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 رؤية الرشكة
  

 أن نكون دامئاً الاختيار األول لرشاكئنا

 

 

 

 رساةل الرشكة 

 جودة يف اإلنتاج وثقة يف اإلمداد وعناية ابلطبيعة واإلنسان يف حميطنا 

 

 

 

 قمي الرشكة 

 مراعاة قمي األداء . (1

 توفري بيئة معل مثالية . (2

 الالزتام ابملعايري األخالقية . (3

 العناية ابملسؤولية الاجامتعية . (4

 احرتام القمي البيئية . (5

 دمع الابتاكر واملبادرة . (6
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 جملس اإلدارة أعضاء
 

 )رئيس اجمللس( ل سعودآعبدالعزيز بن مشعل  األمريصاحب السمو املليك 

 )انئب رئيس اجمللس( فهد بن سلامين الراحجي األس تاذ

 )عضو( سعيد بن معر العيسايئ األس تاذ

 )عضو( محمد بن عبدهللا اخلرجيياألس تاذ 

 الرئيس التنفيذي()عضو جملس اإلدارة  ادلكتور أمحد بن عبده زقيل

 ( )عضو أمني بن عبدهللا السنيدياألس تاذ املؤسسة العامة للتقاعد وميثلها 

 )عضو( فهد بن صاحل العجالناألس تاذ املؤسسة العامة للتأمينات اإلجامتعية وميثلها 

 )عضو( تريك بن مساعد املباركاألس تاذ صندوق الاستامثرات العامة وميثلها 

 )عضو( إبراهمي محد الراشد  الاس تاذ وميثلها  اإلجامتعيةبنك التمنية 

 )عضو( عبدالعزيز بن سلامين الراحجياألس تاذ 

 )عضو( اخليل صاحل أابعبدالرمحن املهندس رايض بن 
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 األخوة املسامهون:

        
ت هبا الكبرية واملنعطفات الصااعبة الم مر كسااابقم من الاعوام الم مضااب   بل اكن عاماً ملياباً ابلت دايت  2018مل يكن عام  

صناعية واخلدمية  اياقتصاد شطة التجارية وال سبب الاواا  العاملية والم أررت سش ل مبا ر ع ى لمجل األن ت املنطقة معوماً   س

صادان الوطين يف منأى عن هذه التقلبات   وكام عودتنا دامئا امسنب ينبع بأن تكون مس تعده ملثل  ذه التقلبات الم هومل يكن اقت

متر ابالساااواق وإمتصااااد أي صااادمات قد تنطؤ عن تباطؤ الطلب وحدة املنافسااام ناراً لطبيعة ادلوره اإلقتصاااادية   حي  

ستباقيم تامتىش مع التغريات وتؤكد جاهزيتنا اإلدارية والفنية واملالية للتعامل مع املعطيات واإلس تحقاقات  س تعدت الرشكة خبطة إ إ

ما تتطلبة املرحةل لضااامن اساا  رار دوران نةل الانتاج وتلبية حاجة األسااواق ورا معالئنا   والتكيل بأفضاال  اجلديدة   وفق

 م . 2017 الطرق مع أي متغريات جديدة ع ى هيلكة التاكليل مقارنة ابلعام السابق

ا يشهده اد البناء يف اململكة ناراً ملحي  رصدان بوادر إرشادات تباطؤ الطلب وزايدة العرض وإرتفا  خمزون اللكنكر ومو       

قطا  التشييد والبناء من تقلبات ويف ظل تراجع جحؤ املشاريع اإلنشائية اجلديده والم تعترب الرئة الم يتنفس من خاللها قطا  

لبداء يف تنفيذ برانمج ا صناعة الامسنب السعودي   وهو ما ننار اليم ع ى انم نتيجة طبيعية مؤقتة للمرحةل الم متر هبا اململكة بعد

  ويف ظل حرد ادلوةل وهجودها الرامية لىتعزيز مقومات اإلقتصاد الوطين وإطالق حزمة  2030التحول الوطين ومواكبة لرؤية 

 ىش  والم عززت األمل يف رفع سقل  اإلنفاق للامت 2019من املشاريع التمنوية واخلدمية الم محلهتا املوازنة املالية للعام اجلاري 

معدالت الرخاء والازدهار للملكة واملواطن السعودي ومع ذكل نال حذرين من ما  مع مس توى الطموحات املنشودة بغية حتسني

من اغوط ااافية ع ى قطا  الامسنب وال ننىس يف هذه العجاةل   ان ننوه بإلزتامنا التام يف أمسنب ينبع  2019قد خيفيم عام 

توهجات العامم لدلوةل من خالل تنفيذ برانمج التوطني   واس تقطاب الكفاءات الوطنية واملؤهةل وحرصنا ع ى امليض قدماً يف ال 

 . والعمل ع ى تطويل الكوادر السعودية  وإاافة إىل اس  رار دمعنا لربانمج املسؤولية اجمل عية
 ابلرشكة ع ى قيامهؤ والتقدير مجليع العاملنيمس اجمللس وابلنيابة عن مجيع املسامهني ابلشكر بإنهتز هذه الفرصة ابمسي و أوأود أن 

بأداء الواجب املطلوب مهنؤ واذلي اكن من أمه األس باب يف جناح الرشكة ونسأل هللا تعاىل أن نكون قد وفقنا يف هذه املهمة 

 امللقاة ع ى عاتقنا وأن حتوز النتاجئ ع ى راامك.

من  دم احلرمني الرشيفني وانئبم األمني ع ى ما أولوه للصناعات الوطنيةخااإلدارة ابلشكر والعرفان حلكومة يتقدم جملس  وختاماً 

 التشطيع والرعاية.

م وأن نتلقى 2018يديمك التقرير الس نوي عن نتاجئ الس نة املالية أاع بني أمسنب ينبع  يرسين أن إ  ركة دارةإونيابة عن جملس 

 ذن هللا تعاىل.رائمك الهادفة ملا فيم مصل ة الرشكة ومس تقبلها الزاهر بإآ

 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكتم.                                            

 

 

 انئب رئيس جملس اإلدارة             
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 نشاط الرشكة 

وإنتاج األمسنب ومش تقاتم ومكوانتم وتوابعم واإلجتار بم وكذكل القيام جبميع األعامل املتصةل بصورة مبا رة أو غري مبا رة هبذا  ةعاصن

 الغرض.

 

 حملة عن الرشكة

دينة ينبع ميقع مصنع الرشكة مب افاة ينبع مبنطقة رأس بريدي ع ى ساحل البحر األمحر ما بني مدينة ينبع ومدينة أملج  ويبعد عن 

 مك ويقع مبىن اإلدارة العامة للرشكة مب افاة جدة 70حوايل 

 

 إنشاء املصنع

م بواسطة فرنني جافني تصل طاقهتام اإلنتاجية إىل 1979وبدأت معليات التشغيل عام   م1977مسنب ينبع عام إتأسسب  ركة 

 ( طن لكنكر يومياً.3.000)

 التوسعة األوىل

( طن لكنكر يومياً لرتتفع الطاقة اإلنتاجية 1.000م بإنشاء الفرن اجلاف الثال  بطاقة إنتاجية )1985عام متب التوسعة األوىل للمصنع 

يف عام هنائياً ( مليون طن لكنكر س نواًي وقد مت إيقاف هذه اخلطوط 1.2ادل )( طن لكنكر يومياً مبا يع4.000الاكمةل للمصنع إىل )

 م.2016

 التوسعة الثانية

م بإنشاء خط إنتاج رابع يعترب الفرن األكرب من نوعم يف الرشق األوسط 1999رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع يف عام  رعب الرشكة يف 

زايدة الطاقة م ب2005  مث قامب الرشكة يف عام ( مليون طن2.1أي ما يعادل ) ( طن لكنكر يومياً 7.000سسعة ) يف ذكل الوقب

وقد مت رفع إنتاج  ماليني طن لكنكر س نوايً  4  للرشكة  ليصبح اإلنتاج اإلجاميلنكر يومياً طن لك  1.500للخط الرابع مبقدار اإلنتاجية 

 بدون أي نفقات إستامثرية. ( مليون طن2.7أي ما يعادل ) طن يومياً  9.000م إىل 2016يف أواخر عام  هذا اخلط مرة أخرى

 التوسعة الثالثة

  وقد بدأ التشغيل طن من اللكنكر يومياً  10.000خامس بطاقة تصمميية  م  عزمب الرشكة ع ى إاافة خط إنتاج 2009يف عام 

  وقد مت رفع الطاقة اإلنتاجية للفرن ماليني طن لكنكر س نوايً  7م  وهبذا أرتفع إنتاج الرشكة إىل 2012يف عام  لهذا اخلط الفعيل

من رمغ ع ى الماليني طن  7ا اإلنتاجية مبقدار لت افظ الرشكة ع ى طاقهت طن يومياً  12.000 ليصبحم 2016اخلامس يف أواخر عام 

 إيقاف اخلطوط الثالثة األوىل.

 

 إسرتاتيطية الرشكة

ابلرؤية  إلهامتمامن منطلق حرد الرشكة املس  ر ع ى التطور والمنو ابإلاافة إىل تعامي أرابح املستمثرين فقد أولب الرشكة لك 

أن " ااملس تقبلية وواع خطط اسرتاتيطية ملواهجة الت دايت واخملاطر احمل ةل ومواكبة التطورات الاقتصادية  عليم فنحن ملزتمون بتحقيق رؤيتن

ات وخدمات تعتين ج". حنن ندرك متاماً رضورة املرونة والاس تجابة لتقلبات السوق مع الرتكزي ع ى تقدمي منتنكون دوماً الاختيار األول لرشاكئنا

تحقيق توقعاهتؤ وحنافظ بعد يوم مما يدفعنا إىل حتمل املزيد من املسؤولية ل  اً ة واإلنسان يف حميطنا. فثقة مسامهينا و راكئنا تزداد يوميلبيئ ابلطبيعة ا

 واملبادرة. إلبتاكرام القمي البيئية ودمع حرتاإع ى قمي األداء وتوفري بيئة العمل املثالية والالزتام ابملعايري األخالقية والعناية ابجمل ع و

وأن نكون عند   وقد ااعفنا هجودان الرامية لتحسني إطار معلنا املهين املعين بتحقيق أع ى معايري اجلودة يف اإلنتاج  وتعزيز ثقة  راكئنا يف اإلمداد

 ُحسن ظن جم عنا نعتين ابلطبيعة واإلنسان يف حميطنا.

 -الاسرتاتيطية فقد عززان من قدراتنا ع ى إدارة اخملاطر  كام طوران العديد من املبادرات السابقة واملس ت دثة ومهنا:ولتحقيق خطتنا 

 .مواصةل رفع القدرة اإلنتاجية خلطي اإلنتاج الرابع واخلامس 

 .الاس  رار يف حتسني فعالية وكفاءة العمليات اإلنتاجية والعمل ع ى ختفيض التاكليل التشغيلية 

 .تعزيز القدرة التنافس ية للرشكة ومعل اكفة الاس تعدادات الالزمة لبدء التصدير اخلاريج بأرس  وقب ممكن 
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 النا تشغيل مرشو  اس تغالل الطاقة احلرارية املهدرة( جتة عن خطوط اإلنتاجWHR واذلي سيسامه سش ل كبري يف ختفيض تاكليل )

 إنتاج الطاقة الكهرابئية.

 رشية ورفع نس بة السعودة وتدريب وتطوير ومتكني الش باب السعودي.ابملوارد الب  اإلهامتم 

 .فتح أسواق جديدة بإنتاج أمسنب التشطيبات 

 .اس  رار دراسات التطوير ع ى اكفة األصعدة يف الرشكة 

 

 املوارد البرشية

رامج بتويل الرشكة عناية خاصة مبواردها البرشية وتعمل ع ى احلفاظ علهيؤ ودمع اس تقرارها الوظيفي ومتكيهنؤ وحتسني ومراقبة أداهئؤ من خالل 

 فاعةل من خالل التنس يق بني إدارة املوارد البرشية ابلرشكة وإدارهتؤ اخملتلفة .  

 

 التوظيل وبرامج السعودة

 رياً بربامج السعودة وواعب لها اخلطط الرامية إىل متكني الكوادر الوطنية وتعزيز قدراهتؤ للتدرج يف شغل املناصب القياديةأولب الرشكة اهامتماً كب

م خطة سعودة متدرجة لتصل 2018والا رافية ابلرشكة مع بذل العناية يف توفري بيئة معل جاذبة هلؤ   ويف سبيل ذكل أقرت الرشكة خالل عام 

ومازالب مس  رة يف  متعاقد 58خدمات من موظفهيا كهدف اسرتاتيطي وطين وقد اب رت يف تنفيذها ابالس تغناء عن  %75 إىل نس بة سعودة

 ذكل .

 

 التدريب والتطوير

لل التخصصات تتس تمكل الرشكة اهامتمها مبوظفهيا لتعزيز قدراهتؤ ومهاراهتؤ الوظيفية من خالل إحلاقهؤ مبطموعة من الربامج التدريبية املتخصصة يف خم 

 .يوم تدرييب  2324 م إىل 2018بلغب عدد أايم التدريب خالل عام والتطوير املهين وبرامج البيئة والسالمة حي   واإلداريةالفنية 

 

 البيئة والسالمة والص ة املهنية

برعاية خالل الس نوات املااية  سبيل ذكل يفابلبيئة والسالمة والص ة املهنية  وقد قامب  اإلهامتممن منطلق قميي تتبىن الرشكة تعزيز ونرش ثقافة 

يري عاملايق اكفة املقاييس و د من خالل تطب يف هذا اخلصو وتنفيذ لمجوعة من الربامج البيئية وبرامج السالمة ورفع درجة التوعية والالزتام ابلتعلاميت 

بيقي ملامرسات السالمة رراء اجلانب املعريف والتط إزايدة ات ومس تلزمات الوقاية ملوظفهيا و   إاافة إىل اس  رارها يف توفري املعدالسعودية والعاملية

 املهنية.

 

 املسؤولية الاجامتعية

لحفاظ ع ى صورهتا املرشقة واملضيابة ول الرايديوتعزيز مفهوم الرشاكة ادلامئة يف تمنية اجمل ع مبا يعكس قميها  ة الاجامتعي سؤوليهتا ميااًن من الرشكة مب إ

 اخلريية واجلهات احلكومية نذكر بعض مهنا ع ى النحو التايل:هامت والرعاية لعدد من امجلعيات قامب الرشكة بتقدمي املسا

 .الطيب لألطفال املنتس بني للطمعيةملعاقني ابملدينة املنورة ابلتأمني برانمج دمع مجعية األطفال ا (1

دمع مجعية الرب واخلدمات الاجامتعية بأملج من خالل مرشو  توزيع السالت الغذائية الرمصانية واألهجزة الكهرابئية ع ى احملتاجني يف  (2

 .القرى والهطر احمليطة ابملصنع 

 .ساجد وامجلعيات اخلريية لتحفيظ القرآن يف منطقة املدينة املنورة .دمع عيين بمكيات من الامسنب لبعض امل  (3

 دمع بعض فعاليات اجلهات احلكومية مب افاة ينبع دمع املسامهة يف  (4

 دمع التدريب التعاوين ألبناء الوطن . (5
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 ملخص األداء العام

 

 وذكل  % 13-م  وحىت هنايتم اخنفااا واحضاً يف الطلب مبا يعادل  2018شهد سوق األمسنب ابململكة منذ دخول عام    

 . وهو ما اكن متوقعاً منذ بداية العام ع ى املشاريع الكبرية اإلنفاق احلكويم  لتأخر

 نس بة التغري 2017إجاميل املبيعات الفعلية   2018إجاميل املبيعات الفعلية 

 % 13 -                      مليون طن  47,068 مليون طن 40,953

 

 

 ملخص األداء التشغييل 

 

م بمكيات وابسعار متدنية غري 2018من قبل  راكت األمسنب من خارج املنطقة خالل عام إلس هتداف املنطقة الغربية اكن     

  اكن هل األرر الواحض يف اخنفاض مبيعات الرشكة عن م 2018عام  خالل  % 13مس بوقة مع اخنفاض الطلب ابململكة بنس بة 

من السوق  % 10وصلب إىل  حي  % 1  واخنفضب حصهتا السوقية من السوق احمليل بنس بة  % 21العام املايض بنس بة 

من صادرات القطا     %45مليون طن من مادة اللكنكر وبنس بة  1.4  كام قامب الرشكة خالل العام اجلاري بتصدير احمليل 

 من صادرات القطا  . %12من مادة الامسنب وبنس بة  مليون طن  0.13كامقامب الرشكة بتصدير 
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 األداء املايلملخص 

خنفاض متوسط إ غ يفا التسويقية األرر البالللم افاة ع ى معالهئا وحصهتوهجودها ملنافسة الشديدة الم واهجهتا الرشكة الخنفاض الطلب وا اكن

نعكس سلباً ع ى أرابح أ اذليم 2017عن العام املايل  %16 مليون رايل أي بنس بة 149.484تراجع اإليرادات مببلغ  مما أدى إىل البيع  سعر

 .%71عام اجلاري بنس بة ال

 

 

 

 
 * التوزيع املقرتح
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 األنشطة الرئيس ية

 نتاج لكنكر:إ

 م2017مليون طن لكنكر يف عام  5,860مليون طن مقابل  5,609 م 2018نتاج الرشكة من اللكنكر لهذا العام إبلغ    

حي   .نتاج اململكةإجاميل إمن  %12 مثلب مسامهة امسنب ينبع مانسبتم و  %4.3 لل طن أي بنس بة أ 250قدره  بإخنفاض

 فضل املعدالت القياس ية العاملية.أعالية يف اجلودة تضايه ال امعدالهت ع ى الرشكة حافاب

 

 
 

 

 خمزون لكنكر:

 م2017مليون طن يف هناية عام  4,128مليون طن مقابل  4,414 م2018بلغ جحؤ خمزون اللكنكر يف هناية العام املايل    

زداد بنس بة إأي أن إجاميل خمزون الرشاكت احمللية ابململكة من اللكنكر  % 6.50طن أي بنس بة  الل 286بزايدة مقدارها 

 م  . 2018مليون طن يف هناية عام  42,338ىل إليصل  18%

 نس بة التغري م2017بهناية  اخملزون إجاميل 2018بهناية  اخملزون إجاميل

 % 19 مليون طن  35,625 طنمليون   42,338
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 :املبيعات

مليون طن خالل  5.328مليون طن مقابل  4,200م  2018خالل العام املايل  األمسنببلغ إجاميل المكيات املباعة من    

 مما أدىوذكل سسبب اس  رار اعل الطلب وشدة املنافسة  %21مليون طن أي بنس بة  1,128بإخنفاض قدره  م2017عام 

 .  % 13 مبا نسبتم م2018خنفض اس هتالك اململكة من اإلمسنب خالل عام أبيامن  %10إىل إخنفاض حصة الرشكة السوقية إىل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
4

8
8

4
6

5
1

4
2

9
8

3
9

0
3

3
8

5
3 4
4

4
1

5
9

4
7

6
4

9
2

6
2

9
0 7
0

0
8

6
4

3
5

5
3

2
9

4
2

0
0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

الف طن-2018الى 2006مبيعات اسمنت ينبع من 

 التغرّي م 2017 م2018 الفرتة

 % 21  - 5,328,549 4,200,570 إجاميل مبيعات أمسنب ينبع
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 النتاجئ التشغيلية

لتحول إىل ا أهنا مل تواجم أي معوقات تؤرر يف مقدرهتا ع ى إعداد قوامئها املالية وفق املعايري ادلولية للتقارير املالية  ونود اإلفادة بأنم متوتؤكد الرشكة 

م 31/12/2018نهتية يف ومت إعداد القوامئ املالية املرفقة عن الس نة املالية امل  م 01/01/2017املعايري ادلولية للتقارير املالية فعلياً إعتباراً من 

 عايري ادلولية للتقارير املالية.وفقاً للم

 

 

 م )األصول واخلصوم(2018 –م 2014قامئة املركز املايل املوحدة )بآالف الرايالت( للرشكة خالل األعوام 

  

 البيان
2018 2017 2016 2015 2014 

 معايري سعودية معايري سعودية معايري سعودية معايري دولية معايري دولية

 1.057.126 1.060.437 863.002 891.726 845.949 املوجودات املتداوةل

 (447.667) (256.344) (270.274) (284.534) (310.007) املطلوابت املتداوةل

 609.459 804.093 592.728 607.192 535.942 رأس املال العامل

 3.187.186 3.106.371 3.165.370 3.050.678 2.888.383 األصول الثابتة )صايف(

 4.244.312 4.166.808 4.028.372 3.942.404 3.734.332 إجاميل املوجودات

 447.667 256.344 270.274 284.534 310.007 املطلوابت املتداوةل

 168.247 101.139 144.78 168.639 116.750 قروض طويةل األجل

 65.672 74.189 53.927 65.237 66.638 املطلوابت األخرى

 681.586 431.672 468.981 518.409 493.395 إجاميل املطلوابت

 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 رأس املال املدفو 

 1.954.521 2.128.404 1.952.955 1.817.224 1.633.880 الاحتياطيات واألرابح املدورة

 33.205 31.732 31.436 31.77 32.057 حقوق األقلية

 3.562.726 3.735.136 3.559.391 3.423.994 3.240.937 حقوق املسامهني

 4.244.312 4.166.808 4.028.372 3.942.404 3.734.332 إجاميل اخلصوم وحقوق املسامهني
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 )النتاجئ التشغيلية( م2018 –2014ت( للرشكة للس نوات قامئة ادلخل املوحدة )بآالف الرايال

 

 

 البيان
2018 2017 2016 2015 2014 

 معايري سعودية معايري سعودية معايري سعودية معايري دولية معايري دولية

 1.559.390 1.612.978 1.286.292 916.618  767.133 املبيعات

 (706.174) (741.514) (671.831) (559.145) (624.272) تاكليل املبيعات

 853.216 871.464 614.461 357.473 142.861 ادلخل إجاميل

 21.944 3.558 7.332 23.098 15.959 اإليرادات األخرى

 (40.394) (45.792) (42.241) (43.870) (47.978) املصاريل اإلدارية والتسويقية

 - - (23.118) - - تلكفة برانمج التسوية املبكر

 (11.092) (7.671) (6.595) (6,255) (8.807) املصاريل األخرى

 (51.486) (53.463) (71.954) (50.125) (56.785) إجاميل املصاريل

 823.674 821.559 549.839 330.446 102.035 صايف ادلخل قبل الزاكة

 (21.742) (15.475) (14.338) (9.936) (8.815) الزاكة  

 801.933 806.084 535.501 320.509 93.220 صايف ادلخل

 - - - (875)  1.118 إعادة قياس إلزتام مزااي موظفني

 - - - 319.634 94.338 صايف ادلخل الشامل

      العائد إىل

    318.033 92.281 املسامهني يف الرشكة األم  

    1.601 2.057 حصص غري مس يطرة

 601.338 771.070 787.453 1,144.816 1,029.724 رصيد األرابح املبقاة أول الفرتة

 - - - - - احملول إىل اإلحتياطات

    118.125 196.875 األرابح النقدية املوزعة عن العام السابق

 630.000 787.500 472.500 315.000 78.750 األرابح النقدية املقرتح توزيعها* 

 2.200 2.200 2.200 - - التوزيعات األخرى

 771.070 787.454 848.254 1,029.724 846.380 رصيد األرابح املبقاة آخر الفرتة
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 التغريات يف قامئة ادلخل )بآالف الرايالت(

 2017 2018 البيان
 التغريات

 األس باب
 النس بة املابوية املبلغ

 تراجع مكية وقمية املبيعات (%16) (149.485) 916.618 767.133 املبيعات

 إرتفا  صادرات اللكنكر (%12) 65.045 (559.227) )272,624( تلكفة املبيعات

 تراجع مكية وقمية املبيعات احمللية  (%60) (214.612) 357.473 142,861 إجاميل رحب التشغيل

 إعادة تبويب لبعض  عنارص املصاريل %9 4.108 (43.870)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (47.978) مرصوفات األعامل الرئيس ية

 اخنفاض ايراد املبيعات (%70) (218.720) 313.603 94.883 الرحب التشغييل

  %41 2.552 (6.255) (8.807) مرصوفات غري تشغيلية

 م2018خالل عام مبيعات خردة  %31 (7.139) 23.098 15.959 اإليرادات األخرى

 اخنفاض الوعاء الزكوي سسبب اخنفاض الرحب (%32) (1.121) (9.936) (8.815) الزاكة الرشعية

 اخنفاض ايراد املبيعات (%71) (227.290) 320.510 93.220 صايف ادلخل

  - 1.993 (0.875) 1.118 إعادة قياس إلزتام مزااي موظفني

 اخنفاض ايراد املبيعات (%70) (225.296) 319.634 94.338 الشامل لمجو  ادلخل

  %29 0.456 1.601 2.057 غري مس يطرةخيصؤ:حصص 

  (%71) (225.752) 318.033 92.281 صايف ادلخل الشامل للرشكة األم 
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 الت ليل اجلغرايف لإليرادات

ن م يمت بيع مجيع إنتاج الرشكة حملياً وبصورة رئيس ية يف املنطقة الغربية. وتع د س ياسة املبيعات يف الرشكة ع ى البيع املبا ر لعمالهئا

  مدينة ينبع البحر وليس دلى الرشكة أي منافذ بيع أخرىمك شامل  70جتار و راكت ومس هتلكني أفراد من مصنعها الاكئن يف رأس بريدي 

 تتضمن أن تكون املبيعات نقداً أو مضمونة بغطاء إئامتين )اامن بنيك / إعامتد مستندي(.

 

 

 )ألل رايل سعودي(الت ليل اجلغرايف إليرادات  ركة أمسنب ينبع و ركهتا التابعة 

 اجملمو  التصدير السعودية اإليرادات الس نة 

 م2018

 584.826 - 584.826 اإلمسنب

 99.507 99.507 - اللكنكر

 82.801 9.202   أكياس الورق

 م2017

 869.183 - 869.183 اإلمسنب

 - - - اللكنكر

 47.435 3.096 44.339 أكياس الورق
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 م2017م و 2018املدفوعات الناامية املس تحقة واملسددة عن عايم 

 البيان
  ركة أمسنب ينبع

 م2017 م2018

 2.652.132 2,377,226 الرسوم امجلركية

 12.520.329 10,912,465 الزاكة الرشعية

 12.169.277 9,560,426 املؤسسة العامة للتأمينات الاجامتعية

 1.646.947 4,305,188 تاكليل التأشريات واجلوازات

 46.181.742 38,365,570 رسوم اس تغالل خامات التعدين والامتياز

 731.403 807,583 )تداول(  أخرى

 75.901.830 66.328.458 إجاميل املدفوعات

 

 القروض

 م:2018يوحض اجلدول أدانه بيان ابلقروض الم حصلب علهيا الرشكة وحركة اإلاافة والسداد خالل عام 

 البنك الرشكة
الرصيد يف 

 م1/1/2018
 م2018املسدد خالل  م2018اإلاافة خالل 

الرصيد يف 

 م31/12/2018

  ركة أمسنب ينبع*
 - 35.000.000 - 35.000.000 1صندوق التمنية الصناعية السعودي 

 168.638.889 51.888.889 - 220.527.778 2 األهيل التجاري 

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

م ع ى قرض صندوق التمنية الصناعية السعودي )مقابل رهن مجيع ممتلاكت وآالت ومعدات 2010يونيو  7حصلب الرشكة بتارخي  (1

مليون رايل سعودي وع ى أن يمت السداد خالل س تة  300املرشو ( بغرض متويل مرشو  إنتاج اخلط اخلامس من إجاميل تسهيل البالغ 

 .م2018ومت سداد القرض ابلاكمل يف مايو  ها ع ى أقساط نصل س نوية غري متساوية15/02/1434من  بدأس نوات 

مليون رايل سعودي لتغطية  250م أبرمب الرشكة عقودت تسهيالت بنكية جديدة مع البنك األهيل التجاري مببلغ 2015خالل س نة  (2

م 2018ديسمرب  31مليون رايل سعودي منم كام يف  250إس تخدام مبلغ  متويل مرشو  توليد الكهرابء من الطاقة احلرارية املهدرة. مت

 م.2022 ط ابريلآخر قسم واترخي اس تحقاق 2017يل ومت سداد القسط األول يف أبر 

  ال توجد أدوات دين قابةل للتحويل إىل أسهؤ وال توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحهتا

 م.2018ل عام الرشكة خال

  ال يوجد حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابةل للتحويل إىل أسهؤ أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق

 م أصدرهتا الرشكة.2018مشاهبة خالل عام 

  ال توجد أدوات دين م 2018ال يوجد أي اسرتداد أو  راء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات دين قابةل لالسرتداد يف عام(

 أصدرهتا الرشكة(.

  نفيذية.أو املدير املايل أو أي خشص يف اإلدارة الت  الرئيس التنفيذيال توجد عقود مصل ة دلى الرشكة ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو 

  تفاق تنازل عن تعويضات أو ماكفآت من قبل أعضاء اجمللس أو كبار التنفيذيني.إال يوجد أي ترتيبات أو 

 يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بني الرشكة وأحد مسامههيا يف التنازل عن حصتم يف األرابح.ال  

 .ال توجد قروض من الرشكة ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة وال اامانت ألي قرض لألعضاء مع الغري 

 .ال توجد أي استامثرات أو احتياطيات مت إنشاهئا ملصل ة املوظفني ابلرشكة 

 لرشكة أسهؤ خزينة حتتفظ هبا.ال توجد دلى ا 
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 :كام يؤكد اجمللس ويقر ما ييل

 أنم مت إعداد السجالت احملاسبية ابلش ل الصحيح حسب املعايري احملاسبية الصادرة عن الهيابة السعودية للم اس بني القانونيني. 

  ُسس سلمية ومت تنفيذه بفعاليةعد ع ى أُ إن ناام الرقابة ادلاخلية أ. 

 ونتاجئ أعامل الرشكة تؤكدان ع ى قدرة الرشكة مبواصةل الاس  رار يف نشاط الرشكة مبشيئة هللا. املركز املايل 

 .مل يتضمن تقرير احملاسب القانوين حتفاات حول القوامئ املالية 

  امب ابملوافقة ع ى ا قم 15/04/2018مل يمت استبدال احملاسب القانوين قبل انهتاء املدة علامً أن امجلعية العامة والم عقدت بتارخي

 ع ى توصية جلنة املراجعة وذكل ملدة عام. بناءً مراجعاً للحساابت  إرنسب ويونغتعيني السادة 
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 إقرارات جملس اإلدارة 

 .م 2018مل يقؤ أي خشص ذو األحقية يف التصويب بإبالغ الرشكة بنس بة متلكم وبأي مصل ة خالل عام  :يؤكد جملس اإلدارة ويقر أنم

 

إدارة الرشاكت  م( وبيان عضويهتؤ يف جملس20/06/2020م حىت 21/06/2017من  لس اإلدارة )ادلورة الرابعة عرشملكية أعضاء جم

 املسامهة األخرى

 

 السادة أعضاء جملس اإلدارة

 عدد األسهؤ والنس بة

 م01/01/2018يف 

صايف التغري خالل عام 

 م2018

 إجاميل األسهؤ ونس بة ال كل

 م31/12/2018

 النس بة األسهؤعدد  النس بة عدد األسهؤ النس بة عدد األسهؤ

 صاحب السمو املليك

األمري عبدالعزيز بن مشعل بن 

 عبدالعزيز

376626 0.23 % -------- ----------- 376.626 0.23 % 

فهد سلامين عبدالعزيز  األس تاذ

 الراحجي
1500 00095%   _____ _____ 1.500 0.00095 % 

محمد عبدهللا عبدالكرمي  األس تاذ

 اخلرجيي
9.138 0.006 % _____ _____ 9.138 0.006 % 

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

رايض عبدالرمحن صاحل  املهندس

 أاب اخليل
10000 0063%   _____ _____ 1.0000 0.0063 % 

األس تاذ عبدالعزيز سلامين 

 عبدالعزيز الراحجي
1000 0.00063 % _____ _____ 1.000 0.00063 % 

 % 0.0095 15.000 _____ _____ % 0.0095 15.000 ادلكتور أمحد عبده محمد زقيل

املؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجامتعية
19.492.271 12.37 % _____ _____ 19.492.271 12.37 % 

 % 1.7 2.671.080 _____ _____ % 1.7 2.671.080 املؤسسة العامة للتقاعد

 % 10 15.750.000 _____ _____ % 10 15.750.000 الاستامثرات العامةصندوق 

 % 0.44 700.000 _____ _____ % 0.44 700.000 بنك التمنية الاجامتعية
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 ية والسابقة ومؤهالهتؤ وخرباهتؤ.جملس اإلدارة وأعضاء اللجان ووظائفهؤ احلال 

 العلمية واخلربات العمليةاملؤهالت  الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

صاحب السمو املليك األمري 

عبدالعزيز بن مشعل بن 

 عبدالعزيز

  رئيس جملس اإلدارة

 .: باكلوريوس املؤهالت العلمية

رئيس جملس إدارة  ركة إمسنب املدينة  رئيس جملس :  اخلربات العملية

 إدارة  ركة اجلوف للتمنية الزراعية  عضو جملس إدارة سرشكة إمسنب

 ينبع

 يسلامين الراحجبن فهد  األس تاذ
انئب رئيس جملس 

 اإلدارة
 

كل الصناعية )جامعة امل اإلدارة: باكلوريوس علوم يف  املؤهالت العلمية

 م.1983فهد للبرتول واملعادن( 

: انئب رئيس جملس اإلدارة للرشكة الوطنية للصناعة  اخلربات العملية

مؤسس وعضو جملس اإلدارة و  و املنتدب. ) ركة مسامهة مقفةل(والعض

راحجي إخوان ) ركة مسامهة مقفةل( وعضو املنتدب لرشكة لمجوعة ال

مؤسس وعضو جملس إدارة دواجن الوطنية ) ركة مسامهة مقفةل ( و 

مي( ) ركة )س بك العاملية للبرتوكاميوايتجملس إدارة الرشكة السعودية 

( IMCللميثانول )دارة الرشكة العاملية إعضو جملس ( و مسامهة عامة

مؤسس وانئب رئيس جملس اإلدارة للرشكة السعودية األملانية للمنتجات و 

مؤسس ورئيس جملس اإلدارة لرشكة بيشوف ( و SGNالغري مغزوةل )

جملس إدارة  ركة مشاركة عضو ( و B&Kأند الكين الرشق األوسط )

صناعي. ر ال عضو جملس إدارة سابق يف اجملموعة السعودية لالستامثو املالية 

 اإلمسنبدارة سابق سرشكة عضو جملس إ) ركة مسامهة عامة( و 

 السعودي ) ركة مسامهة عامة( 

 دارةإعضو جملس  األس تاذ سعيد بن معر العيسايئ

 دارةإعضو جملس 

 ركة الصحراء 

 للبرتوكاميوايت

 .جامعة ميايم –دارة وهندسة صناعيةإ باكلوريوس: املؤهالت العلمية

و جدة )جلنة الس يارات(  عض -: عضو الغرفة التجاريةاخلربات العملية

 سابق لرشكة س ند للتأمني ومرصف الراحجي.دارة إجملس 

 األس تاذ محمد بن عبدهللا اخلرجيي
دارة إرئيس جملس 

 لمجوعة اخلرجيي القابضة

رئيس جملس إدارة 

 ركة املركز العاملي 

 للتجارة واملقاوالت

  شهادة م1973من جامعة القاهرة عام : شهادة احلقوق املؤهالت العلمية

التسويق من  دارةإدبلوم يف التسويق من املعهد العاملي للتسويق  شهادة 

م شهادة 1976املعهد العاملي للتسويق. اكمربدج )الوالايت املت دة( 

 م.2000داة التغري من جامعة هارفرد عام إدبلوم يف 

 يذية.امهة واللجان التنف : عضوية عدداً من الرشاكت املساخلربات العملية

 ادلكتور أمحد بن عبده زقيل
الرئيس التنفيذي 

 لرشكة أمسنب ينبع

الرئيس التنفيذي 

لرشكة أمسنب 

 جنران

: دكتوراه يف اقتصادايت املعادن  جامعة كولورادو املؤهالت العلمية

م  1991للمنامج  قودلن  كولورادو  الوالايت املت دة األمريكية 

تعدين  جامعة املكل فهد للبرتول واملعادن  الاهران   باكلوريوس هندسة

 م.1984اململكة العربية السعودية 

–نفيذيأمسنب ينبع  الرئيس الت –الرئيس التنفيذي :اخلربات العملية

أمسنب ينبع. –أمسنب جنران. مساعد املدير العام للشؤون الفنية واملشاريع

دية  مكو السعو إدارة التخطيط الاسرتاتيطي  أرا –إخصايئ ختطيط

ول لكية اإلدارة الصناعية  جامعة املكل فهد للبرت  -أس تاذ املالية والاقتصاد

 واملعادن ابلاهران

عبدهللا بن مني أ األس تاذ

 السنيدي

مدير عام الاستامثر 

 املايل امللكل

خصايئ استامثر أ

 مرشف

 دارة اعامل.إ: ماجس تري املؤهالت العلمية

ربة يف خمعل يف القطا  املرصيف دلى بنك الرايض  : اخلربات العملية

إدارة استامثر الرشاكت واألسهؤ يف إدارة الاستامثر املايل. عضو اللطنة 

 التنفيذية وعضو جلنة املراجعة سرشكة إمسنب ينبع.

 األس تاذ فهد بن صاحل العجالن

مدير عام التخطيط 

والتطوير ابلتأمينات 

 الاجامتعية

خصايئ استامثر أ

 مرشف

لكية العلوم جامعة املكل   : باكلوريوس راياياتاملؤهالت العلمية

  دبلوم عايل يف العلوم الاكتوارية* من م2000 السعودية عام  سعود

مؤسسة مهنا للعلوم اإلكتوارية ابلتعاون مع املكتب احلكويم الاكتواري 

امعة ج  ماجس تري يف العلوم الاكتوارية واملالية من م2003 الربيطاين عام

 م2011سرتاليا عامأكريتن يف 

خربة يف الت ليل املايل  الاحصايئ  والاكتواري : اخلربات العملية

والتخطيط الاسرتاتيطي. عضو جلنة إدارة اخملاطر وجلنة املراجعة سرشكة 

 إمسنب ينبع

األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين 

 الراحجي
 عاملأرجل  عاملأرجل 

 األمريدارة مالية )جامعة إ: باكلوريوس املؤهالت العملية

 سلطان(.
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 العلمية واخلربات العمليةاملؤهالت  الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

وعضو جملس إدارة يف  ركة إحتاد : مؤسس اخلربات العملية

الراحجي لالستامثر القابضة. مؤسس وعضو جملس إدارة يف 

  ركة راج العقارية  ابإلاافة إىل إدارة بعض األعامل اخلاصة.

 أعاملرجل  رجل أعامل األس تاذ تريك بن مساعد املبارك

 : باكليورس حماس بة مالية.املؤهالت العلمية

لمجوعة  /ر قسؤ الاستامث –: لمجوعة سامبا املالية اخلربات العملية

 مام الصناعية.

املهندس رايض بن عبدالرمحن 

 اخليل أاب

مدير عام الرتاخيص 

 رابلهيابة العامة لالستامث

مدير عام متابعة 

 الاستامثرات ابلهيابة

 العامة لالستامثر

: هندسة كهرابئية )جامعة املكل سعود(  املؤهالت العلمية

 دبلوم عايل )جامعة اكمربيدج الربيطانية(.

نمية دارة املشاريع بصندوق الت إ: مستشار يف اخلربات العملية

الصناعي السعودي  مرشف ع ى مرشو  التدقيق املايل 

املرخصة من قبل الهيابة العامة  األجنبية ابملنشآتاخلاد 

امثر  مدير مركز الرايض خلدمات املستمثرين  عضو جلنة لالست

ر الرتاخيص ابلهيابة العامة لالستامثر  ممثل الهيابة العامة لالستامث

 يف جلنة الاعفاءات امجلركية.

 الاس تاذ إبراهمي محد الراشد
مدير عام بنك التمنية 

 الاجامتعية

مدير عام مرصفية 

دلى مرصف  األفراد

 الراحجي

)جامعة املكل  علوم حاسب: باكلوريوس العلميةاملؤهالت 

 )معهد فلوريدا للتقنية(   علوم حاسبماجس تري  سعود( 

(  عام مركز التعامالت اإللكرتونية ) يرُس: مدير اخلربات العملية

مدير عام التحول التقين مبرصف الراحجي   مدير عام بنك 

 التمنية الاجامتعية .

*األس تاذ عزيز بن محمد 

 ينالقحطا

)عضو مس تقل من خارج 

 اجمللس يف جلنة املراجعة(

انئب الرئيس للمراجعة 

 ادلاخلية

 ركة البرتول 

 والكاميوايت والتعدين

) ركة أرامكو 

السعودية و ركة 

الاتصاالت 

السعودية و ركة 

 اندك (

جامعة -باكلوريوس يف احملاسبــــةو : ماجس تري املؤهالت العلمية

 املكل فهد للبرتول واملعادن

ول : انئب الرئيس للمراجعة ادلاخلية  ركة البرت اخلربات العملية

والكاميوايت والتعدين  مدير تنفيذي للمراجعة ادلاخلية يف 

اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق. مدير تنفيذي للمراجعة 

ادلاخلية يف )اندك( مدير مراجعة يف  ركة الاتصاالت 

 كو السعودية.راجع داخيل يف  ركة أراممالسعودية  
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 احلالية والسابقة أو من مديرهيا الرشاكت الم يكون عضو جملس إدارة الرشكة عضواً يف جمالس إدارهتا

 إمس العضو

 يكون الم الرشاكت أسامء

 عضوا اإلدارة جملس عضو

 احلالية إداراهتا جمالس  يف

 مديرهيا من أو

خارج داخل/

 اململكة
 الكيان القانوين

أسامء الرشاكت الم اكن 

عضو جملس اإلدارة عضواً 

يف جمالس إداراهتا أو من 

 مديرهيا

خارج داخل/

 اململكة
 الكيان القانوين

صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز 

 بن مشعل بن عبدالعزيز

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة إمسنب ينبع ركة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة إمسنب املدينة

 سلامين الراحجيبن فهد  األس تاذ

 مسامهة مدرجة داخل اململكة األمسنب السعودية مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة س بكمي ركة 

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

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

 ال يوجد ال يوجد يوجدال  مسامهة مقفةل داخل اململكة  ركة مشاركة املالية

الرشكة السعودية اإلملانية 

 للمنتجات الغري مغزوةل
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مس ابولية حمدودة داخل اململكة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مس ابولية حمدودة داخل اململكة  ركة بيشوف أند الكين

 ال يوجد يوجدال  ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة  ركة دواجن الوطنية

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

 األس تاذ سعيد بن معر العيسايئ

 غري مدرجة داخل اململكة املت دة للس يارات مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع

 ركة مؤسسة العيسايئ 

 للتجارة
 مسامهة مدرجة داخل اململكة س ند للتأمني التعاوين مدرجةغري  داخل اململكة

 مسامهة مدرجة داخل اململكة مرصف الراحجي مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة الصحراء للبرتوكاميوايت

 ركة لمجوعة معر قامس 

 العيسايئ احملدودة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد غري مدرجة داخل اململكة

العيسايئ  ركة معر قامس 

 و راكه
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد غري مدرجة داخل اململكة

 ألس تاذ محمد بن عبدهللا اخلرجييا

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة لمجوعة اخلرجيي القابضة
املركز العاملي للتجارة 

 واملقاوالت
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 ركة ابناء عبدهللا اخلرجيي 

 العقارية
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة سوق مكة ادلويل مسؤولية حمدودة اململكةداخل 

الرشكة الطبية للتطهزيات 

 واخلدمات
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 ركة ادارة خدمات البيئة 

 العاملية احملدودة
 مسؤولية حمدودة داخل اململكة

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة  ركة جدة القابضة مسامهة مقفةل داخل اململكة  ركة اخلرجيي

 مسؤولية حمدودة داخل اململكة  ركة آمن مسؤولية حمدودة خارج اململكة دار املال الاساليم

 مسؤولية حمدودة خارج اململكة بنك فيصل لالستامثر مس ابولية حمدودة خارج اململكة  ركة وردلكري العاملية

 مسامهة خارج اململكة هتامة  ركة مسامهة مدرجة خارج اململكة بنك امثار

 مسامهة خارج اململكة  ركة ايديرا مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة امسنب ينبع

 مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب جنران مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع ادلكتور أمحد بن عبده زقيل

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة امسنب ينبع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع األس تاذ فهد بن صاحل العجالن

 احجيالر األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مقفةل داخل اململكة  ركة احتاد الراحجي القابضة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسؤولية حمدودة داخل اململكة  ركة راج العقارية

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع املباركاألس تاذ تريك بن مساعد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع رايض بن عبدالرمحن أاباخليل املهندس

 ال يوجد يوجد ال ال يوجد مسامهة مدرجة داخل اململكة  ركة أمسنب ينبع إبراهمي محد الراشدالاس تاذ 
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 لية والسابقة ومؤهالهتؤ وخرباهتؤأعضاء اإلدارة التنفيذية ووظائفهؤ احلا

 املؤهالت واخلربات الوظيفة السابقة الوظيفة احلالية امس العضو

 البخاري عبدهللا أ . أمني 
مساعد الرئيس 

 التنفيذي للاملية

  مدير مايل 

  ركة صافوال 

العلوم يف احملاس بة من جامعة ستيتسون )ديالند   الوالايت ماجس تري :  املؤهالت العلمية

 م.2007املت دة األمريكية( عام 

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

 املدير املايل   مساعد الرئيس التنفيذي للاملية سرشكة إمسنب ينبع::  اخلربات العملية

يثاق مدير الش ابون املالية والعمليات التنفيذي سرشكة م   لألغذيةالتنفيذي سرشكة صافوال 

مراقب مايل    أخصايئ ختطيط جبامعة املكل عبدهللا للعلوم والتقنية   لإلستامثر القابضة

 PWCمدقق حساابت سرشكة برايس ووتر هاوس كوبرز    ابلبنك األهيل التجاري

 وليد محمد بغداديد. 
مساعد الرئيس 

 لسةلالتنفيذي لس 

 الامدادات

مدير إدارة العقود 

)مدينة املكل عبد 

 هللا اإلقتصادية(

 .يف القانون التجاري : دكتوراه املؤهالت العلمية

 -خربة طويةل يف جمال صناعة األمسنب والتطوير العقاري ) تطوير األعامل اخلربات العملية : 

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

  املشرتايت( -والتسويق 

إدارة العقود  –املفاواات  –اإل راف غ ى تنفيذ العقود والم تغطي ) املناقصات التجارية 

 .)خفض مس توى اخملاطرة فامي خيص العقود واإللزتامات ع ى الرشكة –وترسيهتا 

 د. مصطفى زين سطيح
مساعد الرئيس 

التنفيذي للخدمات 

 املساندة

مدير املوارد 

 البرشية والادارية

ة ادلراسات لكي –: درجة ادلكتوراه من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا املؤهالت العلمية

 م.2005التخصص ادلقيق إدارة موارد سرشية  –قسؤ إدارة األعامل  –التجارية 

مدير املوارد   عسرشكة إمسنب ينبمساعد الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة اخلربات العملية: 

  عربيةمدير املوارد البرشية واإلدارية سرشكة إمسنب ال  البرشية واإلدارية سرشكة إمسنب ينبع

اري سرشكة مساعد املدير اإلد  مدير املوارد البرشية واإلدارية سرشكة إمسنب املنطقة الشاملية

عضو   ف إداري متوين السعوديةمرش   إداري املرتبة السادسة وزارة العدل  إمسنب ينبع

مستشار مع د يف الاستشارات   جبدة CBAهيابة تدريس سابق يف لكية إدارة األعامل 

ضو ع  عضو مجعية إدارة األعامل العربية  اإلدارية من وزارة التجارة )رخصة مزاوةل مهنة(

 اكتب يف جمال اإلدارة.  مجعية التمنية التكنولوجية البرشية

 داكركريان ابأ . 
مساعد الرئيس 

التنفيذي لعمليات 

 املصنع

مدير العمليات 

 الفنية

م من لكية الهندسة جامعة 1985: باكلوريوس هندسة مياكنيكية عام املؤهالت العلمية

Gulbarga  م من جامعة 1993)الهند(  دبلوم برجمة المكبيوتر والتطبيقات عام

Annamalai .)الهند( 

 ركة أمسنب   مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات املصنع  أمسنب ينبع ركة اخلربات العملية : 

 ركة   ملشاريعمدير ا - القاهرة – ركة اإلعامتد للصناعات الثقيةل   انئب مدير املصنع  جنران

 ACCنب  ركة أمس   اإلسكندرية )مدير الصيانة( )مدير املشاريع( –الفارج -أمسنب تيتان

انئب  ACC ركة إمسنب   الصيانة( )انئب مدير املصنع( ينبع )مدير مصنع  ركة إمسنب –

 مدير الصيانة املصنع

 

 

 ملكية كبار التنفيذيني

 م01/01/2018عدد األسهؤ  الامس
 النس بة

 م01/01/2018
 م2018نس بة التغري  م2018صايف التغري 

 إجاميل األسهؤ

 م31/12/2018

 إجاميل نس بة ال كل

 م31/12/2018

 أمحد زقيل ادلكتور

 (الرئيس التنفيذي)
15.000 0.0095% _____ _____ 15.000 0.0095% 

 

ال توجد مصاحل وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواهجؤ وأوالدمه القرص يف أسهؤ أو أدوات دين 

 الرشكة أو الرشكة التابعة.
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 إجامتعات جملس إدارة الرشكة 

عضواً تعيهنؤ امجلعية العامة العادية ويبني  11من الباب الرابع للناام األسايس للرشكة يتوىل اإلدارة جملس إدارة مكون من  16للامدة طبقاً 

 :م2018( إجامتعات خالل عام 6عدد )  حي  بلغب إجامتعاهتؤ لس وتصنيفهؤ وجسل احلضور ل ل عضواجلدول التايل أعضاء اجمل

 

 

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور
 السادس اخلامس الرابع الثال  الثاين األول

17/05/1439 

03/02/2018 

25/06/1439 

13/03/2018 

29/07/1439 

15/04/2018 

27/09/1439 

12/06/2018 

18/02/1440 

27/10/2018 

10/04/1440 

17/12/2018 

صاحب السمو املليك األمري 

 يزبن عبدلعز عبدالعزيز بن مشعل 

رئيس جملس 

 اإلدارة
 - - - - - - - مس تقل

 فهد سلامين عبدالعزيز الراحجي أ/
انئب رئيس 

 جملس اإلدارة

غري 

 تنفيذي
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض

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

 5 حرض حرض حرض حرض حرض - مس تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئأ/ 

فهد صاحل عبدالعزيز العجالن أ/ 

)ممثل املؤسسة العامة للتأمينات 

 الاجامتعية( 

 عضو
غري 

 تنفيذي
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض

ممثل ) أ/ إبراهمي محد عبدهللا الراشد

 * بنك التمنية الاجامتعية(
 5 حرض حرض حرض حرض حرض *- مس تقل عضو

أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي أ/ 

 )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد( 
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو

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

تريك مساعد عيل املبارك )ممثل أ/ 

 العامة(صندوق الاستامثرات 
 عضو

غري 

 تنفيذي
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض

عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز أ/ 

 الراحجي
 عضو

غري 

 تنفيذي
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض

 أمحد عبده محمد زقيل د. 

عضو جملس 

اإلدارة الرئيس 

 التنفيذي

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض تنفيذي

 

 

/ السابق ادلكتور عبدهللا عبدالرمحن المنةل. مث مت تغيري ممثل بنك التمنية اإلجامتعية ليكون األس تاذ بنك التمنية الاجامتعيةم ممثل 03/02/2018حرض اجامت  اجمللس األول بتارخي  *

م 22/03/2018( بتارخي 13ه مث قرار جملس اإلدارة رمق )02/07/1439ق م املواف19/03/2018إبراهمي محد الراشد خلفاً لدلكتور/ عبدهللا المنةل  مبوجب خطاهبؤ بتارخي 

 . ها مث امجلعية العمومية05/07/1439املوافق 
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 أمه الوظائل األساس ية للمجلس:

  ع ى تنفيذها. واإل رافاعامتد التوجهيات الاسرتاتيطية واألهداف الرئيس ية للرشكة 

  العام علهيا. واإل رافواع أنامة واوابط للرقابة ادلاخلية 

 .واع ناام حومكة للرشكة 

  ومعايري واحضة وحمددة للعضوية. وإجراءاتواع س ياسات 

 .واع س ياسة واحضة تناؤ العالقة مع أحصاب املصاحل من أجل حامية وحفظ حقوقهؤ 

  ين وذكل عرب وأحصاب املصاحل اآلخر حرتام الرشكة لألنامة واللواحئ للمسامهني وادلائنني إواع الس ياسات والاجراءات الم تضمن

 عدة جلان.

 

 

 

 جلان جملس اإلدارة

 .مدة عضوية اللجان ال تتجاوز ثالث س نوات تبدأ من اترخي بدء لك دورة من دورات جملس اإلدارة

 

 

 

 أواًل: اللطنة التنفيذية

 .م2018خالل العام  ( اجامتعات6)وقد عقدت اللطنة   طنة التنفيذية من أعضاء اجمللستتكون الل 

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور
 السادس اخلامس الرابع الثال  الثاين األول

07/07/1439 

24/03/2018 

20/08/1439 

06/05/2018 

03/09/1439 

19/05/2018 

27/09/1439 

12/06/2018 

28/02/1440 

06/11/2018 

19/04/1440 

26/12/2018 

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل رئيس اللطنة سعيد معر قامس العيسايئأ/ 

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

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

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليلم. 

 3 - حرض حرض حرض - *- مس تقل عضو أ/ إبراهمي محد عبدهللا الراشد

 ه.29/07/1439م املوافق 15/04/2018األس تاذ/إبراهمي محد الراشد عضواً يف اللطنة يف اللطنة بتارخي  مت تعيني *

 

سرتاتيطية يتعلق بتحقيق التوافق بني اخلطط الامتارس هذه اللطنة مجيع السلطات وتتحمل واجبات جملس اإلدارة فامي 

للرشكة واألهداف التشغيلية وإعداد التوصيات جمللس اإلدارة وذكل من حي  األولوايت التشغيلية والتخطيط املايل 

 واإلداري والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارساهتا للصالحيات املفوام جمللس اإلدارة.
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 راجعةاثنياً: جلنة امل

تتكون جلنة املراجعة من أربعة من أعضاء جملس اإلدارة )من غري األعضاء التنفيذيني( ابإلاافة إىل عضو خاريج وبلغب إجامتعاهتؤ 

 :م2018( إجامتعات خالل عام 9عدد )

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور
 التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثال  الثاين األول

 ه19/04/1439

 م06/01/2018

 ه24/06/1439

 م12/03/2018

 ه29/07/1439

 م15/04/2018

 ه20/08/1439

 م06/05/2018

 ه05/11/1439

 م18/07/2018

 ه26/11/1439

 م07/08/2018

 ه03/01/1440

 م13/09/2018

 ه18/02/1440

 م27/10/2018

 ه04/04/1440

 م11/12/2018

فهد صاحل  أ/

 عبدالعزيز العجالن
رئيس 

 اللطنة

غري 

 تنفيذي
 9 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض

أمني عبدهللا  أ/

 عبدالعزيز السنيدي
 8 حرض حرض - حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضواً 

عبدالعزيز  أ/

 سلامين الراحجي
 عضواً 

غري 

 تنفيذي
 4 حرض حرض - - - - حرض حرض -

تريك مساعد  أ/

 عيل املبارك
 عضواً 

غري 

 تنفيذي
 9 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض

عزيز محمد مبارك  أ/

 القحطاين
 عضواً 

عضو 

خاريج 

 مس تقل 

 9 حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض حرض

 

 وتتلخص مهامها ومسؤولياهتا فامي ييل:

وتشمل مهام   اية وأنامة الرقابة ادلاخلية فهيمن سالمة ونزاهة التقارير والقوامئ املال ختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعامل الرشكة والتحقق 

 اللطنة بصفة خاصة ما ييل:

 التقارير املالية (أ

 ادراسة القوامئ املالية األولية والس نوية للرشكة قبل عراها ع ى جملس اإلدارة وإبداء رأهيا والتوصية يف شأهنا لضامن نزاههتا وعدالهت (1

 فيهتا.وشفا

ومة فامي إذا اكن تقرير جملس اإلدارة والقوامئ املالية للرشكة عادةل ومتوازنة ومفه –ع ى طلب جملس اإلدارة  بناءً  –إبداء الرأي الفين  (2

 وتتضمن املعلومات الم تتيح للمسامهني واملستمثرين تقيمي املركز املايل للرشكة وأداهئا ومنوذج معلها واسرتاتيطيهتا.

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

 البح  بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املايل للرشكة أو من يتوىل مهامم أو مس ابول الالزتام يف الرشكة أو احملاسب القانوين. (4

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

 ة والقضااي والتوصيات ذات الصةل.تقارير منتامة إىل جملس اإلدارة عن أنشطة جلنة املراجعإعداد  (6

 املراجعة ادلاخلية (ب

 دارة املراجعة ادلاخلية.إاعامتد ميثاق  (1

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

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

 الرقابة واإل راف ع ى أداء وأنشطة املراجع ادلاخيل وإدارة املراجعة ادلاخلية يف الرشكة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليهتا (4

 يف أداء األعامل واملهام املنوطة هبا.

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

 .داء الس نويوربط اخلطة مع تقيمي األ  اعامتد اخلطة الس نوية إلدارة املراجعة ادلاخلية ومراجعة واعامتد أي تغيريات قد تطرأ علهيا (6

 ة.اجعة ادلاخلية ومراجعة الهي ل التناميي لها وكفاية موارد اإلدار مراجعة املوازنة الس نوية إلدارة املراجعة ادلاخلية مع مدير إدارة املر  (7

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

عقد لقاء منفصل وع ى أساس منتاؤ مع مدير إدارة املراجعة ادلاخلية ملناقشة أي مسائل خاصة مع "جلنة املراجعة" أو اكن يعتقد  (9

 راجعة ادلاخلية أنم ينبغي أن تناقش بصورة خاصة ورسية.مدير إدارة امل

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

طاق ن التوصية جمللس اإلدارة برتش يح مراجعي احلساابت وعزهلؤ وحتديد أتعاهبؤ وتقيمي أداهئؤ بعد التحقق من اس تقالهلؤ ومراجعة (1

 معلهؤ و روط التعاقد معهؤ.

د واملعايري مع األخذ يف الاعتبار القواع  ومدى فعالية أعامل املراجعة  التحقق من اس تقالل مراجع احلساابت ومواوعيتم وعدالتم (2

 ذات الصةل.

  والتحقق من عدم تقدميم أعامال فنية أو إدارية خترج عن نطاق أعامل املراجعة  مراجعة خطة مراجع احلساابت الرشكة وأعامهل (3

 وإبداء مرئياهتا حيال ذكل.

 اإلجابة عن اس تفسارات مراجع احلساابت للرشكة. (4

 دراسة تقرير مراجع احلساابت ومالحااتم ع ى القوامئ املالية ومتابعة ما اختذ سشأهنا. (5

مة للرشكة مع إدارة الرشكة ومراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية واامن كفاية وفعالية مراجعة الس ياسات واإلجراءات العا (6

 املبادئ واملامرسات احملاسبية املالية الم تطبقها الرشكة.

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

رة املراجعة ادلاخلية ع ى ناام املراقبة ادلاخلية اخلاصة ابلتقارير املالية ومراجعة تقارير النتاجئ فهؤ نطاق مراجع احلساابت وإدا (8

 إىل جنب مع ردود اإلدارات. والتوصيات الهامة جنباً 

 .مراجعة الت ديثات ع ى اإلجراءات والس ياسات القامئة الم مت اختاذها من قبل اإلدارة (9

 قبل عراها ع ى جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات فامي يتعلق بذكل. مراجعة القوامئ املالية الس نوية (10

تقدمي تقارير منتامة إىل جملس اإلدارة ألي قضااي تتعلق جبودة أو سالمة البياانت املالية للرشكة ومدى الزتام الرشكة للمتطلبات  (11

 كة.القانونية والتناميية ومدى تقيمي أداء واس تقاللية مراجع احلساابت للرش 

 

 رقابة تقنية املعلومات (د

 :اآليتجيب ع ى جلنة املراجعة واإلدارة العليا ومراجع احلساابت وإدارة املراجعة ادلاخلية التأكد من  (1

 .فعالية الضوابط واألنامة الرقابية لناام معلومات الرشكة 

  ول ردود اإلدارة علهيا مبا يف ذكل اجلدوإدارة املراجعة ادلاخلية مع مراجع احلساابت أي نتاجئ وتوصيات ذات صةل من قبل

 ة.الزمين املتفق عليم لتنفيذ التوصيات ع ى الضوابط وأدوات الرقابة مبا يف ذكل تقليل اخملاطر املتعلقة بتكل الضوابط الرئيس ي

 .فعالية وكفاية ناؤ املعلومات اإلدارية للرشكة وغريها من ناؤ تقنية املعلومات 

املراجعة ادلاخلية ومراجع احلساابت تنس يق هجود املراجعة لضامن تغطية اكمةل لناام الضوابط وجماالت اخلطر ع ى اللطنة وإدارة  (2

 الرئيس ية املتعلقة بتقنية املعلومات.

 

 إدارة اخملاطر (ه

 اإل راف وتعزيز إطار الرشكة إلدارة اخملاطر. .1

ابعة ءمة أنشطة إدارة اخملاطر مع األهداف والس ياسات العامة التحتديد ورصد خماطر الرشكة الرئيس ية والعمل ع ى تقيمي إدارتھا وموا .2

 .للرشكة

 التأكد من أن تقاس اخملاطر حبمكة. .3

املوافقة ع ى س ياسات وإجراءات إدارة اخملاطر والم حتدد احلد األدىن للرصد واملراقبة املناس بة وواع حدود للمخاطر وحتديدها  .4

 وھجة نار اإلدارة.كذكل حتديد متطلبات تقدمي التقارير من 

اس تقبال التقارير الس نوية من املراجع ادلاخيل حول تنفيذ س ياسات وإجراءات إدارة اخملاطر يف الرشكة  وتقدمي توصيات من أجل  .5

 ة أو مهنطيات املراجعة ادلاخلية.التغيري يف حال حدوث أي مشالك مع اإلدار 

 لل الھجات.طلوبة وتضمني حتليل اخملاطر املس تقبلية والنارة طويةل األمد يف خمتتوفري الرقابة اإلدارية ملتابعة اإلجراءات اإلدارية امل .6
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 إجراء تقيمي س نوي لإلسرتاتيطيات التجارية للرشكة واخلطط املواوعة من مناور اخملاطر. .7

جعة اخلطوات الم تتخذھا ايمت مناقشة الس ياسات فامي يتعلق بتقيمي اخملاطر وإدارة اخملاطر الم من املمكن أن تتعرض لھا الرشكة ومر  .8

 إدارة الرشكة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر املالية.

 مراجعة وتقيمي خماطر األنشطة الرئيس ية ع ى أساس دوري. .9

 مراجعة أي مطالبات قانونية ع ى الرشكة. .10

 مراجعة خطة معل اس  رارية الرشكة. .11

 

 اامن الالزتام: (و

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

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

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

 مسائل ترى رضورة اختاذ إجراء سشأهنا إىل جملس اإلدارة وإبداء توصياهتا ابإلجراءات الم يتعني اختاذها. رفع ما تراه من .4
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 اثلثاً: جلنة الرتش ي ات واملاكفآت 

 :م2018( اجامتعات خالل العام 6ت )تتكون جلنة الرتش ي ات واملاكفآت من أعضاء اجمللس وقد عقدت جلنة الرتش ي ات واملاكفآ

 

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور
 السادس اخلامس الرابع الثال  الثاين األول

16/15/1439 

02/02/2018 

20/08/1439 

06/05/2018 

27/09/1439 

12/06/2018 

21/10/1439 

05/07/2018 

05/01/1440 

15/09/2018 

10/04/1440 

17/12/2018 

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل رئيس اللطنة محمد عبدهللا عبدالكرمي اخلرجييأ/ 

 عضو تريك مساعد عيل املباركأ/ 
غري 

 تنفيذي
 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض

 6 حرض حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل عضو رايض عبدالرمحن صاحل أاب اخليلم. 

 عضو لراحجياعبدالعزيز سلامين عبدالعزيز أ/ 
غري 

 تنفيذي
 4 حرض حرض - حرض - حرض

 

 وتتلخص مهامها ومسؤولياهتا فامي ييل :

اإل راف ع ى معلية ترش يح أعضاء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وحتديد األفراد املؤهلني لعضوية جملس اإلدارة حسب  (أ

 الس ياسات املع دة.

 لعضوية جملس اإلدارة.التوصية جمللس اإلدارة ابملرحشني  (ب

 اإل راف ع ى مجيع الشؤون املتعلقة مباكفآت وأجور أعضاء اجمللس وجلانم واإلدارة التنفيذية. (ج

 اإل راف ع ى خطط التعاقب الوظيفي للوظائل الرئيس ية )أي الرئيس التنفيذي واملدير املايل(. (د

 ن املنبثقة منم.التوصية جمللس اإلدارة يف كيفية تقيمي أعضاء جملس اإلدارة واللجا (ه

 التوصية جمللس اإلدارة بت دي  الس ياسات املتعلقة بعضوية جملس اإلدارة. (و

 التوجيم جمللس اإلدارة بإجاميل املاكفآت الس نوية وتعديل الرواتب مجليع موظفي الرشكة. (ز

 

 واحلومكة والالزتام رابعاً: جلنة إدارة اخملاطر

( اجامتعات خالل العام 5)واحلومكة والالزتام من أعضاء اجمللس وقد عقدت جلنة إدارة اخملاطر  واحلومكة والالزتام تتكون جلنة إدارة اخملاطر

م املوافق 15/04/2018مت تغيري مسمى اللطنة من جلنة إدارة اخملاطر إىل جلنة إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتام بتارخي م وقد 2018

 :عم السادس من دورتم الرابعة عرشه  مبوجب موافقة جملس اإلدارة يف اجامت29/07/1439

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور الاجامتعات
 إجاميل

 احلضور
 اخلامس الرابع الثال  الثاين األول

 ه16/05/1439

 م02/02/2018

 ه24/06/1439

 م12/03/2018

 ه20/08/1439

 م06/05/2018

 ه05/11/1439

 م18/07/2018

 ه04/04/1440

 م11/12/2018

 دهللا عبدالعزيز السنيديأمني عب أ/
رئيس 

 اللطنة
 5 حرض حرض حرض حرض حرض مس تقل

 عضو فهد صاحل عبدالعزيز العجالنأ/
غري 

 تنفيذي
 5 حرض حرض حرض حرض حرض

 عضو عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجيأ/
غري 

 تنفيذي
 3 حرض - - حرض حرض

 عضو تريك مساعد عيل املباركأ/
غري 

 تنفيذي
 5 حرض حرض حرض حرض حرض

 4 حرض حرض حرض حرض *- تنفيذي عضو أمحد عبده محمد زقيل د.
 ها مبوجب موافقة جملس اإلدارة يف اجامتعم الرابع من دورتم الرابعة عرش. 17/05/1439م املوافق 03/02/2018مت مض ادلكتور أمحد عبده زقيل إىل اللطنة بتارخي  *

. 
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 وتتلخص مهامها ومسؤولياهتا فامي ييل: 

 وحتديهثا ومراجعهتا تنفيذها من والتحقق أنشطة الرشكة  وجحؤ طبيعة مع يتناسب مبا اخملاطر إلدارة شامةل وس ياسات اسرتاتيطية واع (أ

 .واخلارجية للرشكة ادلاخلية املتغريات ع ى بناءً 

 .هل الرشكة عدم جتاوز من والتحقق عليم واحلفاظ الرشكة لها تتعرض قد الم للمخاطر مقبول مس توى حتديد (ب

 .شهراً القادمة عرش الاثين خالل هتدد اس  رارها الم اخملاطر حتديد مع بنجاح نشاطها ومواصةل الرشكة اس  رار جدوى من التحقق (ج

 يدلت د وذكل الرشكة لها تتعرض قد الم ومتابعة اخملاطر وقياس حتديد وآليات ناؤ فعالية وتقيمي ابلرشكة اخملاطر إدارة ع ى ناام اإل راف (د

 .هبا القصور أوجم

 )املثال سبيل ع ى التحمل إجراء اختبارات خالل من دوري سش ل لها وتعّراها اخملاطر حتمل عل الرشكة قدرة تقيمي إعادة (ه

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

 .اخملاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول للمجلس التوصيات تقدمي (ز

 .اخملاطر إلدارة الاكفية والناؤ املوارد توافر اامن (ح

 .جملس اإلدارة قبل من اعامتده قبل سشأنم توصيات وواع اخملاطر إلدارة التناميي الهي ل مراجعة (ط

 .للمخاطرالرشكة  تعرض عهنا ينشأ قد الم األنشطة عن اخملاطر إدارة موظفي اس تقالل من التحقق (ي

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

 .الرشكة يف اخملاطر إدارة يف تؤرر قد مسائل من املراجعة جلنة تثريه ما مراجعة (ل

 

 

 امجلعيات العمومية

 التصنيل الوصل الامس

 جسل حضور امجلعيات

 إجاميل

 احلضور
 (39عادية رمق )

29/07/1439 

15/04/2018 

 - - مس تقل رئيس جملس اإلدارة زيزبن عبدلعصاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل 

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

 1 حرض مس تقل عضو محمد عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي  أ/

 1 حرض مس تقل عضو سعيد معر قامس العيسايئأ/ 

فهد صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات أ/ 

 الاجامتعية( 
 1 حرض غري تنفيذي عضو

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

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

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

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

 1 حرض يتنفيذغري  عضو عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجيأ/ 

 أمحد عبده محمد زقيل د. 
عضو جملس اإلدارة الرئيس 

 التنفيذي
 1 حرض تنفيذي
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 ماكفأة جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منم

يؤكد جملس اإلدارة بأن رئيس وأعضاء اجمللس ال يتقااون أية ماكفآت أو امتيازات مالية غري املنصود علهيا يف قرار وزير التجارة رمق 

م مت التصويب ابملوافقة يف اجامت  امجلعية العامة العادية 31/12/2017ها املوافق 13/04/1439إنم بتارخي ها. 1412واترخي  1071

 ثون ع ى س ياسة ماكفآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية.الثامنة والثال

 جدول املاكفآت الس نوية والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة:

 العضو

 املاكفآت املتغرية املاكفآت الثابتة
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 أواًل: األعضاء املس تقلني

صاحب السمو املليك 

األمري عبدالعزيز بن 

 مشعل بن عبدالعزيز

200.000 -     200.000          

األس تاذ أمني بن 

عبدهللا عبدالعزيز 

السنيدي )ممثل 

 املؤسسة العامة للتقاعد(

200.000 31.535     231.535          

ادلكتور عبدهللا بن 

عبدالرمحن المنةل )ممثل 

بنك التمنية الاجامتعية( 

* 

- 6.307     6.307          

األس تاذ إبراهمي بن محد 

 )ممثل عبدهللا الراشد

 بنك التمنية الاجامتعية(

200.000 25.228     225.228          

املهندس رايض بن 

 عبدالرمحن أابخليل 
200.000 31.535     231.535          

األس تاذ سعيد بن معر 

 قامس العيسايئ
200.000 12.000     212.000          

األس تاذ محمد بن 

عبدهللا عبدالكرمي 

 اخلرجيي

200.000 15.000     215.000          

          1.321.605     121.605 1.200.000 اجملمو 

 اثنياً: األعضاء الغري تنفيذيني

األس تاذ فهد بن سلامين 

 عبدالعزيز الراحجي
200.000 31.535     231.535          

األس تاذ عبدالعزيز بن 

سلامين عبدالعزيز 

 الراحجي

200.000 31.535     231.535          

األس تاذ فهد بن صاحل 

عبدالعزيز العجالن 

)ممثل املؤسسة العامة 

 للتأمينات الاجامتعية(

200.000 31.535     231.535          

صندوق الاستامثرات 

 العامة
200.000 15.000     215.000          

          909.605     109.605 800.000 اجملمو 

 اثلثاً: األعضاء التنفيذيني

ادلكتور أمحد بن عبده 

 محمد زقيل
200.000 15.000     215.000          
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السابق ادلكتور عبدهللا عبدالرمحن المنةل. مث مت تغيري ممثل بنك التمنية اإلجامتعية ليكون أ/ إبراهمي الراشد خلفاً  بنك التمنية الاجامتعيةم ممثل 03/02/2018حرض اجامت  اجمللس األول بتارخي  *

 ها مث امجلعية العمومية05/07/1439م املوافق 22/03/2018( بتارخي 13ه مث قرار جملس اإلدارة رمق )02/07/1439م املوافق 19/03/2018لدلكتور/ عبدهللا المنةل  مبوجب خطاهبؤ بتارخي 

 

 ماكفآت وبدالت اللجان

 
 اجملمو  بدل حضور اجللسات املاكفآت الثابتة امس العضو

 أعضاء جلنة املراجعة

 150.142 50.142 100.000 الاجامتعية( للتأميناتاألس تاذ فهد بن صاحل عبدالعزيز العجالن )ممثل املؤسسة العامة 

 143.835 43.835 100.000 األس تاذ أمني بن عبدهللا عبدالعزيز السنيدي )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(

 118.614 18.614 100.000 األس تاذ عبالعزيز بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

 156.756 56.756 100.000 الاستامثرات العامة( األس تاذ تريك بن مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق

 156.756 56.756 100.000 األس تاذ عزيز بن محمد مبارك القحطاين

 726.103 226.103 500.000 اجملمو 

 

 اجملمو  بدل حضور اجللسات ةاملاكفآت الثابت امس العضو

 أعضاء جلنة الرتش ي ات واملاكفآت

 88.000 18.000 70.000 عبدالكرمي اخلرجيياألس تاذ محمد بن عبدهللا 

 101.228 31.228 70.000 األس تاذ تريك بن مساعد عيل املبارك )ممثل صندوق الاستامثرات العامة(

 91.307 21.307 70.000 املهندس رايض بن عبدالرمحن أاب اخليل

 82.000 12.000 70.000 األس تاذ عبدالعزيز بن سلامين عبدالعزيز الراحجي

 362.535 82.535 280.000 اجملمو 

 
 اجملمو  بدل حضور اجللسات ةاملاكفآت الثابت امس العضو

 أعضاء اللطنة التنفيذية

 88.000 18.000 70.000 األس تاذ سعيد بن معر قامس العيسايئ

 88.000 18.000 70.000 األس تاذ محمد بن عبدهللا عبدالكرمي اخلرجيي

 88.000 18.000 70.000 زقيلادلكتور أمحد بن عبده محمد 

 85.002 15.002 70.000 )ممثل بنك التمنية الاجامتعية( األس تاذ إبراهمي محد الراشد

 104.535 34.535 70.000 املهندس رايض بن عبدالرمحن أاب اخليل

 453.537 103.537 350.000 اجملمو 

 
 اجملمو  بدل حضور اجللسات املاكفآت الثابتة امس العضو

 إدارة اخملاطر واحلومكة والالزتامأعضاء جلنة 

 85.000 15.000 70.000 أمني عبدهللا عبدالعزيز السنيدي األس تاذ

 85.000 15.000 70.000 فهد صاحل عبدالعزيز العجالناألس تاذ 

 79.000 9.000 70.000 عبدالعزيز سلامين عبدالعزيز الراحجياألس تاذ 

 85.000 15.000 70.000 املباركتريك مساعد عيل األس تاذ 

 82.000 12.000 70.000 أمحد عبده محمد زقيل ادلكتور

 416.000 66.000 350.000 اجملمو 
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 ماكفآت مخسة من كبار التنفيذيني 

 البيان

 مخسة من كبار التنفيذيني

 ممن تلقوا أع ى املاكفآت والتعويضات

 م(8201)واملدير املايل  من مضهنؤ الرئيس التنفيذي

 مخسة من كبار التنفيذيني

 ممن تلقوا أع ى املاكفآت والتعويضات

 م(2017من مضهنؤ املدير العام واملدير املايل )

 3.626.958  3.702.000  الرواتب 

 1.066.486  1.084.000  البدالت

 1.550.082  747.000  املاكفآت الس نوية 

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

 --------------  -------------------  أي تعويضات أو مزااي عينية أخرى تدفع سش ل شهري أو س نوي

 6.243.526  5.533.000  اجملمو 
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 إفصاح عام

 

 العقوابت واجلزاءات 

 أخرى. أي هجة إ رافية أو تناميية أو قضائيةمل تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي ع ى الرشكة من هيابة السوق املالية أو من 

 

 جلنة إدارة اخملاطر

 يف من خالل هذه اإلدارة تقوم الرشكة مبطموعة إجراءات احرتازية ملواهجة األخطار الناجتة عن معلياهتا اخملتلفة متاش ياً مع س ياسة الرشكة

ع ى الرشكة  كل اخملاطر والتعرف علهيا وتصنيل درجة خطورهتاتطبيق ناام حومكة الرشاكت  حي  قامب إدارة اخملاطر ابلرشكة بت ديد ت

 من خالل اآلليات التالية:

احلصول ع ى البياانت واملعلومات الرضورية عن البيئة ادلاخلية واخلارجية للرشكة وحتليلها للوقوف ع ى طبيعة اخملاطر الم  (1

 تواهجها الرشكة .

  ليل وتصنيفها والتعرف ع ى العالقات فامي بيهنا.حرص وتوصيل اخملاطر اخملتلفة الم أفرزها الت (2

حتديد مس توايت تكل اخملاطر ابس تخدام الوسائل العلمية املتاحة لقياس اخلطر ودرجة التوقع يف إحامتلية حدوهثا ودرجة تأثريها  (3

 ع ى معليات الرشكة اخملتلفة.

 اطر.التنس يق مع اإلدارات املعنية ابخملاطر لواع خطط وبرامج مواهجة اخمل (4

 حتديد اإلجراءات التنفيذية ملواهجة تكل اخملاطر. (5

 مراجعة وتقيمي تنفيذ تكل اإلجراءات احملددة. (6

 معاجلة وتصحيح أي قصور أو اعل يف اإلجراءات املعمول هبا ملواهجة اخملاطر. (7

 إبالغ جلنة املراجعة مبجلس اإلدارة عن أي خلل قد يؤرر يف تنفيذ برامج وخطط مواهجة اخملاطر. (8

 نرش الوعي بأنوا  اخملاطر الم تواهجم الرشكة وأساليب مواهجهتا. (9

 دارة.لعراها ع ى جملس اإل اً رفع التقارير ادلورية بنشاط إدارة اخملاطر ومعلياهتا للطنة املراجعة مبجلس اإلدارة متهيد (10

 

 أهداف وس ياسات إدارة اخملاطر

ط األخرى متواصةل تتكون من حتديد اخملاطر مث تقيميها مث متابعهتا وفقاً للقيود والضواباخملاطر جزء من أنشطة اجملموعة وتدار من خالل آلية 

تعلقة املع دة. إن معلية إدارة اخملاطر رضورية ابلنس بة لقدرة اجملموعة ع ى حتقيق أرابح. لك موظل يف اجملموعة مس ابول عن إدارة اخملاطر امل 

عة معراة خملاطر السوق وخماطر أسعار العموةل وخماطر العمالت وخماطر الائامتن وخماطر اجملمو   مبا مت ى عليم وظيفتم أو مسؤولياتم

 الس يوةل.

 

 خماطر السوق

إن خماطر السوق يه خماطر تذبذب القمية العادةل لألدوات املالية نتيجة للتغريات يف سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق أنوا  اخملاطر 

وخماطر العمةل وخماطرالائامتن وخماطر الس يوةل. إن األدوات املالية الم تتأرر مبخاطر السوق يه القروض التالية: خماطر أسعار العموةل  

 ألجل وكذكل األدوات املالية املش تقة.

 

 خماطر أسعار العموةل

 لألدوات العادةل القمية أو املس تقبلية الرحبية ع ى العموةل أسعار تذبذب يؤرر أن احامتل عن الناش ابة اخملاطر ھي العموةل أسعار خماطر

 ألجل القروض ذكل يف مبا معوةل عليھا تدفع الم تس تمل ومطلوابتھا موجوداتھا ع ى العموةل أسعار خملاطر عراة ليسب اجملموعة .املالية

 (.12)ايضاح  احمللية التجارية البنوك أحد مع املتغري العموةل سعر مبادةل اتفاقيات ابرام طريق عن العموةل خماطر تدير اجملموعة أن حي 
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 خماطر العمالت

 رصف أسعار لتقلبات معراة اجملموعة إن .األجنبية العمالت رصف أسعار لتقلبات نتيجة مالية أداة قمية تذبذب يف العمةل خماطر ت ثل

 األمرييك وادلوالر الرايل السعودي جوھرية خالف معامالت أی بإجراء اجملموعة تقؤ ة. ملالعادي أعاملھا دورة خالل األجنبية العمالت

 احمللية التجارية البنوك أحد مع العمالت أسعار مبادةل اتفاقيات ابرام طريق عن العمالت خماطر تدير اجملموعة أن امك الس نة خالل واليورو

 (.12)ايضاح 

 

 خماطر الائامتن

 ع ى اجملموعة تعملة. مالي خسارة اآلخر الطرف تكبد يف والتسبب ابلزتامم الوفاء يف مالية أداة يف طرف اخفاق يف الائامتن خماطر ت ثل

 ع ى واحلصول القامئة املدينة اذلمم ومراقبة حدة معيل ع ى ل ل ائامتن حدود واع طريق عن ابلعمالء يتعلق فامي الائامتن خماطر من احلد

 القامئة املدينة اذلمم رصيد جاميلإ من % 69 معالء مخسة أكرب رصيد ميثل .الرئيس يني للعمالء الائامتين احلد مقابل بنكية اامن خطاابت

 من حمدود عدد مع املبيعات تركز يف ت ثل ائامتن خماطر اجملموعة ( دلى %78 م2017 ديسمرب 31) م 2018 ديسمرب 31 يف كام

 ديسمرب 31) م2018 ديسمرب 31 يف املنتھية للس نة اجملموعة مبيعات إجاميل من % 92 معالء 5 ألكرب املبيعات حي  بلغب العمالء

 من املس تحقة األرصدة تغطي اامن بنكية خطاابت دليھا اجملموعة نراً ألنا حمدودة الائامتن خماطر أن اإلدارة تعتقد .%86  م2017

 .العمالء ھؤالء جيد مع حتصيالت وجسل طويةل عالقات دليھا اجملموعة أن كام العمالء غالبية

 

 الس يوةلخماطر 

 الس يوةل احتياجات تمت مراقبة. اس تحقاقھا حال املالية ابملطلوابت املتعلقة الزتاماتھا مقابةل ع ى اجملموعة قدرة عدم يف الس يوةل خماطر ت ثل

 اجملموعة نشاط دارةإ طريق عن وذكل. نشوئھا الزتامات حال أي ملقابةل اكفية أموال توفر من التأكد ع ى اإلدارة وتعمل شھري أساس ع ى

 .). مس تقبلية الزتامات أي ائامتنية ملقابةل تسھيالت اتفاقيات ذكل يف مبا الائامتنية والتسھيالت

 م2017 ديسمرب 31 (م2018 ديسمرب 31 يف كام سعودي لایر مليون 310 والبالغة للمطموعة املتداوةل املالية املطلوابت تتكون

  وقروض قصرية الاجل قروض ألجل من املتداول واجلزء املالية واملش تقات جتارية دائنة ذمم من  )سعودي لایر مليون 284.50

 املطلوابت ھذه مجيع يمت سداد أن الفعلية الناحية من املتوقع من. ادلفع املس تحقة ادلخل ورضيبة والزاكة املس تحقة األرابح وتوزيعات

 .بذكل للقيام اكفية أموال دليھا أن يكون اجملموعة وتتوقع املوحدة املايل املركز قامئة اترخي ًمن شھرا 12 خالل املالية

 

 إدارة خماطر رأس املال

لغرض إدارة خماطر رأس مال اجملموعة يتكون رأس املال من رأس املال واألرابح املبقاة والاحتياطي الناايم العائد إىل مسامهي الرشكة 

 إن الهدف الرئييس من إدارة رأس املال هو تعامي حقوق املسامهني. م.األ

تدير اجملموعة وتعدل هي ل رأس املال يف اوء التغريات يف الاروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات املالية. ومن أجل احلفاظ ع ى هي ل 

تخدام  أو إصدار أسهؤ جديدة. تراقب اجملموعة رأس املال ابس  رأس املال أو تعديهل من املمكن أن تعدل اجملموعة توزيعات األرابح للمسامهني

 معدل اقرتاض ميثل صايف القروض مقسوماً ع ى إجاميل القروض ورأس املال.

سرتاتيطية اللكية ال. تبقى الاامل ليس دلى اجملموعة هي ل رأسامل بأهداف حمددة أو معدالت ينبغي حتقيقها مبا يتصل مع إدارة خماطر رأس

عة كام يه عليم دون تغيري عن الس نة املااية. يتكون هي ل رأس املال للمطموعة من صايف ادليون )متويل املراحبة ألجل مقاصة للمطمو 

 ياطي الناايم واألرابح املبقاة(.النقد وما يف حمكم( وحقوق امللكية )الم تتكون من رأس املال والاحت 
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 النحو التايل: هناية الس نة ع ى هي ل رأس املال كام يف

 

  
 م2017ديسمرب  31 م2018ديسمرب  31

 رايل سعودي رايل سعودي

 518.409.165 493.395.048 إجاميل ادليون

 (97.900.131) (51.453.074) انقص: النقد وما يف حمكم 

 420.509.034 441.941.974 صايف ادلين

 3.423.994.290 3.240.937.311 إجاميل حقوق املسامهني

 %12 %14 صايف ادلين إىل حقوق امللكية )%( معدل

 

 نتاجئ املراجعة الس نوية لفاعلية واجراءات ناام الرقابة ادلاخلية 

( للقيام مبهام PWC رزكوببرايس ووتر هاوس بتحمل مسؤولياتم ممثاًل يف جلنة املراجعة فقد مت التعاقد مع  ركة ) اإلدارةإلزتاماً من جملس 

 يف الرشكة وذكل لتقدمي خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الرشكة اخملتلفة الم اإلداراتاملراجعة ادلاخلية وذكل ابملشاركة مع فريق 

وأنم بناًء ع ى م  12/2018/ 31الية املنهتية يف تضمنهتا خطة املراجعة ادلاخلية املبنية ع ى اخملاطر واملع دة من جلنة املراجعة للس نة امل

مل يسرتعي  سواء من املراجع اخلاريج أو ادلاخيل فإن اجمللس يؤكد أنم اإلدارةن إىل جملس أنتاجئ املراجعة ادلاخلية والتقارير املرفوعة هبذا الش

وما هل صةل بإعداد  يةار واإلداملالية  األنامةانتباهم أية أمور جتعهل يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتيض الافصاح عنم فامي خيص سالمة 

إليم قد مت  الرقابية تعمل بكفاءة وفاعلية وأن مجيع املالحاات والتوصيات الم رفعب األنامةالقوامئ والتقارير املالية ويؤكد اجمللس أيضاً أن 

 اختاذ الالزم حيالها.

 

 الحئة احلومكة

ع بنود الحئة ة األطراف ذات العالقة وتقوم الرشكة حالياً بتطبيق مجيتلزتم أمسنب ينبع بالحئة حومكة الرشاكت محلاية مصاحل الرشكة واكف

 .املذكورة أدانه احلومكة بإس تثناء بعض املواد الاسرتشادية الغري ملزمة

 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 

 جزئيا

مل 

 يطبق
 أس باب عدم التطبيق

 املادة احلادية واألربعون:
قيمي أداء اآلليات الالزمة لت  –بناًء ع ى اقرتاح جلنة الرتش ي ات  –أ( يضع جملس اإلدارة  

اجمللس وأعضائم وجلانم واإلدارة التنفيذية س نواًي؛ وذكل من خالل مؤ رات قياس أداء 
مناس بة ترتبط مبدى حتقيق األهداف الاسرتاتيطية للرشكة وجودة إدارة اخملاطر وكفاية 

د جوانب القوة والضعل واقرتاح معاجلهتا مبا  أنامة الرقابة ادلاخلية وغريها  ع ى أن حتدَّ
 يتفق مع مصل ة الرشكة.

   مادة اسرتشاديم  
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 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 

 جزئيا

مل 

 يطبق
 أس باب عدم التطبيق

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

ديد نقاط واخلربات الم ميتلكها اجمللس  وحتج( جيب أن يش  ل تقيمي األداء ع ى املهارات 
الضعل والقوة فيم  مع العمل ع ى معاجلة نقاط الضعل ابلطرق املمكنة كرتش يح 

يمي مهنية تس تطيع تطوير أداء اجمللس  وجيب أيضاً أن يش  ل تقيمي األداء ع ى تق  كفاايت
 آليات العمل يف اجمللس سش ل عام.

م عضاء جملس اإلدارة مدى املشاركة الفعاةل للعضو والزتامد( يراعى يف التقيمي الفردي أل
بأداء واجباتم ومسؤولياتم مبا يف ذكل حضور جلسات اجمللس وجلانم وختصيص الوقب 

 الالزم لها.
ها( يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول ع ى تقيمي هجة خارجية خمتصة ألدائم لك 

 ثالث س نوات.
اإلدارة غري التنفيذيني تقياميً دوراًي ألداء رئيس اجمللس بعد أخذ و( جيري أعضاء جملس 

 من دون أن حيرض رئيس اجمللس النقاش اخملصص –وهجات نار األعضاء التنفيذيني 
د جوانب القوة والضعل واقرتاح معاجلهتا مبا يتفق مع  –لهذا الغرض  ع ى أن حتدَّ

 مصل ة الرشكة.

 الرابعة وامخلسون:املادة 

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

 املادة الثامنة والس بعون:
ب( تعد وحدة أو إدارة املراجعة ادلاخلية تقريراً عاماً مكتواًب وتقدمم إىل جملس اإلدارة وجلنة 

 ة املع دة املالية ومقارنهتا مع اخلطاملراجعة سشأن معليات املراجعة الم أجريب خالل الس نة 
هناية خالل الربع التايل ل –إن وجد  –وتبني فيم أس باب أي خالل أو احنراف عن اخلطة 

 الس نة املالية املعنية .

   مادة اسرتشاديم 

 املادة الثالثة والامثنون: 

أحصاب  مع العالقة لتنامي ومكتوبة واحضة وإجراءات س ياسات واع اإلدارة جملس ع ى

 :ييل ما – خاصة بصفة – تتضمن أن ع ى حقوقهؤ  وحفظ حاميهتؤ هبدف املصاحل

حتمهيا  أو األنامة تقررها الم حبقوقهؤ اإلخالل عند املصاحل أحصاب تعويض كيفية (1

 .العقود

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

 املتعلقة املعلومات رسية ع ى واحملافاة واملوّردين العمالء مع جيدة عالقات بناء كيفية (3

 .هبؤ

املهنية  املعايري مع تتوافق حبي  الرشكة يف والعاملني للمديرين املهين السلوك قواعد (4

 جملس يضع أن ع ى املصاحل  أحصاب وبني بيهنؤ العالقة وتناؤ السلمية واألخالقية

 .هبا والالزتام دالقواع هذه تطبيق مراقبة اإلدارة آليات

 .للرشكة الاجامتعية املسامهة (5

وفقاً  جيري العالقة ذوي واألطراف اإلدارة جملس أعضاء مع الرشكة تعامل أن تأكيد (6

 .تفضيل أو متيزي أي دون من املصاحل أحصاب مع املتبعة واألحاكم للرشوط

أداء  من ميكهّنؤ حنو ع ى بأنشطهتؤ املتعلقة املعلومات ع ى املصاحل أحصاب حصول (7

 وسش ل املناسب الوقب ويف واكفية حصي ة املعلومات تكل تكون أن ع ى مهامهؤ 

 .منتاؤ

 .ال يزي وعدم واملساواة العداةل ملبادئ وفقاً  الرشكة يف العاملني معامةل (8

   مادة اسرتشاديم 

 مادة اسرتشاديم    املادة اخلامسة والامثنون: 
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 رمق املادة والفقرة وفقاً لالحئة حومكة الرشاكت
طبق 

 جزئيا

مل 

 يطبق
 أس باب عدم التطبيق

ع ى أن تتضمن  الرشكة  يف للعاملني واألداء املشاركة وحتفزي تطوير برامج الرشكة تضع

 بصفة خاصة ما ييل:

الرشكة  يف العاملني آراء إىل لالس امت  متخصصة معل ورش عقد أو جلان تشكيل (1

 .املهمة القرارات حمل واملواوعات املسائل يف ومناقش هتؤ

التقاعد   وبرامج حتققها الم األرابح من نصيباً  أو الرشكة يف أسهامً  العاملني منح برامج (2

 .الربامج تكل ع ى لإلنفاق مس تقل صندوق سوتأسي

 .الرشكة يف للعاملني اجامتعية مؤسسات إنشاء  (3

 املادة السابعة والامثنون: 

 إقامة تكفل س ياسة – اإلدارة جملس من اقرتاح ع ى بناءً  – العادية العامة امجلعية تضع

 األواا  تطوير بغرض حتقيقها؛ إىل اجمل ع يصبو الم واألهداف أهدافها التوازن بني

 .للمط ع الاجامتعية والاقتصادية

   مادة اسرتشاديم 

 املادة الثالثة والتسعون:

 يلزتم جملس اإلدارة مبا ييل: -أ

( بيان التفاصيل الالزمة سشأن املاكفآت والتعويضات املدفوعة ل ل ممن ييل ع ى 4فقرة 

 حدة:

 اإلدارة.أعضاء جملس  -أ

مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أع ى املاكفآت من الرشكة ع ى أن يكون من  -ب

 مضهنؤ الرئيس التنفيذي واملدير املايل.

 أعضاء اللجان. -ج

  

مت تطبيق الفقرة أ  ج 

 ومل تطبق الفقرة ب 

ألهنا مادة اسرتشادية 

 م1/1/2020حىت : 

 

 

 

 وتوارخيها وأس باهباطل املسامهني عدد طلبات الرشكة لس
 

 اس باب الطلب اترخي الطلب املسامهنيطلبات الرشكة لسطل  عدد

 التاسعة والثالثون  عاديةال عامةالعية امجل  م15/04/2018 1

 م2017رصف ارابح النصل الثاين لعام  م17/04/2018 2

 م2018رصف أرابح النصل األول من عام  م17/10/2018 3
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 ا 37ا 

 

 األرابحس ياسة توزيع 

األخرى ع ى الوجم  لتاكليلمن الناام األسايس للرشكة يمت توزيع األرابح الصافية بعد خصؤ مجيع املرصوفات العمومية وا 48طبقاً للامدة 

 :التايل

من األرابح الصافية لتكوين احتياطي ناايم وجيوز للطمعية العامة العادية وقل هذا التطنيب مىت ما بلغ  %10جتنيب  (1

 .نصل رأس املالي املذكور الاحتياط

 من رأس املال املدفو . %5للمسامهني تعادل  ةيوز  البايق بعد ذكل دفع (2

 .من البايق 10إلدارة بواقع %ماكفأة أعضاء جملس ا خيصص (3

 .ز  البايق كحصة إاافية للمسامهنييو  (4

للسهؤ وذكل من صايف األرابح الس نوية بعد خصؤ الزاكة  رايل (2)من رأس املال أي بواقع  %20 م بواقع2017مت توزيع أرابح عام 

س املال من رأ %5( هلةل للسهؤ الواحد بنس بة 0.50م مقدارها )2018الرشعية كام قامب الرشكة بتوزيع أرابح نصل س نوية للعام 

( حصة إاافية %12.50ثل )( رايل للسهؤ الواحد مت 1.25. ويقرتح جملس اإلدارة توزيع أرابح مقدرها )م00/00/2018وذكل بتارخي 

 ( من رأس املال املدفو .%20م ليصبح إجاميل املوز  )2017ابح عن أر

 

 

 اقرتاح توزيع األرابح

 رايل92.281م والم بلغب 31/12/2018يقرتح جملس اإلدارة التوصية للطمعية العامة بتوزيع األرابح الصافية الم حققهتا الرشكة يف 

 نحو التايل :ل من الناام األسايس للرشكة يمت توزيع األرابح بعد خصؤ املرصوفات وجتنيب الزاكة الرشعية ع ى ا 48وحسب املادة 

 رايل سعودي توزيع األرابح

 92.281 عيةالرحب الصايف للس نة بعد خصؤ الزاكة الرش 

 (78.750) من رأس املال املدفو  %5ختصؤ حصة أوىل للمسامهني بواقع 

 13.531 الرصيد

 832.849 تضاف األرابح املدورة

 846.380 الرصيد

 (78.750) من رأس املال املدفو  %5 ختصؤ حصة إاافية بواقع

 767.630 الرصيد يرحل للعام القادم

 

 م2018بيان التوزيع ألرابح 

 

 اإلجاميل املبلغ )رايل/سهؤ( النس بة البند

 78.750.000 0.50 % 5 النصل األول

 78.750.000 0.50  %5 النصل الثاين

 157.500.000 1 %10 اإلجاميل
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 ا 38ا 

 

 

 مقرتحات جملس اإلدارة
شاايئة هللا  ) الاجامت  األول ( الم ساا تعقد مب  األربعونيرساا جملس إدارة  ركة إمسنب ينبع دعوة السااادة املسااامهني حلضااور اجامت  امجلعية العمومية العادية 

 .)حسب تقومي أم القرى(  مببىن اإلدارة العامة للرشكة جبدة  م2019يونيو 10ها املوافق 1440 شوال 7  ثننيمساء يوم األ 6.30الساعة 

 وذكل للتصويب ع ى بنود جدول األعامل التالية :   

 م. )مرفق( 31/12/2018التصويب ع ى تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل املنهتيي  يف  .1

 م. )مرفق( 2018 / 12 /31املنهتية يف التصويب ع ى القوامئ املالية عن الس نة املالية  .2

 م. )مرفق( 31/12/2018التصويب ع ى تقرير مراقب احلساابت حول القوامئ املالية للعام املايل املنهتيي يف  .3

ملالية االتصويب ع ى تعيني مراجع  احلساابت للرشكة من بني املرحشني بناء ع ى توصية جلنة املراجعة  وذكل لفحص ومراجعة وتدقيق القوامئ  .4

 . )مرفق( .م وحتديد أتعابم2020م والربع الاول من العام املايل 9201للربع االثاين والثال  والرابع والس نوي من العام املايل 

من رأس املال  % 50( رايل للسهؤ وبنس بة  50 م بواقع  )2018التصويب ع ى توصية جملس اإلدارة برصف أرابح عن النصل الثاين لعاام  .5

رايل ع ى أن تكاون أحاقية األرابح ملاليك الاسهؤ يوم انعقاد امجلعية العمومية واملسجلني سسجالت الرشكة يف مركز 78750000بإجاميل مبلغ 

م الحقاً ) 2018 مالايدا  بهناية اثين يوم تداول ييل الاجامت     مع العمل بأنم سوف يمت اإلعالن عن اترخي رصف أرابح النصل الثاين من عا

 مرفق ( .

م 04/11/2018م بتارخي 2018أرابح نصل س نوية عن النصل األول لعام  % 5( رايل وبنس بة 0.50التصويب ع ى ما مت رصفم  ) .6

 رايل.78750000بإجاميل مبلغ 

( مائتان ألل رايل 200.000)   ( مليوانن ومائتا ألل رايل ماكفأة ألعضاء جملس الادارة بواقع 2.200.000التصويب ع ى رصف مبلغ ) .7

 م .) مرفق ( .31/12/2018ل ل عضو وذكل عن العام املايل املنهتيي يف 

 م.31/12/2018التصويب ع ى إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنهتيي  يف  .8

م وفقاً للضوابط واإلجراءات 2019ام املايل التصويب ع ى تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرابح مرحلية سش ل نصل س نوي أو ربع س نوي عن الع .9

 .التناميية الصادرة تنفيذاً لناام الرشاكت اخلاصة ابلرشاكت املسامهة املدرجة . )مرفق( 

التصويب ع ى اشرتاك لرئيس جملس إدارة  ركة امسنب ينبع صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن مشعل آل سعود يف معل منافس للرشكة  .10

 .) مرفق ( . لعضوية جملس إدارة  ركة أمسنب املدينة أسم برت وذكل 
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