة غري التنفيذيني تقياميً دوراًي ألداء رئيس اجمللس بعد أخذ وهجات نظر األعضاء التنفيذيني و( جيري أعضاء جملس ا عىل أن حتدَّ

 مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.

  مادة اسرتشاديه 

 الرابعة وامخلسون:املادة 

 جيب أن يكون رئيس جلنة املراجعة عضوا مس تقال-ب
  مادة اسرتشاديه 

 املادة الثالثة والامثنون: 

 :ييل ما – خاصة بصفة – تتضمن أن عىل حقوقهم، وحفظ حاميهتم هبدف أحصاب املصاحل مع العالقة لتنظمي ومكتوبة واحضة وإجراءات س ياسات وضع اإلدارة جملس عىل

 .حتمهيا العقود أو األنظمة تقررها اليت حبقوقهم اإلخالل عند املصاحل أحصاب تعويض كيفية (1

 وأحصاب املصاحل. الرشكة بني تنشأ قد اليت اخلالفات أو الشاكوى تسوية كيفية (2

 .هبم املتعلقة املعلومات رسية عىل واحملافظة واملوّردين العمالء مع جيدة عالقات بناء كيفية (3

 .هبا والالزتام القواعد هذه تطبيق مراقبة اإلدارة آليات جملس يضع أن عىل املصاحل، أحصاب وبني بيهنم العالقة وتنظم السلمية املهنية واألخالقية املعايري مع تتوافق حبيث الرشكة يف والعاملني للمديرين املهين السلوك قواعد (4

 .للرشكة الاجامتعية املسامهة (5

 .تفضيل أو متيزي أي دون من املصاحل أحصاب مع املتبعة واألحاكم وفقاً للرشوط جيري العالقة ذوي واألطراف اإلدارة جملس أعضاء مع الرشكة تعامل أن تأكيد (6

 .منتظم وبشلك املناسب الوقت ويف واكفية حصيحة املعلومات تكل تكون أن عىل أداء هماهمم، من ميكّهنم حنو عىل بأنشطهتم املتعلقة املعلومات عىل املصاحل أحصاب حصول (7

ً  الرشكة يف العاملني معامةل (8  .المتيزي وعدم واملساواة العداةل ملبادئ وفقا

  

مت اعداد بعض 

الس ياسات واعامتدها 

 من قبل اجمللس

 املادة اخلامسة والامثنون: 

 ييل:عىل أن تتضمن بصفة خاصة ما  الرشكة، يف للعاملني واألداء املشاركة وحتفزي تطوير برامج الرشكة تضع
  مادة اسرتشاديه 
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 .املهمة القرارات حمل واملوضوعات املسائل يف الرشكة ومناقش هتم يف العاملني آراء إىل لالس امتع متخصصة معل ورش عقد أو جلان تشكيل (1

ً  أو الرشكة يف أسهامً  العاملني منح برامج (2  .الربامج تكل عىل لإلنفاق مس تقل صندوق سالتقاعد، وتأسي وبرامج حتققها اليت األرابح من نصيبا

 .الرشكة يف للعاملني اجامتعية مؤسسات إنشاء  (3

 املادة السابعة والامثنون: 

 .للمجمتع الاجامتعية والاقتصادية األوضاع تطوير بغرض حتقيقها؛ إىل اجملمتع يصبو اليت واألهداف أهدافها التوازن بني إقامة تكفل س ياسة – اإلدارة جملس من اقرتاح عىل بناءً  – العادية العامة امجلعية تضع
  مادة اسرتشاديه 

 املادة الثالثة والتسعون:

 يلزتم جملس اإلدارة مبا ييل: -أ

 ( بيان التفاصيل الالزمة بشأن املاكفآت والتعويضات املدفوعة للك ممن ييل عىل حدة:4فقرة 

 أعضاء جملس اإلدارة. -أ

 من الرشكة عىل أن يكون من مضهنم الرئيس التنفيذي واملدير املايل. مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعىل املاكفآت -ب

 أعضاء اللجان. -ج

  

مت تطبيق الفقرة أ، ج 

 ومل تطبق الفقرة ب

ألهنا مادة اسرتشادية 

 م1/1/2020حىت : 
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 وخرباهتمجملس اإلدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم احلالية والسابقة ومؤهالهتم 

 املؤهالت العلمية واخلربات العملية الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

  رئيس جملس اإلدارة صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
 املؤهالت العلمية: باكلوريوس.

 إدارة رشكة اجلوف للتمنية الزراعية، عضو جملس إدارة برشكة إمسنت ينبعاخلربات العملية : رئيس جملس إدارة رشكة إمسنت املدينة، رئيس جملس 

  انئب رئيس جملس اإلدارة األس تاذ فهد بن سلامين الراحجي

 م.1983املؤهالت العلمية: باكلوريوس علوم يف اإلدارة الصناعية )جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن( 

للرشكة الوطنية للصناعة والعضو املنتدب. )رشكة مسامهة مقفةل( ومؤسس وعضو جملس اإلدارة املنتدب  اخلربات العملية: انئب رئيس جملس اإلدارة

ة لرشكة مجموعة الراحجي إخوان )رشكة مسامهة مقفةل( وعضو جملس إدارة دواجن الوطنية )رشكة مسامهة مقفةل ( ومؤسس وعضو جملس إدارة الرشك

( ومؤسس وانئب رئيس جملس IMCمي( )رشكة مسامهة عامة( وعضو جملس إدارة الرشكة العاملية للميثانول )السعودية العاملية للبرتوكاميوايت )س بك

( B&K( ومؤسس ورئيس جملس اإلدارة لرشكة بيشوف أند الكين الرشق األوسط )SGNاإلدارة للرشكة السعودية األملانية للمنتجات الغري مغزوةل )

وعضو جملس إدارة سابق يف اجملموعة السعودية لالستامثر الصناعي. )رشكة مسامهة عامة( وعضو جملس إدارة  وعضو جملس إدارة رشكة مشاركة املالية

 سابق برشكة اإلمسنت السعودي )رشكة مسامهة عامة( 

 عضو جملس إدارة األس تاذ سعيد بن معر العيسايئ
 عضو جملس إدارة

 رشكة الصحراء للبرتوكاميوايت

 جامعة ميايم. –باكلوريوس إدارة وهندسة صناعيةاملؤهالت العلمية: 

 جدة )جلنة الس يارات(، عضو جملس إدارة سابق لرشكة س ند للتأمني ومرصف الراحجي. -اخلربات العملية: عضو الغرفة التجارية

 األس تاذ محمد بن عبدهللا اخلرجيي
رئيس جملس إدارة مجموعة 

 اخلرجيي القابضة

رئيس جملس إدارة رشكة املركز 

 العاملي للتجارة واملقاوالت

م، شهادة دبلوم يف التسويق من املعهد العاملي للتسويق، شهادة إدارة التسويق من 1973املؤهالت العلمية: شهادة احلقوق من جامعة القاهرة عام 

 م.2000التغري من جامعة هارفرد عام  ةإدار م شهادة دبلوم يف 1976املعهد العاملي للتسويق. اكمربدج )الوالايت املتحدة( 

 اخلربات العملية: عضوية عدداً من الرشاكت املسامهة واللجان التنفيذية.

 ادلكتور أمحد بن عبده زقيل
الرئيس التنفيذي لرشكة 

 أمسنت ينبع

الرئيس التنفيذي لرشكة أمسنت 

 جنران

م، باكلوريوس 1991ادو للمنامج، قودلن، كولورادو، الوالايت املتحدة األمريكية املؤهالت العلمية: دكتوراه يف اقتصادايت املعادن، جامعة كولور

 م.1984هندسة تعدين، جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية 

أمسنت جنران. مساعد املدير العام –فيذي، الرئيس التنلألمسنتأمسنت ينبع، عضو جملس ادارة املركز املعريف –اخلربات العملية: عضو جملس ادارة

لكية اإلدارة  -إدارة التخطيط الاسرتاتيجي، أرامكو السعودية، أس تاذ املالية والاقتصاد –أمسنت ينبع. إخصايئ ختطيط–للشؤون الفنية واملشاريع

 الصناعية، جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن ابلظهران

 األس تاذ أمني بن عبدهللا السنيدي
مدير عام الاستامثر املايل 

 امللكف
 أخصايئ استامثر مرشف

 املؤهالت العلمية: ماجس تري إدارة اعامل.

للجنة التنفيذية اخلربات العملية: معل يف القطاع املرصيف دلى بنك الرايض، خربة يف إدارة استامثر الرشاكت واألسهم يف إدارة الاستامثر املايل. عضو ا

 ة إمسنت ينبع.وعضو جلنة املراجعة برشك

 األس تاذ فهد بن صاحل العجالن

مدير عام التخطيط 

والتطوير ابلتأمينات 

 الاجامتعية

 أخصايئ استامثر مرشف

م، دبلوم عايل يف العلوم الاكتوارية* من مؤسسة همنا 2000املؤهالت العلمية: باكلوريوس رايضيات، لكية العلوم جامعة املكل سعود، السعودية عام 

م، ماجس تري يف العلوم الاكتوارية واملالية من جامعة كريتن يف أسرتاليا 2003كتوارية ابلتعاون مع املكتب احلكويم الاكتواري الربيطاين عام للعلوم الا

 م2011عام

 راجعة برشكة إمسنت ينبعاخلربات العملية: خربة يف التحليل املايل، الاحصايئ، والاكتواري والتخطيط الاسرتاتيجي. عضو جلنة إدارة اخملاطر وجلنة امل
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 رجل أعامل رجل أعامل األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين الراحجي

 املؤهالت العملية: باكلوريوس إدارة مالية )جامعة األمري سلطان(.

الراحجي لالستامثر القابضة. مؤسس وعضو جملس إدارة يف رشكة راج العقارية  ابإلضافة  احتاداخلربات العملية: مؤسس وعضو جملس إدارة يف رشكة 

 إىل إدارة بعض األعامل اخلاصة.

 رجل أعامل رجل أعامل األس تاذ تريك بن مساعد املبارك
 س حماس بة مالية.يو وراملؤهالت العلمية: باكل

 مجموعة مام الصناعية. /قسم الاستامثر  –اخلربات العملية: مجموعة سامبا املالية 

 املهندس رايض بن عبدالرمحن أاب اخليل
مدير عام الرتاخيص 

 ابلهيئة العامة لالستامثر

مدير عام متابعة الاستامثرات 

 ابلهيئة العامة لالستامثر

 سعود(، دبلوم عايل )جامعة اكمربيدج الربيطانية(.املؤهالت العلمية: هندسة كهرابئية )جامعة املكل 

الصناعي السعودي، مرشف عىل مرشوع التدقيق املايل اخلاص ابملنشآت األجنبية  التمنيةاخلربات العملية: مستشار يف إدارة املشاريع بصندوق 

نة الرتاخيص ابلهيئة العامة لالستامثر، ممثل الهيئة العامة املرخصة من قبل الهيئة العامة لالستامثر، مدير مركز الرايض خلدمات املستمثرين، عضو جل 

 لالستامثر يف جلنة الاعفاءات امجلركية.

 الاس تاذ إبراهمي محد الراشد
مدير عام بنك التمنية 

 الاجامتعية

مدير عام مرصفية األفراد دلى 

 مرصف الراحجي

 املؤهالت العلمية: باكلوريوس علوم حاسب )جامعة املكل سعود(، ماجس تري علوم حاسب )معهد فلوريدا للتقنية(، 

 جامتعية .اخلربات العملية: مدير عام مركز التعامالت اإللكرتونية ) يرُس(  مدير عام التحول التقين مبرصف الراحجي ، مدير عام بنك التمنية الا

 محمد القحطاين*األس تاذ عزيز بن 

 )عضو مس تقل من خارج اجمللس يف جلنة املراجعة(

انئب الرئيس للمراجعة 

 ادلاخلية

رشكة البرتول والكاميوايت 

 والتعدين

)رشكة أرامكو السعودية 

ورشكة الاتصاالت السعودية 

 ورشكة اندك (

 ول واملعادنجامعة املكل فهد للبرت -املؤهالت العلمية: ماجس تري وباكلوريوس يف احملاسبــــة

دير املايل يف رشكة مثلث اخلربات العملية: املدير التنفيذي للمراجعة ادلاخلية يف الرشكة السعودية للتمنية والاستامثر التقين والرشاكت التابعة )تقنية(. امل

ادلاخلية يف اجملموعة السعودية لألحباث الاعامل، انئب الرئيس للمراجعة ادلاخلية رشكة البرتول والكاميوايت والتعدين، مدير تنفيذي للمراجعة 

  ة.والتسويق. مدير تنفيذي للمراجعة ادلاخلية يف )اندك(، مدير مراجعة يف رشكة الاتصاالت السعودية، مراجع داخيل يف رشكة أرامكو السعودي
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 ومؤهالهتم وخرباهتمأعضاء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية والسابقة 
 

 املؤهالت واخلربات الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

 الرئيس التنفيذي لرشكة أمسنت جنران الرئيس التنفيذي لرشكة أمسنت ينبع ادلكتور أمحد بن عبده زقيل

م، باكلوريوس 1991كولورادو، الوالايت املتحدة األمريكية املؤهالت العلمية: دكتوراه يف اقتصادايت املعادن، جامعة كولورادو للمنامج، قودلن، 

 م.1984هندسة تعدين، جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية 

جنران. مساعد أمسنت –، الرئيس التنفيذيللتدريب لألمسنتأمسنت ينبع، عضو جملس ادارة املركز املعريف –اخلربات العملية: عضو جملس ادارة

 -إدارة التخطيط الاسرتاتيجي، أرامكو السعودية، أس تاذ املالية والاقتصاد –أمسنت ينبع. إخصايئ ختطيط–املدير العام للشؤون الفنية واملشاريع

 لكية اإلدارة الصناعية، جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن ابلظهران

 مدير مايل   رشكة صافوال التنفيذي للامليةمساعد الرئيس  أ . أمني عبدهللا البخاري 

 م.2007ماجس تري العلوم يف احملاس بة من جامعة ستيتسون )ديالند، الوالايت املتحدة األمريكية( عام املؤهالت العلمية: 

 م.2004باكلوريوس حماس بة من جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن عام 

املدير املايل التنفيذي برشكة صافوال لألغذية، مدير الش ئون املالية ،  للاملية برشكة إمسنت ينبعمساعد الرئيس التنفيذي اخلربات العملية : :

 مراقب مايل ابلبنك األهيل التجاري،  أخصايئ ختطيط جبامعة املكل عبدهللا للعلوم والتقنية،  القابضة لالستامثروالعمليات التنفيذي برشكة ميثاق 

 PWCتر هاوس كوبرز مدقق حساابت برشكة برايس وو، 

 وليد محمد بغدادي
للموارد البرشية  التنفيذي مساعد الرئيس

 واخلدمات املساندة

مدير إدارة العقود )مدينة املكل عبد هللا 

 (الاقتصادية

 : ماجس تري مكتبات.املؤهالت العلمية

 –املقاوالت  –إدارة املشاريع  -إدارة الرشاكت  -امل خربة طويةل يف جمال صناعة األمسنت والتطوير العقاري )تطوير األعاخلربات العملية: 

  املوارد البرشية واخلدمات املساندة( –املشرتايت  –املبيعات والتسويق  –إدارة العقود  – الاستشارات

خفض مس توى اخملاطرة فامي خيص العقود  –إدارة العقود وترسيهتا  –املفاوضات  –اإلرشاف عىل تنفيذ العقود واليت تغطي ) املناقصات التجارية 

 .)عىل الرشكة والالزتامات

 مدير املوارد البرشية والادارية مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة د. مصطفى زين سطيح

التخصص ادلقيق  –قسم إدارة األعامل  –لكية ادلراسات التجارية  –: درجة ادلكتوراه من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا العلميةاملؤهالت 

 م.2005إدارة موارد برشية 

ة إمسنت ينبع، مدير املوارد مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة برشكة إمسنت ينبع، مدير املوارد البرشية واإلدارية برشكاخلربات العملية: 

ة إمسنت البرشية واإلدارية برشكة إمسنت العربية، مدير املوارد البرشية واإلدارية برشكة إمسنت املنطقة الشاملية، مساعد املدير اإلداري برشك

جبدة، مستشار  CBAإدارة األعامل ينبع، إداري املرتبة السادسة وزارة العدل، مرشف إداري متوين السعودية، عضو هيئة تدريس سابق يف لكية 

جية معمتد يف الاستشارات اإلدارية من وزارة التجارة )رخصة مزاوةل همنة(، عضو مجعية إدارة األعامل العربية، عضو مجعية التمنية التكنولو 

 البرشية، اكتب يف جمال اإلدارة.

 يات الفنيةمدير العمل  مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات املصنع أ . كريان ابداكر

)الهند(، دبلوم برجمة المكبيوتر والتطبيقات  Gulbargaم من لكية الهندسة جامعة 1985: باكلوريوس هندسة مياكنيكية عام املؤهالت العلمية

 )الهند(. Annamalaiم من جامعة 1993عام 

للصناعات  الاعامتدنت جنران، انئب مدير املصنع، رشكة رشكة أمسنت ينبع، مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات املصنع، رشكة أمس اخلربات العملية : 

مصنع  – ACCاإلسكندرية )مدير الصيانة( )مدير املشاريع(، رشكة أمسنت  –الفارج -مدير املشاريع، رشكة أمسنت تيتان -القاهرة  –الثقيةل 

 صيانة املصنعانئب مدير ال  ACCرشكة إمسنت ينبع )مدير الصيانة( )انئب مدير املصنع(، رشكة إمسنت 
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 الرشاكت اليت يكون عضو جملس إدارة الرشكة عضواً يف جمالس إدارهتا احلالية والسابقة أو من مديرهيا

 امس العضو
 عضوا اإلدارة جملس عضو يكون اليت الرشاكت أسامء

 مديرهيا من أو احلالية إداراهتا جمالس  يف
 الكيان القانوين داخل/خارج اململكة

أسامء الرشاكت اليت اكن عضو 

جملس اإلدارة عضواً يف جمالس 

 إداراهتا أو من مديرهيا

داخل/خارج 

 اململكة
 الكيان القانوين

 صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة اجلوف للتمنية الزراعية

 يوجد ال ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة إمسنت ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة إمسنت املدينة

 األس تاذ فهد بن سلامين الراحجي

 مدرجة مسامهة داخل اململكة األمسنت السعودية مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة الصحراء العاملية للبرتوكاميوايت

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة رشكة الراحجي إخوان

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة الرشكة الوطنية للصناعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة املاليةرشكة مشاركة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مس ئولية حمدودة داخل اململكة للمنتجات الغري مغزوةل األملانيةالرشكة السعودية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مس ئولية حمدودة داخل اململكة الرشكة ملتقدمة للتغليف املرن

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة الوطنيةرشكة دواجن 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مس ئولية حمدودة داخل اململكة الرشكة العاملية للميثانول

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة رشكة اجملموعة الوطنية لالسزتراع املايئ )نقوا(

 العيسايئ األس تاذ سعيد بن معر

 مسامهة مدرجة داخل اململكة املتحدة للس يارات مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع

 مسامهة مدرجة داخل اململكة س ند للتأمني التعاوين غري مدرجة داخل اململكة رشكة مؤسسة العيسايئ للتجارة

 مسامهة مدرجة اململكةداخل  مرصف الراحجي مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة س بكمي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد غري مدرجة داخل اململكة رشكة مجموعة معر قامس العيسايئ احملدودة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد غري مدرجة داخل اململكة رشكة معر قامس العيسايئ ورشاكه

 األس تاذ محمد بن عبدهللا اخلرجيي

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة املركز العاملي للتجارة واملقاوالت مسؤولية حمدودة داخل اململكة مجموعة اخلرجيي القابضة

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة سوق مكة ادلويل مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة ابناء عبدهللا اخلرجيي العقارية

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة الرشكة الطبية للتجهزيات واخلدمات
ادارة خدمات البيئة العاملية رشكة 

 احملدودة
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة جدة القابضة مسامهة مقفةل داخل اململكة رشكة اخلرجيي
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 مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة آمن مسؤولية حمدودة خارج اململكة دار املال الاساليم

 مسؤولية حمدودة خارج اململكة بنك فيصل لالستامثر مس ئولية حمدودة خارج اململكة العامليةرشكة وردلكري 

 مسامهة خارج اململكة رشكة هتامة مسامهة مدرجة خارج اململكة بنك امثار

 مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة ايديرا مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة امسنت ينبع

 مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت جنران مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع زقيل ادلكتور أمحد بن عبده

 األس تاذ امني بن عبدهللا السنيدي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد غري مدرجة داخل اململكة رشكة ادلايول العاملية

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة امسنت ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع األس تاذ فهد بن صاحل العجالن

 األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين الراحجي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة رشكة احتاد الراحجي القابضة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد حمدودةمسؤولية  داخل اململكة رشكة راج العقارية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة الفا الاستامثرية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة اوقاف سلامين الراحجي القابضة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة سلامين الراحجي لالستامثرات العقارية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسؤولية حمدودة داخل اململكة رشكة الراحجي ادلولية لالستامثر

 األس تاذ تريك بن مساعد املبارك
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مدرجةمسامهة  داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة النقل امجلاعي )سابتكو(

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة رشكة أمسنت ينبع املهندس رايض بن عبدالرمحن أاباخليل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة اململكةداخل  رشكة أمسنت ينبع الاس تاذ إبراهمي محد الراشد
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 كوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائهت

 م اكلتايل:2019يتكون جملس اإلدارة من أحد عرش عضوا وتصنيفهم لعام 

 التصنيف الوصف الامس

 غري تنفذي جملس اإلدارةرئيس  لعزيزاصاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبد

 غري تنفيذي انئب رئيس جملس اإلدارة أ/ فهد سلامين عبدالعزيز الراحجي

 مس تقل عضو أ/ محمد عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي 

 مس تقل عضو أ/ سعيد معر قامس العيسايئ

 تنفيذيغري  عضو أ/ فهد صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات الاجامتعية( 

 مس تقل عضو أ/ إبراهمي محد عبدهللا الراشد )ممثل بنك التمنية الاجامتعية( *

 مس تقل عضو أ/ أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 

 مس تقل عضو م. رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليل

 غري تنفيذي عضو العامة(أ/ تريك مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات 

 غري تنفيذي عضو أ/ عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجي

 تنفيذي عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي د.  أمحد عبده محمد زقيل

 

 الرشكة وأداهئا: اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه )وخباصة غري التنفيذيني( علام مبقرتحات املسامهني وملحوظاهتم حيال

من خالل يس تعرض اجمللس يف اجامتعاته مالحظات املسامهني وأس ئلهتم واس تفساراهتم إن وجدت وذكل من خالل إدارة عالقات املسامهني ابلرشكة وكذكل 

 م.2019أس ئةل املسامهني يف امجلعيات العامة، وال توجد أي مقرتحات أو مالحظات حيال الرشكة وأداهئا خالل عام 
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 جلان جملس اإلدارة

 أوالً: اللجنة التنفيذية

متارس هذه اللجنة مجيع السلطات وتتحمل واجبات جملس اإلدارة فامي يتعلق بتحقيق التوافق بني اخلطط الاسرتاتيجية ، و م2019( اجامتعات خالل العام 5ة )تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء اجمللس، وقد عقدت اللجن

 جمللس اإلدارة. املفوضةساهتا للصالحيات رفع تقارير دورية عن ممار  للرشكة واألهداف التشغيلية وإعداد التوصيات جمللس اإلدارة وذكل من حيث األولوايت التشغيلية والتخطيط املايل واإلداري والتسويقي مع

 

 إجاميل جسل حضور الاجامتعات التصنيف الوصف الامس

 احلضور

  اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

17/09/1440 

22/05/2019 

03/01/1441 

02/09/2019 

23/03/1441 

20/11/2019 

05/04/1441 

02/12/2019 

24/04/1441 

21/12/2019 

 5 حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل رئيس اللجنة سعيد معر قامس العيسايئأ/ 

 5 حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو أ/ محمد عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي 

 5 حرض حرض حرض حرض حرض تنفيذي عضو د. أمحد عبده محمد زقيل

 5 حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو م. رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليل

 2 اعتذر اعتذر اعتذر حرض حرض مس تقل عضو أ/ إبراهمي محد عبدهللا الراشد
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 :جلنة املراجعة نياً:اث

 م 2019( اجامتعات خالل عام 8تتكون جلنة املراجعة من أربعة من أعضاء جملس اإلدارة )من غري األعضاء التنفيذيني( ابإلضافة إىل عضو خاريج وبلغت اجامتعاهتم عدد )

 هماهما ومسؤولياهتا فامي ييل:وتتلخص 

 همام اللجنة بصفة خاصة ما ييل: ختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعامل الرشكة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوامئ املالية وأنظمة الرقابة ادلاخلية فهيا، وتشمل

 التقارير املالية (أ

 ل عرضها عىل جملس اإلدارة وإبداء رأهيا والتوصية يف شأهنا لضامن نزاههتا وعدالهتا وشفافيهتا.دراسة القوامئ املالية األولية والس نوية للرشكة قب (1

 واملستمثرين تقيمي املركز املايل للرشكة فامي إذا اكن تقرير جملس اإلدارة والقوامئ املالية للرشكة عادةل ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات اليت تتيح للمسامهني –بناًء عىل طلب جملس اإلدارة  –إبداء الرأي الفين  (2

 وأداهئا ومنوذج معلها واسرتاتيجيهتا.

 دراسة أي مسأةل هممة أو غري مألوفة تتضمهنا التقارير املالية. (3

 وين.البحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املايل للرشكة أو من يتوىل همامه أو مس ئول الالزتام يف الرشكة أو احملاسب القان (4

 التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية. (5

 إعداد تقارير منتظمة إىل جملس اإلدارة عن أنشطة جلنة املراجعة والقضااي والتوصيات ذات الصةل. (6

 املراجعة ادلاخلية ب(

 اعامتد ميثاق إدارة املراجعة ادلاخلية. (1

 ومراجعة نظم الرقابة ادلاخلية واملالية وأمن املعلومات وإدارة اخملاطر يف الرشكة.دراسة  (2

 دراسة تقارير املراجعة ادلاخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فهيا. (3

 الرشكة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليهتا يف أداء األعامل واملهام املنوطة هبا.الرقابة واإلرشاف عىل أداء وأنشطة املراجع ادلاخيل وإدارة املراجعة ادلاخلية يف  (4

 التوصية جمللس اإلدارة بتعيني أو عزل مدير إدارة املراجعة ادلاخلية أو املراجع ادلاخيل واقرتاح ماكفأته. (5

 ي تغيريات قد تطرأ علهيا، وربط اخلطة مع تقيمي األداء الس نوي.اعامتد اخلطة الس نوية إلدارة املراجعة ادلاخلية ومراجعة واعامتد أ (6

 دارة.مراجعة املوازنة الس نوية إلدارة املراجعة ادلاخلية مع مدير إدارة املراجعة ادلاخلية ومراجعة الهيلك التنظميي لها وكفاية موارد اإل (7

 .تقيمي أداء مدير إدارة املراجعة ادلاخلية عىل األقل مرة س نواي (8

 رة املراجعة ادلاخلية أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة ورسية.عقد لقاء منفصل وعىل أساس منتظم مع مدير إدارة املراجعة ادلاخلية ملناقشة أي مسائل خاصة مع "جلنة املراجعة" أو اكن يعتقد مدير إدا (9

 ادلاخليني. التأكد من الزتام إدارة املراجعة ادلاخلية مبعايري مجعية املراجعني (10

 مراجع احلساابت ج(

 رشوط التعاقد معهم.التوصية جمللس اإلدارة برتش يح مراجعي احلساابت وعزهلم وحتديد أتعاهبم وتقيمي أداهئم بعد التحقق من اس تقالهلم ومراجعة نطاق معلهم و (1

 ة، مع األخذ يف الاعتبار القواعد واملعايري ذات الصةل.التحقق من اس تقالل مراجع احلساابت وموضعيته وعدالته، ومدى فعالية أعامل املراجع (2
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 هتا حيال ذكل.مراجعة خطة مراجع حساابت الرشكة وأعامهل، والتحقق من عدم تقدميه أعامال فنية أو إدارية خترج عن نطاق أعامل املراجعة، وإبداء مرئيا (3

 اإلجابة عن اس تفسارات مراجع احلساابت للرشكة. (4

 مراجع احلساابت ومالحظاته عىل القوامئ املالية ومتابعة ما اختذ بشأهنا. دراسة تقرير (5

 واملامرسات احملاسبية املالية اليت تطبقها الرشكة. مراجعة الس ياسات واإلجراءات العامة للرشكة مع إدارة الرشكة ومراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية وضامن كفاية وفعالية املبادئ (6

 وس يةل اتصال مفتوحة بني إدارة املراجعة ادلاخلية ومراجع احلساابت وجملس اإلدارة. توفري (7

 التوصيات الهامة جنباً إىل جنب مع ردود اإلدارات.فهم نطاق مراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية عىل نظام املراقبة ادلاخلية اخلاصة ابلتقارير املالية ومراجعة تقارير النتاجئ و  (8

 مراجعة التحديثات عىل اإلجراءات والس ياسات القامئة اليت مت اختاذها من قبل اإلدارة. (9

 مراجعة القوامئ املالية الس نوية قبل عرضها عىل جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات فامي يتعلق بذكل. (10

 البياانت املالية للرشكة ومدى الزتام الرشكة للمتطلبات القانونية والتنظميية ومدى تقيمي أداء واس تقاللية مراجع احلساابت للرشكة. تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس اإلدارة ألي قضااي تتعلق جبودة أو سالمة (11

 رقابة تقنية املعلومات د(

 جيب عىل جلنة املراجعة واإلدارة العليا ومراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية التأكد من اآليت: (1

 ة الضوابط واألنظمة الرقابية لنظام معلومات الرشكة.فعالي •

عليه لتنفيذ التوصيات عىل الضوابط وأدوات الرقابة مبا يف ذكل تقليل اخملاطر  أي نتاجئ وتوصيات ذات صةل من قبل مراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية مع ردود اإلدارة علهيا مبا يف ذكل اجلدول الزمين املتفق •

 لقة بتكل الضوابط الرئيس ية.املتع

 فعالية وكفاية نظم املعلومات اإلدارية للرشكة وغريها من نظم تقنية املعلومات. •

 املعلومات.ة املتعلقة بتقنية عىل اللجنة وإدارة املراجعة ادلاخلية ومراجع احلساابت تنس يق هجود املراجعة لضامن تغطية اكمةل لنظام الضوابط وجماالت اخلطر الرئيس ي (2

 إدارة اخملاطر أ(

 اإلرشاف وتعزيز إطار الرشكة إلدارة اخملاطر. )1

 كة.حتديد ورصد خماطر الرشكة الرئيس ية والعمل عىل تقيمي إدارهتا ومواءمة أنشطة إدارة اخملاطر مع األهداف والس ياسات العامة التابعة للرش  )2

 التأكد من أن تقاس اخملاطر حبمكة. )3

 كذكل حتديد متطلبات تقدمي التقارير من وھجة نظر اإلدارة. وحتديدهااملوافقة عىل س ياسات وإجراءات إدارة اخملاطر واليت حتدد احلد األدىن للرصد واملراقبة املناس بة ووضع حدود للمخاطر  )4

 اخملاطر يف الرشكة، وتقدمي توصيات من أجل التغيري يف حال حدوث أي مشالك مع اإلدارة أو مهنجيات املراجعة ادلاخلية.اس تقبال التقارير الس نوية من املراجع ادلاخيل حول تنفيذ س ياسات وإجراءات إدارة  )5

 ت.توفري الرقابة اإلدارية ملتابعة اإلجراءات اإلدارية املطلوبة وتتضمن حتليل اخملاطر املس تقبلية والنظرة طويةل األمد يف خمتلف الھجا )6

 التجارية للرشكة واخلطط املوضوعة من منظور اخملاطر. لالسرتاتيجياتس نوي إجراء تقيمي  )7

 .ةيالرشكة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر املال  مناقشة الس ياسات فامي بتعلق بتقيمي اخملاطر وإدارة اخملاطر اليت من املمكن أن تتعرض لھا الرشكة ومراجعة اخلطوات اليت تتخذها إدارة متت )8

 عىل أساس دوري. الرئيس يةخماطر األنشطة  يميوتق مراجعة  )9
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 مراجعة أي مطالبات قانونية عىل الرشكة. )10

 ية الرشكة.مراجعة خطة معل اس مترار  )11

 ضامن الالزتام: (ب

 مراجعة نتاجئ تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اختاذ الرشكة الاجراءات الالزمة بشأهنا. )1

 الرشكة ابألنظمة واللواحئ والس ياسات والتعلاميت ذات العالقة.التحقق من الزتام  )2

 اهتا حيال ذكل إىل جملس اإلدارة.مراجعة العقود والتعامالت املقرتح أن جترهيا الرشكة مع األطراف ذوي العالقة وتقدمي مرئي )3

 ما تراه من مسائل ترى رضورة اختاذ إجراء بشأهنا إىل جملس اإلدارة وإبداء توصياهتا ابإلجراءات اليت يتعني اختاذها. رفع         )4

 

 التصنيف الوصف الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور

  الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 ه11/07/1440

 م18/03/2019

 ه15/08/1440

 م20/04/2019

 ه24/08/1440

 م29/04/2019

 ه07/11/1440

 م10/07/2019

 ه04/12/1440

 م05/08/2019

 ه29/02/1441

 م28/10/2019

 ه30/03/1441

 م27/11/2019

 ه21/04/1441

 م18/12/2019

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض اعتذر اعتذر غري تنفيذي رئيس اللجنة العجالن أ/ فهد صاحل عبدالعزيز

 5 حرض اعتذر حرض حرض اعتذر اعتذر حرض حرض مس تقل عضواً  أ/ أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي

 4 حرض اعتذر اعتذر حرض حرض اعتذر اعتذر حرض غري تنفيذي عضواً  أ/ عبدالعزيز سلامين الراحجي

 8 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي عضواً  مساعد عيل املباركأ/ تريك 

 8 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض عضو خاريج مس تقل عضواً  أ/ عزيز محمد مبارك القحطاين
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 اثلثاً: جلنة الرتش يحات واملاكفآت

 م:2019( اجامتعات خالل 8) عدد تتكون جلنة الرتش يحات واملاكفآت من أعضاء اجمللس وقد عقدت جلنة الرتش يحات واملاكفآت

 وتتلخص هماهما ومسؤولياهتا فامي ييل:

 ت املعمتدة.اإلرشاف عىل معلية ترش يح أعضاء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وحتديد األفراد املؤهلني لعضوية جملس اإلدارة حسب الس ياسا أ(

 اإلدارة.التوصية جمللس اإلدارة ابملرحشني لعضوية جملس  ب(

 اإلرشاف عىل مجيع الشؤون املتعلقة مباكفآت وأجور أعضاء اجمللس وجلانه واإلدارة التنفيذية. ج(

 اإلرشاف عىل خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيس ية )أي الرئيس التنفيذي واملدير املايل(. د(

 ملنبثقة منه.التوصية جمللس اإلدارة يف كيفية تقيمي أعضاء جملس اإلدارة واللجان ا ه(

 التوصية جمللس اإلدارة بتحديث الس ياسات املتعلقة بعضوية جملس اإلدارة. و(
 

 التوجيه جمللس اإلدارة بإجاميل املاكفآت الس نوية وتعديل الرواتب مجليع موظفي الرشكة.
 

 

 إجاميل   جسل حضور الاجامتعات التصنيف الوصف الامس

 احلضور
 الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 هـ06/05/1440

 م12/01/2019

 هـ09/07/1440

 م16/03/2019

 هـ23/07/1440

 م30/03/2019

 هـ07/10/1440

 م10/06/2019

 هـ03/01/1441

 م02/09/2019

 ه07/03/1441

 م04/11/2019

 ه05/04/1441

 م02/12/2019

 ه03/05/1441

 م29/12/2019

 8 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل رئيس اللجنة عبد الكرمي اخلرجييأ/ محمد عبد هللا 

 8 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي عضو أ/ تريك مساعد عيل املبارك

 8 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو م. رايض عبد الرمحن صاحل أاب اخليل

 5 اعتذر اعتذر حرض حرض حرض حرض حرض اعتذر غري تنفيذي عضو العزيز الراحجيأ/ عبد العزيز سلامين عبد 
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 جلنة إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتام رابعاً:

 م 2019( اجامتعات خالل العام 4تتكون جلنة إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتام من أعضاء اجمللس وقد عقدت جلنة إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتام )

 وتتلخص هماهما ومسؤولياهتا فامي ييل: 

 .واخلارجية للرشكة ادلاخلية املتغريات عىل بناءً  وحتديهثا ومراجعهتا تنفيذها من والتحقق أنشطة الرشكة، وجحم طبيعة مع يتناسب مبا اخملاطر إلدارة شامةل وس ياسات اسرتاتيجية وضع (أ

 .لها الرشكة عدم جتاوز من والتحقق عليه واحلفاظ الرشكة لها تتعرض قد اليت للمخاطر مقبول مس توى حتديد (ب

 .شهراً القادمة عرش الاثين خالل هتدد اس مترارها اليت اخملاطر حتديد مع بنجاح نشاطها ومواصةل الرشكة اس مترار جدوى من التحقق (ج

 .هبا القصور أوجه لتحديد وذكل الرشكة لها تتعرض قد اليت ومتابعة اخملاطر وقياس حتديد وآليات نظم فعالية وتقيمي ابلرشكة اخملاطر إدارة عىل نظام اإلرشاف (د

 (املثال سبيل عىل التحمل إجراء اختبارات خالل من دوري بشلك لها وتعّرضها اخملاطر حتمل عل الرشكة قدرة تقيمي إعادة (ه

 .اإلدارة جملس ورفعها إىل اخملاطر هذه إلدارة املقرتحة واخلطوات للمخاطر التعرض حول مفصةل تقارير إعداد (و

 .اخملاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول للمجلس التوصيات تقدمي (ز

 .اخملاطر إلدارة الاكفية والنظم املوارد توافر ضامن (ح

 .جملس اإلدارة قبل من اعامتده قبل بشأنه توصيات ووضع اخملاطر إلدارة التنظميي الهيلك مراجعة (ط

 .الرشكة للمخاطر تعرض عهنا ينشأ قد اليت األنشطة عن اخملاطر إدارة موظفي اس تقالل من التحقق (ي

 .اخملاطر بثقافة زايدة الوعي عىل والعمل ابلرشكة احمليطة للمخاطر اخملاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق (ك

 .الرشكة يف اخملاطر إدارة يف تؤثر قد مسائل من املراجعة جلنة تثريه ما مراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيف الوصف الامس

 احلضور إجاميل جسل حضور الاجامتعات

  الرابع الثالث الثاين األول

 ه15/08/1440

 م20/04/2019

 ه04/12/1440

 م05/08/2019

 ه29/02/1441

 م28/10/2019

 ه05/04/1441

 م02/12/2019

 4 حرض حرض حرض حرض مس تقل رئيس اللجنة أ/ أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي

 3 حرض حرض حرض اعتذر تنفيذي غري عضو أ/فهد صاحل عبدالعزيز العجالن

 1 اعتذر اعتذر حرض اعتذر غري تنفيذي عضو أ/عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجي

 4 حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي عضو أ/تريك مساعد عيل املبارك

 4 حرض حرض حرض حرض تنفيذي عضو د. أمحد عبده محمد زقيل
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 واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية:ماكفآت أعضاء جملس اإلدارة 

لنظام األسايس للرشكة، وقرارات امجلعية العامة للمسامهني واألنظمة ذات العالقة يف حتدد املاكفآت الس نوية ألعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية بناء عىل الس ياسة املعمتدة، ومبا يتوافق مع ا

 ويه اكلتايل:هذا الشأن 

 أعضاء جملس اإلدارة ماكفآت: أوال

 تتكون ماكفآت أعضاء جملس اإلدارة من التايل:

 مبلغاً معيناً؛ •

 بدل حضور اجامتعات اجمللس؛  •

 مزااي عينية؛ •

 نس بة معينة من صايف األرابح؛ •

 أو امجلع بني اثنني او أكرث من هذه املزااي.  •

 جملس اإلدارة )ألف رايل( جدول املاكفآت الس نوية والتعويضات ألعضاء 

 العضو

 املاكفآت املتغرية املاكفآت الثابتة
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 أوالً: األعضاء املس تقلني

 26.826         212.000     12.000 200.000 املؤسسة العامة للتقاعد(األس تاذ أمني بن عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل 

 13.221         209.000     9.000 200.000 األس تاذ إبراهمي بن محد عبدهللا الراشد )ممثل بنك التمنية الاجامتعية(

 26.428         212.000     12.000 200.000 املهندس رايض بن عبدالرمحن أابخليل 

          212.000     12.000 200.000 األس تاذ سعيد بن معر قامس العيسايئ

          212.000     12.000 200.000 األس تاذ محمد بن عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي

 66.475         1.057.000     57.000 1.000.000 اجملموع

 اثنياً: األعضاء الغري تنفيذيني
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          200.000      200.000 األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيزصاحب السمو املليك 

 13.214         212.000     12.000 200.000 األس تاذ فهد بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

 19.835         209.000     9000 200.000 األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات األس تاذ فهد بن 

 الاجامتعية(

200.000 12.000     212.000         29.735 

 36.356         212.000     12.000 200.000 أ/ تريك مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 99.140         1.045.000     45.000 1.000.000 اجملموع

 اثلثاً: األعضاء التنفيذيني

          212.000     12.000 200.000 ادلكتور أمحد بن عبده محمد زقيل

 

 ماكفآت أعضاء اللجاناثنيا: 

مع األخذ ابالعتبار أن حتديد ماكفأة أعضاء جلنة املراجعة تمت من قبل امجلعية  .تتكون ماكفآت أعضاء اللجان من ماكفآت س نوية وفق ما يُقرره جملس اإلدارة وبدل حضور ابإلضافة إىل مصاريف التنقل واإلقامة

 العمومية للمسامهني بناًء عىل اقرتاح من جملس اإلدارة.

 بدل حضور الاجامتعاتماكفآت وبدالت اللجان و 

 اجملموع بدل حضور اجللسات املاكفآت الثابتة امس العضو

 أعضاء جلنة املراجعة

 118.000 18.000 100.000 بن صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات الاجامتعية(األس تاذ فهد 

 115.000 15.000 100.000 األس تاذ أمني بن عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(

 112.000 12.000 100.000 األس تاذ عبالعزيز بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

 124.000 24.000 100.000 األس تاذ تريك بن مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 124.000 24.000 100.000 األس تاذ عزيز بن محمد مبارك القحطاين )عضو مس تقل من خارج اجمللس(

 593.000 93.000 500.000 اجملموع
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 اجملموع اجللساتبدل حضور  املاكفآت الثابتة امس العضو

 أعضاء جلنة الرتش يحات واملاكفآت

 94.000 24.000 70.000 األس تاذ محمد بن عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي

 94.000 24.000 70.000 األس تاذ تريك بن مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 94.000 24.000 70.000 املهندس رايض بن عبدالرمحن أاب اخليل

 85.000 15.000 70.000 األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

 367.000 87.000 280.000 اجملموع
 

 اجملموع بدل حضور اجللسات املاكفآت الثابتة امس العضو

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 85.000 15.000 70.000 األس تاذ سعيد بن معر قامس العيسايئ

 85.000 15.000 70.000 بن عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيياألس تاذ محمد 

 85.000 15.000 70.000 ادلكتور أمحد بن عبده محمد زقيل

 76.000 6.000 70.000 األس تاذ إبراهمي محد الراشد )ممثل بنك التمنية الاجامتعية(

 85.000 15.000 70.000 املهندس رايض بن عبدالرمحن أاب اخليل

 416.000 66.000 350.000 اجملموع

 

 اجملموع بدل حضور اجللسات املاكفآت الثابتة امس العضو

 أعضاء جلنة إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتام

 82.000 12.000 70.000 األس تاذ أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(

 79.000 9.000 70.000 العامة للتأمينات الاجامتعية(األس تاذ فهد صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة 

 73.000 3.000 70.000 األس تاذ عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجي

 82.000 12.000 70.000 األس تاذ تريك مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 82.000 12.000 70.000 ادلكتور أمحد عبده محمد زقيل

 398.000 48.000 350.000 اجملموع

  م2019رايل خالل عام  26.135بدل انتقال عضو جلنة املراجعة األس تاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاين بقمية   
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 ماكفآت أعضاء اإلدارة التنفيذيةاثلثا: 

 تنفيذي واملدير املايل. وتنطبق األحاكم التالية عىل ماكفأهتم:أفراد اإلدارة التنفيذية مه املسؤولني عن إدارة العمليات اليومية يف الرشكة، واقرتاح وتنفيذ القرارات الاسرتاتيجية، مثل الرئيس ال   

 ترفع جلنة الرتش يحات واملاكفآت توصيهتا إىل جملس اإلدارة لالعامتد بشأن ماكفآت وعالوات الرئيس التنفيذي.   •

 رتبطة ابملاكفآت.ترفع جلنة الرتش يحات واملاكفآت توصيهتا إىل جملس اإلدارة لالعامتد بشأن مؤرشات األداء الرئيس ية للرئيس التنفيذي العامتدها وتكون م •

 ظفي الرشكة "خبالف الرئيس التنفيذي".  لرتش يحات واملاكفآت توصيهتا إىل جملس اإلدارة لالعامتد، بناء عىل اقرتاح الرئيس التنفيذي ابملاكفآت الس نوية لإلدارة التنفيذية ومو ترفع جلنة ا •

 ذكل الرئيس التنفيذي واملدير املايل.يمت اإلفصاح يف التقرير الس نوي عن املاكفآت الثابتة واملتغرية اخلاصة ابإلدارة التنفيذية مبا يف  •

 

 م 2019ماكفآت وتعويضات مدفوعة مخلسة من كبار التنفيذين خالل العام 

من مضهنم  ممن تلقوا أعىل املاكفآت والتعويضات مخسة من كبار التنفيذيني البيان

 م(2019واملدير املايل )الرئيس التنفيذي 

من مضهنم املدير  املاكفآت والتعويضاتممن تلقوا أعىل  مخسة من كبار التنفيذيني

 م(2018العام واملدير املايل )

 3،702،000 3,622,000 الرواتب

 1،084،000 1,157,333 البدالت

 747،000 824،012 املاكفآت الس نوية

 ------------------- ------------------- اخلطط التحفزيية

 ------------------- ------------------- شهري أو س نويأي تعويضات أو مزااي عينية أخرى تدفع بشلك 

 5،533،000 5،603345 اجملموع

 

 آلية املاكفآت

 جيب أن يُراعى يف حتديد املاكفآت اآليت:

 جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل الس نة املالية. عادةل ومتناس بة مع أنشطة أعضاء جملس اإلدارة واللجان واملسؤوليات اليت يتحملها األعضاء، ابإلضافة إىل األهداف احملددة من قبل •

  .مبنية عىل توصية جلنة الرتش يحات واملاكفآت •

  .متناس بة مع نشاط الرشكة واملهارات الالزمة إلدارهتا •

  األخذ بعني الاعتبار القطاع اذلي تعمل فيه الرشكة وجحمها ومدى تعقيدها وخربة أعضاء جملس اإلدارة واللجان. •

  معقول للمحافظة عىل أعضاء جملس اإلدارة وجلانه والقدرة عىل اس تقطاب ذو الكفاءة واخلربة.اكفية بشلك •

 تتنوع ماكفآت األعضاء اخملتلفني حسب خربة أعضاء جملس اإلدارة واختصاصاهتم وواجباهتم واس تقالليهتم وعدد الاجامتعات اليت حرضوها. •

 ح اليت حتققها الرشكة، وال تستند بشلك مبارش أو غري مبارش إىل رحبية الرشكة.ال تكون ماكفآت األعضاء املس تقلني نس بة من األراب •

 ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت عىل بند جدول األعامل املتعلق مباكفأة أعضاء جملس اإلدارة يف امجلعية العمومية العادية. •
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 ( من نظام الرشاكت السعودي: 76( من املادة )2إذا اكنت املاكفأة متثل نس بة معينة من أرابح الرشكة، فيجب أن يُؤخذ يف الاعتبار بند رمق ) •

 % من صايف األرابح، وذكل بعد خصم الاحتياطيات اليت قررهتا امجلعية العمومية. 10ال تزيد هذه النس بة عىل  -

 % من رأس مال الرشكة املدفوع. 5امهني بنس بة ال تقل عن بعد توزيع األرابح عىل املس -

 يكون اس تحقاق هذه املاكفأة متناس باً مع عدد اجللسات اليت حيرضها العضو. -

 رايل سعودي س نواًي. 500,000يف مجيع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من ماكفآت ومزااي مالية أو عينية مبلغ  •

 يف جملس اإلدارة واللجان احلد املذكور أعاله.يل عضوية اللجنة، جيب أن يؤخذ يف الاعتبار عدد اللجان اليت قد خيدهما عضو اجمللس، حيث ال يتجاوز املبلغ اإلجاميل املدفوع لعضويته عند تشك  •

 ماكفأة غري مس تحقة مدفوعة وترد إىل الرشكة:فامي ييل احلاالت اليت ال حيق ألعضاء جملس اإلدارة احلصول فهيا عىل أي ماكفأة، وتُّعلق أي  •

 إهناء عضوية أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة يف حال تغيب عن حضور ثالثة اجامتعات متتالية للمجلس دون عذر مرشوع.  -بناًء عىل توصية من جملس اإلدارة  –إذا قررت امجلعية العمومية  -

ا تقرير أن املاكفآت اليت ُُصفت ألي من أعضاء جملس اإلدارة مبنية عىل معلومات غري حصيحة أو مضلةل مت عرضها عىل امجلعية العمومية أو تضميهن إذا تبني للجنة املراجعة أو هيئة السوق املالية -

 جملس اإلدارة الس نوي.

 

 احنراف جوهري عهنا.م وفقا للس ياسة املعمتدة وال يوجد أي 2019لعام املايل أنه مت توزيع املاكفآت خالل ا ويرى جملس اإلدارة

 

 أو تنظميية أو قضائية : إرشافيهأي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من الهيئة أو من أي هجة 

 ال يوجد.

 ظام الرقابة ادلاخلية يف الرشكة.نتاجئ املراجعة الس نوية لفعالية إجراءات الرقابة ادلاخلية ابلرشكة، إضافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية ن

( للقيام مبهام املراجعة ادلاخلية وذكل ابملشاركة مع فريق اإلدارات يف الرشكة وذكل لتقدمي PWC برايس ووتر هاوس كوبرزالزتاما من جملس اإلدارة بتحمل مسؤولياته ممثاًل يف جلنة املراجعة فقد مت التعاقد مع رشكة )

وأنه بناًء عىل نتاجئ املراجعة ادلاخلية ، م31/12/2019اجعة للس نة املالية املنهتية يف خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الرشكة اخملتلفة اليت تضمنهتا خطة املراجعة ادلاخلية املبنية عىل اخملاطر واملعمتدة من جلنة املر 

 والتقارير املرفوعة هبذا الشأن إىل جملس اإلدارة سواء من املراجع اخلاريج أو ادلاخيل .

 رأي جلنة املراجعة 

واإلدارية وما هل صةل بإعداد القوامئ والتقارير املالية ويؤكد اجمللس أيضاً أن األنظمة الرقابية تعمل مل يسرتعي انتباهه أية أمور جتعهل يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتيض الافصاح عنه فامي خيص سالمة األنظمة املالية 

 بكفاءة وفاعلية وأن مجيع املالحظات والتوصيات اليت رفعت إليه قد مت اختاذ الالزم حيالها.
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 تفاصيل املساهامت الاجامتعية للرشكة.

 جامتعيةالالية ؤواملس

سؤولية من الرشكة بدورها الرئييس يف املسؤولية الاجامتعية فقد الزتمت الرشكة مبسؤوليهتا اجملمتعية جتاه مجيع فئات اجملمتع، لتشلك هذه امل  إمياان

ً من مضن منظومة قمي الرشكة. ومن هذا املنطلق اس مترت الرشكة للعام الرابع عىل التوايل  يف توفري حمورا جوهراي يف اسرتاتيجيهتا وجزءاً أساس يا

واليت مهنا عىل سبيل التأمني الطيب مجلعية األطفال املعاقني ومنسوبهيا يف املدينة املنورة. إضافة إىل العديد من املساهامت للجهات احلكومية واجملمتعية 

 املثال ال احلرص:

 .املشاركة ابلرعاية الرمسية يف فعاليات اليوم العاملي لدلفاع املدين 

 ظة جدة. مجعية خريمك مبحاف 

 .قيادة حرس احلدود مبحافظة ينبع 

  املرور مبحافظة املج. أس بوعفعاليات 

 ابلغرفة التجارية الصناعية مبحافظة ينبع. األعاملرايدة  أس بوع 

  الكهرابئية( واألهجزةمجعية الرب اخلريية بأملج )مرشوع السةل الرمضانية 

  حياة مبحافظة ينبع. –مجعية أطباء طيبة الطبية اخلريية 

 .اخلدمات الطبية لغري موظفي الرشكة 

 .مجعية نبط اخلريية 

  ينبع. حمافظة -مركز التأهيل الشامل 

 .املشاركة ودمع برانمج صيفي لتدريب طالب املدارس عرب معهد األلفية احلديثة العايل للتدريب والتعلمي 
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 احلارضين أعضاء جملس اإلدارة م و 2019لعام امجلعيات العامة للمسامهني 
 امجلعيات العمومية

 جسل حضور امجلعيات التصنيف الوصف الامس

 (40عادية رمق )

07/10/1440 

10/06/2019 

 - غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة لعزيز اصاحب السمو املليك األمري عبد العزيز بن مشعل بن عبد 

 حرض غري تنفيذي اإلدارةانئب رئيس جملس  أ/ فهد سلامين عبد العزيز الراحجي

 حرض مس تقل عضو أ/ محمد عبد هللا عبد الكرمي اخلرجيي 

 حرض مس تقل عضو أ/ سعيد معر قامس العيسايئ

 حرض غري تنفيذي عضو أ/ فهد صاحل عبد العزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات الاجامتعية( 

 حرض مس تقل عضو الاجامتعية(أ/ إبراهمي محد الراشد )ممثل بنك التمنية 

 حرض مس تقل عضو أ/ أمني عبد هللا عبد العزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 

 حرض مس تقل عضو م. رايض عبد الرمحن صاحل أاب اخليل

 حرض غري تنفيذي عضو أ/ تريك مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 - غري تنفيذي عضو عبدالعزيز الراحجيأ/ عبدالعزيز سلامين 

 حرض تنفيذي عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي د.  أمحد عبده محمد زقيل
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  إدارة اخملاطر

 تدابري واختاذ أدائنا، عىل تأثريها مدى وتقيمي ا،وفهمه استبايق بشلك الرشكة تواجه اليت اخملاطر حتديد عىل دلينا اخملاطر إدارة س ياسة تقوم

وتسعى  الس ياسة هذه ونطبق .الاسرتاتيجية أهدافنا لتحقيق الفرص من الاس تفادة عىل نعمل نفسه، الوقت ويف اعلهي للس يطرة وقائية

ختفيف و  صنع القرارللمساعدة يف  خملاطر ووسائل التعامل معها من خالل هنج شامل وموحدا إلدارة تطوير رؤية متاكمةل عىلدامئاً  الرشكة

 الل اخملاطر لالس تفادة من الفرص.من اجلانب السليب مع السامح يف الوقت نفسه ابس تغاثر اخملاطر 

 وتواجه الرشكة العديد من اخملاطر )خماطر تشغيلية، خماطر متويلية، خماطر السوق(

تمتثل يف ارتفاع أسعار املواد اخلام وهمامت التصنيع والطاقة واحملروقات وأثرها عىل ارتفاع تلكفة التشغيل،  خماطر تشغيليةتواجه الرشكة 

مما قد ينتج عنه تراجع الطلب احمليل  خماطر السوق وتقلبات الاقتصاد اللكي.أسوة ابلرشاكت العامةل ابململكة وكذكل تواجه رشكتنا

احلكويم املتعلق ابملشاريع اإلنشائية ولهذا تتجه س ياسه الرشكة لفتح اسواق جديده خارج  لإلمسنت بسبب اخنفاض وترية اإلنفاق

تمتثل يف عدم قدرة الرشكه عىل مقابةل الزتاماهتا املتعلقة ابملطلوابت املاليه حال اس تحقاقها  خماطر الس يوةلاململكة ، كام تواجه رشكتنا 

عىل الزتاماهتا ذات الطبيعة النقدية القامئة ابلعمالت األجنبية  قابل الرايل السعوديخماطر تقلبات أسعار ُصف العمالت األجنبية مو 

يف احلرص عىل توفر قدر اكف من الس يوةل النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء  إدارة اخملاطر المتويليةتعمتد س ياسة الرشكة يف و 

والتسھيالت الائامتنية مبا يف ذكل اتفاقيات تسھيالت ائامتنية ملقابةل أي ابلزتاماهتا عند حلولها وذكل عن طريق إدارة نشاط الرشكة 

 الزتامات مس تقبلية. 

فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية املكثفة وتعظمي كفائه الانتاج اليت ختضع لها األصول  إدارة اخملاطر التشغيليةأما س ياسة الرشكة يف 

تعمتد س ياسة  خماطر السوقالتشغيلية للرشكة إال أن الرشكة قد تواجه خماطر التوقف املفاجئ غري اجملدول خلطوط اإلنتاج. وفامي خيص 

ة عالية ومقابل ضامانت بنكية وكذكل التعامل مع بنوك مرخصة من قبل الرشكة عىل حرص البيع اآلجل لعمالء ذوي مالءة ائامتني

 مؤسسة النقد العريب السعودي ذات قدرات ائامتنية عالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 

 أصول الرشكة وخصوهما ونتاجئ أعاملها يف الس نوات املالية امخلس األخرية
 ملخص األداء املايل

 م2019اىل عام  م2015نوات املالية من عام أصول الرشكة وخصوهما ونتاجئ أعاملها يف الس  

 مقارنة نتاجئ األعامل )القمية ألف رايل( 

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 1,612,978 1,286,292 916,618 767,133 975,736 الايرادات

 (741,514) (673,574) (559,145) (624,272) (640,936) تاكليف الايرادات

 871,464 612,718 357,473 142,861 334,800 مجمل الرحب

 806,084 525,216 319,634 94,338 259,898 صايف الرحب

 مقارنة األصول واخلصوم )القمية ألف رايل(

 2015 2016 2017 2018 2019 البيان

 1,060,437 825,233 891,726 845,949 928,283 األصول املتداوةل

 3,106,371 3,196,836 3,050,678 2,888,383 2,762,244 األصول الغري املتداوةل

 4,166,808 4,022,069 3,942,404 3,734,332 3,690,527 إجاميل األصول

 256,344 302,903 284,534 310,007 252,671 اخلصوم املتداوةل

 175,328 180,481 233,875 183,388 135,896 اخلصوم الغري املتداوةل

 431,672 483,384 518,409 493,395 388,567 إجاميل اخلصوم

 )القمية ألف رايل(2019يرادات الرشكة لعام إلالتحليل اجلغرايف إلجاميل 

 اإلجاميل التحليل اجلغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الس نة

 السوق اخلاريج السوق احمليل

2019 742.728 233.008 975.736 

 

 ورشاكهتا التابعة.حتليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة 

 التحليل اجلغرايف إليرادات الرشكة

 التحليل اجلغرايف لمكيات املبيعات احمليل )ألف طن(  -
 المكية أمس املنطقة

 1.318 املدينة املنورة 

 962 تبوك

 1.142 جدة –مكة 
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 (غرايف إليرادات مبيعات التصدير )مليون رايلالتحليل اجل -

 
  

51.10

52.00

72.30

9.00

33.40

25.00

4.70
2.40 3.50

( مليون ريال) قيمة مبيعات التصدير 

اليمن موزمبيق كينيا جنوب افريقيا بنجالديش غانا جيبوتي ليبريا بنين
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 النتاجئ التشغيلية عن نتاجئ الس نة السابقة وهرية يف اجلفروقات ال
 )القمية ألف رايل(

 نس بة التغري التغريات 2018 2019 البيان

 %27 208,603 767,133 975,736 الايرادات

 %2.7 16,664 (624,272) (640,936) تاكليف الايرادات

 %134 191,939 142,861 334,800 مجمل الرحب

 %12 5,736 (47,978) (53,714) مرصوفات تشغيلية أخرى

 %196 186,203 94,883 281,086 الرحب )اخلسارة( التشغيلية

 

 إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاس بة املعمتدة من الهيئة السعودية للمحاس بني القانونيني.

 السعودية للمحاس بني القانونيني. أنه مت إعداد السجالت احملاسبية ابلشلك الصحيح حسب املعايري احملاسبية الصادرة عن الهيئة 

 وصف ألنواع األنشطة الرئيسة للرشكة ورشاكهتا التابعة.

 نشاط الرشكة الرئييس

 .وإنتاج األمسنت ومش تقاته ومكوانته وتوابعه واإلجتار به وكذكل القيام جبميع األعامل املتصةل بصورة مبارشة أو غري مبارشة هبذا الغرض ةعاصن

 الرشاكت التابعة

نس بة ملكية  رأس املال امس الرشكة م

 الرشكة فهيا

ادلوةل احملل  نشاطها الرئيس

 الرئيس لعملياهتا

ادلوةل حمل 

 تأسيسها

 اململكة اململكة صناعة أكياس األمسنت الورقية %60 رايل 50.000.000 رشكة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية احملدودة 1

 اململكة اململكة تقدمي دورات فنية وادارية  %49 رايل 500.000 للتدريب )حتت التأسيس( رشكة مركز املعريف لألمسنت 2
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 س ياسة الرشكة يف توزيع األرابح.
 :اآليت الوجه عىل الس نوية الصافية الرشكة أرابح توزع

 مىت بلغ التجنيب هذا وقف العادية العامة امجلعية تقرر أن وجيوز للرشكة النظايم الاحتياطي لتكوين األرابح صايف ( من%10) جينب -1

 .املدفوع املال رأس ( من%30) املذكور الاحتياطي

 .تقرره امجلعية ملا خيصص اتفايق احتياطي لتكوين األرابح صايف ( من%5جتنب ) أن اإلدارة جملس اقرتاح عىل بناء العادية العامة للجمعية -2

 قدر اإلماكن اثبتة أرابح توزيع يكفل أو الرشكة مصلحة حيقق اذلي ابلقدر وذكل أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية -3

  .املسامهني عىل

 .املدفوع الرشكة رأسامل من (%5) ال تقل عن نس بة املسامهني عىل ذكل بعد البايق من يوزع -4

من نظام الرشاكت خيصص بعد ما تقدم  والس بعني( )السادسة، واملادة األسايس من النظام عرش( املادة )التاسعةمع مراعاة األحاكم املقررة يف  -5

 ( من البايق ملاكفأة جملس اإلدارة، عىل أن يكون اس تحقاق هذه املاكفأة متناس بًا مع عدد اجللسات اليت حيرضها العضو.%10نس بة )

 إىل اإلدارة اقرتاح جملس عىل بناء منه جزء أي أو ترحيهل أو املسامهني عىل إضافية كحصة ذكل جزء منه( بعد األرابح )أو من البايق توزيع جيوز

 .العادية العامة امجلعية تُقرره اذلي النحو وعىل التالية املالية الس نة

ً وفق س نوي نصف أو س نوي بشلك مسامههيا عىل مرحلية أرابح توزيع للرشكة جيوز   عىل بناءً  وذكل املالية، السوق هيئة عن للضوابط الصادرة ا

 .مرحلية أرابح اإلدارة بتوزيع جمللس العادية العامة امجلعية قبل من صادر تفويض

 مليون رايل
 اإلجاميل 2019األرابح املقرتح توزيعها عن النصف الثاين من عام  م2019األرابح اليت مت توزيعها عن النصف األول من عام  البيان

  الحقاً  س يحدد م2019اكتوبر  17 اترخي الرصف

 %20 %12.5 %7.5 النس بة

 315 197 118 اإلجاميل
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الرشكة أو أي من رشاكهتا التابعة، وأي تغيري يف تكل املصلحة أو  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني وأقرابهئم يف أسهم أو أدوات دين

 الس نة املالية األخرية.تكل احلقوق خالل 

 ملكية أعضاء جملس اإلدارة 
 م( يف رشكة أمسنت ينبع20/06/2020م حىت 21/06/2017)ادلورة الرابعة عرش من 

 م31/12/2019 إجاميل األسهم ونس بة المتكل م2019صايف التغري خالل عام  م01/01/2019يف  عدد األسهم والنس بة السادة أعضاء جملس اإلدارة

 النس بة عدد األسهم النس بة عدد األسهم النس بة األسهمعدد 

 %0.240 378.126 %0.001 1500 %0.239 376.626 األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز صاحب السمو املليك

 %0.001 1.500 _____ _____ %0.001 1.500 األس تاذ فهد سلامين عبدالعزيز الراحجي

 %0.006 9.138 _____ _____ %0.006 9.138 اخلرجيي األس تاذ محمد عبدهللا عبدالكرمي

 %0.072 113.750 _____ _____ %0.072 113.750 األس تاذ سعيد معر قامس العيسايئ

 %0.007 10.370 _____ _____ %0.007 10.370 املهندس رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليل

 %0.057 90.000 _____ _____ %0.057 90.000 األس تاذ عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجي

 %0.010 15.000 _____ _____ %0.010 15.000 ادلكتور أمحد عبده محمد زقيل

 %7.426 11.696.021 % -4.950 -7.796.250 %12.376 19.492.271 الاجامتعيةاملؤسسة العامة للتأمينات 

 %1.696 2.671.080 _____ _____ %1.696 2.671.080 املؤسسة العامة للتقاعد

 %10.000 15.750.000 _____ _____ %10.000 15.750.000 صندوق الاستامثرات العامة

 %0.469 738.911 %0.025 38.911 %0.444 700.000 بنك التمنية الاجامتعية

 

 ملكية اقارب أعضاء جملس اإلدارة 

 ، فامي عدا ما ذكر أعاله. مأقارهبألعضاء جملس اإلدارة و توجد ملكية  ال
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 وأقارهبمملكية كبار التنفيذيني 

 م31/12/2019 إجاميل نس بة المتكل م31/12/2019 إجاميل األسهم م2019نس بة التغري  م2019صايف التغري  م01/01/2019 النس بة م01/01/2019عدد األسهم  الامس

 )الرئيس التنفيذي( ادلكتور أمحد زقيل
15.000 0.010% _____ _____ 15.000 0.010% 

 

 قروض وكشف املديونية اإلجاملية للرشكة والرشاكت التابعة لهاال

 م )ألف رايل( 2019يوحض اجلدول أدانه بيان ابلقروض اليت حصلت علهيا الرشكة وحركة اإلضافة والسداد خالل عام 
 

 املديونية الاجاملية للرشكة والرشاكت التابعة لها املبلغ املتبقي من القرض املدفوعة سدادا للقرض خالل الس نة املبالغ مدة القرض مبلغ اصل القرض امس اجلهة املاحنة للقرض الرشكة

 - 116.750 51.889 س نوات 5 250.000 األهيل التجاري رشكة أمسنت ينبع
 

 جتاري إساليم()*( مجيع التسهيالت البنكية لعمليات الرشكة وفقاً ألحاكم الرشيعة اإلسالمية )تيسري 

 س تخدامامن الطاقة احلرارية املهدرة. مت مليون رايل سعودي لتغطية متويل مرشوع توليد الكهرابء  250تسهيالت بنكية جديدة مع البنك األهيل التجاري مببلغ  عقودم أبرمت الرشكة 2015خالل س نة  -1

 م.2022 أبريلآخر قسط م واترخي اس تحقاق 2017سط األول يف أبريل م ومت سداد الق 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي منه كام يف  250مبلغ 
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 اجامتعات جملس اإلدارة 
 اجامتعات جملس اإلدارة

 حلضورا إجاميل جسل حضور الاجامتعات التصنيف الوصف الامس

  الرابع الثالث الثاين األول

23/07/1440 

30/03/2019 

07/10/1440 

10/06/2019 

03/01/1441 

02/09/2019 

05/04/1441 

02/12/2019 

 - اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر غري تنفذي رئيس جملس اإلدارة لعزيزاصاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل بن عبد

 4 حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي انئب رئيس جملس اإلدارة أ/ فهد سلامين عبدالعزيز الراحجي

 4 حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو أ/ محمد عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي 

 4 حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو أ/ سعيد معر قامس العيسايئ

 4 حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي عضو أ/ فهد صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات الاجامتعية( 

 3 اعتذر حرض حرض حرض مس تقل عضو )ممثل بنك التمنية الاجامتعية( * أ/ إبراهمي محد عبدهللا الراشد

 4 حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو أ/ أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 

 4 حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو م. رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليل

 4 حرض حرض حرض حرض غري تنفيذي عضو صندوق الاستامثرات العامة(أ/ تريك مساعد عيل املبارك )ممثل 

 3 اعتذر حرض حرض حرض غري تنفيذي عضو أ/ عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجي

 4 حرض حرض حرض حرض تنفيذي عضو جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي د.  أمحد عبده محمد زقيل

 

 وتوارخي تكل الطلبات وأس باهبا.طلبات الرشكة لسجل املسامهني عدد 

 اس باب الطلب اترخي الطلب عدد طلبات الرشكة لسجل املسامهني

 امجلعية العامة العادية الاربعون م10/06/2019 1

 ملف ارابح م12/06/2019 2

 ملف ارابح م07/10/2019 3

 ملف ارابح م07/10/2019 4
 

.
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 لسداد ااملدفوعات النظامية املسددة واملس تحقة 
 الرايالت( )بآالفالقمية 

 

 
 

 جملس اإلدارة  إقرارات
ينبع، وفقاً للمعلومات املتوفرة دليه وبناءً عىل تقرير مراجع حساابت الرشكة ومعطيات السوق احلالية وكذكل املؤرشات يقر جملس إدارة رشكة أمسنت 

 املس تقبلية، مبا ييل:

 .أنه مت إعداد السجالت احملاسبية ابلشلك الصحيح حسب املعايري احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بني القانونيني 

  الرقابة ادلاخلية ُأعد عىل أُسس سلمية ومت تنفيذه بفعالية.إن نظام 

 .املركز املايل ونتاجئ أعامل الرشكة تؤكدان عىل قدرة الرشكة مبواصةل الاس مترار يف نشاط الرشكة مبشيئة هللا 

  أو فهيا التنفيذيني لكبار أو الرشكة إدارة جملس أعضاء ألحد مصلحة فهيا اكنت أو وفهيا فهيا، طرفاً  الرشكة تكون عقود أو أعاملال توجد 

 .مهنم بأي عالقة ذي خشص ألي

 

 

  

 وصف موجز لها 2019 البيان

 املس تحقة املسدد

 -- -- 1,874 الرسوم امجلركية

 الزاكة الرشعية 15.000 11.923 الهيئة العامة للزاكة وادلخل

 رضيبة القمية املضافة 766 15.408

 التأمينات الاجامتعية 803 11.354 للتأمينات الاجامتعيةاملؤسسة العامة 

 تاكليف تأشريات وجوازات -- 4.659 تاكليف التأشريات واجلوازات

 رسوم اس تغالل خامات التعدين والامتياز 24.771 31.569 الصناعة والرثوة املعدنيةالطاقة و وزارة 
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 اخلامتة 

يكون إن اجمللس إذ خيتمت تقريره عن نتاجئ أعامل رشكتمك، فإنه يتقدم لمك جبزيل الشكر عىل الثقة اليت أوليمتوها هل ويدعو هللا عز وجل أن 

هللا أن يدمي عىل بالدان نعمه وخرياهتا، وأن حيفظ لنا قيادتنا الرش يدة خادم احلرمني قد وفق يف حتقيق األهداف املأموةل منه، كام ويرجو 

الرشيفني املكل سلامن بن عبد العزيز آل سعود وويل عهدة األمني وانئب رئيس جملس الوزراء وزير ادلفاع صاحب السمو املليك األمري 

 محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود.

 وفيق ....راجني من هللا الت

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ....

 

 جملس اإلدارة 

 


