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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة لمساهمي شركة إسمنت المدينة

عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
المرفوع الى الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة

السادة المساهمين الكرام
يس��ر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال 
الش��ركة للعام المالي 2017م، حيث استطاعت الش��ركة أن تحقق أرباحًا في 
ظل المنافس��ة الحادة وتراج��ع الطلب على مادة اإلس��منت. يأتي هذا األداء 
��د رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها الش��ركة خالل العام، والتي يمكن  الجيِّ
تلخيصها في عدة عوامل مؤثرة من أهمها ضعف الطلب وانخفاض متوس��ط 
سعر البيع مع إزدياد حدة المنافسة وتراجع اداء سوق البناء والتشييد وصعوبة 
التصدير, وفي ظل إزدياد كمية المخزون وانخفاض الطلب، اتخذ مجلس اإلدارة 

قراره بتاريخ 2017/10/09م بإيقاف أحد خطوط إنتاج الكلنكر.

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
 صاحب السمو الملكي االمير/ عبدالعزيز بن مشعل آل سعود

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
بدر بن عمر العبد اللطيف

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي
صالح بن ابراهيم الشبنان

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي
ماجد بن عبدالرحمن العسيالن

عضو مجلس إدارة
 محمد بن حكمت الزعيم

عضو مجلس إدارة
عبدالرحمن بن سعد القرني

عضو مجلس إدارة
عمر بن حمد المشعل
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تقرير مجلس اإلدارة
أواًل: نشاط الشركة

تق���وم ال�صركة باإنت���اج الأ�صمنت البورتاندي )الع���ادي واملقاوم لاأم���اح( يف م�صنعها الواقع يف 
�ص���ًا داخل اململكة. تبل���غ الطاقة الإنتاجي���ة ال�صنوية  حمافظ���ة مرات وتق���وم بت�صويق���ه �صائبًا ومكيَّ
للم�صن���ع )3.65( مليون طن من خال خط���ن لاإنتاج بواقع )1.75( مليون طن اأ�صمنت �صنويًا 

للخط الأول، و)1.9( مليون طن اأ�صمنت �صنويًا للخط الثاين.

ثانيًا: نتائج أعمال الشركة
مبيعات وأرباح الشركة:1. 

بلغ���ت الكمية املباع���ة خال عام 2017م م���ن الإ�صمنت )3.4( مليون طن مقاب���ل )3.1( مليون 
ط���ن للعام 2016م بارتفاع قدره )8.67%(، ويعود �صبب هذا الرتفاع اىل ا�صرتاتيجية ال�صركة يف 

زيادة ح�صتها ال�صوقية ودخول ا�صواق جديدة.

ه���ذا وقد بلغ���ت الأرباح الإجمالي���ة يف ع���ام 2017م )128.47( مليون ريال مقاب���ل )256.07( 
ملي���ون ريال يف ع���ام 2016م باإنخفا����ض قدره )49.83%(، كم���ا بلغت الأرب���اح ال�صافية يف عام 
2017م )93.31( ملي���ون ري���ال مقاب���ل )216.31( مليون ريال يف ع���ام 2016م باإنخفا�ض قدره 
)56.86%(. ويع���ود �صب���ب النخفا�ض اإىل تراجع قيم���ة املبيعات وارتفاع تكلف���ة املبيعات وارتفاع 

امل�صاريف الدارية والعمومية.
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الر�صم البياين التايل يو�صح تطور �صايف املبيعات و�صايف الأرباح خال خم�ض �صنوات من عام 2013م اإىل 2017م 

�صايف املبيعات و�صايف االأرباح من 2013م اإىل 2017م )مباليني الرياالت(

اإلنتــــــاج:2. 
بل���غ اإنت���اج امل�صنع خال العام 2017م م���ن الكلنكر )2.92( ملي���ون طن مقابل )3.53( ملي���ون طن خال عام 
2016م باإنخفا�ض قدره )17.28%(. يعود �صبب النخفا�ض ليقاف اأحد خطوط الإنتاج بتاريخ 2017/10/09م.

وق���د بل���غ اإنتاج الأ�صمنت يف ع���ام 2017م )3.4( مليون طن مقابل )3.2( مليون طن ع���ام 2016م باإرتفاع قدره 
 .)%7،43(

الر�صم البياين التايل يو�صح تطور اإنتاج ال�صركة من الكلنكر خال خم�ض �صنوات من عام 2013م اإىل عام 2017م:

اإنتاج الكلينكر من 2013م اإىل 2017م )باآالف طن(

ويو�ص���ح الر�ص���م البياين الت���ايل تطور اإنتاج ال�صركة م���ن ال�صمنت خال خم�ض �صنوات من ع���ام 2013م اإىل عام 
2017م: 

انتاج االأ�صمنت من 2013م اإىل 2017م )باآالف طن(
انتاج اال�صمنت

التوقعات المستقبلية :	. 
يف ظ���ل  انخفا����ض الطلب على ال�صمنت ب�صكل عام يف معظ���م مناطق اململكة فاإنه من املتوق���ع ا�صتمرار اإنخفا�ض 
الطل���ب خ���ال العام 2018 بن�صبة قد ت�صل اإىل 15% مقارنة بعام 2017م، اإل اأن اإدارة ال�صركة لن تدخر جهدًا  يف 

ال�صعي لتحقيق اهدافها واإيجاد فر�ض بديله ل�صمان اأف�صل العوائد مل�صاهميها

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة:	. 
جمي���ع مبيع���ات ال�صركة متت يف داخل اململكة العربي���ة ال�صعودية، ومل تقم ال�صركة بت�صدي���ر كميات خارج اململكة 
تنفي���ذًا لق���رار حظر الت�صدير ال�صادر يف يونيو 2008م، علمًا باأن وزارة التج���ارة وال�صتثمار قد �صمحت ل�صركات 
ال�صمنت بالت�صدير بعد ا�صتيفاء متطلبات و�صروط معينه  تتمثل يف فر�ض ر�صوم على الت�صدير اعتبارًا من الربع 

الثاين من العام 2016م  والتي مت تخفي�صها بن�صبة 50% بنهاية عام 2017م .
)الكمية مباين الأطنان(

بيان بكميات املبيعات يف عام 2016مبيان بكميات املبيعات يف عام 2017مالبيان

3.43.1املبيعات املحلية

00املبيعات اخلارجية

ثالثًا: المشروعات والخطط المستقبلية
تقوم ال�صركة بتطوير وتطبيق �صيا�صات عدة لرت�صيد التكاليف وم�صاريف الت�صغيل وحت�صن اأداءها العام ومن هذه 

امل�صاريع:
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مشروع زيادة طاقة طحن االسمنت: 1. 
امل�ص���روع مازال يف مرحلة الت�صغيل التجريبي، ويت���م حاليًا اإجراء بع�ض التعديات املطلوبة لإنهاء اختبارات الأداء 

والكفاءة من حيث الطاقة الت�صميمية لاإنتاج متهيدًا ل�صتامه واإعان الت�صغيل التجاري يف حينه.

مشروع نظام االستفادة من الوقود البديل:2. 
تعم���ل ال�صرك���ة على تطوير م�صادر اإ�صافية للوق���ود البديل لتقليل الإعتماد على الوق���ود البرتويل وخف�ض معدلت 

الإنبعاثات الكربونية واملحافظة على البيئة متا�صيًا مع خطة التحول 2020 وروؤية اململكة 2030

رابعًا: القروض
تق���ر ال�صرك���ة بعدم وج���ود اأي قرو�ض عليه���ا وهلل احلمد حت���ى 2017/12/31م، علمًا باأن ال�صرك���ة لديها اتفاقية 

ت�صهيات ائتمانية عند الطلب مع بنك الريا�ض تخ�صع لأحكام و�صروط التمويل الإ�صامي.

وتبل���غ اجمايل هذه الت�صهيات 100 مليون ري���ال وذلك لتمويل احتياجات راأ�ض املال العامل للن�صاط وكذلك متويل 
م�صاريع قائمة اأو م�صتقبلية ح�صب الحتياج وذلك مقابل �صند لأمر.

خامسًا : الشركات التابعة : 
ل يوجد �صركات تابعة واإمنا فرع لل�صركة مملوك بن�صبة %100.

الدولةراأ�س املالالن�شاط الرئي�شيا�شم ال�شركة
ن�شبة ملكيةحمل الرئي�س والتاأ�شي�س

100%ال�صعوديةفرعمقاولت فرعية تخ�ص�صيةفرع �صركة ا�صمنت املدينة للمقاولت

سادسًا: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
                                                                                                                                        )القيمة بالريال ال�صعودي(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2017م

و�شف موجز لها
امل�شدد خالل العام

امل�شتحق حتى 
نهاية الفرتة املالية 
ال�شنوية ومل ي�شدد

14،591،57512،287،942الهيئة العامة للزكاة والدخل
تخ�صع ال�صركة لأنظمة الزكاة والدخل يف 

اململكة العربية ال�صعودية، ويتم عمل خم�ص�ض 
للزكاة على اأ�صا�ض ال�صتحقاق.

ا�صرتاكات املوؤ�ص�صة العامة 
1،618،277143،826للتاأمينات الجتماعية

تخ�صع ال�صركة لنظام التاأمينات الجتماعية، 
ويتم ت�صجيل ا�صرتاكات التاأمينات الجتماعية 

وفقًا لأ�صا�ض ال�صتحقاق

يتم �صداد املقابل املايل لإ�صتغال اخلامات 33،404،73127،959،302ر�صوم ا�صتغال حماجر
للرخ�ض اخلا�صة مبحاجر املواد اخلام

49,622,70440,391,070املجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

سابعًا: المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع
التبرعات والمساهمات االجتماعية:أ. 

رعاي���ة اإ�صتقبال �صاحب ال�صمو امللك���ي الأمري / في�صل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �صعود اأمري منطقة الريا�ض . 1
مبحافظة مرات

دعم لرتميم مدر�صة مبحافظة مرات. 2

رعاية اأ�صبوع ال�صجرة مبحافظة مرات لعام 1438ه�. 3

دعم لتجهيز قاعة دار الذكر الن�صائية مبحافظة مرات. 4

دعم الدر�ض ال�صبوعي. 5

ترميم الرو�صة الأوىل مبحافظة مرات. 6

دعم لرتميم بيت ال�صويحي الرتاثي مبحافظة مرات. 7

دعم ل�صداد اأزمة نادي كميت مبحافظة مرات. 8

دعم لاحتفال باليوم الوطني 1438ه�. 9

دعم لإ�صدار التقاومي ال�صنوية . 10

دعم لأعمال الت�صجري . 11

دعم لتجهيز الرو�صة الثانية مبرات. 12

رعاية برامج خدمات التوجية والر�صاد. 13

دعم العجز الباقي من احتفال اليوم الوطني 1438ه�. 14

رعاية لأعمال الت�صجري يف حمافظة �صقراء. 15

دعم ل�صداد اأزمة نادي كميت مبحافظة مرات. 16

دعم لهيئة ال�صياحة والرتاث لرتميم بيت ال�صويحي مبحافظة مرات. 17

الجودة والسالمة والصحة والبيئة:ب. 
توؤكد ال�صركة التزامها بتطبيق كافة املقايي�ض واملعايري ال�صعودية والعاملية للحفاظ على �صامة البيئة حتت ا�صراف 
ومتابع���ة الهيئ���ة العامة لاأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة العربي���ة ال�صعودية مع احلر�ض التام على املحافظة على 

جودة منتجاتها. وقد ح�صلت ال�صركة على العديد من �صهادات اجلودة واجلوائز العاملية، منها:
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عام���ة اجلودة التي منحتها الهيئ���ة العربية ال�صعودية للموا�صف���ات واملقايي�ض لل�صركة نتيجة 
املحافظة على اأعلى م�صتويات اجلودة

ISO 9001:2008 اآخر اإ�صدار ل�صهادة اجلودة

EN ISO 14001:2004 اآخر اإ�صدار ل�صهادة ادارة نظام البيئة

جائزة ال�صهادة العاملية للجودة عن الفئة الذهبية

جائزة ال�صهادة العاملية للجودة عن الفئة الباتينية

جائزة الع�صر الأخ�صر لا�صتدامة

رخ�صة بيئية للت�صغيل التي منحتها الرئا�صة العامة لاأر�صاد وحماية البيئة 

ثامنًا: الموارد البشرية
�صعي���ًا من ال�صركة لتحقيق اأهدافها فيما يتعل���ق بتنمية وتدريب مواردها الب�صرية فلقد اإعتمدت برامج متخ�ص�صة 
لختي���ار وتطوير املوظفن وتخطيط م�صاراته���م الوظيفية مبا ي�صمن �صغل املنا�ص���ب بال�صركة بالكفاءات الوطنية 
املوؤهل���ة واملميزة. كما تقوم ال�صرك���ة بت�صجيع املوظفن على امل�صاركة الإيجابية يف تطوي���ر ال�صركة وخلق بيئة عمل 
مائم���ة متكنه���م من العمل كفريق واحد، م���ع الإ�صتمرار يف تعزيز مهاراتهم وتاأهيلهم لرف���ع م�صتوى اأدائهم. وقد 

قامت ال�صركة بتوطن العديد من الوظائف القيادية بال�صركة وتوظيف كوادر وطنية يف عدة اأق�صام.

كم���ا ب���ادرت ال�صركة بالتعاون مع جه���ات حملية وعاملية متخ�ص�ص���ة يف تقدمي خدمات التدري���ب التقني والإداري 
والت�صويقي، مع ا�صتمرار ال�صركة بعمل ور�صات عمل داخلية بالإ�صافة اىل النظر يف اإمكانية اإبتعاث داخلي وخارجي 

للكوادر الوطنية يف جمال �صناعة الإ�صمنت.

وجت���در ال�ص���ارة اىل اأن نطاق ال�صركة مبكت���ب العمل هو النطاق الأخ�ص���ر حيث ا�صتوفت ال�صرك���ة ن�صبة ال�صعودة 
املطلوبة.

تاسعًا: المخاطر
ت���ويل ال�صرك���ة اهتمامًا عالي���ًا باملخاطر املحتملة من ج���راء املناف�صة املتوقعة حمليًا نتيجة دخ���ول �صركات جديدة 
باململك���ة مرحل���ة الإنتاج والتو�صع���ات بالطاق���ات الإنتاجية يف ال�صركات الأخ���رى مع اإ�صتمرار تراج���ع الطلب على 
ال�صمن���ت ب�صب���ب تاأجيل بع�ض امل�صاريع، ولذا ف���اإن ال�صركة تقوم مبراجعة دورية له���ذه املخاطر وو�صع الإجراءات 
املنا�صب���ة للتعامل معها. جتدر الإ�صارة اإىل ان املخاط���ر املو�صحة اأدناه ل ت�صتمل على جميع املخاطر التي ميكن اأن 
تواجهه���ا ال�صركة، بل اإنه من املمكن وجود خماط���ر اإ�صافية لي�صت معلومة لل�صركة يف الوقت احلايل، اأو قد تعدها 

ال�صركة اإما نادرة احلدوث اأو انها ذات تاأثري طفيف:

املخاطـــر االقت�شاديـــة: اإن الو�ص���ع القت�ص���ادي العاملي ق���د يكون له تاأثري غ���ري مبا�صر على اأعم���ال ال�صركة  �
امل�صتقبلي���ة، وي�صمل ذلك التغ���ريات يف اأداء املبيعات، وم�صتوى ال�صيولة يف ال�ص���وق وتكاليف التمويل، والركود 
َول وال�صركات ال�صناعية اخلارجية، والتطور التقني، واأ�صعار الوقود واملدخات  ال�صناع���ي، واملناف�صة من الدُّ
واملنتج���ات النهائي���ة لل�صرك���ة، والت�صخ���م، والأحداث ال�صيا�صي���ة التي ميك���ن اأن يكون لها تاأثري عل���ى اأ�صواق 

ال�صركات، وتقلب اأ�صعار ال�صرف وبدائل املنتجات التي قد يكون لها تاأثري على اأعمال وعوائد ال�صركة.

دة واأي  � املخاطـــر املتعلقـــة باالأنظمة والقوانني: وذلك لأن اإدارة اأعمال ال�صرك���ة تخ�صع لأنظمة وقوانن متعدِّ
تغ���ري فيه���ا اأو اإبدالها باأنظمة جديدة م���ن اأي جهة حكومية اأو جهة اإ�صرافية اأو �صلط���ة ق�صائية اأو اإ�صدار اأمر 
يق�ص���ي باإيقاف اأعم���ال ال�صركة اأو اإيقاف منتجات ال�صرك���ة اأو بع�ض منها ميكن اأن يوؤث���ر على اأعمال وعوائد 

ال�صركة.

املخاطـــر املتعلقـــة بالرتكيـــز على بع�ـــس العمالء: تغطي منتج���ات ال�صركة �صريحة وا�صع���ة من العماء وهلل  �
احلم���د، وتعتم���د ال�صركة على �صبكة توزيع خا�صة بها لبي���ع منتجاتها، ويف حال تكبد اأي عميل اأو جمموعة من 
ه���وؤلء العم���اء �صمن هذه ال�صبكة لأي خ�صائر اأو ان�صحابهم اأو عدم التزامهم باملعايري املحددة لبيع منتجات 

ال�صركة ف�صيكون لذلك تاأثري على اأعمال وعوائد ال�صركة.

املخاطـــر املتعلقـــة باملوقـــع اجلغـــرايف لل�شركـــة والكـــوارث الطبيعيـــة: حي���ث ترتكز جميع اأعم���ال ال�صركة يف  �
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حمافظ���ة م���رات، واإن �صدور اأي توجيه���ات تق�صي بوقف اأعم���ال ال�صركة يف هذا املوقع اأو ح���دوث اأي كوارث 
طبيعية يف املوقع كالفي�صانات اأو الزلزل من �صاأنه اأن يكون ذو اأثر على اأعمال وعوائد ال�صركة.

املخاطـــر املتعلقـــة بحقـــوق التعدين: حي���ث يعترب التعدين ج���زءًا اأ�صا�صيًا من ن�صاط ال�صرك���ة، وحق التعدين  �
ه���ذا ممنوح لل�صركة من قبل اجلهات املعنية يف احلكومة ال�صعودية ويف حال مت الغاء حقوق التعدين املمنوحة 
لل�صركة او فر�ض اأي قيود على هذه احلقوق، فاإن قدرة ال�صركة على ت�صغيل امل�صنع قد تتاأثر بذلك مما ينعك�ض 

�صلبًا وبدرجة كبرية على الو�صع املايل ونتائج العمليات.

املخاطـــر املتعلقـــة باإمـــدادات الطاقة: حيث ي�صتهلك ن�صاط ت�صنيع ال�صمن���ت كميات كبرية من الطاقة والتي  �
متث���ل جزًء كب���ريًا من تكاليف الإنتاج وبناًء على ذل���ك، فاإن قرار جمل�ض الوزراء ال�ص���ادر يوم الإثنن بتاريخ 
1436/03/17ه���� املواف���ق 2015/12/28م يف رفع ا�صع���ار الوقود له تاأثري �صلبي على عم���ل ال�صركة وو�صعها 
املايل ونتائج عملياتها. كما اأن عدم تخ�صي�ض الكمية املطلوبة من الوقود للخط الثاين �صوف ي�صتمر بالتاأثري 

اي�صًا وب�صكل �صلبي وجوهري على ال�صركة. 

عاشراً: حوكمة الشركة  
تطبق ال�صركة جميع الأحكام الواردة يف لئحة احلوكمة ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية با�صتثناء الواردة اأدناه :

�شبب عدم التطبيقمل يطبقُطبق جزئياًن�س املادة / الفقرةرقم املادة

املواد اال�شرت�شادية غري املطبقة

املادة )20( الفقرة )ج( البند 10، املادة )38(، املادة 
)39(، املادة )41(، املادة )70(، املادة )71(، املادة 
)72(، املادة )76(، املادة )77(، املادة )78(، املادة 
)83(، املادة )85(، املادة )88(، املادة )89( البند 

)3(، املادة )95(

�
مواد ا�صرت�صادية �صيتم 
تطبيقها عندما ت�صبح 

اإلزامية

املادة 
 )87(

ت�صع اجلمعية العامة العادية – بناء على اقرتاح من 
جمل�ض الإدارة – �صيا�صة تكفل اإقامة التوازن بن 

اأهدافها والأهداف التي ي�صبو املجتمع اإىل حتقيقها؛ 
بغر�ض تطوير الأو�صاع الإجتماعية والإقت�صادية 

للمجتمع

�

املادة ا�صرت�صادية ولكن 
يتم اإعتماد م�صاهمات 

ال�صركة الجتماعية من 
قبل جمل�ض الإدارة و�صيتم 
العمل على اإعداد ال�صيا�صة 

املطلوبة واعتمادها يف 
اجلمعية العامة لحقًا

املواد االإلزامية التي مل تطبق

املادة 
 )61(
فقرة 1

اإعداد �صيا�صة وا�صحة ملكافاآت جمل�ض الإدارة واللجان 
�املنبثقة عن املجل�ض والإدارة التنفيذية

مت اإعداد ال�صيا�صة 
واعتمادها من قبل 

جمل�ض الإدارة بتاريخ 
2017/12/28  وعلى 
اأن يتم اإعتمادها من 

اجلمعية العامة القادمة

حادي عشر  : إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :  

ل يوجد اأي اختاف عن معايري املحا�صبة ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبن القانونين.

الثاني عشر :
• أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، 	

ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

املن�شب اال�شم
املوؤهالت والوظائف احلالية وال�شابقة واخلرباتبال�شركة

1

�صاحب ال�صمو 
امللكي المري/ 

عبدالعزيز
 بن م�صعل

 بن عبدالعزيز
 اآل �صعود

رئي�ض 
جمل�ض اإدارة 

بكالوري�ض يف اإدارة الأعمال
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة ا�صمنت املدينة 

رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة ا�صمنت ينبع
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اجلوف الزراعية

الرئي�ض العام ل�صركة خدمات التقنية
الرئي�ض العام لل�صركة املتقدمة لتقنية املعلومات

مدير عام الإن�صاءات الأوىل للمباين-موؤ�ص�صة خا�صة
الإ�صراف العام على عدة فروع ملوؤ�ص�صاته اخلا�صة ومبختلف املجالت 

التجارية واخلدمات واملقاولت
وكيل جتاري لعدة �صركات امريكية واأوربية واأ�صيوية

بدر بن عمر 2
العبداللطيف

نائب رئي�ض 
جمل�ض 
الإدارة 
والع�صو 
املنتدب 
ورئي�ض 
اللجنة 

التنفيذية 

�صهادة ثانوية 
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�صو املنتدب ورئي�ض اللجنة التنفيذية يف 

�صركة ا�صمنت املدينة
نائب للمدير العام يف مفرو�صات العبداللطيف 

رئي�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت �صركة ا�صمنت املدينة )�صابقًا(
م�صاعد املدير العام يف مفرو�صات العبداللطيف )�صابقًا(

مديرًا لل�صئون الإدارية وم�صئوًل عن جميع الفروع باململكة )�صابقًا(
مدير العاقات احلكومية يف مفرو�صات العبداللطيف )�صابقًا(

�صالح بن 3
ابراهيم ال�صبنان

الرئي�ض 
التنفيذي و 

ع�صو جمل�ض 
الإدارة

بكالوري�ض يف الإدارة ال�صناعية
ع�صو جمل�ض اإدارة والرئي�ض التنفيذي يف �صركة ا�صمنت املدينة

رئي�ض جلنة جائزة الإحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 
رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�صعودية لاإمداد وامل�صرتيات)جمعية غري ربحية( تعمل 

حتت مظلة الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 
نائب الرئي�ض للجنة الوطنية ل�صركات ال�صمنت وع�صوية جلنة �صوق العمل التابعتن 

ملجل�ض الغرف ال�صعودية
ع�صو يف املجل�ض ال�صت�صاري ملجموعة املجدوعي بالدمام

ع�صو جمل�ض اإدارة يف ال�صركة الوطنية لنقل الكيماويات )�صابقًا(
ع�صو جمل�ض اإدارة لوجي كيم الوربية )�صابقًا(

عمل على قيادة م�صروع �صل�صلة الإمدادات )اإمداد( ويف عام 2011م مت تعيينه 
نائب الرئي�ض - مركز الإمتياز ل�صل�صلة الإمدادات العاملية بال�صركة الكيماويات، 

البيرتوكيماويات، املعادن و ال�صمنت. )�صركة �صابك( )�صابقًا(
مدير اإدارة مناولة املنتجات، مدير عام ت�صويق البي يف �صي والبويل �صتايرين ونائب 

الرئي�ض للبولي�صرت وامليامن ومدير عام الكيماويات. )�صابقًا(
تطوير امل�صاريع والإ�صت�صارات ال�صناعية والإدارية من اإنتاج وت�صويق ال�صمنت 

رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة �صابك للخدمات والتخزين )�صابقًا( 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اجلبيل خلدمات وتخزين املنتجات الكيماوية. )�صابقًا(

م�صت�صار ونائب رئي�ض جلنة �صل�صلة الإمدادات يف الإحتاد اخلليجي للكيماويات 
والبرتوكيماويات -دبي  )�صابقًا(
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املن�شب اال�شم
املوؤهالت والوظائف احلالية وال�شابقة واخلرباتبال�شركة

عبدالرحمن بن 4
�صعد القرين

ع�صو جمل�ض 
اإدارة 

بكالوري�ض علوم اأمنية، ماج�صتري اإدارة
ع�صو جمل�ض اإدارة ل�صركة ا�صمنت املدينة

مدير عام موؤ�ص�صة رو�صة الإعمار للمقاولت
مدير القوة لق�صر احلكم )�صابقًا(

مدير ال�صبط اجلنائي ب�صرطة الريا�ض )�صابقًا(

5
عمر بن  حمد 
بن ابراهيم 

امل�صعل

ع�صو 
جمل�ض اإدارة 
ورئي�ض جلنة 
الرت�صيحات 

دبلوم عايل يف درا�صة النظمة - بكلوري�ض يف الرتبية  - ماج�صتري يف 
ال�صريعة باحث درجة الكتوراة يف القانون 

ع�صو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت �صركة ا�صمنت 
املدينة

 الرئي�ض التنفيذي ل�صركة با�صقة القاب�صة 
ع�صو جمل�ض اإدارة ل�صركة رخاء القاب�صة والرئي�ض التنفيذي والع�صو 

 املنتدب
املدير العام ل�صركة ابيات العربية ال�صعودية

م�صت�صار قانوين بديوان جمل�ض الوزراء  )�صابقًا(

6
ماجد بن 

عبد الرحمن 
الع�صيان

الرئي�ض 
التنفيذي 
امل�صاعد 
وع�صو 
جمل�ض 

اإدارة ل�صركة 
اأ�صمنت 
املدينة

ماج�صتري يف العلوم الإدارية
برنامج املاج�صتري يف العلوم البنكية - بكلوري�ض يف املحا�صبة  

ع�صو جمل�ض ادارة يف �صركة مكامن ال�صعودية القاب�صة 
ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة ا�صمنت املدينة 

ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي 
ع�صو جلنة املراجعة �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي 

الرئي�ض التنفيذي امل�صاعد �صركة ا�صمنت املدينة 
ع�صو جلنة مراجعة �صركة مرابحة للتق�صيط )�صابقًا(

رئي�ض ال�صوؤون املالية والإدارية وتقنية املعلومات �صركة ا�صمنت املدينة 
)�صابقًا(

رئي�ض ال�صوؤون املالية �صركة ا�صمنت املدينة )�صابقًا(
اإدارة م�صرفيات ال�صركات بنك الريا�ض )�صابقًا( 

اإدارة الإئتمان واملخاطر بنك الريا�ض )�صابقًا(
اإدارة املحا�صبة البنك الفرن�صي )�صابقًا(

املن�شب اال�شم
املوؤهالت والوظائف احلالية وال�شابقة واخلرباتبال�شركة

7
حممد بن حكمت 
بن �صعد الدين 

الزعيم

ع�صو 
جمل�ض اإدارة 
ورئي�ض جلنة 

املراجعة 

بكالوري�ض هند�صة 
حا�صل على عدة �صهادات لربامج اإدارة من جامعة هارفارد، ومعهد 

ما�صت�صوت�ض وكلية وارتون لدارة العمال يف امريكا وكلية لندن لدارة 
العمال

ع�صو جمل�ض ادارة -ال�صركة الدولية الإعمال التجارية  واملقاولت 
املحدودة

ع�صو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة املراجعة ب�صركة ا�صمنت املدينة
�صركة جمموعة كابات الريا�ض )ع�صو اللجنة التنفيذية و ع�صو جلنة 

 الرت�صيحات والتعيينات واملكافاآت(
رئي�ض جمل�ض ادارة - ال�صركة ال�صعودية احلديثة ل�صناعة الأ�صاك 

 والكابات املتخ�ص�صة 
 رئي�ض جمل�ض ادارة - �صركة كابات الريا�ض 

ع�صو جمل�ض ادارة - ال�صركة ال�صعودية احلديثة ل�صناعة املعادن 
 والكابات والبا�صتيك 

ع�صو جمل�ض ادارة - ال�صركة ال�صعودية احلديثة ل�صناعة الكابات 
 الهاتفية 

 ع�صو جمل�ض املديرين - ال�صركة ال�صعودية احلديثة للكابات املحدودة
 ع�صو جمل�ض ادارة - �صركة امل�صتقبل لل�صرياميك والبور�صان

ع�صو جمل�ض ادارة - ال�صركة الدولية لاأعمال التجارية واملقاولت 
 املحدودة

 ع�صو جمل�ض املديرين - �صركة اآفاق احلكمة
 ع�صو جمل�ض املديرين - �صركة الآفاق للتنمية

�صركة جمموعة كابات الريا�ض - املدير التنفيذي )�صابقًا(

يو�صف بن حممد 8
ال�صحيباين

ع�صو جلنة 
املراجعة

ماج�صتري يف الإدارة املالية 
مدير اإدارة املراجعة الداخلية ماذ للتاأمن

ع�صو جلنة املراجعة �صركة ا�صمنت املدينة )حاليًا(
ا�صت�صاري كبري - ارن�صت ويونغ  )�صابقًا(

مدير املخاطر - الت�صغيلية ميدغلف )�صابقًا(
مدير اإدارة املراجعة - الداخلية ماذ للتاأمن )�صابقًا(

9
خالد بن 

عبداملح�صن 
اخليال

ع�صو جلنة 
الرت�صيحات 
واملكافاآت 

ماج�صتري يف اإدارة الأعمال
ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة كابات البحر الحمر  

ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة عايد عبدالرحمن العايد للمقاولت 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة بيت الو�صيل لا�صتثمار 

ع�صو جلنة الرت�صيحات واملكافاآت �صركة ا�صمنت املدينة 
ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة ا�صمنت املدينة )�صابقًا(

ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي )�صابقًا(
ع�صو جلنة املراجعة يف �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي 

)�صابقًا(
مدير عام �صركة ا�صول الو�صاطة للخدمات التجارية )�صابقًا(

مدير ال�صوؤون الإدارية يف �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي 
)�صابقًا(

مدير �صوؤون املوظفن يف �صركة العبداللطيف لا�صتثمار ال�صناعي 
)�صابقًا(

كم���ا اعلن���ت ال�صرك���ة بتاري���خ 2017/05/04م عن وفاة رئي����ض جمل����ض الإدارة، �صاح���ب ال�صمو امللكي  �
ده اهلل بوا�صع رحمته، و ُفتح باب الرت�صي���ح للع�صوية ال�صاغرة ،  الم���ري م�صع���ل بن عبدالعزيز اآل �صع���ود – تغمَّ
بتاري���خ 2017/12/06م وعق���دت اجلمعية العمومية ومت تر�صيح �صاحب امللكي المري عبدالعزيز بن م�صعل بن 

عبدالعزيز اآل �صعود وتعيينه رئي�صَا ملجل�ض الإدارة بتاريخ 2017/12/28م   
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• لجان مجلس اإلدارة:	

لجنة المراجعة:1. 
ت�صرف جلنة املراجعة على اإدارة املخاطر وال�صوابط الداخلية على �صتى جوانب اأعمال ال�صركة، وت�صمل م�صئوليتها 
اإ�صتعرا�����ض ومناق�ص����ة البيانات املالية الرب����ع �صنوية وال�صنوية لل�صرك����ة. كما تقوم اللجنة بالتو�صي����ة ملجل�ض الإدارة 

واجلمعية العامة بتعين املحا�صب القانوين لل�صركة.

2016/06/19م   � من  بداأت  التي  الإدارة  ملجل�ض  الرابعة  الدورة  يف  املراجعة  جلنة  اأع�صاء  	•

املن�صباال�صم
123456

2017/01/162017/02/142017/04/272017/07/232017/10/292017/12/26
1- الأ�صتاذ 

/ حممد 
بن حكمت 

الزعيم

رئي�ض 
ح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرح�صراللجنة

2-الأ�صتاذ / 
عمر بن حمد 

امل�صعل
ع�صو 
ح�صرح�صراعتذرح�صرح�صرح�صرجلنة

3-الأ�صتاذ 
/ الوليد بن 
خالد اخليال

ع�صو 
------------------ح�صرح�صرجلنة

4- الأ�صتاذ 
/ يو�صف 

بن حممد 
ال�صحيباين

ع�صو 
ح�صرح�صرح�صرح�صر---------جلنة

هذا وقد عقدت اللجنة يف دورتها الرابعة �صتة اإجتماعات خال عام 2017م. كما قد مت تعين الأ�صتاذ / يو�صف 
ال�صحيباين بدًل من الأ�صتاذ/ الوليد بن خالد اخليال بتاريخ: 2017/04/16م

لجنة الترشيحات والمكافئات:2. 
تت���وىل جلنة الرت�صيحات واملكافئات مراجعة هيكل جمل����ض الإدارة وفعالية اأداء اأع�صائه، ورفع التو�صيات يف �صاأن 
التغريات التي ميكن اإجراوؤها، وحتديد جوانب ال�صعف والقوة والتاأكد من ا�صتقالية وعدم وجود تعار�ض م�صالح 
للع�ص���و، والتو�صية لرت�صي���ح الع�صو وفق الحتياج���ات املطلوبة، ومراجع���ة املكافئات والتعوي�ص���ات للجان املجل�ض 

والع�صو املنتدب ورواتب الإدارة العليا ون�صب ال�صعودة.

اأع�صاء جلنة الرت�صيحات واملكافئات يف الدورة الرابعة ملجل�ض الإدارة والتي بداأت يف 2016/06/19م:

املن�شباال�شم
1234

2017/02/152017/04/162017/08/272017/12/26

رئي�ض اللجنة الأ�صتاذ / بدر بن عمر العبداللطيف 
---------ح�صرح�صر)�صابقًا(

رئي�ض اللجنة الأ�صتاذ / عمر بن حمد امل�صعل
ح�صرح�صرح�صرح�صر)حاليًا(

ح�صرح�صرح�صرح�صرع�صو جلنةالأ�صتاذ / عبدالرحمن بن �صعد القرين

ح�صرح�صر---------ع�صو جلنةالأ�صتاذ / خالد بن عبداملح�صن اخليال

ه���ذا وقد عقدت اللجنة يف دورتها الرابع���ة اأربعة اإجتماعات خال عام 2017م. هذا وقد مت تعين الأ�صتاذ / عمر 
ب���ن حمد امل�صع���ل رئي�ض للجنة بتاريخ: 2017/06/14م. كما مت تعين الأ�صتاذ / خالد بن عبداملح�صن اخليال بدًل 

من الأ�صتاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف بتاريخ: 2017/06/14م

اللجنة التنفيذية:	. 
تق���وم اللجن���ة التنفيذية بعمل الدرا�صات واخلط���ط الإ�صرتاتيجية والبحث عن احللول والبدائ���ل املنا�صبة ودرا�صة 

عرو�ض الأ�صعار وتوقيع العقود والتفاقيات ورفع التو�صيات اىل جمل�ض الدارة.

اأع�صاء اللجنة التنفيذية يف الدورة الرابعة ملج����ل�ض الإدارة والتي بداأت من 2016/06/19م وهم:

املن�شباال�شم
12345

2017/02/142017/03/062017/03/212017/10/262017/12/27
الأ�صتاذ / بدر بن عمر 

العبداللطيف                 
رئي�ض 
ح�صرح�صرح�صرح�صرح�صراللجنة

ال�صتاذ / �صالح بن ابراهيم 
ال�صبنان

ع�صو 
ح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرجلنة

الأ�صتاذ / ماجد بن 
عبدالرحمن الع�صيان

ع�صو 
ح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرجلنة

هذا وقد عقدت اللجنة يف دورتها الرابعة خم�صة اجتماعات خال عام 2017م.
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مكافاآت اأع�صاء اللجان : �

املكافاآت الثابتة اال�شمم
املجموعبدل احل�شور)مقرتحة( 

اأع�شاء اللجنة التنفيذية

15،0000---الأ�صتاذ / بدر بن عمر العبداللطيف1

15،0000---الأ�صتاذ/ �صالح بن ابراهيم ال�صبنان2

15،0000---الأ�صتاذ / ماجد بن عبدالرحن الع�صيان3

اأع�شاء جلنة املراجعة

18،0000---1-  الأ�صتاذ / حممد بن حكمت الزعيم1

15،0000---2- الأ�صتاذ / عمر بن حمد امل�صعل2

60000---3- الأ�صتاذ / الوليد بن خالد اخليال3

450،00012،00062،000- الأ�صتاذ / يو�صف بن حممد ال�صحيباين4

اأع�شاء  جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

60000---5- الأ�صتاذ / بدر بن عمر العبداللطيف 1

12،0000---6- الأ�صتاذ / عمر بن حمد امل�صعل2

12،0000---7- الأ�صتاذ / عبدالرحمن بن �صعد القرين3

850،000600056،000- الأ�صتاذ / خالد بن عبداملح�صن اخليال4

• مجلس اإلدارة:	

أعضاء المجلس:1. 
مت يف يوني���و ع���ام 2016م اإنتخاب اأع�ص���اء جمل�ض الإدارة يف دورت���ه الرابعة، وكانت اإجتماع���ات املجل�ض يف دورته 

الرابعة خال العام 2017م كالآتي:

اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف دورته الرابعة التي بداأت يف 2016/06/19م كالآتي: �

                                                                                                                                                     )القيمة بالريال(

الت�صنيفاملن�صبال�صمم
املكافئات 

ال�صنوية
)مقرتحة(

بدل ح�صور 
جل�صات

الرواتب 
والتعوي�صات 

والبدلت

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري م�صعل 1
بن عبدالعزيز اآل �صعود )رحمه اهلل(

رئي�ض جمل�ض الدارة 
)�صابقًا(

غري 
67،95200تنفيذي

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري  2
14،24800م�صتقلرئي�ض جمل�ض الدارةعبدالعزيز بن م�صعل اآل �صعود

نائب رئي�ض جمل�ض الأ�صتاذ / بدر بن عمر العبداللطيف3
200،00036،0000تنفيذيالدارة والع�صو املنتدب

الأ�صتاذ/ �صالح بن ابراهيم 4
200،00033،0000تنفيذيع�صو جمل�ض ادارةال�صبنان

الأ�صتاذ / ماجد بن عبدالرحن 5
200،00033،0000تنفيذيع�صو جمل�ض ادارةالع�صيان

الأ�صتاذ/ عبدالرحمن بن �صعد 6
200،00030،0000م�صتقلع�صو جمل�ض ادارةالقرين

200،00045،0000م�صتقلع�صو جمل�ض ادارةالأ�صتاذ/ عمر بن حمد امل�صعل7

200،00036،0000م�صتقلع�صو جمل�ض ادارةالأ�صتاذ / حممد بن حكمت الزعيم8

بناءًا على تو�صية جلنة الرت�صيحات واملكافئات اأو�صى جمل�ض الإدارة برفع تو�صيته اىل اجلمعية العامة القادمة  �
باملوافقة على اعتماد �صرف مكافاآت �صنوية لأع�صاء جمل�ض الدارة باإجمايل مبلغ قدره )1،282،200( ريال 

بواقع )200،000( ريال لكل ع�صو، ح�صب املده التي ق�صاها الع�صو خال فرتة ا�صتحقاق املكافاآة 

وق���د مت حتدي���د املكاف���اآة اأعاه مب���ا يتوافق م���ع �صيا�صة املكاف���اآت الت���ي مت اإعتمادها م���ن جمل����ض الإدارة بتاريخ 
2017/12/28م لإ�صتيفاء موافقة اجلمعية العامة القادمة للت�صويت عليها وذلك لتايف اأي انحراف جوهري.
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حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات المجلس خالل عام 7102م وبيان 2. 
عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى:

بلغت اإجتماعات اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف دورته الرابعة التي بداأت من يونيو 2016م وحتى 2019/06/18م خال 
عام 2017م كالآتي: 

اال�شمم
ال�شركات امل�شاهمةعدد االجتماعات

التي ي�شارك يف 
ع�شويتها

1234567

2017/01/172017/02/152017/04/162017/04/272017/07/242017/10/312017/12/28

1
�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري م�صعل بن 
عبدالعزيز اآل �صعود 

)رحمه اهلل(
---------------اعتذراعتذر

2
�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري عبدالعزيز 
بن م�صعل اآل �صعود

اعتذر------------------

�صركة ا�صمنت •	
املدينة

�صركة ا�صمنت ينبع•	
�صركة اجلوف •	

الزراعية

الأ�صتاذ/ بدر بن 3
ح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرعمر العبداللطيف

�صركة جمموعة •	
العبداللطيف 

القاب�صة

الأ�صتاذ/ �صالح بن 4
ح�صراعتذرح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرابراهيم ال�صبنان

5
الأ�صتاذ / ماجد 
بن عبدالرحمن 

الع�صيان
ح�صرح�صراعتذرح�صرح�صرح�صرح�صر

�صركة العبداللطيف •	
لا�صتثمار 
ال�صناعي

�صركة مكامن •	
ال�صعودية القاب�صة  

)م�صاهمة مغلقة(

6
الأ�صتاذ/ 

عبدالرحمن بن �صعد 
القرين

ح�صرح�صرح�صرح�صراعتذرح�صرح�صر

الأ�صتاذ/ عمر بن 7
ح�صرح�صراعتذرح�صرح�صرح�صرح�صرحمد امل�صعل

الأ�صتاذ / حممد بن 8
ح�صراعتذرح�صرح�صرح�صرح�صرح�صرحكمت الزعيم

�صركة امل�صتقبل •	
لل�صرياميك 
والبور�صان

�صركة كابات •	
الريا�ض

ال�صركة ال�صعودية •	
احلديثة ل�صناعة 

الأ�صاك والكابات 
املتخ�ص�صة

ال�صركة ال�صعودية •	
احلديثة ل�صناعة 
املعادن والكابات 

والبا�صتيك
ال�صركة ال�صعودية •	

احلديثة ل�صناعة 
الكابات الهاتفية

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة 	. 
المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اال�شمم
اجلمعية العامة 

غري العادية العا�شرة 
2017/3/29م

اجلمعية العامة العادية التا�شعة 
2017/12/06م

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري م�صعل بن 1
-اعتذرعبدالعزيز اآل �صعود )رحمه اهلل(

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 2
--م�صعل اآل �صعود

ح�صرح�صرالأ�صتاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف3

ح�صرح�صرالأ�صتاذ/ �صالح بن ابراهيم ال�صبنان4

ح�صرح�صرالأ�صتاذ / ماجد بن عبدالرحمن الع�صيان5

ح�صرح�صرالأ�صتاذ/ عبدالرحمن بن �صعد القرين6

اعتذراعتذرالأ�صتاذ/ عمر بن حمد امل�صعل7

اعتذرح�صرالأ�صتاذ / حممد بن حكمت الزعيم8

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه 	. 
وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن 

وجدت.
ل يوجد

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة – وبخاصة غير 5. 
التنفيذيين – علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 

وأدائها.
يقوم رئي�ض جمل�ض الإدارة باإباغ اأع�صاء جمل�ض الإدارة -وبخا�صة غري التنفيذين- علمًا مبقرتحات امل�صاهمن 

وملحوظاتهم حيال ال�صركة واأدائها.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو 6. 
منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات : 

فيم���ا يلي ن�ض �صيا�صة املكاف���اآت لأع�صاء جمل�ض الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل����ض والإدارة التنفيذية والتي مت 
اإعتمادها من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 2017/12/28م لعر�صها على اجلمعية العامة القادمة للت�صويت عليها.: 
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الهدف : 
تهدف هذه ال�صيا�صة اإىل حتديد معايري  وا�صحة ملكافاآت اأع�صاء جمل�ض الإدارة وجلانه وكبار التنفيذين يف �صوء 
متطلب���ات نظام ال�صركات واأنظمة ولوائح هيئة ال�صوق املالية، كم���ا تهدف ال�صيا�صة اإىل جذب اأفراد يتمتعون بقدر 
م���ن الكفاءة والقدرة واملوهبة من اأجل العم���ل يف جمل�ض الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خال تبني خطط 

وبرامج حمّفزة للمكافاآت ومرتبطة بالأداء، مما ي�صاهم يف حت�صن اأداء ال�صركة وحتقيق م�صالح م�صاهميها.

المعايير العامة للمكافآت :
تخت����ض جلنة املكافاآت والرت�صيحات بالتو�صية اإىل جمل�ض الإدارة مبكافاآت اأع�صاء املجل�ض واأع�صاء اللجان وكبار 

التنفيذين بال�صركة، وفقًا للمعايري املعتمدة وذلك على النحو التايل :

اأن تكون املكافاآت متنا�صبة مع ن�صاط وا�صرتاتيجية ال�صركة واأهدافها واملهارات الازمة لإدارتها ومتوافقة مع . 1
حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لديها.

تاأخ���ذ ال�صرك���ة يف العتبار ممار�صات ال�صركات الأخرى وما هو �صائ���د يف �صوق العمل يف حتديد املكافاآت، مع . 2
تفادي ما قد ين�صاأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافاآت والتعوي�صات.

د املكافاآت بناء على م�صتوى الوظيفة، واملهام وامل�صوؤوليات املنوطة ب�صاغلها، واملوؤهات العلمية، واخلربات . 3 حتدَّ
العملية، واملهارات، وم�صتوى الأداء.

اأن تكون املكافاأة كافية ب�صكل معقول ل�صتقطاب ذوي كفاءة وخربة منا�صبة وحتفيزهم والإبقاء عليهم.. 4

حتديد مكافاآت اأع�صاء جمل�ض الإدارة بحيث تعك�ض مدى خربة الع�صو واخت�صا�صاته واملهام املنوطة به وعدد . 5
اجلل�صات التي يح�صرها وغريها من العتبارات.

يت���م اإيقاف �ص���رف املكافاأة وا�صرتدادها اإذا تبن اأنها تقررت بناًء عل���ى معلومات غري دقيقة قدمها ع�صو يف . 6
جمل�ض الإدارة اأو الإدارة التنفيذية، وذلك ملنع ا�صتغال املركز الوظيفي للح�صول على مكافاآت غري م�صتحقة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة :
تتك���ون مكاف���اأة اأع�صاء جمل����ض الإدارة يف �صركة ا�صمنت املدينة م���ن مبلغ �صنوي اأو بدل ح�ص���ور عن اجلل�صات اأو 
ب���دل م�صروف���ات اأو مزايا عينية ويجوز اجلمع بن اثن���ن اأو اأكرث من هذه املزايا ومبا ل يتجاوز ما ن�ض عليه نظام 

ال�صركات ولوائحه وفقًا للجدول املو�صح ادناه 

3،000 ريالبدل ح�صور اجلل�صة الواحدة
بدل اإ�صايف )�صفر وانتقال( ملن هم من خارج مدينة 

ح�صب امل�صروف الفعليمقر الجتماع )الريا�ض(

حتدد �صنويًا مبا ل يتجاوز 200 األف ريال وفقًا لنظام ال�صركة مبلغ �صنوي مقطوع للع�صو الواحد
الأ�صا�صي

التعديل واآليات ال�صرف :
يج���وز مراجع���ة مبلغ املكافاأة ال�صنوية املقطوعة لع�صو جمل�ض الإدارة امل�صار الي���ه اأعاه من فرتة اإىل اأخرى بناًء على تو�صية من 
جلنة املكافاآت والرت�صيحات وذلك يف �صوء املتغريات املتعلقة بالأداء ومن ثم اأخذ موافقة اجلمعية العامة للم�صاهمن على ذلك.

يج���وز اأن تك���ون هذه املكافاأة متفاوتة املقدار ويف �صوء �صيا�صة ت�صدره���ا جلنة املكافاآت والرت�صيحات وتقرها . 1
اجلمعية العامة لل�صركة.

 يج���ب اأن ي�صم���ل تقرير جمل����ض الإدارة ال�صنوي على بيان �صام���ل لكل ما ح�صل عليه اأع�ص���اء جمل�ض الإدارة . 2
خال ال�صنة املالية من مكافاآت وبدل م�صروفات وغري ذلك من املزايا، واأن ي�صتمل كذلك على بيان ما قب�صه 
اأع�ص���اء املجل����ض بو�صفهم عاملن اأو اإدارين اأو نظري اأعم���ال فنية اأو اإدارية اأو ا�صت�ص���ارات )اأن وجدت( واأن 
ي�صتم���ل كذلك على بيان بعدد جل�ص���ات املجل�ض وعدد اجلل�صات التي ح�صرها كل ع�صو من تاريخ اآخر اجتماع 

للجمعية العامة.

يجوز للمجل�ض حتديد مكافاأة خا�صة لرئي�ض املجل�ض ونائب الرئي�ض والع�صو املنتدب وفقًا للفقرة رقم )2( من . 3
املادة رقم )21( من نظام ال�صركة ال�صا�صي.

مكافأة أعضاء اللجان :
يح���دد ويعتمد جمل����ض الإدارة مكاف���اآت ع�صوية جلان���ه املنبثقة من���ه – باإ�صتثناء جلن���ة املراجعة – وبدلت . 1

احل�صور وغريها من ا�صتحقاقات بناء على تو�صية من جلنة املكافاآت والرت�صيحات.

ي�ص���رف ب���دل ح�صور الجتماعات وغريها م���ن ال�صتحقاقات كما هو مو�صح يف ه���ذه ال�صيا�صة وفقًا للجدول . 2
املو�صح اأدناه : 

بدل ح�صور اجلل�صة الواحدة /  يتم �صرف بدل 
3،000 ريالاحل�صور بعد كل اجتماع

بدل اإ�صايف )�صفر وانتقال( ملن هم من خارج مدينة 
ح�صب امل�صروف الفعليمقر الجتماع )الريا�ض(

مكافاأة ع�صو اللجنة من خارج املجل�ض. )ح�صب ما 
تعتمده جلنة املكافاآت والرت�صيحات بناء على املهام 

املوكلة اإليه(
مبلغ مبا ل يتجاوز 50 األف ريال �صنويًا 

التعديل واآليات ال�صرف :
يجوز مراجعة مبلغ املكافاأة ال�صنوية املقطوعة لع�صو اللجنة )من خارج املجل�ض( امل�صار اإليها اأعاه من فرتة اإىل اأخرى بناًء على 
تو�صي���ة من جلنة املكاف���اآت والرت�صيحات اإىل املجل�ض الذي يقوم برفع التو�صية يف ح���ال املوافقة عليها يف ظل املتغريات املتعلقة 

بالأداء ومن ثم اأخذ موافقة اجلمعية العمومية على ذلك

اأم���ا مكاف���اأة ع�صوي���ة جلنة املراجع���ة او بدل ح�ص���ور الجتماع���ات يتم اعتماده���ا من قبل اجلمعي���ة العامة . 3
للم�صاهمن بناًء على تو�صية من جمل�ض الإدارة وذلك ح�صب النظام.
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رواتب ومزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية:
يت���م اإعتماد رواتب ومزايا ومكافاآت الإدارة التنفيذية بقرار من جمل�ض الإدارة بتو�صية من جلنة الرت�صيحات . 1

واملكافاآت، وت�صمل على مايلي:

رات���ب اأ�صا�ص���ي )يتم دفع���ه يف كل نهاية �صهر مي���ادي وب�صفة �صهرية( وب���دلت ت�صتمل عل���ى �صبيل املثال ل  اأ. 
احل�ص���ر: بدل �صكن، بدل موا�صات، وبدل هاتف،وبدل تعلي���م لاأبناء، مزايا تاأمن طبي له ولعائلته، اإجازة 
�صنوي���ة، وتذاكر �صف���ر �صنوية، ومكافاأة نهاية خدمة ح�صب نظام العمل و�صيا�ص���ة املوارد الب�صرية املعتمدة من 

قبل ال�صركة.

مكافاأة �صنوية مرتبطة مبوؤ�صرات الأداء وفقًا للتقييم ال�صنوي الذي يتم بهذا اخل�صو�ض.ب. 

2.     يت���م اإعتم���اد املكاف���اآة ال�صنوية جلميع املوظفن وكبار التنفيذين بقرار م���ن جمل�ض الإدارة بتو�صية من جلنة 
الرت�صيحاآت واملكافاآت بناًء على اقرتاح الإدارة التنفيذية.

أحكام ختامية ) مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:
يعمل مبا جاء يف هذه ال�صيا�صة ويتم اللتزام بها من قبل ال�صركة اإعتبارًا من 2017/01/01 وعلى اأن يتم اعتمادها 
م���ن قب���ل اجلمعية العام���ة للم�صاهمن وتن�صر ه���ذه ال�صيا�صة عل���ى موقع ال�صرك���ة الإلكرتوين لتمك���ن امل�صاهمن 
واجلمهور واأ�صحاب امل�صالح من الطاع عليها، ويتم مراجعة هذه ال�صيا�صة ب�صفة دورية )عند احلاجة( من قبل 
جلن���ة املكاف���اآت والرت�صيحات، ويتم عر����ض اأي تعديات مقرتحة من قبل اللجنة عل���ى جمل�ض الإدارة، الذي يقوم 

بدرا�صة ومراجعة التعديات املقرتحة ويو�صي بها للجمعية العمومية للم�صاهمن لإعتمادها.

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في دورته الرابعة وكبار 7. 
التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

اال�شم
التغري خالل العاماالأ�شهم بنهاية عام 2017ماالأ�شهم بنهاية عام 2016م

عدد الن�شبةعدد االأ�شهم
عدد الن�شبةاالأ�شهم

الن�شبةاالأ�شهم

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري م�شعل 
بن عبدالعزيز اآل �شعود       

رئي�س جمل�س االدارة )�شابقاً(
ل يوجد--12،040،000%6.37

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
عبدالعزيز بن م�شعل اآل �شعود       

رئي�س جمل�س االدارة
ل يوجد957،7270.506--

االأ�شتاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف
ل يوجد0.001%0.0012،000%2،000ع�شو جمل�س االدارة

االأ�شتاذ/ �شالح بن ابراهيم 
ال�شبنان

ع�شو جمل�س االدارة – الرئي�س 
التنفيذي

ل يوجد172،000%0.09172،000%0.09

اال�شم
التغري خالل العاماالأ�شهم بنهاية عام 2017ماالأ�شهم بنهاية عام 2016م

عدد الن�شبةعدد االأ�شهم
عدد الن�شبةاالأ�شهم

الن�شبةاالأ�شهم

االأ�شتاذ/ عبدالرحمن بن �شعد 
القرين

ع�شو جمل�س االدارة
ل يوجد1،040%0.00051،040%0.0005

االأ�شتاذ/ عمر بن حمد امل�شعل
0،182% 0.33969،0000.512344،000%625،000ع�شو جمل�س االدارة

االأ�شتاذ/ ماجد بن عبدالرحمن 
الع�شيالن

ع�شو جمل�س اإدارة - الرئي�س 
التنفيذي امل�شاعد

ل يوجد10،000%0.00510،000%0.005

االأ�شتاذ / حممد بن حكمت الزعيم 
ل يوجد0.15%0.15280،000%280،000ع�شو جمل�س اإدارة

مكافئات وتعويضات كبار التنفيذيين:8. 
بلغ���ت مكاف���اآت وتعوي�صات كبار التنفيذين بال�صركة وهم )الع�صو املنت���دب، الرئي�ض التنفيذي، الرئي�ض التنفيذي 

امل�صاعد، املدير املايل، مدير املبيعات(

املكافئاتالبدالترواتب

3,456,450948,8621,319,500االإجمايل

ثالث عشر: إقرارات الشركة
انطاق���ًا م���ن دور جمل����ض الدارة وم�صوؤوليات���ه يف حماي���ة موج���ودات ال�صركة ف���اإن جمل����ض الإدارة وا�صتنادًا اىل 
املعلوم���ات املتوف���رة لدي���ه، وبن���اءًا على تقري���ر مراج���ع احل�صابات ونتائ���ج متطلبات ال�ص���وق احلالي���ة واملوؤ�صرات 

امل�صتقبلية يوؤكد ما يلي:

اأن �صجات احل�صابات اأعدت بال�صكل ال�صحيح.. 1

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ص�ض �صليمة ونفذ بفعالية.. 2

اأنه ل يوجد اأي �صك يذكر يف قدرة ال�صركة على موا�صلة ن�صاطها.. 3

–  اأ�صهم . 4 –  القرو�ض  ل توج���د اأي���ة ا�صتثم���ارات اأو احتياط���ات مت اإن�صائها ل�صالح املوظف���ن مثال )الدخ���ار 
املوظفن  ....اإلخ(.

ل يوجد اأي عقد فيه م�صلحة جوهرية لأحد اأع�صاء جمل�ض الدارة اأو الدارة التنفيذية.. 5

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�صاء جمل�ض ادارة امل�صدر اأو اأحد كبار التنفيذين عن اأي . 6
راتب اأو تعوي�ض.

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�صاهمي امل�صدر عن اأي حقوق يف الأرباح.. 7
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مت طلب �صجل امل�صاهمن اأربع مرات لاأ�صباب التالية: . 8

الغر�س من الطلبتاريخ طلب امللفالرقم

اإعداد تقرير جمل�ض الإدارة2017/01/02م1

عقد اجلمعية العامة2017/03/29م2

توزيع اأرباح عن الن�صف الثاين من عام 2016م2017/03/29م3

عقد اجلمعية العامة2017/12/06م4

الرابع عشــر: توصيــات لجنــة المراجعة التي يوجــد تعارض 
بينهــا وبين قرارات مجلــس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 
األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجع حســابات الشــركة وعزله 
وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلي، 

ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.
ليوج���د تو�صيات من جلنة املراجعة فيها تعار�ض بينها وبن ق���رارات جمل�ض الإدارة، اأو التي رف�ض املجل�ض الأخذ 

بها ب�صاأن تعين مراجع ح�صابات ال�صركة اأو عزله اأو حتديد وتقييم اأدائه اأو تعين املراجع الداخلي 

الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية للشركة:

اأظهرت نتائج املراجعة ال�صنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية لعام 2017م عدم وجود اأي ماحظات جوهرية 
توؤث���ر عل���ى ن�ص���اط ال�صركة، وتقوم �صرك���ة ايرن�صت اآند يون���غ باأعمال التدقي���ق الداخلي بال�صرك���ة وتنفيذ عمليات 
مراجعة م�صتمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حماية ا�صول ال�صركة وتقومي خماطر العمل وتقدمي 
تقاريره���ا ب�صفة دورية للجن���ة املراجعة والتي بدورها تقوم مبراجعة وتدقيق تل���ك التقارير والتوجيه ب�صاأنها، ومل 
يتب���ن للجنة املراجعة وج���ود �صعف جوهري يف اإجراءات الرقابة الداخلية الت���ي و�صعتها ال�صركة. وتو�صي اللجنة 
الإدارة التنفيذي���ة ل�صرك���ة ا�صمنت املدينة بال�صتم���رار يف حت�صن كفاءة وفعالية ال�صيا�ص���ات والإجراءات الرقابية 

املعمول بها وحتديثها مبا يتائم مع حجم ن�صاط ال�صركة وطبيعة اأعمالها.

السادس عشر: النتائج المالية
نعر�ض فيما يلي ملخ�صًا للنتائج املالية عن الفرتة من 2013م اإىل 2017م

قائمة المركز المالي:1. 
                                                                                                                                           )القيمة باآلف الريالت(

عام 2013معام 2014معام 2015معام 2016معام 2017مبيان

االأ�شول

676،488533،348462،160429،997736،972اأ�شول متداولة

1،593،5351،706،1621،746،3941،685،8271،378،020اأ�شول غري متداولة

2،270،0232،239،5102،208،5542،115،8242،114،992جمموع االأ�شول

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

154،496171،879163،296123،201107،624خ�شوم متداولة

10،0628،1886،9425،7724،569خ�شوم غري متداولة

164،558180،067170،238128،973112،193جمموع اخل�شوم

حقوق امل�شاهمني

1،892،0001،892،0001،892،0001،892،0001،892،000راأ�س املال

123،314113،98392،49368،30746،132احتياطي نظامي

90،15153،46053،82326،54464،667اأرباح مبقاة

2،105،4652،059،4432،038،3161،986،8512،002،779جمموع حقوق امل�شاهمني

2،270،0232،239،5102،208،5542،115،8242،114،992حقوق امل�شاهمني واملطلوبات

يف عام 2009م متت زيادة راأ�ض مال ال�صركة من )550( مليون ريال اىل )704( مليون ريال وذلك عن طريق  �
منح اأ�صهم مبعدل )28%( من راأ�ض املال.

يف عام 2010م متت زيادة راأ�ض مال ال�صركة من )704( مليون ريال اىل )880( مليون ريال وذلك عن طريق  �
منح اأ�صهم مبعدل )25%( من راأ�ض املال.

يف ع���ام 2011م متت املوافق���ة على زيادة راأ�ض املال من )880( مليون ري���ال اىل )1،760( مليون ريال يكون  �
املدفوع منها )50%( على اأن تطرح ال�)50%( املتبقية لاكتتاب العام. 

يف الربع الأول من عام 2012م متت زيادة راأ�ض مال ال�صركة املدفوع والتي متثل )50%( من راأ�ض مال ال�صركة  �
م���ن )880( مليون ريال اىل )946( مليون ريال وذلك ع���ن طريق منح اأ�صهم مبعدل )7.5%( من راأ�ض املال 

ومت تعديل عدد الأ�صهم ال�)50%( املتبقية التي �صتطرح لاكتتاب العام بنف�ض الن�صبة.

يف الربع الثالث من عام 2012م مت طرح ال�)50%( املتبقية من راأ�ض مال ال�صركة لاكتتاب العام. �
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الر�صم البياين التايل يو�صح تطور الأ�صول وحقوق امللكية خال خم�ض �صنوات من عام 2013م اإىل 2017م

االأ�صول وحقوق امل�صاهمني من  2013م اىل 2017م )مباليني الرياالت(

قائمة الدخل:2. 
)القيمة باآلف الريالت(

عام 2013معام 2014معام 2015معام 2016معام 2017م بيان

535,393601،888560،522454،849433،426�شايف املبيعات

)180،864()200،382()282،250()345،813()406,918(تكلفة املبيعات

128,475256،075278،272254،467252،562جممل الربح
جمموع امل�شاريف االإدارية 

)14،866()21،525()24،102()25،319()27,082(والت�شويقية والعامة

228)104()153(4,082251اإيرادات اأخرى

)19،500()11،086()12،305()14،700()12,169(الزكاة ال�شرعية

93,306216،307241،865221،752218،424�شايف دخل ال�شنة

0,491،141.281.171.15ربحية ال�شهم

الر�صم البياين التايل يو�صح تطور �صايف املبيعات و�صايف الأرباح خال خم�ض �صنوات من عام 2013م اىل 2017م 

�صايف املبيعات و�صايف االأرباح من 2013م اىل 2017م )مباليني الرياالت(

ملخص قائمة التدفق النقدي:	. 

2017بيان
اآالف الرياالت

2016
اآالف الرياالت

197,936278،144�صايف النقد املتولد من عمليات الت�صغيل

)81،724()76,455(�صايف النقد امل�صتخدم يف عمليات ال�صتثمار

)189،200()45,884(�صايف النقد امل�صتخدم يف عمليات التمويل

75,5977،220�صايف التغري يف النقد والنقد املماثل

214,905207،685النقد وما يف حكمه – بداية ال�صنة

290,502214،905النقد وما يف حكمه – نهاية ال�صنة
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عناصر التكلفة الى المبيعات:	. 
يو�صح اجلدول اأدناه التحاليل اخلا�صة بعنا�صر التكلفة من�صوبة اإىل املبيعات:

بيان
القيمة مباليني الرياالت ال�شعودية

2017
املبيعات

2016
املبيعات

535602املبيعات
13.46%29.1681%156تكلفة املواد اخلام

24.75%24.86149%133تكلفة الت�صنيع
19.10%21.87115%117ال�صتهاك

3.16%4.1119%22التكاليف العامة الإدارية
0.99%0.936%5تكاليف الت�صويق

0.04%0.700.251%3.75الإيرادات الأخرى
2.44%2.2714،7%12.17الزكاة

ت�صكل القوائم املالية لل�صركة للعام املايل املنتهي يف 2017/12/31م جزءًا ل يتجزاأ من هذا التقرير. �

السابع عشر: األرباح
سياسة الشركة في توزيع األرباح 1. 

تعتم���د �صيا�ص���ة ال�صركة يف توزيع اأرباحه���ا ال�صافية ال�صنوية على م���ا ورد بالنظام الأ�صا�ص���ي لل�صركة ومدى توفر 
ال�صيولة الازمة للوفاء ب�صداد ال�صتثمارات وامل�صروعات ال�صرتاتيجية لل�صركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو 

التايل:
يجن���ب )10%( م���ن الأرب���اح ال�صافية لتكوي���ن احتياطيًا نظاميًا. ويج���وز للجمعي�ة العام���ة العادية وقف هذا . 1

التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�صف راأ�ض املال
يح���ق للجمعي���ة العامة العادية بناًء عل���ى اقرتاح جمل����ض الإدارة اأن جتنب ن�صبة معينة م���ن الأرباح ال�صافية . 2

لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض اأو اأغرا�ض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�صاهمن تعادل )5%( خم�صة باملائة على الأقل من راأ�ض املال املدفوع. 3
يخ�ص�ض بعد ما تقدم ن�صبة ل تزيد عن )10%( ع�صره يف املائة من الباقي ملكافئات جمل�ض الإدارة مع مراعاة . 4

الأنظمة والتعليمات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة بهذا ال�صاأن ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمن 
كح�صة اإ�صافية يف الأرباح

اإذا مل توزع اأرباح عن اأي �صنة مالية، فاإنة ل يجوز توزيع اأرباح عن ال�صنوات التالية اإل بعد دفع الن�صبة املحددة . 5
وفقًا حلكم املادة )الرابعة ع�صر بعد املائة( من نظام ال�صركات لأ�صحاب الأ�صهم املمتازة عن هذه ال�صنة.

ت���وزع ال�صركة اأرباح���ًا ي�صتحقها امل�صاهم���ون امل�صجلون يف �صج���ل امل�صاهمن لدى �صركة مرك���ز اإيداع الأوراق . 6
املالي���ة  -مرك���ز الإي���داع- بنهاي���ة ث���اين ي���وم عم���ل يل���ي تاري���خ الأحقية ال���ذي يتم حتدي���ده والإع���ان عنه 

.2+T تطبيقًا لآلية الت�صوية

	 مت اعتماد هذه ال�صيا�صة بتاريخ 2017/12/28م وقد وافق املجل�ض على رفع تو�صية اإىل اجلمعية العامة القادمة •
باملوافق���ة على تعديل املادة 46 من النظام الأ�صا�صي واخلا�ص���ة ب�صيا�صة توزيع الأرباح ويف حال اعتمادها من 

اجلمعية �صيتم تعديل ال�صيا�صة اأعاه لتتوافق مع النظام الأ�صا�صي النظام الأ�صا�صي.

توزيعات األرباح خالل عام 2017م . 2
ق���ام املجل����ض يف اإجتماع���ه رق���م )4-4/2017( املنعق���د ي���وم الثاث���اء بت��اريخ:1438/04/19ه���� املواف���ق . 1

2017/01/17م برف���ع تو�صية بتوزيع اأرباح نقدية م���ن الأرباح املبقاة كما يف 2016/12/31م بقيمة اجمالية 
بلغ���ت )47،300،000( ريال �صع���ودي بواقع )25( هللة لل�صهم الواحد عن الن�ص���ف الثاين من عام 2016م، 
وقد مت اإعتماده عن طريق اجلمعية العمومية يف اجتماعها بتاريخ 1439/07/01ه� املوافق 2017/03/29م 

األرباح المقترح على الجمعية العامة توزيعها . 	
ق���ام جمل����ض الإدارة برف���ع تو�صية اإىل اجلمعي���ة للموافقة على تعديل امل���ادة )46( من النظ���ام الأ�صا�صي لل�صركة 
ويف ح���ال املوافقة عل���ى التو�صية يقرتح املجل�ض للجمعية العامة القادمة  توزيع ارب���اح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 

2017/12/31 على النحو التايل :
 اإجمايل املبلغ املوزع 75،680،000 ريال. 1
ح�صة ال�صهم الواحد 0.40 ريال. 2
 ن�صبة التوزيع من القيمة الأ�صمية لل�صهم %4. 3
عدد الأ�صهم امل�صتحقة لاأرباح 189،200،000 �صهم. 4
اأحقية الأرباح ملالكي الأ�صهم بنهاية يوم انعقاد اجلمعية للم�صاهمن امل�صجلن لدى مركز اإيداع الأوراق املالية . 5

بنهاية ثاين يوم عمل من تاريخ انعقادها والتي �صوف يعلن عن موعد انعقادها لحقًا
تاريخ التوزيع �صيتم الإعان عنه لحقًا. 6

الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2017م 
تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2017م. 1

وافق���ت اجلمعي���ة العام���ة غ���ري العادية لل�صرك���ة يف اجتماعها املنعق���د يف يوم الربع���اء 1438/07/01ه���� املوافق 
2017/03/29م، عل���ى تعي���ن مكتب اخلرا�صي و�صركاه )حما�صبون ومراجع���ون قانونيون( ملراجعة القوائم املالية 

لل�صنة املنتهية يف 2017/12/31م مبا يف ذلك القوائم الربع �صنوية وقد مت حتديد اأتعابه.

تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2017م. 2
ُيظه���ر تقري���ر مراجعي احل�صابات اأن القوائم املالية لل�صركة عن ال�صن���ة املنتهية يف 2017/12/31م خالية من اأي 

اأخطاء جوهرية، ولي�صت هناك اأية حتفظات جتاهها.

المعايير المحاسبية. 	
مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�صبة الدولية والتي مت تطبيقها واعتمادها من الهيئة ال�صعودية للمحا�صبن 

القانونين. ول توجد اأية اختافات عن تلك املعايري املحا�صبية ب�صاأن مراجعة القوائم املالية لل�صركة.
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التاسع عشر: توصيات مجلس االدارة:
املوافقة على تقرير جمل�ض الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2017/12/31م. 1
املوافقة على تقرير مراقب احل�صابات عن العام املايل املنتهي يف 2017/12/31م. 2
امل�صادقة على القوائم املالية لل�صركة كما هي يف 2017/12/31م. 3
اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�ض الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2017/12/31م. 4
املوافق���ة على تعين مراقب ح�صاب���ات ال�صركة من بن املر�صحن ملراجعة القوائم املالية لل�صركة للعام 2017م . 5

والبيانات املالية الربع �صنوية وحتديد اأتعابه
املوافقة على تفوي�ض جمل�ض الإدارة بتوزيع اأرباح مرحلية. 6
املوافقة على اعتماد �صيا�صة مكافاآت جمل�ض الإدارة واللجان املنبثقة والإدارة التنفيذية. 7
املوافقة على تعين يو�صف بن حممد ال�صحيباين لع�صوية جلنة املراجعة بدًل من ع�صو جلنة املراجعة امل�صتقيل . 8

الوليد بن خالد اخليال
املوافقة على تعديل املادة )18( من النظام ال�صا�صي واملتعلقة باملركز ال�صاغر يف املجل�ض. 9

املوافقة على تعديل املادة )20( من النظام ال�صا�صي واملتعلقة مبكافاآت جمل�ض الإدارة. 10
املوافقة على تعديل املادة )46( من النظام ال�صا�صي واملتعلقة بتوزيع الأرباح. 11
الت�صوي���ت عل���ى تو�صي���ة جمل����ض الإدارة بتوزي���ع اأرباح نقدية عل���ى امل�صاهمن ع���ن ال�صنة املالي���ة املنتهية يف . 12

2017/12/31  بواق���ع 0.40 ري���ال لل�صه���م الواحد وبن�صب���ة 4% من راأ�ض مال ال�صرك���ة وباإجمايل مبلغ وقدره 
75،680،000 ري���ال عل���ى اأن تك���ون اأحقي���ة الأرباح ملالك���ي الأ�صهم بنهاية ي���وم انعقاد اجلمعي���ة للم�صاهمن 
امل�صجلن لدى مركز اإيداع الأوراق املالية بنهاية ثاين يوم عمل من تاريخ انعقادها والتي �صوف يعلن عن موعد 
انعقادها لحقًاعلى اأن يتم حتديد تاريخ توزيع الأرباح لحقا جتدر الأ�صارة اإىل اأن املوافقة على هذه التو�صية 

�صيتطلب املوافقة على تو�صية املجل�ض ب�صاأن تعديل بع�ض مواد النظام الأ�صا�صي لل�صركة.
 املوافقة على �صرف مبلغ )1،282،200 ريال( مليون واأربعمائة األف ريال كمكافاأة لأع�صاء جمل�ض الإدارة يف . 13

دورته الرابعة عن ال�صنة املالية 2017م بواقع )200،000( ريال لكل ع�صو ما عدا �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
م�صعل بن عبدالعزيز اآل �صعود )رحمه اهلل( و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن م�صعل بن عبدالعزيز 
اآل �صعود، وذلك عن عام 2017م من الدورة الرابعة جتدر الأ�صارة اإىل اأن املوافقة على هذه التو�صية �صيتطلب 

املوافقة على تو�صية املجل�ض ب�صاأن تعديل بع�ض مواد النظام الأ�صا�صي لل�صركة.

شكر وتقدير
ويف اخلتام ي�صر جمل�ض الإدارة وبهذه املنا�صبة اأن يرفع اأ�صمى اآيات �صكره وامتنانه ملقام خادم احلرمن ال�صريفن 
املل���ك �صلم���ان بن عبد العزيز اآل �صع���ود حفظه اهلل ورعاه، واإىل ويل عهده الأمن �صاح���ب ال�صمو امللكي حممد بن 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع، وحلكومتنا الر�صيدة. كما يتقدم املجل�ض 
بخال����ض الدع���اء اىل اهلل العلي القدير اأن يحفظ لهذه الب���اد قادتها واأن يوفق حكومتنا الر�صيدة اىل ما فيه خري 

لهذا الوطن واملواطنن، واأن يحفظ هذه الباد ويجنبها كل مكروه واأن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان وال�صام.
كم���ا يتق���دم املجل�ض بال�صكر والعرفان ملق���ام وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدني���ة ووزارة التجارة وال�صتثمار 
وهيئ���ة ال�ص���وق املالية وكافة اجله���ات احلكومية ذات العاقة عل���ى تعاونهم وم�صاندتهم ودعمه���م املتوا�صل، واإىل 

امل�صاهمن العماء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية واإىل العاملن بال�صركة على جهودهم املثمرة. 

واهلل ويل التوفيق،،
وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 مجلس االدارة
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