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 أعضاء جملس اإلدارة
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 (عضو) سعيد �ن معر العيسايئ األس�تاذ

 (عضو) محمد �ن عبدهللا اخلرجيياألس�تاذ 

 جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي) (عضو ا�كتور أمحد �ن عبده زقيل
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 (عضو) وميثلها ا�كتور عبدهللا �ن عبدالرمحن ا�من� اإلج�عيةبنك التمنية 

 )(عضو عبدالعز�ز �ن سل�ن الراحجياألس�تاذ 

 (عضو) اخليل صاحل أ�عبدالرمحن املهندس ر�ض �ن 



 

- 4 - 

 
 �سم هللا الرمحن الرحمي

 األخوة املسامهون:
) وخطة التحول الوطين 2030�شهد اإلقتصاد الوطين تغريات �برية وملموسة يف مجيع املياد�ن و�ىل اكفة األصعدة يف ضوء رؤیة اململكة (

�ادة هيلكة اإلقتصاد وفتح ا�ال لتنویع مصادر ا��ل والتقليل من اإلع�د �ىل النفط وز�دة مسامهة القطاع اخلاص يف إ) اليت �س�هتدف 2020(
خنفاض الطلب إنتاجية �دیدة وإم وذ� بدخول طاقات 2017لناجت الوطين. و�ىل الرمغ من الت�د�ت اليت شهدها قطاع اإلمسنت �الل �ام ا

 رتفاع �اكليف الوقود إال أن الرشكة �افظت �ىل حصهتا السوقية وحققت نتاجئ ممتزية مقارنة ببايق رشاكت القطاع.إ�شلك �بري و
 

س�تطاعت الرشكة حتقيقها �الل الفرتة السابقة بفضل من هللا مث �لتخطيط اجليد واجلهود اليت بذلها لك من ا�لس االيت و�اءت هذه النتاجئ 
 واإلدارة التنفيذیة يف تطبيق اإلسرتاتيجية املعمتدة وإد�ال التعدیالت الالزمة ملوا�ة الت�د�ت املس�تقبلية.

 
ب لس و�لنيابة عن مجيع املسامهني �لشكر والتقد�ر مجليع العاملني �لرشكة �ىل قيا�م بأداء الواجمس ا�أهذه الفرصة �مسي و نهتز أوأود أن 

وز النتاجئ املطلوب مهنم وا�ي اكن من أمه األس�باب يف جناح الرشكة و�سأل هللا تعاىل أن نكون قد وفقنا يف هذه املهمة امللقاة �ىل �اتقنا وأن حت
 �ىل رض�مك.

 
 �ایة.�ادم احلرمني الرشیفني و�ئبه األمني �ىل ما أولوه للصنا�ات الوطنية من التشجيع والر اإلدارة �لشكر والعرفان حلكومة جملس  یتقدم وختاماً 

 
ملا را�مك الهادفة آم وأن نتلقى 2017ید�مك التقر�ر الس�نوي عن نتاجئ الس�نة املالية أضع بني أمسنت ینبع، �رسين أن إ رشكة دارةإونيابة عن جملس 

 فيه مصل�ة الرشكة ومس�تقبلها الزاهر بإذن هللا تعاىل.
 

 والسالم �ليمك ورمحة هللا و�راكته.
 
 
 

 �ئب رئيس جملس اإلدارة
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 �شاط الرشكة 
وإنتاج األمسنت ومش�تقاته ومكو�ته وتوابعه واإلجتار به وكذ� القيام جبميع األعامل املتص� بصورة مبارشة أو �ري مبارشة هبذا  ة�اصن

 الغرض.
 

 حملة عن الرشكة
ویبعد عن مدینة ینبع  ،ما بني مدینة ینبع ومدینة أملج الرشكة مب�افظة ینبع مبنطقة رأس �ریدي �ىل سا�ل البحر األمحر یقع مصنع

 مك ویقع مبىن اإلدارة العامة للرشكة مب�افظة �دة 70حوايل 
 

 إ�شاء املصنع
م بواسطة فرنني �افني تصل طاقهتام اإلنتاجية إىل 1979وبدأت معليات التشغيل �ام  ،م1977مسنت ینبع �ام إتأسست رشكة 

 ) طن لكنكر یومياً.3.000(
 التوسعة األوىل

) طن لكنكر یومياً لرتتفع الطاقة اإلنتاجية 1.000م بإ�شاء الفرن اجلاف الثالث بطاقة إنتاجية (1985متت التوسعة األوىل للمصنع �ام 
يف �ام هنائياً ) مليون طن لكنكر س�نوً� وقد مت إیقاف هذه اخلطوط 1.2ادل () طن لكنكر یومياً مبا یع4.000إىل (ا�اكم� للمصنع 

 م.2016
 التوسعة الثانية

م بإ�شاء خط إنتاج رابع یعترب الفرن األكرب من نو�ه يف الرشق األوسط 1999رشعت الرشكة يف رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع يف �ام 
ز�دة الطاقة م �2005، مث قامت الرشكة يف �ام ) مليون طن2.1أي ما یعادل ( ) طن لكنكر یومياً 7.000�سعة ( لوقتيف ذ� ا
وقد مت رفع إنتاج  مالیني طن لكنكر س�نو�ً  4  للرشكة، ليصبح اإلنتاج اإلجاميلطن لكنكر یومياً  1.500للخط الرابع مبقدار اإلنتاجية 

 بدون أي نفقات إست�ریة. ) مليون طن2.7أي ما یعادل ( طن یومياً  9.000م إىل 2016يف أواخر �ام  هذا اخلط مرة أخرى
 التوسعة الثالثة

، وقد بدأ التشغيل طن من ا�لكنكر یومياً  10.000م، عزمت الرشكة �ىل إضافة خط إنتاج �امس بطاقة تصمميية  2009يف �ام 
، وقد مت رفع الطاقة اإلنتاجية للفرن اخلامس مالیني طن لكنكر س�نو�ً  7رتفع إنتاج الرشكة إىل م، وهبذا أ2012يف �ام  لهذا اخلط الفعيل

إیقاف من رمغ �ىل المالیني طن  7لت�افظ الرشكة �ىل طاقهتا اإلنتاجية مبقدار  طن یومياً  12.000 ليصبحم 2016يف أواخر �ام 
 اخلطوط الثالثة األوىل.

 
 إسرتاتيجية الرشكة

�لرؤیة  إله�مامن منطلق حرص الرشكة املس�متر �ىل التطور وا�منو �إلضافة إىل تعظمي أر�ح املستمثر�ن فقد أولت الرشكة لك 
أن " ااملس�تقبلية ووضع خطط اسرتاتيجية ملوا�ة الت�د�ت وا�اطر احملمت� ومو��بة التطورات �قتصادیة، �ليه فنحن ملزتمون بتحقيق رؤیتن

". حنن ندرك متاماً رضورة املرونة و�س�ت�ابة لتقلبات السوق مع الرتكزي �ىل تقدمي منت�ات و�دمات تعتين ماً �ختيار األول لرشاكئنانكون دو 
تحقيق توقعاهتم وحنافظ بعد یوم مما یدفعنا إىل حتمل املزید من املسؤولية ل  اً ة واإل�سان يف حميطنا. فثقة مسامهينا ورشاكئنا �زداد یوميلبيئ �لطبيعة ا

 واملبادرة. إلبتاكرا�رتام القمي البيئية ودمع إ�ىل قمي األداء وتوفري بيئة العمل املثالية و�لزتام �ملعایري األ�القية والعنایة ��متع و
كون عند هين املعين بتحقيق أ�ىل معایري اجلودة يف اإلنتاج، وتعز�ز ثقة رشاكئنا يف اإلمداد، وأن نوقد ضاعفنا �ود� الرامية لتحسني إطار معلنا امل 

 ُحسن ظن جممتعنا نعتين �لطبيعة واإل�سان يف حميطنا.
 -ثة ومهنا:دولتحقيق خطتنا �سرتاتيجية فقد عزز� من قدراتنا �ىل إدارة ا�اطر، كام طور� العدید من املبادرات السابقة واملس�ت�

 مواص� رفع القدرة اإلنتاجية خلطي اإلنتاج الرابع واخلامس. •

 �س�مترار يف حتسني فعالية وكفاءة العمليات اإلنتاجية والعمل �ىل ختفيض التاكليف التشغيلية. •

 تعز�ز القدرة التنافس�ية للرشكة ومعل اكفة �س�تعدادات الالزمة لبدء التصد�ر اخلار� بأرسع وقت ممكن. •
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) وا�ي سيسامه �شلك �بري يف ختفيض �اكليف WHRجتة عن خطوط اإلنتاج (النا شغيل مرشوع اس�تغالل الطاقة احلراریة املهدرة�  •
 إنتاج الطاقة ا�كهر�ئية.

 �ملوارد البرشیة ورفع �س�بة السعودة وتدریب وتطو�ر ومتكني الش�باب السعودي. اإله�م •

 .فتح أسواق �دیدة بإنتاج أمسنت التشطيبات •

 اس�مترار دراسات التطو�ر �ىل اكفة األصعدة يف الرشكة. •
 

 املوارد البرشیة
عة وتطو�ر الوظيفي ويف سبيل ذ� تعمل الرشكة �ىل �س�مترار يف مراج �س�تقرار�هيا للحفاظ ودمع ية رلبشالرشكة عنایة �اصة �ملوارد ا تويل

 اذبة.إىل اجلوانب �ج�عية للموظف هبدف توفري بيئة معل � �إلضافةاجلوانب الوظيفية  اإلعتباريف  تأ�ذ، حيث أنظمة أساليب العمل
 

 بيئة معل حمفزة
الت والهئم دس�تكامًال للمامرسات اليت تنهتجها إدارة الرشكة يف إجياد بيئة معل حمفزة ومنافسة �سا�د �ىل حشذ مهم املوظفني واحلفاظ �لهيم ورفع معإ

لطرق وا س�متر العمل يف حتسني منشآت اخلدمة والرتفيه وتطو�ر احلدائقإالوظيفي فال زال العمل �اري يف حتسني �دمات جممتع املصنع فقد 
سكن العزاب ليعطي  س�تالم مرشوعإس�تمكل مؤخراً أواملمرات إلضفاء الصبغة امجلالية �ىل املنظر العام يف احلي السكين واملرافق التابعة �، كام 

. و�ىل صعيد �ملوظفني السعودیني اإله�مدال� �ىل عزمية إدارة الرشكة يف ذهاهبا ُقدماً يف احلصول �ىل الرضا الوظيفي للموظف من �الل 
سايئ س�يدات املصنع من زو�ات وبنات من �الل النادي الن الهامة ل األ�شطة �ج�عية قامت إدارة الرشكة بتنفيذ الربامج واأل�شطة النسائية 

متع املصنع أیضاً كام طالت العنایة مبج كثري من الس�يدات وتفا�لهم مع ت� الربامج مما ینعكس إجياً� �ىل املوظف، ا� وأظهرت الربامج مشاراكت 
لتعلميية االعنایة بأطفال املوظفني يف سن قبل املر�� ا�راس�ية من �الل إحلاقهم �روضة أ�شأت خصيصاً لتطو�ر منومه وتعز�ز اجلوانب اإلدر��ية و 

 ىل يف التسلسل التعلميي.األو اللغویة و�ج�عية والنفس�ية وكذ� البدنية �عتبار مر�� ر�ض األطفال يه احللقة
 

 التوظيف و�رامج السعودة
لتأهيل � تؤمن الرشكة بأن منوها وتطورها املس�تقبيل یرتكز �الع�د �ىل �وادرها الوطنية من �الل اس�ت�دام اسرتاتيجية تعز�ز قدراهتم الوظيفية

اسطة جنلزيیة بو ج التدریبية الفنية واإلداریة واملهنية و�رامج اللغة اإل، فقامت بعقد العدید من الرباماملناسب واإلختياروالتدریب ورفع كفاءة أداهئم 
ل ، ويف هذا اخلصوص �س�متر الرشكة يف التخطيط لرفع �س�بة السعودة تدرجيياً وفقاً للمعدالت النظامية بوزارة العمرشاكت متخصصة يف هذا ا�ال

، ومتاش�ياً ة�الي ىل معدالت سعودةإللوصول  �ىل ا�كوادر الوطنية سعياً  واإلع�د من �الل أسلوب ا�متكنيازي مع اس�مترار ا�كفاءة واجلودة �لتو 
 .م2017فني املتعاقد�ن �الل العام موظف من املوظ 66مع ما س�بق قامت الرشكة �الس�تغناء عن �دد 

 
 التدریب والتطو�ر

لف التخصصات ت�س�تمكل الرشكة اه��ا مبوظفهيا لتعز�ز قدراهتم و�اراهتم الوظيفية من �الل إحلاقهم مبجمو�ة من الربامج التدریبية املتخصصة يف خم 
 م2017�الل �ام �تلف موظفي الرشكة یوم تدریب  3.655مت تنفيذ والتطو�ر املهين و�رامج البيئة والسالمة حيث  واإلداریةالفنية 

 
 البيئة والسالمة والص�ة املهنية

�ر�ایة �الل الس�نوات املاضية  سبيل ذ� يف�لبيئة والسالمة والص�ة املهنية، وقد قامت  اإله�ممن منطلق قميي تتبىن الرشكة تعز�ز و�رش ثقافة 
یري عاملايق اكفة املقایيس و ص من �الل تطب ت يف هذا اخلصو وتنفيذ مجمو�ة من الربامج البيئية و�رامج السالمة ورفع در�ة التوعية و�لزتام �لتعل�

بيقي ملامرسات السالمة �راء اجلانب املعريف والتط إز�دة ات ومس�تلزمات الوقایة ملوظفهيا و ، إضافة إىل اس�مترارها يف توفري املعدالسعودیة والعاملية
  املهنية.
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 املسؤولية �ج�عية
يئة يف �ج�عي وتعز�ز مفهوم الرش�كة ا�امئة يف �منية ا�متع مبا یعكس قميها ور�دهتا وللحفاظ �ىل صورهتا املرشقة واملض مياً� من الرشكة بواجهبا إ

 :اخلريیة واجلهات احلكومية نذ�ر بعض مهنا �ىل النحو التايلهامت والر�ایة لعدد من امجلعيات و�دان جممتعها، قامت الرشكة بتقدمي املسا
 .الطيب لألطفال املنتس�بني للجمعيةمجعية األطفال املعاقني �ملدینة املنورة �لتأمني  �ر�مج دمع )1
 .عة األمري مقرن �ملدینة املنورةاملسامهة يف دمع وافتتاح �ام )2
 .يف سفلتة طریق مرخ مب�افظة أملج املسامهة )3
 .نباهعض الو�دات السكنية بقریة ال املسامهة يف دمع تأسيس و�شغيل �دمة ا�كهر�ء لب )4
 .مية مب�افظة ینبعاملسامهة يف دمع بعض فعاليات اجلهات احلكو  )5
 . التدریب التعاوين ألبناء الوطندمع )6
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 داء العامملخص األ

م �ململكة وز�دة مكية املعروض 2017�الل العام املايل  %14مع اخنفاض الطلب بنس�بة م، 2017ة حرب األسعار �الل �ام رتفاع وتري اكن إل
 .%17األ�ر الواحض يف اخنفاض مبيعات الرشكة عن العام املايض بنس�بة أ�لهبا يف املنطقة الغربية، واكن لها بدخول طاقات إنتاجية �دیدة 

 
 األداء التشغييلملخص 

مبيعات الرشكة  أخنفضتحظيت الرشكة من حيث األداء التشغييل بعام من األداء املمتزي رمغ �ا� الر�ود اليت مير هبا قطاع األمسنت، حيث 
 من السوق السعودي. %11.3إىل  %4.2بنس�بة واخنفضت حصهتا من السوق احمليل مقارنة مع مبيعات العام املايض  %17.25بنس�بة 

 
 .%37وا�زون بنس�بة  %3 بنس�بةبي� أرتفع إنتاج الرشكة من ا�لكنكر 
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 األداء املايلملخص 
خنفاض متوسط إ غ يفالتسویقية األ�ر البال اللم�افظة �ىل معالهئا وحصهتو�ودها ملنافسة الشدیدة اليت وا�هتا الرشكة الخنفاض الطلب وا اكن

نعكس سلباً أ ا�يم 2016عن العام املايل  %29 مليون ر�ل أي بنس�بة 370�راجع اإل�رادات مببلغ  البيع و�راجع مكية املبيعات مما أدى إىل سعر
 .%39�ىل أر�ح العام اجلاري بنس�بة 
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 شطة الرئيس�يةاأل� 
 
 نتاج لكنكر:إ

قدرها  �ز�دة م2016مليون طن لكنكر يف �ام  5.71مليون طن مقابل  5.86 ،م2017نتاج الرشكة من ا�لكنكر لهذا العام إبفضل من هللا بلغ 
 ايهواجلودة تض اإلنتاجوقد حققت الرشكة معدالت �الية يف معلية  .نتاج اململكةإجاميل إمن  %11.7وبنس�بة  %3لف طن أي بنس�بة أ 149

 .فضل املعدالت القياس�ية العامليةأ
 

 
 

 خمزون لكنكر:
 1.115مقدارها  �ز�دة م2016مليون طن يف هنایة �ام  3.036مليون طن مقابل  4.151م 2017بلغ جحم خمزون ا�لكنكر يف هنایة العام املايل 

مليون طن يف  35.626ىل إليصل  %27زداد بنس�بة إجاميل خمزون الرشاكت احمللية �ململكة من ا�لكنكر أي أن إ %37مليون طن أي بنس�بة 
 لعام املايل.مليون طن �الل ا 49.855نتا�ا والبالغ إجاميل إمن  %71�سبته  ميثل مام، وذ� 2017هنایة �ام 
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 :املبيعات
بإخنفاض  م2016�الل �ام  مليون طن 6.440مليون طن مقابل  5.329م، 2017�الل العام املايل  اإلمسنتجاميل ا�مكيات املبا�ة من إبلغ 

ة بدخول طاقات إنتاجية �دیدة يف املنطقة الغربيوذ� �سبب اس�مترار ضعف الطلب وشدة املنافسة  %17مليون طن أي بنس�بة  1.111قدره 
 .%14م مبا �سبته 2017نت �الل �ام اس�هتالك اململكة من اإلمس  خنفضأبي�  %11.3السوقية إىل  خنفاض حصة الرشكةإىل إ مما أدى

 

 
 

3488

4651 4298 3903 3853
4441

5947
6492 6290

7008
6435

5329

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)أألف طن(مبیعات اإلسمنت 



 الثاين الفصل                       م2017تقر�ر جملس اإلدارة 
 

- 13 - 

 النتاجئ التشغيلية
فادة بأنه مت التحول إىل وتؤكد الرشكة أهنا مل توا�ه أي معوقات تؤ�ر يف مقدرهتا �ىل إ�داد قوامئها املالية وفق املعایري ا�ولية للتقار�ر املالية، ونود اإل

م وفقاً 31/12/2017القوامئ املالية املرفقة عن الس�نة املالية املنهتية يف م ومت إ�داد 01/01/2017املعایري ا�ولية للتقار�ر املالية فعلياً إعتباراً من 
 للمعایري ا�ولية للتقار�ر املالية.

 
 م (األصول واخلصوم)2017 –م 2013قامئة املركز املايل املو�دة (بآالف الر�الت) للرشكة �الل األعوام 

 البيان
2017 

 معایري دولية
2016 

 معایري سعودیة
2015 

 معایري سعودیة
2014 

 معایري سعودیة
2013 

 معایري سعودیة
 1.032.164 1.057.126 1.060.437 863.002 891.726 املوجودات املتداو�
 )528.167( )447.667( )256.344( )270.274( )284.534( املطلو�ت املتداو�
 503.997 609.459 804.093 592.728 607.192 رأس املال العامل

 3.280.724 3.187.186 3.106.371 3.165.370 3.050.678 الثابتة (صايف)األصول 
 4.312.888 4.244.312 4.166.808 4.028.372 3.942.404 إجاميل املوجودات

 528.167 447.667 256.344 270.274 284.534 املطلو�ت املتداو�
 407.367 168.247 101.139 144.780 168.639 قروض طوی� األ�ل

 62.393 65.672 74.189 53.927 65.237 املطلو�ت األخرى
 997.928 681.586 431.672 468.981 518.409 إجاميل املطلو�ت
 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 رأس املال املدفوع

 1.706.038 1.954.521 2.128.404 1.952.955 1.817.224 �حتياطيات واألر�ح املدورة
 33.922 33.205 31.732 31.436 31.770 حقوق األقلية

 3.314.959 3.562.726 3.735.136 3.559.391 3.423.994 حقوق املسامهني
 4.312.888 4.244.312 4.166.808 4.028.372 3.942.404 إجاميل اخلصوم وحقوق املسامهني

 م.2017لتتالمئ مع طریقة عرض أرقام العام م 2016مت إ�ادة التبویب أرقام املقارنة للعام  *
 

 (النتاجئ التشغيلية) م2017 –م 2013ت) للرشكة للس�نوات قامئة ا��ل املو�دة (بآالف الر�ال

 البيان
2017 

 معایري دولية
2016 

 معایري سعودیة
2015 

 معایري سعودیة
2014 

 معایري سعودیة
2013 

 معایري سعودیة
 1.620.261 1.559.390 1.612.978 1.286.292 916.618 املبيعات

 )735.153( )706.174( )741.514( )671.831( )559.227( �اكليف املبيعات
 885.108 853.216 871.464 614.461 357.391 إجاميل ا��ل

 7.255 21.944 3.558 7.332 23.098 اإل�رادات األخرى
 892.363 875.160 875.022 621.793 380.489 إجاميل اإل�رادات

 )38.128( )40.394( )45.792( )42.241( )44.044( املصاریف اإلداریة والتسویقية
 - - - - - اإلس�هتالاكت

 - - - )23.118( - �لكفة �ر�مج التسویة املبكر
 )16.523( )11.092( )7.671( )6.595( )7.857( املصاریف األخرى
 )54.651( )51.486( )53.463( )71.954( )51.901( إجاميل املصاریف

 837.712 823.674 821.559 549.839 328.588 صايف ا��ل قبل الزاكة
 )16.416( )21.742( )15.475( )14.338( )9.680( الزاكة 
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 821.296 801.933 806.084 535.501 318.908 صايف ا��ل
 - - - - )875( إ�ادة قياس إلزتام مزا� موظفني

 821.296 801.933 806.084 535.501 318.033 صايف ا��ل الشامل
 457.862 601.338 771.070 787453 848254 رصيد األر�ح املبقاة أول الفرتة

 45.620 0 0 - - احملول إىل اإلحتياطات
 630.000 630.000 787.500 472.500 315000 األر�ح النقدیة املقرتح توزیعها

 2.200 2.200 2.200 2.200 - التوزیعات األخرى
 601.338 771.070 787.454 848254 832849 رصيد األر�ح املبقاة آخر الفرتة

 
 التغريات يف قامئة ا��ل (بآالف الر�الت)

 2016 2017 البيان
 التغريات

 األس�باب
 النس�بة املئویة املبلغ

 �راجع مكية وقمية املبيعات )%29( )369.674( 1.286.292 916.618 املبيعات

 اخنفاض مكية املبيعات )%17( 112.604 )671.831( )559.227( �لكفة املبيعات
 اخنفاض مكية املبيعات وقميهتا )%42( )257.071( 614.461 357.391 إجاميل رحب التشغيل

  %4 1.803 )42.241( )44.044( مرصوفات األعامل الرئيس�ية

 اخنفاض ا�راد املبيعات )%45( )258.874( 572.220 313.346 الرحب التشغييل
  %19 1.262 )6.595( )7.857( مرصوفات �ري �شغيلية

  - - )23.118( - �لكفة �ر�مج التسویة املبكر

 �سو�ت جردیة �ىل املواد اخلام %215 15.766 7.332 23.098 اإل�رادات األخرى
 �سبب اخنفاضاخنفاض الو�اء الز�وي  )%32( )4.658( )14.338( )9.680( الزاكة الرشعية

 الرحب
 اخنفاض ا�راد املبيعات )%40( )216.593( 535.501 318.908 صايف ا��ل

  - - - )875( إ�ادة قياس إلزتام مزا� موظفني

 اخنفاض ا�راد املبيعات )%41( )217.468( 535.501 318.033 صايف ا��ل الشامل
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 الرشكة التابعة
رئييس صنا�ة وقد تأسست ومتارس �شاطها �ململكة العربية السعودیة و�شاطها ال الورقية احملدودة ویتية للمنت�اترشكة ینبع السعودیة ا�ك

(رأس مال الرشكة   %40ا�كویت  –من رأس مالها ورشكة الشعيبة الصناعية  %60ومتت� رشكة أمسنت ینبع  ،أ�ياس اإلمسنت الورقية
ومتارس معلها بإدارة سعودیة مبنطقة رأس �ریدي بينبع جبوار مصنع رشكة إمسنت م. 31/12/2017ون مليون ر�ل) يف ر�ل مخس 50.000.000

 تینبع بطاقة إنتاجية تصل إىل مائة ومخسون مليون كيس س�نوً� �يك تغطي إحتيا�ات رشكة أمسنت ینبع بصفة أساس�ية مث یو�ه البايق إلحتيا�ا
 وبيا�هتا اكلتايل: ،اخلار�رشاكت األمسنت احمللية األخرى كام ویمت تصد�ر الفائض للسوق 

 
 % 39 أمسنت ینبع

 % 58 رشاكت األمسنت السعودیة

 %3 التصد�ر اخلار�
 

 ر�ل 4.003.614 أر�ح الرشكة التابعة

 ر�ل 2.402.168,40 )%60حصة الرشكة األم (
 % 0.25 �س�بة املسامهة يف أر�ح الرشكة األم

 د�ن أصدرهتا الرشكة التابعة. ویؤكد ا�لس �ىل �دم وجود أسهم أو أدوات
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 الت�ليل اجلغرايف لإل�رادات
ن م یمت بيع مجيع إنتاج الرشكة حملياً وبصورة رئيس�ية يف املنطقة الغربية. وتعمتد س�ياسة املبيعات يف الرشكة �ىل البيع املبارش لعمالهئا

مل و ،مدینة ینبع البحر وليس �ى الرشكة أي منافذ بيع أخرى مك شامل 70جتار ورشاكت ومس�هتلكني أفراد من مصنعها ا�اك�ن يف رأس �ریدي 
 تتضمن أن �كون املبيعات نقداً أو مضمونة بغطاء إئ�ين (ضامن بنيك / إع�د مستندي). ية من مبيعاهتا �ارج اململكة.تقم الرشكة بتصد�ر أي مك 

 
 ر�ل سعودي)(ألف الت�ليل اجلغرايف إل�رادات رشكة أمسنت ینبع ورشكهتا التابعة 

 ا�موع التصد�ر السعودیة اإل�رادات الس�نة

 م2017

 869.183 - 869.183 اإلمسنت

 - - - ا�لكنكر

 47,435 3,096 44,339 أ�ياس الورق

 م2016

 1.208.812 - 1.208.812 اإلمسنت

 31.394 - 31.394 ا�لكنكر

 46.086 3.453 42.633 أ�ياس الورق
 

  

%۱، أخرى  %۹، الطائف  المدینة 
، المنورة 

۱۷%

/  مكة المكرمة 
%۷۳، جدة 

م ۲۰۱٦التحلیل الجغرافي للمبیعات المحلیة لعام 

طن٦٫٤٣٧٫٧٨٣م٢٠١٦إجامىل مبيعات لعام 

المنطقة 
الجنوبیة                             

۱۱۲٫٤٥
۰%

الریاض
۳۷٥۷٫۷۲

۰%

الشمال 
الشرقي                                                    

۱۷۳۰۸٫۹
۰%

منطقة المدینة 
المنورة                                                  

۸۸٤٥۸۳٫۷۲
۱۷%

تبوك
۳۱۲۸۷٫۰۸

۰%

الطائف
٤۱۱٤۸۷٫٦

۸%
جدة ومكة 
۳۹۸۰۰٤٤

۷٥%

م۲۰۱۷التحلیل الجغرافي للمبیعات المحلیة لعام 

 طن 5.328.581م 2017إجامىل مبيعات لعام 
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 م2016م و 2017املدفو�ات النظامية املس�تحقة واملسددة عن �ايم 

 البيان
 رشكة أمسنت ینبع

 م2016 م2017
 6.059.141 2.652.132 الرسوم امجلر�ية
 17.552.748 12.520.329 الزاكة الرشعية

 10.839.079 12.169.277 املؤسسة العامة للتأمينات �ج�عية
 1.290.140 1.646.947 �اكليف التأشريات واجلوازات

 49,450,324 46.181.742 رسوم اس�تغالل �امات التعد�ن و�متياز
 400.000 731.403 أخرى

 85,591,432 75.901.830 إجاميل املدفو�ات

 
 القروض

 :م2017اإلضافة والسداد �الل �ام  یوحض اجلدول أد�ه بيان �لقروض اليت حصلت �لهيا الرشكة وحركة

 البنك الرشكة
الرصيد يف 

 م1/1/2017
 م2017املسدد �الل  م2017اإلضافة �الل 

الرصيد يف 
 م31/12/2017

 *رشكة أمسنت ینبع
 35.000.000 70.000.000  105.000.000 1صندوق التمنية الصناعية السعودي 

 220.527.778 29.472.222 139.251.000 110.749.000 2 األهيل الت�اري 

 (*) مجيع التسهيالت البنكية لعمليات الرشكة وفقاً ألحاكم الرشیعة اإلسالمية (تيسري جتاري إساليم)
م �ىل قرض صندوق التمنية الصناعية السعودي (مقابل رهن مجيع ممتلاكت وآالت ومعدات املرشوع) 2010یونيو  7حصلت الرشكة بتارخي  )1

 بدأمليون ر�ل سعودي و�ىل أن یمت السداد �الل س�تة س�نوات  300بغرض متویل مرشوع إنتاج اخلط اخلامس من إجاميل �سهيل البالغ 
 قساط نصف س�نویة �ري متساویة.هـ �ىل أ15/02/1434من 

مليون ر�ل سعودي لتغطية متویل  250م أ�رمت الرشكة عقودت �سهيالت بنكية �دیدة مع البنك األهيل الت�اري مببلغ 2015�الل س�نة  )2
م 2017د�سمرب  31مليون ر�ل سعودي منه كام يف  250مرشوع توليد ا�كهر�ء من الطاقة احلراریة املهدرة بدون ضامن. مت إس�ت�دام مبلغ 

 م.2022مایو  31م و�رخي اس�تحقاق آخر قسط 2017ومت سداد القسط األول يف أ�ریل 

  و منحهتا أال تو�د أدوات د�ن قاب� للتحویل إىل أسهم وال تو�د حقوق خيار أو مذ�رات حق �كتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا
 .م2017الرشكة �الل �ام 

  مبوجب أدوات د�ن قاب� للتحویل إىل أسهم أو حقوق خيار أو مذ�رات حق �كتتاب أو حقوق ال یو�د حقوق حتویل أو �كتتاب
 م أصدرهتا الرشكة.2017مشاهبة �الل �ام 

  م (ال تو�د أدوات د�ن أصدرهتا 2017ال یو�د أي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من �انب الرشكة ألي أدوات د�ن قاب� لالسرتداد يف �ام
 الرشكة).

  نفيذیة.أو املد�ر املايل أو أي خشص يف اإلدارة الت  الرئيس التنفيذيعقود مصل�ة �ى الرشكة ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو ال تو�د 

  تفاق تنازل عن تعویضات أو ماكفآت من قبل أعضاء ا�لس أو �بار التنفيذیني.إال یو�د أي �رتيبات أو 

  سامههيا يف التنازل عن حصته يف األر�ح.ال یو�د أي �رتيبات أو اتفاق بني الرشكة وأ�د م 

 .ال تو�د قروض من الرشكة ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة وال ضام�ت ألي قرض لألعضاء مع الغري 

 .ال تو�د أي است�رات أو احتياطيات مت إ�شاهئا ملصل�ة املوظفني �لرشكة 

 .ال تو�د �ى الرشكة أسهم خزینة حتتفظ هبا 
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 :س ویقر ما یيلكام یؤكد ا�ل

 .أنه مت إ�داد الس�الت احملاسبية �لشلك الصحيح حسب املعایري احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودیة للم�اس�بني القانونيني •

 .سس سلمية ومت تنفيذه بفعالية�د �ىل أُ إن نظام الرقابة ا�ا�لية أُ  •

 مبواص� �س�مترار يف �شاط الرشكة مبشيئة هللا.املركز املايل ونتاجئ أعامل الرشكة تؤكدان �ىل قدرة الرشكة  •

 مل یتضمن تقر�ر احملاسب القانوين حتفظات حول القوامئ املالية. •

هـ قامت �ملوافقة �ىل تعيني 04/08/1438مل یمت استبدال احملاسب القانوين قبل انهتاء املدة �لامً أن امجلعية العامة واليت عقدت بتارخي  •
 �ىل توصية جلنة املراجعة وذ� ملدة �ام. بناءً اجعاً للحسا�ت مر  إر�ست ویونغالسادة 
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 إقرارات جملس اإلدارة 
 م.2017مل یقم أي خشص ذو األحقية يف التصویت بإبالغ الرشكة بنس�بة متلكه وبأي مصل�ة �الل �ام  :اإلدارة ویقر أنهیؤكد جملس 

 
إدارة الرشاكت  م) وبيان عضو�هتم يف جملس20/06/2017م حىت 21/06/2014من  لس اإلدارة (ا�ورة الثالثة عرشملكية أعضاء جم
 املسامهة األخرى

 اإلدارةالسادة أعضاء جملس 

 �دد األسهم والنس�بة
 م01/01/2017يف 

صايف التغري �الل �ام 
 م2017

 إجاميل األسهم و�س�بة ا�مت�
 م20/06/2017

العضویة يف الرشاكت 
 األخرى

 النس�بة �دد األسهم النس�بة �دد األسهم النس�بة �دد األسهم

األمري  صاحب السمو املليك
 مشعل �ن عبدالعز�ز

 رشكة أمسنت املدینة % 2.21 3.487.500 _____ _____ % 2.21 3.487.500

سل�ن عبدالعز�ز صاحل  الش�يخ
 الراحجي

915.740 0.58 % 914.740 0.58 % 1.000 0.00063 % 
الرشكة الوطنية للتمنية 

 الزراعية (�دك)

عبدالرؤوف محمد صاحل  األس�تاذ

 أبوز�دة
1.850.000 1.17 % 150.000 0.0009 % 2.000.000 1.26 % ____ 

األمري  صاحب السمو املليك
 عبدالعز�ز �ن مشعل �ن عبدالعز�ز

99.450 0.06 % _____ _____ 99.450 0.06 % 
رشكة اجلوف للتمنية 

 الزراعية

سامل أمحد �ن صاحل  األس�تاذ
 حمفوظ

2.000 0.0013 % _____ _____ 2.000 0.0013 % ____ 

 % 0.072 113.750 _____ _____ % 0.072 113.750 سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ
مرصف الراحجي / 

 الصحراء للبرتو��و�ت

محمد سل�ن عبدالعز�ز  ا�كتور
 الراحجي

15.000 0.0095 % _____ _____ 15.000 0.0095 % ____ 

إ�راهمي محمد إ�راهمي  األس�تاذ
 العيىس

9.000 0.0057 % _____ _____ 9.000 0.0057 % 
رشكة  مجمو�ة صافوال /
 املراعي

محمد عبدهللا عبدا�كرمي  األس�تاذ
 اخلرجيي

9.138 0.006 % _____ _____ 9.138 0.006 % ____ 

املؤسسة العامة للتأمينات 
 اإلج�عية

19.492.271 12.37 % _____ _____ 19.492.271 12.37 % ____ 

 ____ % 1.7 2.671.080 _____ _____ % 1.7 2.671.080 املؤسسة العامة للتقا�د

 
إدارة الرشاكت  م) وبيان عضو�هتم يف جملس20/06/2020م حىت 21/06/2017من  لس اإلدارة (ا�ورة الرابعة عرشملكية أعضاء جم
 املسامهة األخرى

 السادة أعضاء جملس اإلدارة

 �دد األسهم والنس�بة
 م01/01/2017يف 

 م2017صايف التغري �الل �ام 
 إجاميل األسهم و�س�بة ا�مت�

 م31/12/2017

 النس�بة �دد األسهم النس�بة �دد األسهم النس�بة �دد األسهم

 صاحب السمو املليك
 األمري عبدالعز�ز �ن مشعل �ن عبدالعز�ز

99.450 0.06 % 277.176 0.17 % 376.626 0.23 % 

 % 0.00095 1.500 _____ _____ _____ _____ فهد سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ

 % 0.006 9.138 _____ _____ % 0.006 9.138 محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي األس�تاذ

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

 % 0.0065 1.000 _____ _____ _____ _____ ر�ض عبدالرمحن صاحل أ� اخليل املهندس

 % 0.00063 1.000 _____ _____ _____ _____ عبدالعز�ز سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ

 % 0.0095 15.000 _____ _____ % 0.0095 15.000 أمحد عبده محمد زقيل ا�كتور

 % 12.37 19.492.271 _____ _____ % 12.37 19.492.271 املؤسسة العامة للتأمينات اإلج�عية

 % 1.7 2.671.080 _____ _____ % 1.7 2.671.080 للتقا�داملؤسسة العامة 

 % 10 15.750.000 _____ _____ % 10 15.750.000 صندوق �ست�رات العامة
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 % 0.44 700.000 _____ _____ % 0.44 700.000 بنك التمنية �ج�عية
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 و�رباهتم.ية والسابقة ومؤهالهتم جملس اإلدارة وأعضاء الل�ان ووظائفهم احلال 
 املؤهالت العلمية واخلربات العملية الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

صاحب السمو املليك األمري 
عبدالعز�ز �ن مشعل �ن 

 عبدالعز�ز
  رئيس جملس اإلدارة

 .: �اكلوریوس املؤهالت العلمية
رئيس جملس إدارة رشكة إمسنت املدینة، :  اخلربات العملية

إدارة رشكة اجلوف للتمنية الزراعية، عضو جملس رئيس جملس 
 إدارة �رشكة إمسنت ینبع

 يسل�ن الراحج�ن فهد  األس�تاذ
�ئب رئيس جملس 

 اإلدارة
 

ية الصناع  اإلدارة: �اكلوریوس �لوم يف  املؤهالت العلمية
 م.1983(�امعة امل� فهد للبرتول واملعادن) 

: �ئب رئيس جملس اإلدارة للرشكة الوطنية  اخلربات العملية
سس مؤ و املنتدب. (رشكة مسامهة مقف�) و للصنا�ة والعض

ن راحجي إخواوعضو جملس اإلدارة املنتدب لرشكة مجمو�ة ال
(رشكة مسامهة مقف�) وعضو جملس إدارة دواجن الوطنية 

مؤسس وعضو جملس إدارة الرشكة (رشكة مسامهة مقف� ) و 
امهة (س�بكمي) (رشكة مس املية للبرتو��و�تالعالسعودیة 

) IMCدارة الرشكة العاملية للميثانول (إعضو جملس ) و �امة
مؤسس و�ئب رئيس جملس اإلدارة للرشكة السعودیة األملانية و 

مؤسس ورئيس جملس ) و SGNللمنت�ات الغري مغزو� (
) B&Kاإلدارة لرشكة بيشوف أند ��ن الرشق األوسط (

عضو جملس إدارة و إدارة رشكة مشاركة املالية جملس عضو و 
كة ر الصناعي. (رش سابق يف ا�مو�ة السعودیة لالست�

 اإلمسنتدارة سابق �رشكة عضو جملس إمسامهة �امة) و 
 السعودي (رشكة مسامهة �امة) 

 دارةإعضو جملس  سعيد �ن معر العيسايئ األس�تاذ
 دارةإعضو جملس 

رشكة الصحراء 
 للبرتو��و�ت

�امعة  –دارة وهندسة صناعيةإ �اكلوریوس: املؤهالت العلمية
 ميايم.

، يارات)�دة (جلنة الس�  -الت�اریة : عضو الغرفةاخلربات العملية
سابق لرشكة س�ند للتأمني ومرصف دارة إعضو جملس 

 الراحجي.

 األس�تاذ محمد �ن عبدهللا اخلرجيي
دارة إرئيس جملس 

 مجمو�ة اخلرجيي القابضة

إدارة  رئيس جملس
رشكة املركز العاملي 
 للت�ارة واملقاوالت

: شهادة احلقوق من �امعة القاهرة �ام املؤهالت العلمية
، شهادة دبلوم يف التسویق من املعهد العاملي للتسویق، م1973

دارة التسویق من املعهد العاملي للتسویق. اكمربدج إشهادة 
التغري من داة إم شهادة دبلوم يف 1976(الوال�ت املت�دة) 
 م.2000�امعة هارفرد �ام 

: عضویة �دداً من الرشاكت املسامهة والل�ان اخلربات العملية
 التنفيذیة.

 أمحد �ن عبده زقيل ا�كتور
الرئيس التنفيذي 
 لرشكة أمسنت ینبع

الرئيس التنفيذي 
لرشكة أمسنت 

 جنران

: دكتوراه يف اقتصاد�ت املعادن، �امعة املؤهالت العلمية
وال�ت املت�دة �ولورادو للمنامج، قو�ن، �ولورادو، ال

�اكلوریوس هندسة تعد�ن، �امعة امل� م، 1991األمر�كية 
فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودیة 

 م.1984
رئيس أمسنت ینبع، ال–رئيس التنفيذيال :اخلربات العملية

أمسنت جنران. مسا�د املد�ر العام للشؤون الفنية –التنفيذي
خطيط إدارة الت  –إخصايئ ختطيطأمسنت ینبع. –واملشاریع

 -، أس�تاذ املالية و�قتصاد�سرتاتيجي، أرامكو السعودیة
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 املؤهالت العلمية واخلربات العملية الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

لكية اإلدارة الصناعية، �امعة امل� فهد للبرتول واملعادن 
 �لظهران

عبدهللا �ن مني أ األس�تاذ
 السنيدي

ام �ست�ر مد�ر �
 املايل امللكف

خصايئ است�ر أ
 مرشف

 دارة اعامل.إ: ماجس�تري املؤهالت العلمية
 معل يف القطاع املرصيف �ى بنك الر�ض،: اخلربات العملية

�ربة يف إدارة است�ر الرشاكت واألسهم يف إدارة �ست�ر 
املايل. عضو اللجنة التنفيذیة وعضو جلنة املراجعة �رشكة 

 إمسنت ینبع.

 فهد �ن صاحل الع�الن األس�تاذ
مد�ر �ام التخطيط 
والتطو�ر �لتأمينات 

 �ج�عية

خصايئ است�ر أ
 مرشف

امعة لكية العلوم � ،: �اكلوریوس ر�ضياتاملؤهالت العلمية
، دبلوم �ايل يف العلوم م2000 �ام السعودیة ،امل� سعود

 اإلكتواریة �لتعاون مع�كتواریة* من مؤسسة �نا للعلوم 
، ماجس�تري م2003 املكتب احلكويم �كتواري الربیطاين �ام

سرتاليا أيف العلوم �كتواریة واملالية من �امعة كري�ن يف 
 م2011�ام

�ربة يف الت�ليل املايل، �حصايئ، : اخلربات العملية
و�كتواري والتخطيط �سرتاتيجي. عضو جلنة إدارة ا�اطر 

 املراجعة �رشكة إمسنت ینبعوجلنة 

عبدالعز�ز �ن سل�ن  األس�تاذ
 الراحجي

 عاملأر�ل  عاملأر�ل 

 األمريدارة مالية (�امعة إ: �اكلوریوس املؤهالت العملية
 سلطان).

وعضو جملس إدارة يف رشكة إحتاد : مؤسس اخلربات العملية
الراحجي لالست�ر القابضة. مؤسس وعضو جملس إدارة يف 

 العقاریة  �إلضافة إىل إدارة بعض األعامل اخلاصة. رشكة راج

 ر�ل أعامل ر�ل أعامل �ريك �ن مسا�د املبارك األس�تاذ
 : �اكليورس حماس�بة مالية.املؤهالت العلمية

مجمو�ة  /ر قسم �ست� –: مجمو�ة سامبا املالية اخلربات العملية
 مام الصناعية.

ر�ض �ن عبدالرمحن  املهندس
 اخليل أ�

مد�ر �ام الرتاخيص 
 ر�لهيئة العامة لالست�

مد�ر �ام متابعة 
 �ست�رات �لهيئة
 العامة لالست�ر

 ،دسة كهر�ئية (�امعة امل� سعود): هناملؤهالت العلمية
 دبلوم �ايل (�امعة اكمربیدج الربیطانية).

التنمية  بصندوق دارة املشاریعإ: مستشار يف اخلربات العملية
، مرشف �ىل مرشوع التدقيق املايل سعوديالصناعي ال 

مة من قبل الهيئة العا املرخصة األجنبية �ملنشآتاخلاص 
عضو جلنة  ،ر مركز الر�ض خلدمات املستمثر�ن، مد�لالست�ر

امة لالست�ر ، ممثل الهيئة العرتاخيص �لهيئة العامة لالست�رال
 يف جلنة �عفاءات امجلر�ية.

 عبدهللا �ن صاحل ا�من� ا�كتور
مد�ر �ام بنك التمنية 

 �ج�عية

مد�ر �ام مرصفية 
�ى مرصف  األفراد

 الراحجي

نظم معلومات (�امعة امل�  : �اكلوریوساملؤهالت العلمية
ماجس�تري نظم معلومات (معهد فلوریدا للتقنية)،  ،سعود)

دارة هندس�ية (معهد فلوریدا للتقنية)، دكتوراه إماجس�تري 
 وم �اسب آيل (معهد فلوریدا للتقنية)�ل

قوات وا�متو�ن احلاسوبية ب اإلمدادنظمة أ: مد�ر اخلربات العملية
ا�فاع اجلوي، مد�ر تطو�ر �نظمة مبرصف الراحجي، الرئيس 
التنفيذي لرشكة جشرة التدریب ��رتايف، رئيس جلنة تقنية 

لبيا�ت ل  للرشكة السعودیة اإلدارةاملعلومات املنبثقة من جملس 

 �ئ�نية (مسه).
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 املؤهالت العلمية واخلربات العملية الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

عز�ز �ن محمد  *األس�تاذ
 القحطاين
مس�تقل من �ارج (عضو 

 ا�لس يف جلنة املراجعة)

�ئب الرئيس للمراجعة 
 ا�ا�لية

رشكة البرتول 
 وا�ك�و�ت والتعد�ن

(رشكة أرامكو 
السعودیة ورشكة 

�تصاالت 
السعودیة ورشكة 

 �دك )

�امعة -�اكلوریوس يف احملاسبـةو : ماجس�تري املؤهالت العلمية
 امل� فهد للبرتول واملعادن

ول : �ئب الرئيس للمراجعة ا�ا�لية رشكة البرت اخلربات العملية
 ، مد�ر تنفيذي للمراجعة ا�ا�لية يفك�و�ت والتعد�نوا�
لمراجعة . مد�ر تنفيذي لمو�ة السعودیة لألحباث والتسویقا�

�تصاالت راجعة يف رشكة ،مد�ر م(�دك)ا�ا�لية يف 
 راجع دا�يل يف رشكة أرامكو السعودیة.م، السعودیة

 
 احلالية والسابقة أو من مد�رهيا الرشاكت اليت �كون عضو جملس إدارة الرشكة عضواً يف جمالس إدارهتا

 إمس العضو

 �كون اليت الرشاكت أسامء
 عضوا اإلدارة جملس عضو

 احلالية إداراهتا جمالس  يف
 مد�رهيا من أو

�ارج دا�ل/
 اململكة

 ا�كيان القانوين

أسامء الرشاكت اليت اكن 
عضو جملس اإلدارة عضواً 
يف جمالس إداراهتا أو من 

 مد�رهيا

�ارج دا�ل/
 اململكة

 ا�كيان القانوين

صاحب السمو املليك األمري 
عبدالعز�ز �ن مشعل �ن 

 عبدالعز�ز

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة اجلوف للتمنية الزراعية

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة إمسنت ینبع

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة إمسنت املدینة

سل�ن �ن فهد  األس�تاذ
 الراحجي

 مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة السعودیة األمسنت مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة س�بكمي

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مقف� دا�ل اململكة رشكة الراحجي إخوان

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مقف� دا�ل اململكة الرشكة الوطنية للصنا�ة

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مقف� دا�ل اململكة مشاركة املاليةرشكة 

الرشكة السعودیة اإلملانية 
 للمنت�ات الغري مغزو�

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مس�ئولية حمدودة دا�ل اململكة

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مس�ئولية حمدودة دا�ل اململكة رشكة بيشوف أند ��ن

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مقف� دا�ل اململكة الوطنيةرشكة دواجن 

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مس�ئولية حمدودة دا�ل اململكة الرشكة العاملية للميثانول

سعيد �ن معر  األس�تاذ
 العيسايئ

 �ري مدر�ة دا�ل اململكة املت�دة للس�يارات مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع

مؤسسة العيسايئ  رشكة
 للت�ارة

 مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة س�ند للتأمني التعاوين �ري مدر�ة دا�ل اململكة

 مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة مرصف الراحجي مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة الصحراء للبرتو��و�ت

رشكة مجمو�ة معر قامس 
 العيسايئ احملدودة

 ال یو�د ال یو�د یو�دال  �ري مدر�ة دا�ل اململكة

رشكة معر قامس العيسايئ 
 ورشاكه

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د �ري مدر�ة دا�ل اململكة

محمد �ن عبدهللا  ألس�تاذا
 اخلرجيي

 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة مجمو�ة اخلرجيي القابضة
املركز العاملي للت�ارة 

 واملقاوالت
 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة

ابناء عبدهللا اخلرجيي رشكة 
 العقاریة

 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة سوق مكة ا�ويل مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة

الرشكة الطبية للتجهزيات 
 واخلدمات

 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة
رشكة ادارة �دمات البيئة 

 العاملية احملدودة
 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة

 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة رشكة �دة القابضة مسامهة مقف� اململكةدا�ل  رشكة اخلرجيي

 مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة رشكة آمن مسؤولية حمدودة �ارج اململكة دار املال �ساليم

 مسؤولية حمدودة �ارج اململكة بنك فيصل لالست�ر مس�ئولية حمدودة �ارج اململكة رشكة ور�كري العاملية

 مسامهة �ارج اململكة رشكة هتامة مسامهة مدر�ة �ارج اململكة امثار بنك

 مسامهة �ارج اململكة رشكة اید�را مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة امسنت ینبع

 مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت جنران مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع أمحد �ن عبده زقيل ا�كتور

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د �ري مدر�ة دا�ل اململكة رشكة ا�ایول العاملية
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 إمس العضو

 �كون اليت الرشاكت أسامء
 عضوا اإلدارة جملس عضو

 احلالية إداراهتا جمالس  يف
 مد�رهيا من أو

�ارج دا�ل/
 اململكة

 ا�كيان القانوين

أسامء الرشاكت اليت اكن 
عضو جملس اإلدارة عضواً 
يف جمالس إداراهتا أو من 

 مد�رهيا

�ارج دا�ل/
 اململكة

 ا�كيان القانوين

امني �ن عبدهللا  األس�تاذ
 السنيدي

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة امسنت ینبع

فهد �ن صاحل  األس�تاذ
 الع�الن

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع

 عبدالعز�ز �ن سل�ن األس�تاذ
 الراحجي

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مقف� دا�ل اململكة رشكة احتاد الراحجي القابضة

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة رشكة راج العقاریة

 ال یو�د یو�د ال ال یو�د مسؤولية حمدودة دا�ل اململكة رشكة الفا �ست�ریة

�ريك �ن مسا�د  األس�تاذ
 املبارك

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع

ر�ض �ن عبدالرمحن  املهندس
 أ�اخليل

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة رشكة أمسنت ینبع

 عبدهللا �ن عبدالرمحن ا�كتور
 ا�من�

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د مسامهة مدر�ة دا�ل اململكة أمسنت ینبعرشكة 

الرشكة السعودیة للبيا�ت 
 �ئ�نية (مسه)

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د �ري مدر�ة دا�ل اململكة

 ال یو�د ال یو�د ال یو�د �ري مدر�ة دا�ل اململكة واك� الراحجي �اكفل

 
 لية والسابقة ومؤهالهتم و�رباهتماحلاأعضاء اإلدارة التنفيذیة ووظائفهم 

 املؤهالت واخلربات الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

 اينالعيترشیف عبدا�كرمي 
مسا�د الرئيس 
 التنفيذي للاملية

مسا�د املد�ر 
 العام للاملية

عبد  �: �اكلوریوس حماس�بة مالية من لكية �قتصاد واإلدارة �امعة املاملؤهالت العلمية
 م1978هـ/1398العز�ز �ام 

رشكة  –ملد�ر املايل ا رشكة أمسنت ینبع –مسا�د الرئيس التنفيذي للاملية :  اخلربات العملية
ینبع الهيئة امللكية للجبيل و  -حماسب أول ، أرامكو السعودیة –حملل مايل ، أمسنت ینبع

 الهندس�ية السعودي مصنع األدوات -مد�ر مايل وإداري ، ینبع اإلدارة العامة ملرشوع

 د. وليد محمد بغدادي
مسا�د الرئيس 

التنفيذي لسلس� 
 �مدادات

مد�ر إدارة العقود 
(مدینة امل� عبد 

 هللا اإلقتصادیة)

 .يف القانون الت�اري : دكتوراه املؤهالت العلمية
 -ألعامل ا�ربة طوی� يف جمال صنا�ة األمسنت والتطو�ر العقاري ( تطو�ر اخلربات العملية : 

عات املبي –إدارة العقود  –اإلستشارات  –املقاوالت  –إدارة املشاریع  -إدارة الرشاكت 

  املشرت�ت) -والتسویق 

إدارة العقود  – املفاوضات –اإلرشاف �ىل تنفيذ العقود واليت تغطي ( املناقصات الت�اریة 
 .)ة�ىل الرشك خفض مس�توى ا�اطرة ف� خيص العقود واإللزتامات –و�رسيهتا 

 د. مصطفى ز�ن سطيح
مسا�د الرئيس 

التنفيذي لل�دمات 
 املساندة

مد�ر املوارد 
 البرشیة و�داریة

ة ا�راسات لكي –: در�ة ا�كتوراه من �امعة السودان للعلوم والتكنولوجيا املؤهالت العلمية
 م.2005التخصص ا�قيق إدارة موارد �رشیة  –قسم إدارة األعامل  –الت�اریة 

مد�ر املوارد  ،مسا�د الرئيس التنفيذي لل�دمات املساندة �رشكة إمسنت ینبعاخلربات العملية: 
، لعربيةمد�ر املوارد البرشیة واإلداریة �رشكة إمسنت ا، البرشیة واإلداریة �رشكة إمسنت ینبع

إلداري �رشكة امسا�د املد�ر ، مد�ر املوارد البرشیة واإلداریة �رشكة إمسنت املنطقة الشاملية
عضو  ،مرشف إداري متو�ن السعودیة، إداري املرتبة السادسة وزارة العدل، إمسنت ینبع

مستشار معمتد يف �ستشارات ، جبدة CBAهيئة تدر�س سابق يف لكية إدارة األعامل 

ضو ع، عضو مجعية إدارة األعامل العربية، اإلداریة من وزارة الت�ارة (رخصة مزاو� �نة)
 اكتب يف جمال اإلدارة.، التمنية التكنولوجية البرشیةمجعية 

 كريان �داكر
مسا�د الرئيس 

التنفيذي لعمليات 
 املصنع

مد�ر العمليات 
 الفنية

م من لكية الهندسة �امعة 1985: �اكلوریوس هندسة مياكنيكية �ام املؤهالت العلمية
Gulbarga  م من �امعة 1993(الهند)، دبلوم �رجمة ا�مكبيو�ر والتطبيقات �ام

Annamalai .(الهند) 
رشكة أمسنت  ،مسا�د الرئيس التنفيذي لعمليات املصنع، رشكة أمسنت ینبعاخلربات العملية : 

رشكة ، املشاریع مد�ر - القاهرة –رشكة اإلع�د للصنا�ات الثقي� ، �ئب مد�ر املصنع ،جنران
 ACCنت رشكة أمس ، املشاریع) اإلسكندریة (مد�ر الصيانة) (مد�ر –الفارج -أمسنت تيتان
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 املؤهالت واخلربات الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو
 ACCرشكة إمسنت ، ینبع (مد�ر الصيانة) (�ئب مد�ر املصنع) مصنع رشكة إمسنت –

 �ئب مد�ر الصيانة املصنع

 ملكية �بار التنفيذیني

 م01/01/2017�دد األسهم  �مس
 النس�بة

 م01/01/2017
 م2017�س�بة التغري  م2017صايف التغري 

 إجاميل األسهم
 م31/12/2017

 إجاميل �س�بة ا�مت�
 م31/12/2017

 أمحد عبده زقيل ا�كتور
 )الرئيس التنفيذي(

15.000 0.0095% _____ _____ 15.000 0.0095% 

 جملس اإلدارة و�بار التنفيذیني ملكية الزو�ات واألوالد القرص ألعضاء

 �مس
�دد األسهم 

 م01/01/2017
 النس�بة

 م01/01/2017
صايف التغري 

 م2017
 �س�بة التغري

 م2017
 إجاميل األسهم

 م31/12/2017

إجاميل �س�بة 
 ا�مت�

 م31/12/2017

س جملس زو�ة �ئب رئي حصة بنت عبدالعز�ز �يل ا�ریيب الس�يدة
 سل�ن عبدالعز�ز صاحل الراحجي الش�يخ )13اإلدارة (ل�ورة 

933.071 0.59%   933.071 0.59% 

ب رئيس زو�ة �ئ حصة بنت إ�راهمي عبدالعز�ز القبييس الس�يدة
 سل�ن عبدالعز�ز صاحل الراحجي الش�يخ )13جملس اإلدارة  (ل�ورة 

810.000 0.51% )810.000( )0.51%(   

هم أو أدوات د�ن أس ال تو�د مصاحل وحقوق خيار وحقوق �كتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة و�بار التنفيذیني وأزوا�م وأوالدمه القرص يف 
 الرشكة أو الرشكة التابعة.

 
 إج��ات جملس إدارة الرشكة 

عضواً تعيهنم امجلعية العامة العادیة ویبني  11من الباب الرابع للنظام األسايس للرشكة یتوىل اإلدارة جملس إدارة مكون من  16طبقاً للامدة 
 م:2017) إج��ات �الل �ام 5�دد (، حيث بلغت إج��اهتم عضو لس وتصنيفهم وجسل احلضور �لكاجلدول التايل أعضاء ا�

 
 م (ا�ورة السابقة)20/06/2017م حىت 21/06/2014جملس اإلدارة عن ا�ورة الثالثة عرش من 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات
 إجاميل
 احلضور

 الثاين األول

08/05/1438 
05/02/2017 

04/08/1438 
30/04/2017 

 - - - مس�تقل رئيس جملس اإلدارة صاحب السمو املليك األمري مشعل �ن عبدالعز�ز

 2 حرض حرض �ري تنفيذي �ئب رئيس جملس اإلدارة سل�ن عبدالعز�ز صاحل الراحجي الش�يخ

 2 حرض حرض �ري تنفيذي العضو املنتدب عبدالرؤوف محمد صاحل أبوز�دة األس�تاذ

 - - - �ري تنفيذي عضو صاحب السمو املليك األمري عبدالعز�ز �ن مشعل 

 2 حرض حرض مس�تقل عضو صاحل سامل أمحد �ن حمفوظ األس�تاذ

 1 حرض - مس�تقل عضو إ�راهمي محمد إ�راهمي العيىس األس�تاذ

 2 حرض حرض مس�تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ

 2 حرض حرض �ري تنفيذي عضو محمد سل�ن عبدالعز�ز الراحجي ا�كتور

 2 حرض حرض مس�تقل عضو محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي  األس�تاذ

فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل املؤسسة العامة  األس�تاذ
 للتأمينات �ج�عية) 

 2 حرض حرض �ري تنفيذي عضو

أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي (ممثل املؤسسة العامة  تاذاألس� 
 للتقا�د) 

 2 حرض حرض �ري تنفيذي عضو
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 م (ا�ورة احلالية)20/06/2020م حىت 21/06/2017عن ا�ورة الرابعة عرش من جملس اإلدارة 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات

 إجاميل
 احلضور

 الثالث الثاين األول

27/09/1438 
22/06/2017 

08/03/1439 
26/11/2017 

13/04/1439 
31/12/2017 

صاحب السمو املليك األمري عبدالعز�ز �ن مشعل 
 �ن عبدلعز�ز

 - - - - مس�تقل رئيس جملس اإلدارة

 فهد سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ
�ئب رئيس جملس 

 اإلدارة
�ري 
 تنفيذي

 3 حرض حرض حرض

 3 حرض حرض حرض مس�تقل عضو محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي  األس�تاذ

 2 حرض - حرض مس�تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ

فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل  األس�تاذ
 املؤسسة العامة للتأمينات �ج�عية) 

 عضو
�ري 
 تنفيذي

 2 حرض - حرض

عبدهللا عبدالرمحن صاحل ا�من� (ممثل بنك  ا�كتور
 التمنية �ج�عية)

 1 - حرض - مس�تقل عضو

األس�تاذ/ أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي (ممثل 
 املؤسسة العامة للتقا�د) 

 2 حرض - حرض مس�تقل عضو

 3 حرض حرض حرض مس�تقل عضو ر�ض عبدالرمحن صاحل أ� اخليل املهندس

مسا�د �يل املبارك (ممثل صندوق األس�تاذ/ �ريك 
 �ست�رات العامة)

 عضو
�ري 
 تنفيذي

 3 حرض حرض حرض

 عضو عبدالعز�ز سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ
�ري 
 تنفيذي

 2 - حرض حرض

 أمحد عبده محمد زقيل ا�كتور
عضو جملس اإلدارة 

 الرئيس التنفيذي
 3 حرض حرض حرض تنفيذي

 
 للم�لس:أمه الوظائف األساس�ية 

 �ىل تنفيذها. واإلرشافاع�د التوجهيات �سرتاتيجية واألهداف الرئيس�ية للرشكة  •

 العام �لهيا. واإلرشافوضع أنظمة وضوابط للرقابة ا�ا�لية  •

 وضع نظام حومكة للرشكة. •

 ومعایري واحضة وحمددة للعضویة. وإجراءاتوضع س�ياسات  •

 املصاحل من أ�ل حامیة وحفظ حقوقهم.وضع س�ياسة واحضة تنظم العالقة مع أحصاب  •

ذ� �رب و  �رتام الرشكة لألنظمة واللواحئ للمسامهني وا�ائنني وأحصاب املصاحل اآلخر�نإوضع الس�ياسات و�جراءات اليت تضمن  •
 �دة جلان.
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 جلان جملس اإلدارة
 .ات جملس اإلدارةمدة عضویة الل�ان ال تت�اوز ثالث س�نوات تبدأ من �رخي بدء لك دورة من دور

 أوالً: اللجنة التنفيذیة
 م.2017وقد عقدت اللجنة اج��ني �الل العام ، جنة التنفيذیة من أعضاء ا�لستتكون الل 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات

 إجاميل
 احلضور

 الثاين األول

02/02/1439 
22/10/2017 

02/04/1439 
20/12/2017 

 2 حرض حرض مس�تقل رئيس اللجنة سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ

 2 حرض حرض مس�تقل عضو محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي  األس�تاذ

 2 حرض حرض تنفيذي عضو أمحد عبده محمد زقيل ا�كتور

 1 - حرض مس�تقل عضو عبدهللا عبدالرمحن صاحل ا�من�  ا�كتور

 2 حرض حرض مس�تقل عضو ر�ض عبدالرمحن صاحل أ� اخليل املهندس

متارس هذه اللجنة مجيع السلطات وتتحمل واجبات جملس اإلدارة ف� یتعلق بتحقيق التوافق بني اخلطط �سرتاتيجية للرشكة 
اإلداري والتسویقي ملايل و واألهداف التشغيلية وإ�داد التوصيات �لس اإلدارة وذ� من حيث األولو�ت التشغيلية والتخطيط ا

 مع رفع تقار�ر دوریة عن ممارساهتا للصالحيات املفوضه �لس اإلدارة.
 

 �نياً: جلنة املراجعة
 .م21/06/2017ة واليت بدأت بتارخي مت تعدیل اللجنة مع بدایة دورة جملس اإلدارة اجلدید

 : تتكون جلنة (ا�ورة السابقة) م20/06/2017ىت م ح21/06/2014دورة جملس اإلدارة الثالثة عرش من 
 :م2017) إج�ع �الل �ام 2م �دد (املراجعة من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة (من �ري األعضاء التنفيذیني) وبلغت إج��اهت

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات

 إجاميل
 احلضور

 الثاين األول

08/05/1438 
05/02/2017 

04/08/1438 
30/04/2017 

 2 حرض حرض مس�تقل رئيس اللجنة محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي األس�تاذ

 2 حرض حرض ي�ري تنفيذ عضواً  فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن األس�تاذ

 2 حرض حرض ي�ري تنفيذ عضواً  أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي األس�تاذ

 
 م (ا�ورة احلالية)20/06/2020 م حىت21/06/2017دورة جملس اإلدارة الرابعة عرش من 

تتكون جلنة املراجعة من أربعة من أعضاء جملس اإلدارة (من �ري األعضاء التنفيذیني) �إلضافة إىل عضو �ار� وبلغت إج��اهتم 
 م:2017) إج��ات �الل �ام 5�دد (

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات
 إجاميل
 احلضور

 اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

08/11/1438 

31/07/2017 

07/01/1439 

27/09/2017 

05/02/1439 

26/10/2017 

02/03/1439 

20/11/2017 

06/04/1439 

24/12/2017 

 فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن األس�تاذ
رئيس 
 اللجنة

 5 حرض حرض حرض حرض حرض �ري تنفيذي

 5 حرض حرض حرض حرض حرض مس�تقل عضواً  أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي األس�تاذ
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 1 - - حرض - - �ري تنفيذي عضواً  عبدالعز�ز سل�ن الراحجي األس�تاذ

 5 حرض حرض حرض حرض حرض �ري تنفيذي عضواً  �ريك مسا�د �يل املبارك األس�تاذ

 عضواً  األس�تاذ عز�ز محمد مبارك القحطاين
عضو �ار� 

 مس�تقل 
 5 حرض حرض حرض حرض حرض

 ف� یيل:ومسؤولياهتا وتتلخص �ا�ا 
و�شمل �ام  ،اية وأنظمة الرقابة ا�ا�لية فهيختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعامل الرشكة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوامئ املال 

 اللجنة بصفة �اصة ما یيل:
 التقار�ر املالية )أ

القوامئ املالية األولية والس�نویة للرشكة قبل عرضها �ىل جملس اإلدارة وإبداء رأهيا والتوصية يف شأهنا لضامن نزاههتا و�دا�هتا دراسة  )1
 وشفافيهتا.

ومة ف� إذا اكن تقر�ر جملس اإلدارة والقوامئ املالية للرشكة �اد� ومتوازنة ومفه –�ىل طلب جملس اإلدارة  بناءً  –إبداء الرأي الفين  )2
 وتتضمن املعلومات اليت تتيح للمسامهني واملستمثر�ن تقيمي املركز املايل للرشكة وأداهئا ومنوذج معلها واسرتاتيجيهتا.

 دراسة أي مسأ� �مة أو �ري مألوفة تتضمهنا التقار�ر املالية. )3
 ب القانوين.لزتام يف الرشكة أو احملاسالبحث بدقة يف أي مسائل یثريها املد�ر املايل للرشكة أو من یتوىل �امه أو مس�ئول � )4
 التحقق من التقد�رات احملاسبية يف املسائل اجلوهریة الواردة يف التقار�ر املالية. )5
 ة والقضا� والتوصيات ذات الص�.إ�داد تقار�ر منتظمة إىل جملس اإلدارة عن أ�شطة جلنة املراجع )6
 املراجعة ا�ا�لية )ب
 ا�ا�لية.دارة املراجعة إاع�د ميثاق  )1
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة ا�ا�لية واملالية وأمن املعلومات وإدارة ا�اطر يف الرشكة. )2
 دراسة تقار�ر املراجعة ا�ا�لية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فهيا. )3
اليهتا ة يف الرشكة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعالرقابة واإلرشاف �ىل أداء وأ�شطة املراجع ا�ا�يل وإدارة املراجعة ا�ا�لي )4

 يف أداء األعامل واملهام املنوطة هبا.
 التوصية �لس اإلدارة بتعيني أو عزل مد�ر إدارة املراجعة ا�ا�لية أو املراجع ا�ا�يل واقرتاح ماكفأته. )5
 .داء الس�نويوربط اخلطة مع تقيمي األ ،تغيريات قد تطرأ �لهيا اع�د اخلطة الس�نویة إلدارة املراجعة ا�ا�لية ومراجعة واع�د أي )6
 ارة.دمراجعة املوازنة الس�نویة إلدارة املراجعة ا�ا�لية مع مد�ر إدارة املراجعة ا�ا�لية ومراجعة الهيلك التنظميي لها وكفایة موارد اإل )7
 تقيمي أداء مد�ر إدارة املراجعة ا�ا�لية �ىل األقل مرة س�نو�. )8
لقاء منفصل و�ىل أساس منتظم مع مد�ر إدارة املراجعة ا�ا�لية ملناقشة أي مسائل �اصة مع "جلنة املراجعة" أو اكن یعتقد عقد  )9

 مد�ر إدارة املراجعة ا�ا�لية أنه ینبغي أن تناقش بصورة �اصة ورسیة.
 التأكد من الزتام إدارة املراجعة ا�ا�لية مبعایري مجعية املراجعني ا�ا�ليني. )10

 
 مراجع احلسا�ت )ج

عة نطاق وعزهلم وحتدید أتعاهبم وتقيمي أداهئم بعد التحقق من اس�تقالهلم ومراج مراجعي احلسا�تالتوصية �لس اإلدارة برتش�يح  )1
 معلهم ورشوط التعاقد معهم.

لقوا�د واملعایري بار امع األ�ذ يف �عت  ،ومدى فعالية أعامل املراجعة ،وموضوعيته و�دالته مراجع احلسا�تالتحقق من اس�تقالل  )2
 ذات الص�.

 ،والتحقق من �دم تقدميه أعامال فنية أو إداریة خترج عن نطاق أعامل املراجعة ،الرشكة وأعام�مراجع احلسا�ت مراجعة خطة  )3
 وإبداء مرئياهتا حيال ذ�.

 للرشكة.مراجع احلسا�ت اإل�ابة عن اس�تفسارات  )4
 ىل القوامئ املالية ومتابعة ما اختذ �شأهنا.ومالحظاته �مراجع احلسا�ت دراسة تقر�ر  )5
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وإدارة املراجعة ا�ا�لية وضامن كفایة وفعالية ومراجع احلسا�ت مراجعة الس�ياسات واإلجراءات العامة للرشكة مع إدارة الرشكة  )6
 املبادئ واملامرسات احملاسبية املالية اليت تطبقها الرشكة.

 وجملس اإلدارة. مراجع احلسا�تاملراجعة ا�ا�لية و توفري وس�ي� اتصال مفتو�ة بني إدارة  )7
وإدارة املراجعة ا�ا�لية �ىل نظام املراقبة ا�ا�لية اخلاصة �لتقار�ر املالية ومراجعة تقار�ر النتاجئ مراجع احلسا�ت فهم نطاق  )8

 إىل جنب مع ردود اإلدارات. والتوصيات الهامة جنباً 
 .س�ياسات القامئة اليت مت اختاذها من قبل اإلدارةمراجعة الت�دیثات �ىل اإلجراءات وال  )9

 مراجعة القوامئ املالية الس�نویة قبل عرضها �ىل جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات ف� یتعلق بذ�. )10
لمتطلبات ل تقدمي تقار�ر منتظمة إىل جملس اإلدارة ألي قضا� تتعلق جبودة أو سالمة البيا�ت املالية للرشكة ومدى الزتام الرشكة  )11

 للرشكة.مراجع احلسا�ت القانونية والتنظميية ومدى تقيمي أداء واس�تقاللية 
 

 رقابة تقنية املعلومات )د
 :اآليتوإدارة املراجعة ا�ا�لية التأكد من مراجع احلسا�ت جيب �ىل جلنة املراجعة واإلدارة العليا و  )1

 فعالية الضوابط واألنظمة الرقابية لنظام معلومات الرشكة. •

وإدارة املراجعة ا�ا�لية مع ردود اإلدارة �لهيا مبا يف ذ� اجلدول مراجع احلسا�ت أي نتاجئ وتوصيات ذات ص� من قبل  •
 ة.الزمين املتفق �ليه لتنفيذ التوصيات �ىل الضوابط وأدوات الرقابة مبا يف ذ� تقليل ا�اطر املتعلقة بت� الضوابط الرئيس�ي

 ات اإلداریة للرشكة و�ريها من نظم تقنية املعلومات.فعالية وكفایة نظم املعلوم •
تنس�يق �ود املراجعة لضامن تغطية اكم� لنظام الضوابط وجماالت اخلطر ومراجع احلسا�ت �ىل اللجنة وإدارة املراجعة ا�ا�لية  )2

 .الرئيس�ية املتعلقة بتقنية املعلومات
 

 إدارة ا�اطر )ه
 ا�اطر.اإلرشاف وتعز�ز إطار الرشكة إلدارة  .1
حتدید ورصد خماطر الرشكة الرئيس�ية والعمل �ىل تقيمي إدارتھا ومواءمة أ�شطة إدارة ا�اطر مع األهداف والس�ياسات العامة التابعة  .2

 .للرشكة
 التأكد من أن تقاس ا�اطر حبمكة. .3
دیدها ناس�بة ووضع �دود للم�اطر وحتاملوافقة �ىل س�ياسات وإجراءات إدارة ا�اطر واليت حتدد احلد األدىن للرصد واملراقبة امل  .4

 كذ� حتدید متطلبات تقدمي التقار�ر من و�ة نظر اإلدارة.
اس�تقبال التقار�ر الس�نویة من املراجع ا�ا�يل حول تنفيذ س�ياسات وإجراءات إدارة ا�اطر يف الرشكة، وتقدمي توصيات من أ�ل  .5

 املراجعة ا�ا�لية.ة أو مهنجيات التغيري يف �ال �دوث أي مش�لك مع اإلدار 
 .تتوفري الرقابة اإلداریة ملتابعة اإلجراءات اإلداریة املطلوبة وتضمني حتليل ا�اطر املس�تقبلية والنظرة طوی� األمد يف خمتلف ال�ا .6
 إجراء تقيمي س�نوي لإلسرتاتيجيات الت�اریة للرشكة واخلطط املوضو�ة من منظور ا�اطر. .7
�ذھا لق بتقيمي ا�اطر وإدارة ا�اطر اليت من املمكن أن تتعرض لھا الرشكة ومراجعة اخلطوات اليت تتیمت مناقشة الس�ياسات ف� یتع .8

 إدارة الرشكة لرصد ومراقبة التعرض للم�اطر املالية.
 مراجعة وتقيمي خماطر األ�شطة الرئيس�ية �ىل أساس دوري. .9

 مراجعة أي مطالبات قانونية �ىل الرشكة. .10
 اریة الرشكة.مراجعة خطة معل اس�متر  .11

 
 :ضامن �لزتام )و
 مراجعة نتاجئ تقار�ر اجلهات الرقابية والتحقق من اختاذ الرشكة �جراءات الالزمة �شأهنا. .1
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 التحقق من الزتام الرشكة �ألنظمة واللواحئ والس�ياسات والتعل�ت ذات العالقة. .2
 دارة.العالقة وتقدمي مرئياهتا حيال ذ� إىل جملس اإلمراجعة العقود والتعامالت املقرتح أن جترهيا الرشكة مع األطراف ذوي  .3
 رفع ما �راه من مسائل �رى رضورة اختاذ إجراء �شأهنا إىل جملس اإلدارة وإبداء توصياهتا �إلجراءات اليت یتعني اختاذها. .4

 
 
 

 �لثاً: جلنة الرتش�ي�ات واملاكفآت 
م. مت تعدیل 2017) اج��ات �الل العام 4ت جلنة الرتش�ي�ات واملاكفآت (تتكون جلنة الرتش�ي�ات واملاكفآت من أعضاء ا�لس وقد عقد

 م:21/06/2017جلنة الرتش�ي�ات واملاكفآت مع بدایة دورة جملس اإلدارة اجلدیدة واليت بدأت بتارخي 
 

 م (ا�ورة السابقة)20/06/2017ىت م ح21/06/2014أعضاء اللجنة عن دورة جملس اإلدارة الثالثة عرش من 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات األول
 إجاميل
 10/06/1438 احلضور

09/03/2017 

 1 حرض ي�ري تنفيذ رئيس اللجنة عبد الرؤوف محمد صاحل أبوز�دة األس�تاذ

 1 حرض مس�تقل عضواً  صاحل سامل أمحد �ن حمفوظ األس�تاذ

 1 حرض ذيتنفي�ري  عضواً  فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن األس�تاذ

 
 م (ا�ورة احلالية)20/06/2020ىت م ح21/06/2017أعضاء اللجنة عن دورة جملس اإلدارة الرابعة عرش من 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور �ج��ات

 إجاميل
 احلضور

 الثالث الثاين األول

08/03/1439 
26/11/2017 

02/04/1439 
20/12/2017 

13/04/1439 
31/12/2017 

 3 حرض حرض حرض مس�تقل رئيس اللجنة محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي األس�تاذ

 3 حرض حرض حرض ي�ري تنفيذ عضواً  �ريك مسا�د �يل املبارك األس�تاذ

 3 حرض حرض حرض مس�تقل عضواً  ر�ض عبدالرمحن صاحل أ� اخليل املهندس

 1 - - حرض ي�ري تنفيذ عضواً  عبدالعز�ز سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ

 ف� یيل :ومسؤولياهتا وتتلخص �ا�ا 
اإلرشاف �ىل معلية �رش�يح أعضاء جملس اإلدارة والل�ان واإلدارة التنفيذیة وحتدید األفراد املؤهلني لعضویة جملس اإلدارة حسب  )أ

 الس�ياسات املعمتدة.
 التوصية �لس اإلدارة �ملرحشني لعضویة جملس اإلدارة. )ب
 اإلرشاف �ىل مجيع الشؤون املتعلقة مباكفآت وأجور أعضاء ا�لس وجلانه واإلدارة التنفيذیة. )ج
 اإلرشاف �ىل خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيس�ية (أي الرئيس التنفيذي واملد�ر املايل). )د
 التوصية �لس اإلدارة يف �يفية تقيمي أعضاء جملس اإلدارة والل�ان املنبثقة منه. )ه
 ية �لس اإلدارة بت�دیث الس�ياسات املتعلقة بعضویة جملس اإلدارة.التوص  )و
 التوجيه �لس اإلدارة بإجاميل املاكفآت الس�نویة وتعدیل الرواتب مجليع موظفي الرشكة. )ز

 
 رابعاً: جلنة إدارة ا�اطر

 م:2017جنة أي اج�ع �الل العام عقد الل م، ومل ت11/12/2017تتكون جلنة إدارة ا�اطر من أعضاء ا�لس واليت مت �شكيلها بتارخي 
 إجاميل جسل حضور �ج��ات التصنيف الوصف �مس
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 احلضور مل یمت عقد اج��ات

 - - مس�تقل رئيس اللجنة أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي األس�تاذ

 - - ي�ري تنفيذ عضواً  فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن األس�تاذ

 - - ي�ري تنفيذ عضواً  عبدالعز�ز سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ

 - - ي�ري تنفيذ عضواً  �ريك مسا�د �يل املبارك األس�تاذ

 
 وتتلخص �ا�ا ومسؤولياهتا ف� یيل: 

 وحتد�هثا ومراجعهتا تنفيذها من والتحقق أ�شطة الرشكة، وجحم طبيعة مع یتناسب مبا ا�اطر إلدارة شام� وس�ياسات اسرتاتيجية وضع )أ
 .واخلارجية للرشكة ا�ا�لية املتغريات �ىل بناءً 

 .� الرشكة �دم جتاوز من والتحقق �ليه واحلفاظ الرشكة لها تتعرض قد اليت للم�اطر مقبول مس�توى حتدید )ب
 .شهراً القادمة عرش �ثين �الل هتدد اس�مترارها اليت ا�اطر حتدید مع بن�اح �شاطها ومواص� الرشكة اس�مترار �دوى من التحقق )ج
 لت�دید وذ� الرشكة لها تتعرض قد اليت ومتابعة ا�اطر وقياس حتدید وآليات نظم فعالية وتقيمي �لرشكة ا�اطر إدارة �ىل نظام اإلرشاف )د

 .هبا القصور أو�ه
 )املثال سبيل �ىل التحمل اختباراتإجراء  �الل من دوري �شلك لها وتعّرضها ا�اطر حتمل �ل الرشكة قدرة تقيمي إ�ادة )ه
 .اإلدارة جملس ورفعها إىل ا�اطر هذه إلدارة املقرت�ة واخلطوات للم�اطر التعرض حول مفص� تقار�ر إ�داد )و
 .ا�اطر بإدارة املتعلقة املسائل حول للم�لس التوصيات تقدمي )ز
 .ا�اطر إلدارة ا�اكفية والنظم املوارد توافر ضامن )ح
 .جملس اإلدارة قبل من اع�ده قبل �شأنه توصيات ووضع ا�اطر إلدارة التنظميي الهيلك مراجعة )ط
 .الرشكة للم�اطر تعرض عهنا ینشأ قد اليت األ�شطة عن ا�اطر إدارة موظفي اس�تقالل من التحقق )ي
 .ا�اطر بثقافة ز�دة الوعي �ىل والعمل �لرشكة احمليطة للم�اطر ا�اطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق )ك
 .الرشكة يف ا�اطر إدارة يف تؤ�ر قد مسائل من املراجعة جلنة تثريه ما مراجعة )ل
 
  



 الثاين الفصل                       م2017تقر�ر جملس اإلدارة 
 

 ـ 32ـ 

 امجلعيات العمومية
 م (ا�ورة السابقة):20/06/2017م حىت 21/06/2014جملس اإلدارة عن ا�ورة الثالثة عرش من 

 التصنيف الوصف �مس

جسل حضور امجلعيات �ري �ادیة 
 إجاميل )8رمق (

 ه04/08/1438 احلضور
 م30/04/2017

 - - �ري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة صاحب السمو املليك األمري مشعل �ن عبدالعز�ز 

 سل�ن عبدالعز�ز الراحجي الش�يخ
�ئب رئيس جملس 

 اإلدارة
 1 حرض �ري تنفيذي

 1 حرض �ري تنفيذي العضو املنتدب عبدالرؤوف محمد صاحل أبوز�دة األس�تاذ

 - - �ري تنفيذي عضو صاحب السمو املليك األمري عبدالعز�ز �ن مشعل 

 1 حرض مس�تقل عضو صاحل سامل أمحد �ن حمفوظ األس�تاذ

 1 حرض مس�تقل عضو إ�راهمي محمد إ�راهمي العيىس األس�تاذ

 1 حرض مس�تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ

 1 حرض �ري تنفيذي عضو محمد سل�ن عبدالعز�ز الراحجي ا�كتور

 1 حرض مس�تقل عضو محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي  األس�تاذ

فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل املؤسسة العامة  األس�تاذ
 للتأمينات �ج�عية) 

 1 حرض �ري تنفيذي عضو

أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي (ممثل املؤسسة العامة  األس�تاذ
 للتقا�د) 

 1 حرض ذيتنفي�ري  عضو

 م (ا�ورة احلالية):20/06/2020م حىت 21/06/2017عن ا�ورة الرابعة عرش من جملس اإلدارة 

 التصنيف الوصف �مس

 جسل حضور امجلعيات

 إجاميل
 احلضور

�ادیة رمق 
)36( 

�ادیة رمق 
)37( 

�ادیة رمق 
)38( 

04/11/1438 
27/07/2017 

20/02/1439 
09/11/2017 

13/04/1439 
31/12/2017 

صاحب السمو املليك األمري عبدالعز�ز �ن مشعل 
 �ن عبدالعز�ز

 - - - - مس�تقل رئيس جملس اإلدارة

 فهد سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ
�ئب رئيس جملس 

 اإلدارة
 1 حرض - - �ري تنفيذي

 1 حرض - - مس�تقل عضو محمد عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي  األس�تاذ

 3 حرض حرض حرض مس�تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئ األس�تاذ

فهد صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل  األس�تاذ
 املؤسسة العامة للتأمينات �ج�عية) 

 1 حرض - - �ري تنفيذي عضو

 عبدهللا عبدالرمحن صاحل ا�من� (ممثل بنك ا�كتور
 التمنية �ج�عية)

 - - - - مس�تقل عضو

أمني عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي (ممثل  األس�تاذ
 املؤسسة العامة للتقا�د) 

 1 حرض - - مس�تقل عضو

 2 حرض - حرض مس�تقل عضو ر�ض عبدالرمحن صاحل أ� اخليل املهندس

�ريك مسا�د �يل املبارك (ممثل صندوق  األس�تاذ
 �ست�رات العامة)

 3 حرض حرض حرض �ري تنفيذي عضو

 - - - - �ري تنفيذي عضو عبدالعز�ز سل�ن عبدالعز�ز الراحجي األس�تاذ

 أمحد عبده محمد زقيل ا�كتور
عضو جملس اإلدارة 

 الرئيس التنفيذي
 2 حرض حرض - تنفيذي
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 لس اإلدارة والل�ان املنبثقة منهماكفأة جم
الت�ارة رمق  ز�رو الية �ري املنصوص �لهيا يف قرار م یؤكد جملس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء ا�لس ال یتقاضون أیة ماكفآت أو امتيازات

 . هـ1412و�رخي  1071
 م20/06/2017م حىت 21/06/2014ا�ورة الثالثة عرش من 

 والتعویضات ألعضاء جملس اإلدارة �دول املاكفآت الس�نویة

 العضو

 املاكفآت املتغرية املاكفآت الثابتة

خلدمة    

  ا�لكي

بدل 

 لغ معني رصوفا

م�لس      لل�ان    

  عينية

   واإلداریة 

 ریة

و املنتدب أم      

عضاء       

 ا�موع
ألر�ح   دوریة   

أل�ل     

 خطط

أل�ل    
لقمية)      

 �موع

 أوالً: األعضاء املس�تقلني

األس�تاذ صاحل �ن 

 سامل �ن حمفوظ
100.000 5.250     105.250        105.250  

األس�تاذ إ�راهمي �ن 

 محمد إ�راهمي العيىس
100.000 5.250     105.250        105.250  

سعيد �ن  األس�تاذ

 معر قامس العيسايئ
100.000 5.250     105.250        105.250  

األس�تاذ محمد �ن 

عبدهللا عبدا�كرمي 

 اخلرجيي
100.000 5.250     105.250        105.250  

  421.000        421.000     21.000 400.000 ا�موع

 �نياً: األعضاء الغري تنفيذیني

صاحب السمو 

األمري مشعل  املليك

�ن عبدالعز�ز آل 

 سعود

100.000      100.000        100.000  

الش�يخ سل�ن �ن 

 عبدالعز�ز الراحجي
100.000 11.650     111.650        111.650  

األس�تاذ عبدالرؤوف 

 محمد صاحل أبو ز�دة
100.000 5.250     105.250        105.250  

صاحب السمو 

املليك األمري 

عبدالعز�ز �ن مشعل 

 �ن عيدالعز�ز

100.000      100.000        100.000  

ا�كتور محمد �ن 

سل�ن عبدالعز�ز 

 الراحجي

100.000 11.650     111.650        111.650  

األس�تاذ فهد �ن 

صاحل عبدالعز�ز 

الع�الن (ممثل 

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 �ج�عية)

100.000 11.650     111.650        111.650  

األس�تاذ أمني �ن 

عبدهللا السنيدي 

ممثل املؤسسة 0

 العامة للتقا�د)

100.000 11.650     111.650        111.650  

  751.850        751.850     51.850  ا�موع
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 ماكفآت وبدالت الل�ان

م يف اج�ع امجلعية العمومية الغري �ادیة الثامنة مت التصویت �ىل �شكيل جلنة املراجعة 30/04/2017هـ املوافق 04/07/1438إنه بتارخي 
م ومه السادة أعضاء جملس اإلدارة التالية 20/06/2017وحتدید �ا�ا وضوابط معلها وماكفأة أعضاهئا ل�ورة احلالية واليت تنهتيي يف 

 : أسامهئم
 

 امس العضو
املاكفآت 

 الثابتة
بدل حضور 

 اجللسات
 ا�موع

 أعضاء جلنة املراجعة

 42.750 5.250 37.500 األس�تاذ محمد �ن عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي
األس�تاذ فهد �ن صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات 

 �ج�عية)
37.500 5.250 42.750 

 42.750 5.250 37.500 �ن �د�� السنيدي (ممثل املؤسسة العامة للتقا�د)األس�تاذ أمني 

 128.250 15.750 112.500 ا�موع

 الرتش�ي�ات واملاكفآتأعضاء جلنة 
 3.000 3.000 -- األس�تاذ عبدالرؤوف محمد صاحل أبوز�دة

 3.000 3.000 -- األس�تاذ صاحل �ن سامل �ن حمفوظ

عبدالعز�ز الع�الن (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات األس�تاذ فهد �ن صاحل 
 �ج�عية)

-- 6.200 6.200 

 12.200 12.200 -- ا�موع
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 م20/06/2020م حىت 21/06/2017ا�ورة الرابعة عرش من 
 س�ياسة الثامنة والثالثون �ىلم مت التصویت �ملوافقة يف اج�ع امجلعية العامة العادیة 31/12/2017هـ املوافق 13/04/1439إنه بتارخي 

 ماكفآت وتعویضات أعضاء جملس اإلدارة والل�ان املنبثقة واإلدارة التنفيذیة.
 �دول املاكفآت الس�نویة والتعویضات ألعضاء جملس اإلدارة:

 العضو

 املاكفآت املتغرية املاكفآت الثابتة

خلدمة    

رصوفا  ا�لكي  مبلغ معني  

لم�لس      لل�ان    

  عينية

ستشاریة      
دب أم أمني       

ضاء      

 ا�موع
ألر�ح   دوریة   

    األ�ل    األ�ل
     القمية)

 ا�موع

 أوالً: األعضاء املس�تقلني

صاحب السمو املليك 

األمري عبدالعز�ز �ن 

 مشعل �ن عبدالعز�ز
100.000      100.000        100.000  

األس�تاذ أمني �ن 

عبدهللا عبدالعز�ز 

السنيدي (ممثل 

املؤسسة العامة 

 للتقا�د)

100.000 15.550     115.550        115.550  

ا�كتور عبدهللا �ن 

عبدالرمحن ا�من� (ممثل 

بنك التمنية 

 �ج�عية)

100.000 8.475     108.475        108.475  

املهندس ر�ض �ن 

 عبدالرمحن أ�خليل *
100.000 26.975   25.000  151.975        151.975  

األس�تاذ سعيد �ن معر 

 قامس العيسايئ
100.000 6.000     106.000        106.000  

األس�تاذ حمم �ن 

عبدهللا عبدا�كرمي 

 اخلرجيي
100.000 9.000     109.000        109.000  

  691.000        691.000     66.000 600.000 ا�موع

 األعضاء الغري تنفيذیني �نياً:
األس�تاذ فهد �ن 

سل�ن عبدالعز�ز 

 الراحجي

100.000 20.825     120.825        120.825  

األس�تاذ عبدالعز�ز �ن 

سل�ن عبدالعز�ز 

 الراحجي

100.000 11.475     111.475        111.475  

األس�تاذ فهد �ن صاحل 

عبدالعز�ز الع�الن 

(ممثل املؤسسة العامة 

 للتأمينات �ج�عية)

100.000 15.550   25.000  140.550        140.550  

األس�تاذ �ريك �ن 

مسا�د �يل املبارك 

(ممثل صندوق 

 �ست�رات العامة)

100.000 26.575     126.575        126.575  

  499.425        499.425  25.000   74.425 400.000 ا�موع

 �لثاً: األعضاء التنفيذیني

ا�كتور أمحد �ن عبده 

 محمد زقيل
100.000 12.000     112.000        112.000  
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 امس العضو
املاكفآت 

 الثابتة
بدل حضور 

 اجللسات
 ا�موع

 أعضاء جلنة املراجعة
األس�تاذ فهد �ن صاحل عبدالعز�ز الع�الن (ممثل املؤسسة العامة للتأمينات 

 �ج�عية)
50.000 30.750 80.750 

 80.750 30.750 50.000 لتقا�د)املؤسسة العامة ل األس�تاذ أمني �ن عبدهللا عبدالعز�ز السنيدي (ممثل 

 56.150 6.150 50.000 األس�تاذ عبالعز�ز �ن سل�ن عبدالعز�ز الراحجي

 81.850 31.850 50.000 األس�تاذ �ريك �ن مسا�د �يل املبارك (ممثل صندوق �ست�رات العامة)
 80.750 30.750 50.000 األس�تاذ عز�ز �ن محمد مبارك القحطاين

 380.250 130.250 250.000 ا�موع

 
 ا�موع بدل حضور اجللسات ةاملاكفآت الثابت امس العضو

 أعضاء جلنة الرتش�ي�ات واملاكفآت

 41.000 6.000 35.000 األس�تاذ محمد �ن عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي
 50.300 15.300 35.000 األس�تاذ �ريك �ن مسا�د �يل املبارك (ممثل صندوق �ست�رات العامة)

 44.000 9.000 35.000 املهندس ر�ض �ن عبدالرمحن أ� اخليل

 38.000 3.000 35.000 األس�تاذ عبدالعز�ز �ن سل�ن عبدالعز�ز الراحجي
 173.300 33.300 140.000 ا�موع

    

 ا�موع بدل حضور اجللسات ةاملاكفآت الثابت امس العضو
 أعضاء اللجنة التنفيذیة

 41.000 6.000 35.000 األس�تاذ سعيد �ن معر قامس العيسايئ
 41.000 6.000 35.000 األس�تاذ محمد �ن عبدهللا عبدا�كرمي اخلرجيي

 41.000 6.000 35.000 ا�كتور أمحد �ن عبده محمد زقيل

 41.150 6.150 35.000 ا�كتور عبدهللا �ن عبدالرمحن ا�من� (ممثل بنك التمنية �ج�عية)
 44.150 9.150 35.000 املهندس ر�ض �ن عبدالرمحن أ� اخليل

 208.300 33.300 175.000 ا�موع

 اخلاصة للجنة. املاكفآتومل یمت معل  م11/12/2017هنا جلنة مس�ت�دثة ومت �شكيلها يف ة ا�اطر)، فإدار إخبصوص (جلنة  •
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 ماكفآت مخسة من �بار التنفيذیني 

 البيان
 �بار التنفيذینيمخسة من 

 ممن تلقوا أ�ىل املاكفآت والتعویضات
 م)2017واملد�ر املايل ( من مضهنم الرئيس التنفيذي

 مخسة من �بار التنفيذیني
 ممن تلقوا أ�ىل املاكفآت والتعویضات

 م)2016من مضهنم املد�ر العام واملد�ر املايل (

 3.650.646  3.626.958  الرواتب 

 1.048.402  1.066.486  البدالت

 1.913.747  1.550.082  املاكفآت الس�نویة 

 --------------  --------------  اخلطط التحفزيیة

 --------------  --------------  أي تعویضات أو مزا� عينية أخرى تدفع �شلك شهري أو س�نوي

 6.612.795  6.243.526  ا�موع
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 إفصاح �ام
 

 العقو�ت واجلزاءات 
 تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي �ىل الرشكة من هيئة السوق املالية أو من أي �ة إرشافية أو تنظميية أو قضائية أخرى.مل 
 

 جلنة إدارة ا�اطر
لرشكة يف ا من �الل هذه اإلدارة تقوم الرشكة مبجمو�ة إجراءات ا�رتازیة ملوا�ة األخطار الناجتة عن معلياهتا ا�تلفة متاش�ياً مع س�ياسة

تطبيق نظام حومكة الرشاكت، حيث قامت إدارة ا�اطر �لرشكة بت�دید ت� ا�اطر والتعرف �لهيا وتصنيف در�ة خطورهتا �ىل الرشكة 
 من �الل اآلليات التالية:

ة ا�اطر اليت عاحلصول �ىل البيا�ت واملعلومات الرضوریة عن البيئة ا�ا�لية واخلارجية للرشكة وحتليلها للوقوف �ىل طبي )1
 توا�ها الرشكة .

 حرص وتوصيف ا�اطر ا�تلفة اليت أفرزها الت�ليل وتصنيفها والتعرف �ىل العالقات ف� بيهنا. )2
حتدید مس�تو�ت ت� ا�اطر �س�ت�دام الوسائل العلمية املتا�ة لقياس اخلطر ودر�ة التوقع يف إح�لية �دو�ا ودر�ة تأثريها  )3

 ة ا�تلفة.�ىل معليات الرشك
 التنس�يق مع اإلدارات املعنية ��اطر لوضع خطط و�رامج موا�ة ا�اطر. )4
 حتدید اإلجراءات التنفيذیة ملوا�ة ت� ا�اطر. )5
 مراجعة وتقيمي تنفيذ ت� اإلجراءات احملددة. )6
 معاجلة وتصحيح أي قصور أو ضعف يف اإلجراءات املعمول هبا ملوا�ة ا�اطر. )7
 راجعة مب�لس اإلدارة عن أي �لل قد یؤ�ر يف تنفيذ �رامج وخطط موا�ة ا�اطر.إبالغ جلنة امل )8
 �رش الوعي بأنواع ا�اطر اليت توا�ه الرشكة وأساليب موا�هتا. )9

 دارة.لعرضها �ىل جملس اإل اً رفع التقار�ر ا�وریة بنشاط إدارة ا�اطر ومعلياهتا للجنة املراجعة مب�لس اإلدارة متهيد )10
 

 وس�ياسات إدارة ا�اطرأهداف 
ألخرى اا�اطر جزء من أ�شطة ا�مو�ة وتدار من �الل آلية متواص� تتكون من حتدید ا�اطر مث تقيميها مث متابعهتا وفقاً للقيود والضوابط 

إدارة ا�اطر املتعلقة  ئول عناملعمتدة. إن معلية إدارة ا�اطر رضوریة �لنس�بة لقدرة ا�مو�ة �ىل حتقيق أر�ح. لك موظف يف ا�مو�ة مس� 
ا�مو�ة معرضة �اطر السوق وخماطر أسعار العمو� وخماطر العمالت وخماطر �ئ�ن وخماطر  ،مبا متىل �ليه وظيفته أو مسؤولياته

 الس�يو�.
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 خماطر السوق
نواع ا�اطر ر السوق. وتتضمن أسعار السوق أإن خماطر السوق يه خماطر تذبذب القمية العاد� لألدوات املالية نتي�ة للتغريات يف سع

ض والتالية: خماطر أسعار العمو�، وخماطر العم� وخماطر�ئ�ن وخماطر الس�يو�. إن األدوات املالية اليت تتأ�ر مب�اطر السوق يه القر 
 أل�ل وكذ� األدوات املالية املش�تقة.

 
 خماطر أسعار العمو�

 لألدوات العاد� القمية أو املس�تقبلية الرحبية �ىل العمو� أسعار تذبذب یؤ�ر أن اح�ل عن الناش�ئة را�اط ھي العمو� أسعار خماطر
 أل�ل القروض ذ� يف مبا معو� �ليھا تدفع اليت �س�تمل ومطلو�تھا موجوداتھا �ىل العمو� أسعار �اطر عرضة ليست ا�مو�ة .املالية
 ).12(ایضاح  احمللية الت�اریة البنوك أ�د مع املتغري العمو� سعر مباد� اتفاقيات ا�رام طریق عن العمو� خماطر تد�ر ا�مو�ة أن حيث

 
 خماطر العمالت

 رصف أسعار لتقلبات معرضة ا�مو�ة إن .األجنبية العمالت رصف أسعار لتقلبات نتي�ة مالية أداة قمية تذبذب يف العم� خماطر �متثل
 األمر�يك وا�والر الر�ل السعودي جوھریة �الف معامالت أی بإجراء ا�مو�ة تقم ة. ملالعادی أعاملھا دورة �الل األجنبية العمالت
 احمللية الت�اریة البنوك أ�د مع العمالت أسعار مباد� اتفاقيات ا�رام طریق عن العمالت خماطر تد�ر ا�مو�ة أن امك الس�نة �الل واليورو

 ).12(ایضاح 
 

 �ئ�نخماطر 
 �ىل ا�مو�ة تعملة. مالي خسارة اآلخر الطرف �كبد يف والتسبب �لزتامه الوفاء يف مالية أداة يف طرف اخفاق يف �ئ�ن خماطر �متثل
 �ىل واحلصول القامئة املدینة ا�مم ومراقبة �دة معيل �ىل �لك ائ�ن �دود وضع طریق عن �لعمالء یتعلق ف� �ئ�ن خماطر من احلد

 القامئة املدینة ا�مم رصيد جاميلإ من % ٧٨ معالء مخسة أكرب رصيد ميثل .الرئيس�يني للعمالء �ئ�ين احلد مقابل بنكية ضامن خطا�ت
 من حمدود �دد مع املبيعات �ركز يف �متثل ائ�ن خماطر ا�مو�ة ) �ى %٧٦ م٢٠١٦ د�سمرب ٣١( م ٢٠١٧ د�سمرب ٣١ يف كام

 د�سمرب ٣١م(٢٠١٧ د�سمرب ٣١ يف املنتھية للس�نة ا�مو�ة مبيعات إجاميل من % ٨٦ معالء ٥ ألكرب املبيعات بلغتحيث  العمالء
 من املس�تحقة األرصدة تغطي ضامن بنكية خطا�ت �یھا ا�مو�ة نراً ألنظ حمدودة �ئ�ن خماطر أن اإلدارة تعتقد .)%٨٧ م٢٠١٦
 .العمالء ھؤالء جيد مع حتصيالت وجسل طوی� �القات �یھا ا�مو�ة أن كام العمالء �البية

 
 خماطر الس�يو�

 الس�يو� احتيا�ات تمت مراقبة. اس�تحقاقھا �ال املالية �ملطلو�ت املتعلقة الزتاماتھا مقاب� �ىل ا�مو�ة قدرة �دم يف الس�يو� خماطر �متثل
 ا�مو�ة �شاط دارةإ طریق عن وذ�. �شوئھا الزتامات �ال أي ملقاب� اكفية أموال توفر من التأكد �ىل اإلدارة وتعمل شھري أساس �ىل

 مس�ت�دمة �ري �سھيالت ا�مو�ة �ى ليس. مس�تقبلية الزتامات أي ائ�نية ملقاب� �سھيالت اتفاقيات ذ� يف مبا �ئ�نية والتسھيالت
 .)سعودي لایر مليون ١٢٩ م٢٠١٦ د�سمرب ٣١( م٢٠١٧ د�سمرب ٣١ يف كام

 ٣٠٣ م٢٠١٦ د�سمرب ٣١ (م٢٠١٧ د�سمرب ٣١ يف كام سعودي لایر مليون ٢٨٣ والبالغة للمجمو�ة املتداو� املالية املطلو�ت تتكون
 والزاكة املس�تحقة األر�ح وتوزیعات قروض أل�ل، من املتداول واجلزء املالية واملش�تقات جتاریة دائنة ذمم من ،)سعودي لایر مليون

 قامئة �رخي ًمن شھرا ١٢ �الل املالية املطلو�ت ھذه مجيع یمت سداد أن الفعلية الناحية من املتوقع من. ا�فع املس�تحقة ا��ل ورضیبة
 .بذ� للقيام اكفية أموال �یھا أن �كون ا�مو�ة وتتوقع املو�دة املايل املركز

 
 إدارة خماطر رأس املال

من رأس املال واألر�ح املبقاة و�حتياطي النظايم العائد إىل مسامهي الرشكة لغرض إدارة خماطر رأس مال ا�مو�ة یتكون رأس املال 
 إن الهدف الرئييس من إدارة رأس املال هو تعظمي حقوق املسامهني. م.األ
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 هيلك ىلتد�ر ا�مو�ة وتعدل هيلك رأس املال يف ضوء التغريات يف الظروف �قتصادیة ومتطلبات التعهدات املالية. ومن أ�ل احلفاظ �
م ارأس املال أو تعدی� من املمكن أن تعدل ا�مو�ة توزیعات األر�ح للمسامهني أو إصدار أسهم �دیدة. �راقب ا�مو�ة رأس املال �س�ت�د

 معدل اقرتاض ميثل صايف القروض مقسوماً �ىل إجاميل القروض ورأس املال.
سرتاتيجية ا�لكية ال. تبقى �امل ینبغي حتقيقها مبا یتصل مع إدارة خماطر رأسليس �ى ا�مو�ة هيلك رأسامل بأهداف حمددة أو معدالت 

للمجمو�ة كام يه �ليه دون تغيري عن الس�نة املاضية. یتكون هيلك رأس املال للمجمو�ة من صايف ا�یون (متویل املراحبة أل�ل مقاصة 
 ياطي النظايم واألر�ح املبقاة).حت النقد وما يف حمكه) وحقوق امللكية (اليت تتكون من رأس املال و�

 
  هنایة الس�نة �ىل النحو التايل:هيلك رأس املال كام يف
 م2017 د�سمرب 31 

 ر�ل سعودي
 م2016د�سمرب 31

 ر�ل سعودي
 م2016ینا�ر 1

 ر�ل سعودي

 161.451.294 214.393.042 255.352.195 إجاميل ا�یون

 )286.751.264( )111.019.255( )97.900.131( �قص: النقد وما يف حمكه 

 )125.299.970( 103.373.787 157.452.064 صايف ا��ن

 3.723.419.196 3.538.684.958 3.422.642.801 إجاميل حقوق املسامهني

 )%3.37(  %2.92 %4.60 معدل صايف ا��ن إىل حقوق امللكية (%)

 
 نتاجئ املراجعة الس�نویة لفا�لية واجراءات نظام الرقابة ا�ا�لية 

) للقيام مبهام PWC رز�و��را�س وو�ر هاوس بتحمل مسؤولياته ممثًال يف جلنة املراجعة فقد مت التعاقد مع رشكة ( اإلدارةإلزتاماً من جملس 
ة اليت لتقدمي �دمات تأ�يدیة واستشاریة لعمليات الرشكة ا�تلف يف الرشكة وذ� اإلداراتاملراجعة ا�ا�لية وذ� �ملشاركة مع فریق 

وأنه بناًء �ىل نتاجئ م، 12/2017/ 31الية املنهتية يف تضمنهتا خطة املراجعة ا�ا�لية املبنية �ىل ا�اطر واملعمتدة من جلنة املراجعة للس�نة امل
عي سواء من املراجع اخلار� أو ا�ا�يل فإن ا�لس یؤكد أنه مل �سرت  اإلدارةن إىل جملس أاملراجعة ا�ا�لية والتقار�ر املرفو�ة هبذا الش

وما � ص� بإ�داد  ةواإلداریاملالية  األنظمةانتباهه أیة أمور جتع� یعتقد أن هناك قصور جوهري یقتيض �فصاح عنه ف� خيص سالمة 
إليه قد مت  الرقابية تعمل �كفاءة وفا�لية وأن مجيع املالحظات والتوصيات اليت رفعت األنظمةالقوامئ والتقار�ر املالية ویؤكد ا�لس أیضاً أن 

 اختاذ الالزم حيالها.
 

 الحئة احلومكة
 ةتلزتم أمسنت ینبع بالحئة حومكة الرشاكت محلایة مصاحل الرشكة واكفة األطراف ذات العالقة وتقوم الرشكة �الياً بتطبيق مجيع بنود الحئ

 .املذ�ورة أد�ه ناء بعض املواد �سرتشادیة الغري ملزمةاحلومكة بإس�تث 

 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 
 جزئيا

مل 
 یطبق

 أس�باب �دم التطبيق

 املادة احلادیة واألربعون:
تقيمي أداء اآلليات الالزمة ل  –بناًء �ىل اقرتاح جلنة الرتش�ي�ات  –أ) یضع جملس اإلدارة  

ا�لس وأعضائه وجلانه واإلدارة التنفيذیة س�نوً�؛ وذ� من �الل مؤرشات قياس أداء 
مناس�بة �رتبط مبدى حتقيق األهداف �سرتاتيجية للرشكة وجودة إدارة ا�اطر وكفایة 

د جوانب القوة والضعف واقرتاح معاجلهتا مبا  أنظمة الرقابة ا�ا�لية و�ريها، �ىل أن حتد�
 یتفق مع مصل�ة الرشكة.

ب) جيب أن �كون إجراءات تقيمي األداء مكتوبة وواحضة وأن یفَصح عهنا ألعضاء جملس 
 اإلدارة واألش�اص املعينني �لتقيمي.

وحتدید نقاط  ت اليت ميتلكها ا�لس،ج) جيب أن �ش�متل تقيمي األداء �ىل املهارات واخلربا
الضعف والقوة فيه، مع العمل �ىل معاجلة نقاط الضعف �لطرق املمكنة كرتش�يح 

  
مادة اسرتشادیه �ري 

 ملزمة
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 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 
 جزئيا

مل 
 یطبق

 أس�باب �دم التطبيق

�نية �س�تطيع تطو�ر أداء ا�لس، وجيب أیضا أن �ش�متل تقيمي األداء �ىل  كفا�ت
 تقيمي آليات العمل يف ا�لس �شلك �ام.

امه لس اإلدارة مدى املشاركة الفعا� للعضو والزت د) �راعى يف التقيمي الفردي ألعضاء جم
بأداء واجباته ومسؤولياته مبا يف ذ� حضور �لسات ا�لس وجلانه وختصيص الوقت 

 الالزم لها.
هـ) یت�ذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول �ىل تقيمي �ة �ارجية خمتصة ألدائه 

 لك ثالث س�نوات.
 �ري التنفيذیني تقي�ً دورً� ألداء رئيس ا�لس بعد أ�ذو) جيري أعضاء جملس اإلدارة 

ص من دون أن حيرض رئيس ا�لس النقاش ا�ص –و�ات نظر األعضاء التنفيذیني 
د جوانب القوة والضعف واقرتاح معاجلهتا مبا یتفق مع  –لهذا الغرض  �ىل أن حتد�

 مصل�ة الرشكة.
 الرابعة وامخلسون:املادة 

 جيب أن �كون رئيس جلنة املراجعة عضوا مس�تقال-ب
  

مادة اسرتشادیه �ري 
 ملزمة

 املادة الثانية والس�بعون:
جتمتع جلنة إدارة ا�اطر بصفة دوریة لك (س�تة أشهر) �ىل األقل، ولكام دعت احلا�ة 

 إىل ذ�.
  

مادة اسرتشادیه �ري 
ملزمة (ولقد مت إ�شاء 

ا�اطر يف جلنة 
 م).11/12/2017

 املادة الثامنة والس�بعون:
ب) تعد و�دة أو إدارة املراجعة ا�ا�لية تقر�راً �اماً مكتوً� وتقدمه إىل جملس اإلدارة 
وجلنة املراجعة �شأن معليات املراجعة اليت أجریت �الل الس�نة املالية ومقارنهتا مع اخلطة 

 املعمتدة،

  
مادة اسرتشادیه �ري 

 ملزمة

  املادة الثالثة وال�نون:
أحصاب  مع العالقة لتنظمي ومكتوبة واحضة وإجراءات س�ياسات وضع اإلدارة جملس �ىل

 :یيل ما – �اصة بصفة – تتضمن أن �ىل حقوقهم، وحفظ حام�هتم هبدف املصاحل
حتمهيا  أو األنظمة تقررها اليت حبقوقهم اإل�الل عند املصاحل أحصاب تعویض �يفية )1

 .العقود
 املصاحل. وأحصاب الرشكة بني تنشأ قد اليت اخلالفات أو الشاكوى �سویة �يفية )2
 املعلومات رسیة �ىل واحملافظة واملوّرد�ن العمالء مع جيدة �القات بناء �يفية )3

 .هبم املتعلقة
املهنية  املعایري مع تتوافق حبيث الرشكة يف والعاملني للمد�ر�ن املهين السلوك قوا�د )4

 جملس یضع أن �ىل املصاحل، أحصاب وبني بيهنم العالقة وتنظم السلمية واأل�القية
 .هبا و�لزتام القوا�د هذه تطبيق مراقبة اإلدارة آليات

 .للرشكة �ج�عية املسامهة )5
وفقاً  جيري العالقة ذوي واألطراف اإلدارة جملس أعضاء مع الرشكة تعامل أن تأ�يد )6

 .تفضيل أو متيزي أي دون من املصاحل أحصاب مع املتبعة واألحاكم للرشوط
أداء  من ميكّهنم حنو �ىل بأ�شطهتم املتعلقة املعلومات �ىل املصاحل أحصاب حصول )7

 و�شلك املناسب الوقت ويف واكفية حصي�ة املعلومات ت� �كون أن �ىل �ا�م،
 .منتظم

ً  الرشكة يف العاملني معام� )8  .ا�متيزي و�دم واملساواة العدا� ملبادئ وفقا

  
مادة اسرتشادیه �ري 

 ملزمة
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 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 
 جزئيا

مل 
 یطبق

 أس�باب �دم التطبيق

  املادة اخلامسة وال�نون:
�ىل أن تتضمن  الرشكة، يف للعاملني واألداء املشاركة وحتفزي تطو�ر �رامج الرشكة تضع

 بصفة �اصة ما یيل:
الرشكة  يف العاملني آراء إىل لالس��ع متخصصة معل ورش عقد أو جلان �شكيل )1

 .املهمة القرارات حمل واملوضو�ات املسائل يف ومناقش�هتم
التقا�د،  و�رامج حتققها اليت األر�ح من نصيباً  أو الرشكة يف أسهامً  العاملني منح �رامج )2

 .الربامج ت� �ىل لإلنفاق مس�تقل صندوق سوتأسي
 .الرشكة يف للعاملني اج�عية مؤسسات إ�شاء  )3

  
مادة اسرتشادیه �ري 

 ملزمة

  وال�نون:املادة السابعة 
 إقامة �كفل س�ياسة – اإلدارة جملس من اقرتاح �ىل بناءً  – العادیة العامة امجلعية تضع

 األوضاع تطو�ر بغرض حتقيقها؛ إىل ا�متع یصبو اليت واألهداف أهدافها التوازن بني
 .للمجمتع �ج�عية و�قتصادیة

  
مادة اسرتشادیه �ري 

 ملزمة

 والتسعون:املادة الثالثة 
 یلزتم جملس اإلدارة مبا یيل: -أ
) بيان التفاصيل الالزمة �شأن املاكفآت والتعویضات املدفو�ة �لك ممن یيل �ىل 4فقرة 
 �دة:

 أعضاء جملس اإلدارة. -أ
مخسة من �بار التنفيذیني ممن تلقوا أ�ىل املاكفآت من الرشكة �ىل أن �كون  -ب

 من مضهنم الرئيس التنفيذي واملد�ر املايل.
 أعضاء الل�ان. -ج

  

مت تطبيق الفقرة أ، ج 
ومل تطبق الفقرة ب 

وذ� لوجود اس�تبيان 
مقدم من هيئة السوق 

 املالية هبذا الشأن.

 
 جل املسامهني وتوارخيها وأس�باهبا�دد طلبات الرشكة لس

 اس�باب الطلب �رخي الطلب نياملسامهطلبات الرشكة لسجل  �دد
 �ري �ادیة مجعية �امة م30/04/2017 1

 م2016رصف ار�ح النصف الثاين لعام  م15/05/2017 2

 مجعية �امة �ادیة م27/07/2017 3
 م2017لعام  األولر�ح النصف أرصف  م15/08/2017 4

 مجعية �ادیة معومية م09/11/2017 5

 مجعية �ادیة معومية م31/12/2017 6
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 س�ياسة توزیع األر�ح

األخرى �ىل الو�ه  لتاكليفمن النظام األسايس للرشكة یمت توزیع األر�ح الصافية بعد خصم مجيع املرصوفات العمومية وا 48طبقاً للامدة 
 :التايل

من األر�ح الصافية لتكو�ن احتياطي نظايم وجيوز للجمعية العامة العادیة وقف هذا التجنيب مىت ما بلغ  %10جتنيب  )1
 .نصف رأس املال�حتياطي املذ�ور 

 من رأس املال املدفوع. %5للمسامهني تعادل  ةیوزع البايق بعد ذ� دفع )2
 .من البايق 10إلدارة بواقع %ماكفأة أعضاء جملس ا خيصص )3
 .زع البايق كحصة إضافية للمسامهنيیو  )4

للسهم وذ� من صايف األر�ح الس�نویة بعد خصم الزاكة  ر�ل )2(من رأس املال أي بواقع  %20 م بواقع2017مت توزیع أر�ح �ام 
س املال من رأ % 7.5) هل� للسهم الوا�د بنس�بة 0.75م مقدارها (2017الرشعية كام قامت الرشكة بتوزیع أر�ح نصف س�نویة للعام 

) حصة إضافية عن %12.50متثل ( ) ر�ل للسهم الوا�د1.25. ویقرتح جملس اإلدارة توزیع أر�ح مقدرها (م15/08/2017وذ� بتارخي 
 ) من رأس املال املدفوع.%20م ليصبح إجاميل املوزع (2017�ح أر
 
 

 اقرتاح توزیع األر�ح
 318.032.888م واليت بلغت 31/12/2017یقرتح جملس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزیع األر�ح الصافية اليت حققهتا الرشكة يف 

 نحو التايل :ل من النظام األسايس للرشكة یمت توزیع األر�ح بعد خصم املرصوفات وجتنيب الزاكة الرشعية �ىل ا 48وحسب املادة  ر�ل

 ر�ل سعودي توزیع األر�ح
 318.032.888 عيةالرحب الصايف للس�نة بعد خصم الزاكة الرش 

 )78.750.000( من رأس املال املدفوع %5ختصم حصة أوىل للمسامهني بواقع 

 239.282.888 الرصيد

 711.691.227 تضاف األر�ح املدورة

 950.974.115 الرصيد

 )236.250.000( من رأس املال املدفوع %15 ختصم حصة إضافية بواقع

 714.724.115 الرصيد �ر�ل للعام القادم

 
 م2017بيان التوزیع ألر�ح 

 اإلجاميل املبلغ (ر�ل/سهم) النس�بة البند

 118.125.000 0.75 %7.5 النصف األول
 196.875.000 1.25 %12.50 النصف الثاين

 315.000.000 2 %20 اإلجاميل
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 مقرت�ات جملس اإلدارة
 

 6:30يئة هللا السا�ة اليت س�تعقد مبش التاسعة والثالثون�رس جملس إدارة رشكة إمسنت ینبع دعوة السادة املسامهني حلضور اج�ع امجلعية العمومية العادیة 
(حسب تقومي أم القرى)  مببىن اإلدارة العامة للرشكة جبدة وذ� للموافقة �ىل بنود �دول  م2018أ�ریل  15هـ املوافق 1439 رجب 29  األ�دمساء یوم 

 األعامل التالية :  
  م.31/12/2017التصویت �ىل تقر�ر جملس اإلدارة عن العام املايل املنهتيي  يف  )1
  م.2017د�سمرب  31يف  ةاملنهتيالقوامئ املالية عن الس�نة املالية التصویت �ىل  )2
  م.31/12/2017التصویت �ىل تقر�ر مراقب احلسا�ت حول القوامئ املالية للعام املايل املنهتيي يف  )3
مئ املالية للربع األول لفحص ومراجعة وتدقيق القوالتصویت �ىل تعيني مراجع احلسا�ت للرشكة من بني املرحشني بناء �ىل توصية جلنة املراجعة، وذ� ا )4

  .م وحتدید أتعابه2019م والربع �ول من العام املايل 2018والثاين والثالث والرابع والس�نوي من العام املايل 
من رأس املال بإجاميل مبلغ  %12.5ر�ل للسهم وبنس�بة  )1.25(م بواقع  2017التصویت �ىل رصف األر�ح املقرت�ة عن النصف الثاين لعـام  )5

ایة �ين یوم مركز إیداع األوراق املالية �هن رشكـةاملسامهني املصدر �ى  يف جسلاملس�لني للمسامهني  األر�ح ر�ل �ىل أن �كـون أحـقية 196.875.000
م بتارخي 2017عن النصف األول لعام  أر�ح نصف س�نویة %7.5) ر�ل وبنس�بة 0.75�لامً بأنه قد مت رصف (تداول یيل �رخي �س�تحقاق، 

  ر�ل. 118.125.000م بإجاميل مبلغ 29/08/2017
) مائتان ألف ر�ل �لك عضو وذ� 200.000بواقع ( ر�ل ماكفأة ألعضاء جملس �دارة ومائتا ألف ) مليو�ن 2.200.000التصویت �ىل رصف مبلغ ( )6

 . م31/12/2017عن العام املايل املنهتيي يف 
 م.31/12/2017التصویت �ىل إ�راء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنهتيي  يف  )7
  م.2018التصویت �ىل تفویض ا�لس برصف أر�ح مر�لية عن العام  )8
 بإجراء أي تعدیالت مس�تقبلية �ىل الحئة حومكة الرشكة واع�دها وذ� ف� یقع مضن اختصاص جملس اإلدارة. التصویت �ىل تفویض ا�لس  )9

 التصویت �ىل تعدیل س�ياسة ماكفآت أعضاء جملس اإلدارة والل�ان.  )10
ل دورة ا�لس احلالية اماملوافقة �ىل توصية جملس اإلدارة بتعيني �س�تاذ / إ�راهمي �ن محد الراشد ممثًال لبنك التمنية �ج�عية بعضویة جملس اإلدارة إلك )11

 / عبدهللا �ن عبدالرمحن ا�من�. م �لفاً للعضو ا�كتور 20/6/2020واليت تنهتيي بتارخي 
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