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مل يكن عام 2017 ك�شابقه من الأعوام التي م�شت، بل كان عامًا مليئًا 
بالتحديات الكبرية واملنعطفات ال�شعبة التي مرت بها اإقت�شادات املنطقة 
على  مبا�شر  ب�شكل  اأثرت  والتي  والعاملية  الإقليمية  الأو�شاع  ب�شبب  عمومًا، 
جممل الأن�شطة التجارية وال�شناعية واخلدمية، ومل يكن اإقت�شادنا الوطني 
يف مناأى عن هذة التقلبات، وكما عودتنا دائمًا اأ�شمنت الق�شيم باأن تكون 
اأي �شدمات قد  واإمت�شا�س  بالأ�شواق  التي متر  التقلبات  م�شتعده ملثل هذة 
الإقت�شادية،  الدورة  لطبيعة  نظرًا  املناف�شة  وحدة  الطلب  تباطوؤ  تنجم عن 
حيث اإ�شتعدت ال�شركة بخطة اإ�شتباقية تتما�شى مع املتغريات وتوؤكد جاهزيتنا 
الإدارية والفنية واملالية للتعامل مع املعطيات والإ�شتحقاقات اجلديدة، وفق 
ما تتطلبه املرحلة ل�شمان اإ�شتمرار دوران عجلة الإنتاج وتلبية حاجة الأ�شواق 
ور�شى عمالئنا، والتكيف باأف�شل الطرق مع اأي متغرياٍت جديدة على هيكلة 

التكاليف مقارنة بالعام ال�شابق 2016م.

 حيث ر�شدنا بوادر اإ�شارات تباطوؤ الطلب وزيادة العر�س واإرتفاع خمزون 
الكلنكر ومواد البناء املكملة نظرًا ملا ي�شهده قطاع الت�شييد والبناء من تقلبات 
ويف ظل تراجع حجم امل�شاريع الإن�شائية اجلديدة والتي تعترب الرئة التي يتنف�س 
من خاللها قطاع �شناعة الأ�شمنت ال�شعودي، وهو ما ننظر اإليه على اأنه نتيجة 
طبيعية موؤقتة للمرحلة التي متر بها اململكة بعد البدء يف  تنفيذ برنامج التحول 
الوطني ومواكبة لروؤية اململكة 2030، ويف ظل حر�س الدولة وجهودها الرامية 
اىل تعزيز مقومات الإقت�شاد الوطني واإطالق حزمة من امل�شاريع التنموية 
واخلدمية التي حملتها املوازنة املالية للعام اجلاري 2018، والتي عززت الأمل 
يف رفع �شقف الإنفاق للتما�شى مع م�شتوى الطموحات املن�شودة بغية حت�شني 
معدلت الرخاء والإزدهار للمملكة واملواطن ال�شعودي ومع ذلك نظل حذرين 
من ما قد يخفيه عام 2018 من �شغوط ا�شافية على قطاع الأ�شمنت، ول 
نن�شى يف هذه العجالة، اأن ننوه باإلتزامنا التام يف اأ�شمنت الق�شيم وحر�شنا 
على امل�شي قدمًا يف التوجهات العامة للدولة من خالل تنفيذ برامج التوطني، 
واإ�شتقطاب الكفاءات الوطنية املوؤهلة والعمل على تطوير الكوادر ال�شعودية، 

اإ�شافة اإىل اإ�شتمرار دعمنا لربامج امل�شوؤولية املجتمعية.

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  لأرفع  ال�شانحة  الفر�شة  هذه  اأغتنم  اأن  وي�شرين 
والتقدير ملقام �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز ، 
وويل عهده الأمني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
-حفظهم اهلل-، واحلكومة الر�شيدة، على جهودهم وحر�شهم الدائم على 
دعم امل�شرية القت�شادية والتنموية مببادرات جديدة لتحفيز جميع قطاعات 
ن�شبة  رفع  على  واحلر�س  التحديد  وجه  على  ال�شناعي  والقطاع  الأعمال 
املحتوى املحلي ونقل املعرفة وتوطني التقنية خللق املزيد من الفر�س لأبناء 
هذا الوطن، والتي كان اخرها اإعتماد مبلغ يفوق الثمانني مليار ريال لتنفيذ 
خطة حتفيز القطاع اخلا�س، وتعزيز القدرات التناف�شية لعدد من �شرائح 
الإقت�شاد الوطني، وتطوير منتجاته، اإىل جانب حت�شني بيئة الأعمال التجارية 
ل�شاحب  ب�شكرنا  نتوجه  كما  اأهدافها،  حتقق  ان  ناأمل  والتي  والإ�شتثمارية 
ال�شمو امللكي الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة الق�شيم، واإىل �شمو نائبه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن تركي 
بن في�شل بن تركي بن عبدالعزيز - حفظهم اهلل-، على حر�شهم الدائم يف 
تذليل املعوقات التي تواجه قطاع الأعمال باملنطقة، وو�شع الت�شهيالت الالزمة 
جلذب الإ�شتثمارات والإ�شتفادة من املقومات واملزايا التي تتمتع بها املنطقة 

والتي جتعلها يف مركز تناف�شي كبري على م�شتوى اململكة. 

كافة  بذلها  التي  املباركة  اجلهود  كل  عاليًا  وُنثمن  ُنقيم  اخلتام  ويف 
من�شوبي ال�شركة والذين كان لهم الف�شل الأول- بعد اهلل �شبحانه وتعاىل- 
يف �شنع النجاحات التي حققتها ال�شركة وال�شكر مو�شول لزمالئي اأع�شاء 
اأهداف ال�شركة، ونوؤكد ان  جمل�س الإدارة على جهودهم املخل�شة لتحقيق 
العمل جاٍر على الإرتقاء باملخرجات واملزيد من التح�شني مبا يلبي طموحات 
العالقة  اأ�شحاب  وجميع  وم�شاهميها  وعمالئها  الق�شيم  اأ�شمنت  من�شوبي 

والإرتباط... واهلل املوفق.

رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�ملهند�س عبد�هلل بن عبد�للطيف �ل�سيف

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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اأ�شمنـــت الق�شيم من اأبرز ال�شـــركات الوطنية امل�شاهمة يف اململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة، تاأ�ش�شـــت  يف اخلام�س ع�شر من �شهـــر �شعبان عام 
1396هـ املوافـــق احلادي ع�شر من �شهر اأغ�شط�س 1976م، ويقع مقرها 
الرئي�س و م�شنعها يف مدينة بريدة، حا�شرة منطقة الق�شيم ومركزها 
الإداري، و قد حافظت على ت�شنيفها لعدة عقود م�شت �شمن اأكرب 100 
�شركـــة يف اململكة، حيث حققت اإجنازات ملمو�شـــة طوال العقود الأربعة 
املا�شية، ج�شـــدت اأروع �شور النجـــاح لقطاع الأعمال وقـــدرة ال�شناعة 
الوطنية على الإ�شهام الفاعل يف م�شرية البناء والتنمية، باإعتباره ال�شريك 
الإ�شرتاتيجي للقطاع العام يف تنفيذ اخلطط الإقت�شادية، وامل�شي قدمًا 
نحـــو حتقيق الأهداف العظيمة والغايات الكربى، التي يتطلع اإليها اأبناء 

هذا الوطن املعطاء، ومبا يلبي الطموحات املن�شودة لقيادتنا احلكيمة.
و لل�شركـــة روؤيتهـــا ور�شالتهـــا وقيمهـــا، التـــي تركـــز علـــى العمالء 
وامل�شتثمريـــن واملوردين والعاملني وتـــويل عنايتها للبيئة احلا�شنة، وفق 
اأ�ش�ـــس را�شخة ومعايري ثابتة، تر�شـــم ال�شركة �شيا�شاتها واإ�شرتاتيجيتها 
العامـــة، وخططهـــا التطويرية امل�شتمرة، وحتر�س علـــى تنفيذها باأعلى 

م�شتويات اجلودة.
و يرتكز ن�شاط ال�شركة يف �شناعة واإنتاج الأ�شمنت بنوعيات خمتلفة، 
وفقًا لأعلى املوا�شفـــات القيا�شية العاملية، والعمل على توفري اإحتياجات 
الأ�شواق،  وهي )اأ�شمنت بورتالندي عادي، واأ�شمنت بورتالندي مقاوم، 
واأ�شمنـــت الت�شطيب، والأ�شمنـــت البورتالندي البـــوزولين(، وتعتمد يف 
عملياتها الإنتاجية ب�شورة اأ�شا�شية على املوارد الطبيعية والرثوة املعدنية 
املتوفرة  حمليًا، اإ�شافة اإىل قيام ال�شركة بالأعمال والأن�شطة ذات العالقة 
املبا�شرة وغري املبا�شرة بالغر�س الأ�شا�شي من ن�شاطها، كالت�شويق والبيع 
وغريهـــا من الأن�شطة التجارية التي ت�شمن حتقيق الإ�شتقرار يف ال�شوق 

املحلي واإ�شتمرار امل�شاريع التنموية. 

من نحن؟؟
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روؤيتنا
الق�شيـــم  اأ�شمنـــت  تتبـــواأ  اأن 
مكانتهـــا ك�شركة قائـــدة ورائدة 
يف اإنتاج الأ�شمنت ومواد البناء، 
ومتميزه برتكيزها على العميل، 
وجودة اإنتاجهـــا واأف�شل اأ�شاليب 

الت�شغيل.

ر�شالتنا
املثابـــرة بثبات علـــى اإنتاج اأجود 
واأعلى اأ�شنـــاف الأ�شمنت ومواد 
البنـــاء، باأكـــرث الطـــرق كفـــاءة 
اإ�شافـــة  البيئـــة،  مـــع  و�شداقـــة 
لأ�شحـــاب  القيمـــة  تعظيـــم  اإىل 

امل�شلحة.

العميل: 
الرتكيز على خدمة العميل وحتقيق 

اأعلى فائدة له ،من خالل توفري 
منتج عايل اجلودة باأ�شعار تناف�شية 

وتوفري الدعم الفني.

قيمنا

البيئة: 
العمل �شمن اأعلى املعايري البيئية، 

وتطوير اأنظمة عمل ت�شاهم يف 
اإ�شتمرار احلفاظ على البيئة.

املورد: 
اإيجاد عالقة عمل طويلة 

الأجل بني ال�شركة واملورد، 
مبنية على الثقة وتوازن 

امل�شالح.

املجتمع: 
اإثراء املكانة الإجتماعية لل�شركة، 
من خالل تطوير القوى العاملة 
الوطنية وامل�شاهمة يف خدمة 

وتنمية املجتمع.

العامل: 
توفري بيئة عمل اآمنة وتناف�شية 

عالية املهنية، ت�شاهم يف 
جذب الكفاءات واملحافظة 

عليها.

امل�شتثمر: 
املحافظة على حقوق 

امل�شاهمني، وتعظيم العائد 
على الإ�شتثمار.
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�لأ�سمنت �لبورتالندي �لعادي:

يتم اإنتـــاج هـــذا النوع مـــن الأ�شمنت 
رقـــم الأوروبيـــة  املوا�شفـــات  ح�شـــب 

والتـــي متثـــل    )EN:a197a-a2011a aCEM I a42a a5R(  
اأحـــدث موا�شفـــة اأوروبيـــة لالأ�شمنـــت البورتالندى 

العـــادى، حيـــث يت�شـــم باجلـــودة التى تلبـــي اإحتياجـــات وتطلعات 
عمالئنا، ويتميز بالآتي:

ثباتية جودة املنتج -
تطور �شريع للقوة خالل الأيام الأوىل لل�شب. -
اإنبعاث حراري اأقل. -
- Longer Retention of Slump تاأخري زمن الركود
- Better Workability قابلية عالية للتعامل مع اخلر�شانة
-  Better نعومة �شطح اخلر�شانة بعد ال�شب وتقليل الت�شققات

Surface Finishing

قدرة اأعلى للتجان�س مع البح�س والرمل. -

�أ�سمنت بورتالندي مقاوم:

يتـــم اإنتـــاج هـــذا النوع مـــن الأ�شمنت 
وفقًا للموا�شفـــة رقم )SSA-a570a/a1992(حيث 
يتميز   هذا املنتج عن بقية الأنواع الأخرى 

مـــن الأ�شمنت، بتدين ن�شبة حمتوى األومينات 
ثالثي الكال�شيوم C3A امل�شوؤولة عن التفاعل مع اأيونات الكربيتات 
املوجودة يف الرتبة اأو املياه، والتي ت�شبب متدد اخلر�شانة وحدوث 

الت�شققات بها.

�أ�سمنت �لت�سطيب:

وهو اأحد املنتجـــات املبتكرة لأ�شمنت 
الق�شيـــم الـــذي مت اإنتاجـــه بعـــد اإجـــراء 
العديـــد مـــن الدرا�شـــات والتجـــارب التي 

اأثبتـــت اأنه الأ�شمنت الأن�شـــب لأعمال )الت�شطيبات 
- الليا�شـــة - البـــالط - �شـــب الأر�شيـــات(  ويتـــم اإنتاجـــه وفق 
EN:a197a-a2011a aCEM II/B-L a32a( وميتاز  a5R(  املوا�شفـــات الأوروبية رقم
هـــذا النـــوع من الأ�شمنـــت بقابلية عاليـــة و�شهولة فـــى التعامل 
مـــع اخلر�شانـــة امل�شنوعـــة بهـــذا النوع كمـــا ميتـــاز باإنخفا�س 
الإنبعـــاث احلرارى وقلة الت�شققات وخا�شة فى اأعمال الليا�شة.

�لأ�سمنت �لبورتالندي 
�لبوزولين:

وهو اأحد املنتجات احلديثة لأ�شمنت 
الق�شيـــم، والـــذي مت اإنتاجـــه يف نهايـــة 
2016 م، ح�شـــب املوا�شفـــات الأمريكية 

Type IP ASTM C a595 وميتـــاز هـــذا النـــوع مـــن 

الأ�شمنـــت باأنـــه يقلل من نفاذيـــة اخلر�شانة فتكـــون اأكرث كثافة، 
ويزيد من املقاومة لأمالح الكربيتات ب�شكل معتدل، ويح�شن من 
قابلية اخلر�شانة للت�شغيل مع انخفا�س حرارة الإماهة، كما يزيد 

من مقاومة اخلر�شانة للتاأثر من التفاعالت مع الركام الن�شط.
و ميكـــن اأن ي�شتخدم بديـــاًل عن الأ�شمنت املقـــاوم لأمالح 
الكربيتـــات يف ال�شبـــات اخلر�شانيـــة حتـــت الأر�ـــس، وامليـــاه 

املاحلة، واملن�شاآت البحرية.

ن�شاطنـــــــــا
�شناعـــة واإنتاج الأ�شمنت وت�شويقـــه وبيعه بنوعيات وموا�شفات خمتلفة، مبا يلبي اإحتياجات ال�شـــوق، والقيام بجميع الأعمال ذات 

العالقة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة لتحقيق هذا الغر�س، وت�شمل املنتجات التي تقوم اأ�شمنت الق�شيم باإنتاجها مايلي:
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الإداريـــة الق�شيم  املناطـــق  اإحـــدى  هـــي 
باململكـــة العربية ال�شعودية، ومقر 
اإمارتهـــا مدينـــة بريـــدة، وتقع يف 
و�شـــط اململكـــة �شمن ه�شبـــة جند التـــي ت�شمل مناطـــق الريا�س 
والق�شيـــم وحائل، مما جعلها حتتل موقعـــًا ا�شرتاتيجيًا مرموقا، 
من حيث التجارة والزراعة وال�شكان، وتبلغ م�شاحتها70 األف كيلو 
مرٍت مربع  وهي متثل ما ن�شبته 1،3%  من اإجمايل م�شاحة اململكة، 
وبح�شـــب اآخر الإح�شاءات فقـــد بلغ عدد �شكانهـــا 1.387.996 
ن�شمـــة حتى منت�شف عـــام 2016م، وتتكون مـــن ع�شر حمافظات 
هي )عنيزة، املذنـــب، الر�س، البكريية، البدائع، ريا�س اخلرباء، 
الأ�شيـــاح، عيـــون اجلـــواء، ال�شما�شيـــة والنبهانيـــة(، اإ�شافة اإىل 
�شتـــة مراكز وهـــي )الب�شر، دخنـــة، �شرية، عقلـــة ال�شقور، قبة 

والقوارة(.
وترتبـــط منطقـــة الق�شيم مبناطـــق الريا�س واملدينـــة املنورة 
وحائل، ب�شبكة من الطـــرق الربية ال�شريعة عالية اجلودة، كما اأن 
بها مطار الأمري نايف بـــن عبدالعزيز الدويل تنطلق منه رحالت 
دوليـــة مبا�شرة اإىل عدد من بلدان العامل، كذلك مير عرب منطقة 
الق�شيـــم، قطار ال�شمال الذي ي�شل اإىل منطقة الريا�س ومن  ثم 
اإىل املنطقـــة ال�شرقيـــة، ومناخ الق�شيم حار �شيفـــًا وبارد ممطر 
يف ال�شتـــاء، وتتميز املنطقة بخ�شوبـــة تربتها واأرا�شيها ال�شاحلة 
لزراعـــة  اأنـــواع  خمتلفة مـــن املحا�شيـــل  والنباتـــات، وتوجد بها 

اأكـــرب مزارع النخيل يف العامل، واإىل جانـــب ميزتها الزراعية فاإن 
املنطقـــة غنية مبواردهـــا الطبيعية مـــن املياه اجلوفيـــة والرثوات 
املعدنيـــة، حيث توجد كميات �شخمة مـــن احلجر اجلريي وحجر 
البوك�شيت ب�شمال �شرق املنطقة، مل يتم ا�شتغاللها حتى الآن، كما 
يتوفـــر الذهب مبنجم ال�شخيـــريات، وتنح�شـــر التنمية املعدنية 
بالق�شيم حاليـًا، يف قطاع املعادن الالفلزية، وت�شتمل الروا�شب يف 
املنطقـــة على امللح والكاولني )الطفـــل ال�شيني( واجلب�س )ورمبا 
ال�شليكون( وكذلك ال�شخور اجلوفية القاعدية والرخام امل�شتعمل 
يف تزيني املباين، وهذه الروا�شب هي الأ�شا�س لل�شناعات احلالية 

يف الأ�شمنت والبالط باملنطقة.

70 األف كم2

1.387.996 ن�شمة

• املياه اجلوفية. 
• الأرا�شي الزراعية. 

• املعادن. )الذهب - الفو�شفات..اإلخ( 
• الرثوات الب�شرية

م�ساحة

�ل�سكان

�لرثو�ت

�لق�سيم
ملحة عن منطقة �لق�سيم



مجلس اإلدارة 
واللجان التابعة له

الفصل األول
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�لف�سل �لأول: جمل�س �لإد�رة و�للجان �لتابعة له

اأع�شاء جمل�س الإدارة

�لأ�ستاذ/ عبد�هلل بن علي �لعجاجي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد�هلل بن عبد�للطيف �ل�سيف 
رئي�س جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

�لدكتور/ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لربيدي
ع�شو جمل�س الإدارة

�لأ�ستاذ/ عبد�لعزيز بن �سيف �ل�سيف
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد�ملجيد بن �إبر�هيم �ل�سلطان
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عبد �لعزيز بن عبد�هلل �لزيد
ع�شو جمل�س الإدارة

�لدكتور/ �أحمد بن عبد�هلل �لكبري
ع�شو جمل�س الإدارة

�ملهند�س/ عمر بن عبد�هلل �لعمر
ع�شو جمل�س الإدارة - الرئي�س التنفيذي

�لأ�ستاذ/ �سعد بن �إبر�هيم �مل�سوح
ع�شو جمل�س الإدارة
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�أوًل: جمل�س �لإد�رة
تكوين وت�سنيف جمل�س �لإد�رة: �أ. 

يتكون جمل�س اإدارة ال�شركة املنتخب من ت�شعة )9( اأع�شاء، ويبنينّ اجلدول التايل ت�شنيف اأع�شاء املجل�س الأ�شا�شية:

��سم �لع�سوم
ت�سنيف �لع�سوية

م�ستقلغري تنفيذيتنفيذي
√  م. عبداهلل بن عبد اللطيف ال�شيف )رئي�س جمل�س الإدارة(1

  √ اأ. عبداهلل بن علي العجاجي )املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد - نائب رئي�س املجل�س(2
√د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي )�شندوق ال�شتثمارات العامة(3

√ اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف )املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية(٤

√م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان 5

√م. عبد العزيز بن عبداهلل الزيد6

√اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح7

√ د. اأحمد بن عبداهلل الكبري8

√م. عمر بن عبداهلل العمر )الرئي�س التنفيذي(9

* نظـــرًا لتقاعد ممثـــل املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية يف جمل�س اإ�شمنت الق�شيم الأ�شتـــاذ عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف فقد عينت املوؤ�ش�شة 
الأ�شتاذ عادل بن حممد اخلرا�شي ممثاًل بدياًل له.



وظائف �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �حلالية و�ل�سابقة وموؤهالتهم وخرب�تهم. ب. 

�ملوؤهالت و�خلرب�ت�لوظيفة �ل�سابقة �لوظيفة �حلالية ��سم �لع�سو

م.  عبداهلل بن عبد اللطيف ال�شيف
رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي لل�شركة متقاعد
ال�شعودية للمختربات

حا�شـــل على درجة املاج�شتـــري يف الهند�شـــة ال�شناعية، بـــداأ حياته العملية 
كمحا�شر اأكادميي يف اجلامعة، ثم تدرج يف العديد من املنا�شب القيادية يف 
قطاعـــات خمتلفة، �شغل خاللها ع�شوية عدد من جمال�س الإدارات والهيئات 
و�شـــركات حكومية وخا�شة، ي�شغـــل من�شب رئي�س جمل�ـــس الإدارة يف �شركة 

اأ�شمنت الق�شيم منذ عام 2010م.

اأ.  عبداهلل بن علي العجاجي 
املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد - نائب الرئي�س 

نائب املحافظ ل�شوؤون ع�شو جمل�س ال�شورى
املتقاعدين باملوؤ�ش�شة 

العامة للتقاعد

حا�شـــل علـــى درجـــة املاج�شتـــري يف القانـــون، عمـــل يف جمـــال الإ�شت�شارات 
القانونيـــة لأكـــرث من ع�شـــر �شنـــوات، اأنتقـــل بعدها للعمـــل كمدير لـــالإدارة 
القانونيـــة لـــدى املوؤ�ش�شة العامة للتقاعـــد ، ثم �شغل من�شـــب نائب املحافظ 

ل�شوؤون املتقاعدين.

د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي
�شندوق ال�شتثمارات العامة

اأ�شتاذ الإدارة وال�شلوك 
التنظيمي / ق�شم اإدارة الأعمال 

/ كلية القت�شاد والإدارة / 
جامعة الق�شيم

اأ�شتاذ الإدارة وال�شلوك 
التنظيمي / ق�شم اإدارة 

الأعمال / كلية القت�شاد 
والإدارة / جامعة الق�شيم

حا�شـــل على درجـــة الدكتـــوراه يف اإدارة الأعمال من اململكـــة املتحدة، ع�شو 
هيئـــة التدري�س واأ�شتاذ الإدارة وال�شلوك التنظيمي يف جامعة الق�شيم، عمل 
يف عدد من الهيئات الأكادميية والبحثية والإ�شت�شارية، ن�شرت له العديد من 

الكتب والأبحاث يف جمالت الإدارة املختلفة.

اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف
املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.

مدير عام مكتب التاأمينات متقاعد
الجتماعية مبنطقة 

الريا�س

حا�شل على درجة املاج�شتري يف الإدارة من الوليات املتحدة الأمريكية، تقلد 
عـــدد من املنا�شب القيادية يف املوؤ�ش�شة العامـــة للتاأمينات الإجتماعية، حتى 

�شغل من�شب مدير عام مكتب التاأمينات الإجتماعية مبنطقة الريا�س.

الرئي�س التنفيذي ل�شركة احتاد م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان 
الأخوة للتنمية

الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
احتاد الأخوة للتنمية

حا�شل على درجة البكالوريو�س يف الهند�شة، تدرج مهنيًا يف العمل امل�شريف 
والإ�شتثمار، حتى اأنتقل للعمل يف جمال الأعمال احلرة والإ�شتثمارات اخلا�شة.

م�شاعد املحافظ لالإ�شتثمار متقاعدم.  عبد العزيز بن عبداهلل الزيد
لدى املوؤ�ش�شة العامة 
للتاأمينات الإجتماعية.

حا�شـــل علـــى درجـــة البكالوريو�ـــس يف الهند�شـــة املدنيـــة، تقلـــد العديد من 
املنا�شـــب القياديـــة يف عدد من ال�شـــركات ال�شناعية الكـــربى، �شغل بعدها 
ع�شوية العديد من جمال�س الإدارة يف �شركات وهيئات حكومية مثل ال�شركة 
ال�شعوديـــة لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(، و�شركة اأ�شمنت الق�شيم، لي�شغل 
بعدهـــا من�شب م�شاعد املحافظ لالإ�شتثمار لـــدى املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

الإجتماعية.

م�شت�شار اإداري وقائم مبهام اأ.  �شعد بن ابراهيم امل�شوح
الرئي�س التنفيذي ل�شركة احتاد 

اخلليج لالأغذية

الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
احتاد اخلليج لالأغذية

حا�شـــل علـــى درجـــة البكالوريو�ـــس يف الإدارة ال�شناعية، تقلـــد العديد من 
املنا�شـــب القيادية لدى �شنـــدوق التنمية ال�شناعية ال�شعـــودي، اخرها كان 
رئي�س فريق اقرا�س ورئي�س الفريق امل�شوؤول عن تا�شي�س برنامج كفالة، اأنتقل 
بعدها لي�شغـــل من�شب الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإحتاد اخلليج لالأغذية منذ 

قرابة اخلم�شة ع�شر عامًا. 

الع�شو املنتدب لل�شركة العقارية د.  اأحمد بن عبداهلل الكبري
للتنمية

م�شرف على اإدارة 
ال�شتثمار والأوقاف / 

جامعة الأمرية نورة

حا�شـــل على درجـــة الدكتوراه يف القيـــادة، منخرط يف العمـــل الإكادميي يف 
اجلامعـــات ال�شعودية، �شغل العديد من املنا�شب القيادية يف كربى ال�شركات 
والهيئـــات احلكوميـــة واخلا�شة، عمل يف املجال الإ�شت�شـــاري وتقدمي احللول 

لعدد من الوزارات وال�شناديق احلكومية املختلفة.

املدير العام ل�شركة اأ�شمنت الرئي�س التنفيذيم. عمر بن عبداهلل العمر 
الق�شيم

حا�شـــل علـــى درجـــة املاج�شتـــري يف الهند�شـــة ال�شناعية، تقلـــد العديد من 
املنا�شـــب القياديـــة لـــدى �شنـــدوق التنميـــة ال�شناعيـــة ال�شعـــودي، اخرها 
رئي�ـــس فريـــق اقرا�ـــس، ثـــم اأنتقـــل للعمـــل يف جمـــال ال�شلـــع الإ�شتهالكيـــة 
�شريعـــة احلركـــة )�شركـــة بيب�شكـــو العامليـــة(، م�شاعـــد مدير عـــام ورئي�س 
مـــايل تنفيـــذي ملجموعـــة اجلميـــح للمرطبـــات و�شناعـــة العلـــب، ومـــن ثم 
اأنتقـــل للعمـــل كمدير عام لأ�شمنـــت الق�شيم عام 2006 ثـــم رئي�س تنفيذي.
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�لف�سل �لأول: جمل�س �لإد�رة و�للجان �لتابعة له



وظائف �ع�ساء �للجان �حلالية و�ل�سابقة وموؤهالتهم وخرب�تهم. ج. 
�ملوؤهالت و�خلرب�ت�لوظيفة �ل�سابقة �لوظيفة �حلالية ��سم �لع�سو

اأ. فوزي بن اإبراهيم احلبينّب
ع�شو جلنة املراجعة من خارج 

املجل�س

رئي�س املراجعة الداخلية متقاعد
لإعادة الهيكلة

حا�شـــل على درجة البكالوريو�س حما�شبة- جامعـــة امللك عبدالعزيز، اإ�شافة  -
لإجتيازه اختبار الزمالة الأمريكية للمحا�شبني القانونيني  CPA، اإ�شت�شاري 
مايل مرخ�س من وزارة التجارة والإ�شتثمار، تقلد عدد من املنا�شب القيادية 
يف عدد من امل�شارف و�شركات التدقيق الدولية، اأنتقل بعدها رئي�شًا للمراجعة 

الداخلية يف هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية ملدة 12 عامًا. 

اأ. عبدالعزيز نا�شر العقيل
ع�شو جلنة املراجعة من خارج 

املجل�س

ق�شم عمليات الإ�شتثمار- 
�شندوق الإ�شتثمارات العامه

ق�شم عمليات الإ�شتثمار- 
�شندوق الإ�شتثمارات العامه

حا�شل على درجة املاج�شتري يف الإدارة املالية واملحا�شبية من اململكة املتحدة،  -
تقلـــد العديد مـــن املنا�شب القيادية حتـــى اأنتقل منذ العـــام 2012م للعمل يف 

�شندوق الإ�شتثمارات العامة.

وظائف �لإد�رة �لتنفيذية �حلالية و�ل�سابقة وموؤهالتهم وخرب�تهم. د. 
�ملوؤهالت و�خلرب�ت�لوظيفة �ل�سابقة �لوظيفة �حلالية ��سم �لع�سو

حا�شـــل علـــى درجة البكالوريو�ـــس يف هند�شـــة املعادن، مديـــر م�شنع لفارج  -امل�شت�شار الفنيرئي�س قطاع العملياتم. جمـــال اأر�شـــــود
الأردن �شابقـــًا، بـــداأ العمل يف قطاع النفـــط والغاز، ومن ثـــم اإنتقل اإىل قطاع 
�شناعـــة الأ�شمنـــت ليتدرج يف عـــدة منا�شـــب قيادية، بح�شيلة خـــربة عملية 

جتاوزت الثالثون عامًا.

م�شت�شار تطوير القدرات رئي�س قطاع الدعم املوؤ�ش�شياأ. غ�شـــان نوفــــل
املوؤ�ش�شاتية

حا�شل على درجـــة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، م�شت�شار وحما�شر معتمد   -
مـــن قبل العديد من الهيئـــات الدولية، مدير منطقة ال�شـــرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيـــا ل�شركـــة "تاورز وات�شـــون" لالإ�شت�شارت، تـــدرج يف العمل مع عدد من 
كربى بيوت اخلربة الدولية يف جمال الإ�شت�شارات حول العامل، بح�شيلة خربة 

عملية جتاوزت اخلم�شة وع�شرون عامًا.

م�شرف النقد والبنوك مدير ال�شوؤون املالية املكلفاأ. م�شعود حامد اأمني
وعالقات امل�شاهمني

حا�شـــل على درجة البكالوري�س يف املحا�شبة، تدرج يف العمل يف جمال الإدارة  -
املاليـــة واملحا�شبـــة مع عدد مـــن ال�شـــركات الكـــربى، اإنتقل بعدهـــا لأ�شمنت 

الق�شيم منذ قرابة اخلم�شة وع�شرون عامًا.

حا�شـــل على درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�شب الآيل، بداأ حياته املهنية يف  - رئي�س ق�شم عمليات الربجمةمدير اإدارة تقنية املعلوماتاأ. عبدالرحمن علي الزايدي
الهيئـــة امللكيـــة للجبيل وينبع �شغل خاللها عـــدة منا�شب اىل اأن عني كم�شرف 
ق�شم تطوير الربامج بالهيئة امللكية للجبيل وينبع، اأنتقل اىل اأ�شمنت الق�شيم 
عام 2005 ومن ثم األتحق بربنامج اإعداد القادة باأ�شمنت الق�شيم بعد تعيينه 
كرئي�شـــا لق�شم عمليات الربجمـــة ليعني يف عام 2016 على وظيفة مدير اإدارة 

تقنية املعلومات. بح�شيلة خربة عملية جتاوزت �شتة وع�شرون عامًا.

رئي�س ق�شم خدمات املوارد مدير اإدارة املوارد الب�شريةاأ. اإبراهيم �شعيد القحطاين
الب�شرية والعالقات العمالية

حا�شـــل علـــى درجة البكالوريو�ـــس يف العلوم )جيولوجيا(، بـــداأ حياته املهنية  -
يف �شركـــة �شعودي اأوجيه من خالل م�شاريع الت�شغيل وال�شيانة بالهيئة امللكية 
للجبيـــل وينبع كم�شرف ميداين ثم متت ترقيتـــه على وظيفة ال�شابط الإداري 

للم�شاريع )كرئي�س ل�شوؤون املوظفني(
اإنتقل اىل اأ�شمنت الق�شيم عام 2006 م�شرفًا لق�شم خدمات املوارد الب�شرية،  -

ومن ثم األتحق بربنامج اإعداد القادة، وتدرج ليعني يف عام 2016 على وظيفة 
مدير املوارد الب�شرية، بح�شيلة خربة عملية جتاوزت ت�شعة ع�شر عامًا.
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�أ�سماء �ل�سركات د�خل �ململكة �أو خارجها �لتي يكون ع�سو جمل�س �إد�رة �ل�سركة ع�سوً� يف جمال�س �إد�رتها �حلالية و�ل�سابقة  هـ. 
�أو من مديريها.

��سم �لع�سو
�أ�سماء �ل�سركات �لتي يكون ع�سو جمل�س 

�لإد�رة ع�سوً� يف جمال�س �إد�رتها �حلالية 
�أو من مديريها.

د�خل �ململكه 
/ خارج 
�ململكه

�لكيان �لقانوين 
)م�ساهمه مدرجه/ 

م�ساهمه غري مدرجه/ 
ذ�ت م�سوؤوليه 
حمدوده...(

�أ�سماء �ل�سركات �لتي يكون ع�سو جمل�س 
�لإد�رة ع�سو� يف جمال�س �د�رتها �ل�سابقه 

�و من مديريها 

د�خل �ململكه 
/ خارج 
�ململكه

�لكيان �لقانوين 
)م�ساهمه مدرجه/ 

م�ساهمه غري مدرجه/ 
ذ�ت م�سوؤوليه 
حمدوده...(

م. عبد�هلل بن عبد �للطيف �ل�سيف
رئي�س جمل�س الإدارة

م�شاهمة مدرجةداخل اململكةال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليفم�شاهمة مدرجةداخل اململكة�شركة هريف للخدمات الغذائية

م�شاهمة غري مدرجةال�شركة ال�شعودية للمختربات اخلا�شة

م�شاهمة غري مدرجة�شركة ح�شانة ال�شتثمارية

�أ. عبد�هلل بن علي �لعجاجي
املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد - نائب الرئي�س 

م�شاهمة مدرجةداخل اململكةال�شركة الوطنية ال�شعودية للنقل البحري ---

د. عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لربيدي
�شندوق ال�شتثمارات العامة

- - - -  -

�أ. عبد�لعزيز بن �سيف �ل�سيف
املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.

م�شاهمة مدرجةداخل اململكةال�شركة الوطنية للرعاية الطبية ---

م�شاهمة غري مدرجةداخل اململكة�شركة الق�شيم للخدمات الطبية

م�شاهمة مدرجةداخل اململكة�شركة ت�شنيع مواد التعبئة والتغليفم�شاهمة مدرجةداخل اململكةبنك اجلزيرةم. عبد�ملجيد بن �إبر�هيم �ل�سلطان 

م�شاهمة مدرجةداخل اململكةاجلزيرة تكافل

م�شاهمة غري مدرجةداخل اململكة�شركة احتاد الأخوة

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية  م�شاهمة مدرجةداخل اململكةالبنك الأهلي التجاريم. عبد �لعزيز بن عبد�هلل �لزيد
)�شابك(

م�شاهمة مدرجةداخل اململكة

م�شاهمة غري مدرجةداخل اململكة�شركة الأهلي املاليةم�شاهمة مدرجةداخل اململكةال�شركة التعاونية للتاأمني

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكةمركز غرناطة ال�شتثماريذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكة�شركة املنافع لال�شتثمار

م�شاهمة غري مدرجةداخل اململكةال�شركة الوطنية لل�شياحة

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكة�شركة الإح�شاء للخدمات الطبية

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكةدعم لال�شتثمار العقاري

م�شاهمة مدرجةداخل اململكة�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين داخل اململكة  مكتب �شعد امل�شوح لالإ�شت�شارات الإدارية�أ. �سعد بن �بر�هيم �مل�سوح

م�شاهمة غري مدرجةداخل اململكة�شركة اإحتاد اخلليج لالأغذية

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكة�شركة اأنهار املجد 

ذات م�شوؤولية حمدودةداخل اململكة�شركة كوفكو للتجارة

للتعمـــري، . 1د. �أحمد بن عبد�هلل �لكبري ال�شعوديـــة  العقاريـــة  ال�شركـــة 
الرئي�س التنفيذي

 - - -م�شاهمة مقفلة داخل اململكة.

�شركة ذات م�شوؤولية داخل اململكة�شركة دال لالأدوية. 2
حمدودة 

- - - 

�شركة ذات م�شوؤولية داخل اململكة�شركة الأ�شول الزراعية. 3
حمدودة 

- - - 

�شركة ذات م�شوؤولية داخل اململكة�شركة وكم العقارية. ٤
حمدودة 

- - - 

 - - - م�شاهمة مقفلة خارج اململكة�شركة العوينات للموارد الزراعية. 5

م. عمر بن عبد�هلل �لعمر
الرئي�س التنفيذي

م�شاهمة مدرجةداخل اململكة�شركة حائل الزراعيةم�شاهمة غري مدرجةداخل اململكة�شركة الوطنية للدواجن

م�شاهمة مدرجةداخل اململكةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية
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�لو�ســائل �لتــي �إعتمــد عليهــا جمل�ــس �لإد�رة يف تقييم  ز. 
�أد�ئــه و�أد�ء جلانه و�أع�ســائه، و�جلهــة �خلارجية �لتي 

قامت بالتقييم وعالقتها بال�سركة، �إن وجدت.

تقـــوم جلنة الرت�شيحـــات واملكافـــاآت بتحديد جوانـــب ال�شعف والقوة 
يف جمل�ـــس الإدارة، واإقرتاح معاجلتهـــا مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة، 
وتقيم اللجنة اأع�شاء جمل�س الإدارة، اأما جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

فيتم تقييمها عن طريق رئي�س املجل�س.

�لإف�ســاح عن مكافاآت �أع�ســاء جمل�ــس �لإد�رة و�لإد�رة  ح. 
�لتنفيذيــة وفقًا ملا هو من�ســو�س عليه يف �ملــادة �لثالثة 

و�لت�سعني من لئحة حوكمة �ل�سركات:

وفيمـــا يلـــي ن�س �شيا�شـــة املكافاآت لأع�شـــاء جمل�ـــس الإدارة واللجان 
املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية: 

هدف �ل�سيا�سة:. 1
تهدف هذه ال�شيا�شة اىل مايلي:

اإتبـــاع معايـــري ترتبـــط بـــاآداء اأع�شـــاء جمل�ـــس الإدارة واللجان   اأ. 
املنبثقـــة عن املجل�س والإدارة التنفيذية، الإف�شاح عن ال�شيا�شة، 
وعـــن املدفوعات الفعلية، و�شع اآلية للتحقـــق من تنفيذ ال�شيا�شة 

ل�شمان مبداأ ال�شفافية يف التعامل. 
حتديـــد منهجية و�شع الأهداف والتوقعات لنتائج اأعمال املجل�س   ب. 
والأدوار املناطـــة بالأع�شاء، ومن ثـــم حتديد املعايري امل�شتخدمة 

لتقييم الأداء.
مراجعـــة الإجـــراءات الت�شحيحية التي يطبقهـــا جمل�س الإدارة، 
ملراجعـــة فاعلية اأداء الإدارة التنفيذية وكيفية معاجلة اأي اإخفاقات اأو 

مواطن �شعف يتم اإكت�شافها.

�لإجــر�ء�ت �لتــي �تخذهــا جمل�ــس �لإد�رة لإحاطــة �أع�ســائه علمًا -وبخا�ســة غري �لتنفيذيــني - مبقرتحات �مل�ســاهمني  و. 
وملحوظاتهم حيال �ل�سركة و�أد�ئها.

ُيبلنّغ رئي�س جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع اأع�شاء جمل�س الإدارة - وبخا�شة غري التنفيذيني- علمًا مبقرتحات امل�شاهمني وملحوظاتهم حيال ال�شركة 
واأدائها.

جدول ح�سور �جتماعات جمل�س �لإد�رة لعام 2017م

م
رقم وتاريخ �لجتماع

��سم �لع�سو 

�لإجتماع  رقم 194
�لريا�س 

2017/01/25م

�لإجتماع  رقم 195
�لريا�س 

2017/04/20م

�لإجتماع  رقم 196
�لريا�س

2017/07/05م

�لإجتماع  رقم 197
�لريا�س 

2017/10/16م

�لإجتماع رقم 198
�لريا�س 

2017/12/26م

√√√√√املهند�س/ عبداهلل بن عبداللطيف ال�شيف 1

√√√√√الأ�شتاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي2

√√√√√الدكتور/ عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي3

√√√√√الأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف٤

√√√√√املهند�س/ عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان5

√√√√√املهند�س/ عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد 6

√√√√√الأ�شتاذ/ �شعد بن اإبراهيم امل�شوح 7

√√√√√الدكتور/ اأحمد بن عبداهلل الكبري8

√√√√√املهند�س/ عمر بن عبداهلل العمر9



ف املكافاآت باأنهـــا املبالغ والبدلت والأربـــاح وما يف حكمها،  ُتعـــرنّ
واملكافـــاآت الدورية اأو ال�شنوية املرتبطـــة بالأداء، واخلطط التحفيزية 
ق�شـــرية اأو طويلة الأجل، واأي مزايا عينيـــة اأخرى، باإ�شتثناء النفقات 
وامل�شاريـــف الفعلية املعقولة التي تتحملهـــا ال�شركة عن ع�شو جمل�س 

الإدارة لغر�س تاأدية عمله.

نطاق تطبيق �ل�سيا�سة:. 2
تطبق ال�شيا�شة على ُكٍل من:

اأع�شاء جمل�س الإدارة. اأ. 
اأع�شاء جلان جمل�س الإدارة. ب. 

اأع�شاء جلان جمل�س الإدارة اخلارجيني. ج. 
الإدارة التنفيذيـــة، خم�شـــة مـــن كبـــار التنفيذيني ممـــن يتلقون  د. 
اأعلـــى املكافاآت مـــن ال�شركة على اأن يكون مـــن �شمنهم الرئي�س 

التنفيذي واملدير املايل.

ن�س �سيا�سة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عن . 3
�ملجل�س و�لإد�رة �لتنفيذية:

ي�شتحـــق اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة واللجان املنبثقة عـــن املجل�س والإدارة 
التنفيذيـــة، مكافاآت بنـــاء على هـــذه ال�شيا�شة ووفق معايـــري و�شوابط 
مكافاآت اأع�شـــاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عـــن املجل�س والإدارة 
التنفيذيـــة، وتراجع جلنة الرت�شيحات واملكافـــاآت العالقة بني املكافاآت 
املمنوحـــة و�شيا�شـــة املكافاآت املعمـــول بها، وبيـــان اأي اإنحراف جوهري 
يف املمار�شـــات الفعلية عـــن هذه ال�شيا�شة، كمـــا اأن اللجنة جتري دوريًا 
مراجعـــة ل�شيا�شة املكافـــاآت، وتقيم مدى فعاليتهـــا يف حتقيق الأهداف 
املرجـــوة منها، وتقوم اللجنـــة برفع تو�شياتها ملجل�ـــس الإدارة مبكافاآت 
اأع�شـــاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة 
وفقًا لل�شيا�شة املعتمدة، ويجـــوز اأن تكون مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 
واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية مبلغًا ماليًا معينًا اأو بدل 
ح�شـــور عن اجلل�شات اأو مزايا عينيـــة، ويجوز اجلمع بني اثنتني اأو اأكرث 

من هذه املزايا.
 يتـــم �شرف املكافـــاأة بناًء على ن�شبـــة ح�شور ع�شو املجل�ـــس او اللجنة 
للجل�شات املقـــررة خالل العام املايل، مع قبول غيـــاب اإجتماع واحد يف 
ال�شنة للع�شو يف اإجتماعات املجل�س واأي�شا اإجتماع واحد للجان يف ال�شنة.

معايري مكافاآت �أع�ســاء جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة . 4
عن �ملجل�س و�لإد�رة �لتنفيذية:

توؤخـــذ املعايـــري التالية بالإعتبار عنـــد اإقرار مكافـــاآت اأع�شاء جمل�س 
الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية:

اأن تكـــون املكافـــاآت عادلـــة ومتنا�شبة مـــع اإخت�شا�شـــات الع�شو . 1
والإدارة التنفيذيـــة والأعمـــال وامل�شوؤوليـــات التـــي يقومـــون بها 
ويتحملونهـــا، بالإ�شافـــة اإىل الأهداف املحـــددة من قبل جمل�س 

الإدارة املراد حتقيقها خالل ال�شنة املالية.
اأن تكون املكافاآت مبنية على تو�شية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.. 2
م املكافاآت بهـــدف حث وحتفيز اأع�شـــاء جمل�س الإدارة . 3 اأن تقـــدَّ

والإدارة التنفيذيـــة علـــى اإجناح ال�شركة وحتقيـــق اأهدافها على 
املدى املتو�شـــط والطويل، كما ميكن اإيجـــاد اآلية لربط جزء من 
املكافـــاآت املتغرية بـــالأداء الكلـــي واجلزئي لل�شركـــة على املدى 
املتو�شط والطويل، لإ�شتخـــدام ذلك كاأداة لإ�شتقطاب الكفاءات 

املهنية، واملحافظة عليها وحتفيزها.
واملهـــام . ٤ الوظيفـــة،  م�شتـــوى  علـــى  بنـــاًء  املكافـــاآت  د  حتـــدَّ اأن 

وامل�شوؤوليـــات املنوطـــة ب�شاغلها، واملوؤهـــالت العلمية، واخلربات 
العملية، واملهارات الالزمة لأداء املهام.

اأن تن�شجـــم املكافـــاآت مـــع حجم وطبيعـــة ودرجـــة املخاطر لدى . 5
ال�شركة.

الأخـــذ يف الإعتبـــار ممار�شـــات ال�شـــركات الأخـــرى يف حتديـــد . 6
املكافـــاآت، مع تفادي ما قـــد ين�شاأ عن ذلك من اإرتفاع غري مربر 

للمكافاآت والتعوي�شات.
بجـــوز ملجل�س الإدارة اإيقاف �شرف املكافـــاأة اأو اإ�شرتدادها، اإذا . 7

تبـــني اأنها تقررت بناًء على معلومات غري دقيقة قدمها ع�شو يف 
جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية؛ وذلك ل�شمان منع اإ�شتغالل 

الو�شع الوظيفي للح�شول على مكافاآت غري م�شتحقة.
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و�للجــان . 5 �لإد�رة  جمل�ــس  �أع�ســاء  مكافــاآت  �ســو�بط 
�ملنبثقة عن �ملجل�س:

يف جميـــع الأحـــوال؛ ليتجاوز جمموع مـــا يح�شل عليـــه ع�شو جمل�س 
الإدارة مـــن مكافـــاآت ومزايـــا ماليـــة اأو عينيـــة، مبلـــغ خم�شمائة األف 
ريـــال �شنويًا، وفـــق ال�شوابط التي ت�شعها اجلهـــة املخت�شة، باإ�شتثناء 

التنفيذيني.

ي�ســتحق �أع�ســاء جمل�س �لإد�رة و�للجــان �ملنبثقة عن . 6
�ملجل�س �ملكافاآت �لتالية:

ي�شتحـــق اأع�شـــاء جمل�ـــس الإدارة، مبلـــغ وقـــدرة 200 الف ريال . 1
مكافاأة �شنوية، وفق �شوابط ال�شركة ل�شرف املكافاآت.

ي�شتحق رئي�س جمل�ـــس الإدارة، مكافاأة خا�شة مقابل ما يقوم به . 2
من مهام كرئي�س جمل�س مبلغ وقدره 200 األف ريال �شنويًا.

ي�شتحق ع�شو اأي من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة )اللجنة . 3
التنفيذيـــة، جلنة الرت�شيحات واملكافـــاآت، جلنة املراجعة( مبلغ 
وقدره 100 الف ريال �شنويًا عن ع�شويتة يف كل جلنة على حدة.

ي�شتحـــق ع�شو جمل�س الإدارة، بدل ح�شور جل�شة جمل�س الإدارة . ٤
مبلغ وقدره 3.000 ريال عن كل جل�شة.

ي�شتحـــق ع�شو اللجنـــة، بدل ح�شـــور مبلغ وقـــدره ٤.000 ريال . 5
عـــن ح�شور اإجتمـــاع كٍل من جلنة املراجعة وجلنـــة الرت�شيحات 

واملكافاآت.
ي�شتحق ع�شو اللجنة التنفيذية، بدل ح�شور مبلغ وقدره 5.000 . 6

ريال عن ح�شور اإجتماع اللجنة.

مكافاأة �لإد�رة �لتنفيذية:. 7
فيمـــا يخ�ـــس الإدارة التنفيذية، تقـــوم جلنة املكافـــاآت والرت�شيحات 
مبراجعـــة �شلـــم الرواتب املحدد جلميـــع املوظفني وكبـــار التنفيذيني، 
وبرامـــج وخطـــط احلوافـــز الت�شجيعيـــة ب�شـــكل م�شتمـــر واإعتمادها، 
وذلـــك بناًء على تو�شية من الإدارة التنفيذية وت�شتمل مكافاآت الإدارة 

التنفيذية على ما يلي:
راتـــب اأ�شا�ـــس، )يتـــم دفعـــه يف نهايـــة كل �شهر ميـــالدي وب�شفة • 

�شهرية(.

بدلت ت�شتمل، على �شبيل املثال ل احل�شر، على بدل �شكن، وبدل • 
موا�شالت، وبدل هاتف.

مزايا تاأمني طبي للتنفيذيني وعائالتهم.• 
مكافـــاأة �شنوية مرتبطـــة مبوؤ�شرات الأداء، وفقـــًا للتقييم ال�شنوي • 

الذي يتم بهذا اخل�شو�س واإعتماد جهة الإخت�شا�س.
اخلطـــط التحفيزية ق�شرية الأجل املرتبطـــة بالأداء الإ�شتثنائي، • 

واخلطـــط التحفيزية طويلـــة الأجل مثل برامج خيـــارات الأ�شهم 
)متى وجدت(.

مزايـــا اأخرى ت�شمـــل على �شبيل املثال ل احل�شـــر، اإجازة �شنوية، • 
وتذاكـــر �شفـــر �شنوية، ومكافـــاأة نهاية خدمة ح�شـــب نظام العمل 

و�شيا�شة املوارد الب�شرية املعتمدة من قبل ال�شركة. 
يتم اإعتمـــاد اخلطط والربامـــج واملوجهات العامـــة ملكافاآت كبار • 

التنفيذيني، من قبل جلنة املكافاآت والرت�شيحات.
يقوم الرئي�س التنفيـــذي بتنفيذ �شيا�شة املكافاآت للموظفني وكبار • 

التنفيذيـــني يف �شوء اخلطـــط والربامج واملوجهـــات العامة التي 
تقرها جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. 

حالت �إيقاف �سرف �ملكافاأة �أو �إ�سرتد�دها:. 8
يتم ذلك وفقًا للحالت التالية:

ت�شـــرتد ال�شركـــة املكافاأة، اإذا تبني اأن املكافـــاأة تقررت بناًء على . 1
معلومات غـــري دقيقة قدمها ع�شو يف جمل�ـــس الإدارة اأو الإدارة 

التنفيذية.
توقف ال�شركة �شرف املكافاأة، اإذا وقع ما يثري ال�شك قبل �شرف . 2

املكافـــاأة، يف اأن املكافـــاأة تقررت بناًء علـــى معلومات غري دقيقة 
قدمها ع�شو يف جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية.

�لعالقه بني �ملكافاآت �ملمنوحة و�سيا�سة �ملكافاآت �ملعمول بها 
، وبيان �أي �نحر�ف جوهري عن �ل�سيا�سة:

تدر�ـــس جلنة الرت�شيحات واملكافـــاآت العالقه بني املكافـــاآت املمنوحة 
و�شيا�شـــة املكافـــاآت املعمـــول بهـــا، وتدر�ـــس اأي�شـــا الإنحرافـــات عن 

ال�شيا�شة، ومل يتبني للجنة وجود اأي اإنحراف عن ال�شيا�شة.



22

1. �للجنة �لتنفيذية
هـــي جلنـــة فرعية منبثقة مـــن جمل�ـــس الإدارة، تتكون مـــن اأربعة  )٤( 
اأع�شـــاء، يعينهم جمل�ـــس الإدارة، ويحدد مدة ع�شويتهم بحيث ل تزيد 

هذه املدة عن مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة.

�أع�ساء �للجنة

م. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد )رئي�س اللجنة(. -
اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف. -
م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان. -
م. عمر بن عبداهلل العمر. -

مهام وم�سوؤوليات �للجنة

عقـــد اجتماعات دورية لدرا�شـــة ما ي�شتجد من اأعمـــال ومعونّقات،  -
واإقرتاح احللول املنا�شبة لها، وعليها اأن تعر�س على جمل�س الإدارة، 

امل�شائل التي تتطلب �شدور قرار بها من املجل�س.

القيام بزيارات ميدانينّة للم�شنع كلنّما تطلبت مقت�شيات العمل. -
مراجعـــة الدرا�شات والتقاريـــر والعرو�س الـــواردة للجنة، وتقدمي  -

القرتاحـــات والتو�شيـــات لإدارة ال�شركة وملجل�ـــس الإدارة لتح�شني 
وتطوير العمل. 

توجيه اأعمال املبيعات والت�شويق، وبحث �شبل تن�شيطها. -
القيـــام باملهـــام والخت�شا�شات التـــي يرى جمل�ـــس الإدارة تكليف  -

اللجنة بها.
لة لها مبوجب دليل ال�شالحيات املعتمد  - ممار�شة ال�شالحيات املخونّ

من جمل�س الإدارة.
علـــى اللنّجنة اأن تعر�ـــس على جمل�ـــس الإدارة، تقرير ن�شف �شنوي  -

متها لإدارة ال�شركة وما  باملهام التي اأجنزتها، واملقرتحات التي قدنّ
متنّ فيها.

جدول ح�سور �جتماعات �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية لعام 2017م 

رقم وتاريخ �لجتماع

 �إ�سم �لع�سو 

�لإجتماع رقم 
269 �لريا�س 

2017/01/19م

�لإجتماع رقم 
270 بريـــــدة 

2017/02/23م

�لإجتماع رقم 
271 �لريا�س 

2017/04/16م

�لإجتماع رقم 
272 �لريا�س 

2017/06/08م

�لإجتماع رقم 
273 �لريا�س 

2017/07/02م

�لإجتماع رقم 
274 �لريا�س 

2017/10/02م

�لإجتماع رقم 
275 �لريا�س 

2017/12/18م

�لإجتماع رقم 
276 �لريا�س 

2017/12/19م

√√√√√√√√م. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

√√√√√√√√اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف

√√√√√√√√م. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان

√√√√√√√√م. عمر بن عبداهلل العمر

X حا�شر √ غائب

ثانيًا: جلان جمل�س �لإد�رة

تتفرع من جمل�س اإدارة ال�شركة ثالث جلان وهي:

جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت�للجنة �لتنفيذية جلنة �ملر�جعة

�لف�سل �لأول: جمل�س �لإد�رة و�للجان �لتابعة له



23

جلنة �ملر�جعة.  2
تتكـــونّن جلنة املراجعة من  )٤( اأربعة اأع�شـــاء،  )2( اإثنان منهم اأع�شاء يف جمل�س 
الإدارة، واإثنان اآخران من خارجه، وهما الأ�شتاذ/ فوزي بن ابراهيم احلبينّب، والأ�شتاذ 
عبدالعزيز بن نا�شر العقيل. عينهم جمل�س الإدارة وحدد مكافاتهم، ومت اإتباع نظام 
ال�شـــركات فيما يخ�س طريقة انتخابهـــم وحتديد مكافاآتهم بدًء مـــن عام 2017م. 

�أع�ساء �للجنة:
الأ�شتاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي  )رئي�س اللجنة(. . 1
الأ�شتاذ/ �شعد بن ابراهيم امل�شوح.. 2
الأ�شتاذ/ فوزي بن ابراهيم احلبينّب.. 3
 الأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن نا�شر العقيل.. ٤

مهام وم�سوؤوليات �للجنة:
تخت�س جلنة املراجعة مبراقبة اأعمال ال�شركة والتحقق من �شالمة ونزاهة التقارير 
والقوائم املالية واأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وت�شمل مهام اللجنة ب�شفة خا�شة ما يلي:

�أ( �لتقارير �ملالية:
درا�شة القوائم املالية الأولية وال�شنوية لل�شركة قبل عر�شها على جمل�س الإدارة . 1

واإبداء راأيها والتو�شية يف �شاأنها؛ ل�شمان نزاهتها وعدالتها و�شفافيتها.
اإبداء الراأي الفني – بناًء على طلب جمل�س الإدارة – فيما اإذا كان تقرير جمل�س . 2

الإدارة والقوائم املالية لل�شركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتت�شمن املعلومات التي 
تتيح للم�شاهمني وامل�شتثمرين تقييم املركز املايل لل�شركة واأدائها ومنوذج عملها 

وا�شرتاتيجيتها.
ة اأو غري ماألوفة تت�شمنها التقارير املالية.. 3 درا�شة اأي م�شائل مهمنّ
البحـــث بدقة يف اأي م�شائل يثريها املدير املايل لل�شركـــة اأو من يتوىل مهامه اأو . ٤

م�شوؤول اللتزام يف ال�شركة اأو مراجع احل�شابات.
التحقق من التقديرات املحا�شبية يف امل�شائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.. 5
درا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعـــة يف ال�شركة واإبداء الراأي والتو�شية ملجل�س . 6

الإدارة يف �شاأنها.

ب( �ملر�جعة �لد�خلية:
درا�شة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�شركة.. 1
درا�شـــة تقاريـــر املراجعـــة الداخليـــة ومتابعة تنفيـــذ الإجـــراءات الت�شحيحية . 2

للملحوظات الواردة فيها.

الرقابـــة والإ�شراف علـــى اأداء واأن�شطة رئي�ـــس ق�شم املراجعة الداخليـــه واإدارة . 3
املراجعـــة الداخلية يف ال�شركة – اإن وجدت، للتحقق مـــن توافر املوارد الالزمة 
وفعاليتهـــا يف اأداء الأعمـــال واملهـــام املنوطة بهـــا. واإذا مل يكـــن لل�شركة مراجع 
داخلي، فعلى اللجنة تقدمي تو�شيتها اإىل املجل�س ب�شاأن مدى احلاجة اإىل تعيينه.

التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني رئي�س ق�شم املراجعة الداخلية واقرتاح مكافاآته.. ٤

ج( مر�جع �حل�سابات:
التو�شية ملجل�س الإدارة برت�شيـــح مراجعي احل�شابات وعزلهم وحتديد اأتعابهم . 1

وتقييـــم اأدائهم، بعد التحقق مـــن ا�شتقاللهم ومراجعة نطـــاق عملهم و�شروط 
التعاقد معهم.

التحقـــق من ا�شتقالل مراجع احل�شابـــات ومو�شوعيته وعدالتـــه، ومدى فعالية . 2
اأعمال املراجعة، مع الأخذ يف العتبار القواعد واملعايري ذات ال�شلة.

مراجعة خطة مراجع ح�شابات ال�شركة واأعماله، والتحقق من عدم تقدميه اأعماًل . 3
فنيـــة اأو اإدارية تخـــرج عن نطاق اأعمال املراجعة، واإبـــداء مرئياتها حيال ذلك.

الإجابة عن ا�شتف�شارات مراجع ح�شابات ال�شركة.. ٤
درا�شة تقرير مراجع احل�شابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ . 5

ب�شاأنها.

د( �سمان �للتز�م:
مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر اجلهـــات الرقابية والتحقـــق من اتخـــاذ ال�شركة . 1

الإجراءات الالزمة ب�شاأنها.
التحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�شيا�شات والتعليمات ذات . 2

العالقة.
مراجعـــة العقود والتعامالت املقرتح اأن جتريها ال�شركة مع الأطراف ذوي . 3

العالقة، وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اإىل جمل�س الإدارة.
رفـــع ما تـــراه من م�شائل تـــرى �شرورة اتخـــاذ اإجراء ب�شاأنهـــا اإىل جمل�س . ٤

الإدارة، واإبداء تو�شياتها بالإجراءات التي يتعني اتخاذها.

)مالحظـــة: فوَّ�س جمل�س الإدارة جلنـــة املراجعة اإعتماد ون�شر التقارير املالية الربع 
�شنويـــة، وفق قرار املجل�س رقـــم 2008/1٤7/٤7م بتاريـــخ 1٤30/01/03هـ املوافق 

2008/12/31م(.

جدول ح�سور �جتماعات جلنة �ملر�جعة لعام 2017م
م

       رقم وتاريخ �لجتماع
  ��سم �لع�سو

�لجتماع رقم 71 �لريا�س 
2017/01/23م

 �لجتماع رقم 72 �لريا�س 
2017/03/26م

 �لجتماع رقم 73 �لريا�س 
2017/11/13م

 �لجتماع رقم 74 �لريا�س 
2017/12/13م

√√√√اأ. عبداهلل بن علي العجاجي )رئي�س اللجنة(1

√√√√اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح2

√√√√اأ. فوزي بن ابراهيم احلبينّب3

√√√√اأ. عبدالعزيز بن نا�شر العقيل٤

X حا�شر √   غائب
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جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت:.  3
هـــي جلنة منبثقة مـــن جمل�س اإدارة ال�شركة، وتتكـــون من  )3( ثالثة 
اأع�شاء يعينهم جمل�ـــس الإدارة، ويحدد مدة ع�شويتهم بحيث ل تزيد 

هذه املدة عن مدة الع�شوية يف جمل�س الإدارة.

�أع�ساء �للجنة:
د. اأحمد بن عبداهلل الكبري )رئي�س اللجنة(. 1
م. عبداهلل بن عبداللطيف ال�شيف.. 2
د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي. 3

مهام وم�سوؤوليات �للجنة:
تخت�س جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مبا يلي:

اإعـــداد �شيا�شة وا�شحـــة ملكافاآت اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة واللجان . 1
املنبثقـــة عـــن املجل�ـــس والإدارة التنفيذيـــة، ورفعهـــا اإىل جمل�ـــس 
الإدارة للنظـــر فيها متهيدًا لعتمادها مـــن اجلمعية العامة، على 
اأن يـــراع يف تلك ال�شيا�شة اتباع معايري ترتبط بالأداء، والإف�شاح 

عنها، والتحقق من تنفيذها.
تو�شيح العالقة بـــني املكافاآت املمنوحة و�شيا�شة املكافاآت املعمول . 2

بها، وبيان اأي انحراف جوهري عن هذه ال�شيا�شة.
املراجعـــة الدوريـــة ل�شيا�شة املكافـــاآت، وتقييم مـــدى فعاليتها يف . 3

حتقيق الأهداف املتوخاة منها.
التو�شيـــة ملجل�س الإدارة مبكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة واللجان . ٤

املنبثقة عنها وكبار التنفيذيني بال�شركة وفقًا لل�شيا�شة املعتمدة.
اقـــرتاح �شيا�شـــات ومعايري وا�شحـــة للع�شوية يف جمل�ـــس الإدارة . 5

والإدارة التنفيذية.

التو�شيـــة ملجل�ـــس الإدارة برت�شيح اأع�شاء فيـــه واإعادة تر�شيحهم . 6
وفقـــًا لل�شيا�شـــات واملعايري املعتمدة، مع مراعـــاة عدم تر�شيح اأي 

�شخ�س �شبقت اإدانته بجرمية خملة بالأمانة.
اإعداد و�شف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�شوية جمل�س الإدارة . 7

و�شغل وظائف الإدارة التنفيذية.
حتديـــد الوقت الذي يتعني على الع�شو تخ�شي�شه لأعمال جمل�س . 8

الإدارة.
املراجعـــة ال�شنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات اأو اخلربات . 9

املنا�شبة لع�شوية جمل�س الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
وتقـــدمي . 10 التنفيذيـــة  والإدارة  الإدارة  جمل�ـــس  هيـــكل  مراجعـــة 

التو�شيات يف �شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.
التحقـــق ب�شـــكل �شنوي من ا�شتقـــالل الأع�شـــاء امل�شتقلني، وعدم . 11

وجـــود اأي تعار�س م�شالح اإذا كان الع�شـــو ي�شغل ع�شوية جمل�س 
اإدارة �شركة اأخرى.

و�شـــع و�شـــف وظيفـــي لالأع�شـــاء التنفيذيـــني والأع�شـــاء غـــري . 12
التنفيذيني والأع�شاء امل�شتقلني وكبار التنفيذيني.

و�شع الإجراءات اخلا�شة يف حال �شغور مركز اأحد اأع�شاء جمل�س . 13
الإدارة اأو كبار التنفيذيني.

حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح احللول . 1٤
ملعاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة.

جدول ح�سور �جتماعات جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت لعام 2017م

م
رقم وتاريخ �لجتماع

��سم �لع�سو

�لإجتماع رقم 21
�لريا�س 

2017/01/23م

�لجتماع رقم22
�لريا�س 

2017/04/16م

�لجتماع رقم23
�لريا�س

2017/10/16م

�لجتماع رقم24
�لريا�س

2017/12/26م
√√√√الدكتور/ اأحمد بن عبداهلل الكبري1

√√√√املهند�س/ عبداهلل بن عبداللطيف ال�شيف2

√√√√الدكتور/ عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي3

X حا�شر √   غائب 
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ثالثًا: ملكية �أع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �لتنفيذيني من �أ�سهم �ل�سركة:
يتكـــون جمل�ـــس اإدارة اأ�شمنـــت الق�شيم من اأع�شاء طبيعيني ميثلون اأنف�شهـــم، واأع�شاء اإعتباريني، وفيما يلي بيان باإجمـــايل ما ميلكه رئي�س املجل�س 

والأع�شاء الطبيعيون وكبار التنفيذيني من اأ�شهم ال�شركة:

ملكية �لأع�ساء:.  1

مالحظات�لوظيفة��سم �لع�سو
�سايف نهاية �لعامبد�ية �لعام

�لتغري
ن�سبة 
�لتغري عدد �لأ�سهم عدد �لأ�سهم 

0%175.000175.0000اأ�شهمهرئي�س املجل�سم. عبداهلل بن عبداللطيف ال�شيف
0%5.110.7925.110.7920التقاعدنائب الرئي�ساأ. عبداهلل بن على العجاجى

0%21.019.08021.019.0800�شندوق الإ�شتثمارات العامةع�شود. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدى
0%13.58٤.٤9813.58٤.٤980التاأميناتع�شواأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف

0%1.0001.0000اأ�شهمهع�شوم. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان
0%78.00078.0000اأ�شهمهع�شوم. عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

0%1.5161.5160اأ�شهمهع�شود. اأحمد بن عبداهلل الكبري
0%13.50013.5000اأ�شهمهع�شواأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح
)97%()3٤.000(35.0001.000اأ�شهمهع�شو والرئي�س التنفيذيم. عمر بن عبداهلل العمر

هـام: ل توجد اأدوات دين على ال�شركة.

ملكية �أقارب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة:- 2
ل توجد ملكية لزوجات اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو اأولدهم الق�شر ، فيما عدا ما ذكر اأعاله.

ملكية كبار �لتنفيذين و�قربائهم:- 3

مالحظات�لوظيفة��سم �ملوظف
نهاية �لعامبد�ية �لعام

ن�سبة �لتغري�سايف �لتغري
عدد �لأ�سهم عدد �لأ�سهم 

0 %2.0002.0000اأ�شهمهرئي�س قطاع الدعم املوؤ�ش�شياأ/ غ�شان عبداحلليم نوفل

�ملدفوعات لأع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �لتنفيذيني:- 4

تدفـــع ال�شركـــة لأع�شاء جمل�ـــس الإدارة م�شاريف وبدلت ح�شور جل�شات ومكافاآت مالية يف اإطار ما ن�س عليـــه النظام وال�شيا�شة اأعاله، وفيما يلي 
بيانًا باإجمايل مدفوعات ال�شركة لأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني )مبا فيهم خم�شة من كبار التنفيذيني(.

�أع�ساء �ملجل�س �لبيان
�لتنفيذيني

�أع�ساء �ملجل�س غري 
�لتنفيذيني و�مل�ستقلني

مكافاآت خم�سة من كبار �لتنفيذيني ممن 
تلقو� �أعلى �ملكافاآت و�لتعوي�سات

7.3٤9.288--الرواتب والتعوي�شات
-55.000320.000البدلت

300.0002.600.0001.677.572املكافاآت الدورية وال�شنوية واخلطط التحفيزية 
66.000833.9506.200توزيعات اأرباح على الأ�شهم

 9.033.060 3.753.950 421.000 �ملجموع
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ر�بعًا: بيان بتو�ريخ �جلمعيات �لعامة للم�ساهمني �ملنعقدة خالل �ل�سنة �ملالية �لأخرية و�أ�سماء �أع�ساء 
جمل�س �لإد�رة �حلا�سرين لهذه �جلمعيات.

�جلمعية �لعامة �لعادية �حلادية و�لأربعون�ل�ســــــــــــمم
2017/02/23م

√م. عبداهلل بن عبد اللطيف ال�شيف )رئي�س جمل�س الإدارة(1

Xاأ. عبداهلل بن علي العجاجي )املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد - نائب الرئي�س(2

√د. عبداهلل بن عبدالرحمن الربيدي )�شندوق ال�شتثمارات العامة(3

√اأ. عبدالعزيز بن �شيف ال�شيف )املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية(٤

Xم. عبداملجيد بن اإبراهيم ال�شلطان 5

√م. عبد العزيز بن عبداهلل الزيد6

√اأ. �شعد بن ابراهيم امل�شوح7

√د. اأحمد بن عبداهلل الكبري8

√م. عمر بن عبداهلل العمر )الرئي�س التنفيذي(9

خام�سًا: عدد طلبات �ل�سركة ل�سجل �مل�ساهمني وتو�ريخ تلك �لطلبات و�أ�سبابها.
�أ�سباب �لطلبتاريخ �لطلبعدد طلبات �ل�سركة ل�سجل �مل�ساهمني

اإجراءات �شركات12017/02/20

اجلمعية العامة22017/02/21

اإجراءات �شركات25/32017/0٤

ملف اأرباح٤2017/07/16

ملف اأرباح52017/10/2٤

ملف اأرباح62017/11/07

�لف�سل �لأول: جمل�س �لإد�رة و�للجان �لتابعة له
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�ساد�سًا: �إقر�ر جمل�س �لإد�رة.
رة لديه  يقـــر جمل�ـــس اإدارة اأ�شمنت الق�شيم، ووفقًا للمعلومـــات املتوفنّ
وبنـــاًء على تقرير مراجع ح�شابات ال�شركـــة ومعطيات ال�شوق احلالية 

وكذلك املوؤ�شرات امل�شتقبلية، مبا يلي:
ت بال�شكل ال�شحيح.. 1 اأن �شجالت احل�شابات اأُعدنّ
اأن نظام الرقابة الداخلية اأعدنّ على اأ�ش�س �شليمة وُنِفَذ بفاعلية.. 2
اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر فى قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها.. 3
لتوجـــد اأيـــة عقوبـــات اأو جـــزاءات اأو قيـــود احتياطيـــة مفرو�شة . ٤

علـــى ال�شركة مـــن هيئة ال�شوق املالية اأو من اأيـــة جهة اإ�شرافيه اأو 
تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى، با�شتثناء غرامة مببلغ 88.836 ريال 
نتيجـــة فروقات فح�س �شريبة الإ�شتقطـــاع عن الفرتة من 2008 
اإىل 201٤، وقد اإتخذت اإدارة ال�شركة الإجراءات الالزمة ل�شمان 

عدم تكرارها بامل�شتقبل.
اأعدت القوائم املالية لل�شركـــة وفقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة . 5

عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.
ي�شغـــل املهند�س/ عبـــد العزيز بـــن عبداهلل الزيـــد ع�شو جمل�س . 6

الإدارة يف �شركـــة اأ�شمنت الق�شيم، اأي�شـــًا ع�شوية جمل�س اإدارة 
�شركـــة التعاونيـــة للتاأمـــني والتـــي تعاقـــدت معها �شركـــة اأ�شمنت 

الق�شيم على بولي�شة التاأمني العام.
ل توجـــد اأي م�شلحة فى فئة الأ�شهـــم ذات الأحقية يف الت�شويت . 7

تعـــود لأ�شخا�س)عـــدا اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة وكبـــار التنفيذيني 
واأقربائهم( وقد اأبلغوا ال�شركة بتلك احلقوق خالل العام 2017م.

ل توجـــد اأي م�شلحـــة واأوراق مالية تعاقدية وحقـــوق اإكتتاب تعود . 8
لأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم، يف اأ�شهم اأو 
اأدوات ديـــن ال�شركة، �شوى ما ورد يف الفقرة )6( اأعاله، والفقرة  

)3،2،1( من البند ثالثًا.

ل توجـــد اأى اأدوات ديـــن قابلة للتحويـــل واأى اأوراق مالية تعاقدية . 9
اأو مذكـــرات حق اكتتـــاب اأو حقوق م�شابهـــة، اأ�شدرتها اأو منحتها 

ال�شركة خالل ال�شنة املالية 2017م. 
ل توجـــد اأعمـــال اأو عقـــود متثل ال�شركـــة طرفًا فيهـــا اأو كان فيها . 10

م�شلحـــة لأحد اأع�شـــاء جمل�ـــس الإدارة اأو الرئي�ـــس التنفيذي اأو 
املديـــر املـــايل اأو لأى �شخ�س ذى عالقة باأي منهـــم، �شوى ما ورد 

يف الفقرة )6( اأعاله.
ل توجـــد اأي حقـــوق حتويـــل اأو اإكتتـــاب مبوجـــب اأدوات دين قابلة . 11

للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اإكتتاب، اأو حقوق 
م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها ال�شركة.

ليوجـــد اأي اإ�شـــرتداد اأو �شـــراء اأو الغاء من جانـــب ال�شركة، لأي . 12
اأدوات دين قابلة لالإ�شرتداد.

ل توجـــد اأي ترتيبات اأو اإتفاق تنـــازل مبوجبه اأحد اأع�شاء جمل�س . 13
الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني يف ال�شركة عن اأي راتب اأو مكافئة.

ل توجـــد اأي ترتيبات اأو اإتفاق تنـــازل مبوجبه اأحد امل�شاهمني عن . 1٤
اأي حقوق يف الأرباح.

ل توجـــد اأي ا�شتثمارات اأو احتياطيات اأخرى مت اإن�شاوؤها مل�شلحة . 15
موظفي ال�شركة، ما عدا برنامج متلك ال�شيارات ملوظفي ال�شركة 
و املعتمـــد منـــذ العـــام 2013م، حيـــث بلغـــت القيمـــة الإجماليـــة 
املن�شرفـــة حتـــى نهايـــة العـــام 2017م مبلـــغ 3.32٤.593 ريال 

�شعودي.
ل توجـــد اأ�شهم اأو اأدوات دين �شادرة ل�شركة تابعة، اإذ اأن ال�شركة . 16

ل متلك �شركة تابعة.
ل يوجد على ال�شركة اأي قرو�س.. 17
ل يوجد لدى ال�شركة اأ�شهم خزينه حمتفظ بها.. 18

�ســابعًا: تو�ســيات جلنة �ملر�جعة �لتي يوجد تعار�س بينها وبني قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة، �أو �لتي رف�س �ملجل�س �لأخذ بها ب�ساأن 
تعيني مر�جع ح�سابات �ل�سركة وعزله وحتديد �أتعابه وتقييم �أد�ئه �أو تعيني رئي�س ق�سم �ملر�جعة �لد�خليه، وم�سوغات تلك 

�لتو�سيات، و�أ�سباب عدم �لأخذ بها.
ل يوجـــد تو�شيـــات من جلنة املراجعة فيها تعار�س بينها وبني قرارات جمل�ـــس الإدارة، اأو التي رف�س املجل�س الأخذ بها ب�شاأن تعيني مراجع ح�شابات 

ال�شركة وعزله وحتديد اأتعابه وتقييم اأدائه اأو تعيني املراجع الداخلي.





التخطيط واألداء
الفصل الثاني
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اأ�شمنـــت الق�شيم يف اإتبـــاع اأ�شلوبها املنهجي لتحديد النتائج والأهداف املرجـــو حتقيقها خالل عام 2017م، عرب اإ�شتمرت 
اإ�شتثمـــار جميـــع املوارد املتاحة مبا ي�شمن تربعها -كما تعودت دومًا - على قائمـــة اأف�شل �شركات الأ�شمنت اأداءًا، 
حيـــث اأ�شتمـــر الرتكيز هذا العام على بناء ثقافـــة الإبتكار والتح�شني، بالإ�شافة اىل العمل على توفـــري اأدوات التنبوؤ والتقدير على خمتلف 

الأ�شعدة، ل�شمان املرونة لدى ال�شركة للتكيف مع جميع التغريات املتوقعة داخليًا وخارجيًا.

30

�أوًل: �ل�سرت�تيجية وخطة �لعمل:
ظهـــرت مفاهيم الأداء املوؤ�ش�شـــي يف اأ�شمنت الق�شيم جلية هذا العام 
يف مواجهـــة التحديات والتقلبات التي متر بها الأ�شواق، وقد بدا ذلك 
جليـــًا مـــن خالل النتائـــج امللفتة التـــي مت حتقيقها بف�شـــل اهلل، حيث 
اإ�شتمـــرت اأ�شمنت الق�شيم يف اإ�شتثمـــار جميع مواردها املتاحة، والتي 
ياأتـــي على راأ�ـــس القائمة فيها راأ�ـــس املال الب�شري والـــذي يعد اجلزء 
الأهـــم من ال�شورة الكبرية التي اإ�شتطعنا ر�شمها عن طريق اإ�شتغالل 
املعرفة، املهـــارات والقدرات التـــي اأكت�شبها ويكت�شبهـــا من�شوبونا عن 

طريق التعلم والتدريب والتطوير امل�شتمر. 
حيـــث اإ�شتطاعـــت اأ�شمنت الق�شيـــم حتييد تاأثري العوامـــل اخلارجية 
التـــي ع�شفت باأ�شـــواق الأ�شمنت يف املنطقة، اإ�شافـــة اىل اإبتكار �شبل 
اإبداعيـــة للحد مـــن املخاطر واحلفاظ علـــى الإ�شتقـــرار الذي عودت 
عليـــه م�شاهميهـــا ومن�شوبيها وجميـــع اأ�شحاب العالقة مـــع ال�شركة، 
اإذ اأن املوؤ�ش�شـــات التـــي لديهـــا مفهـــوم وا�شـــح املعـــامل يف التخطيـــط 
ال�شرتاتيجـــي، لديهـــا القـــدرة الأعلـــى دائمـــًا على حتقيـــق اأهدافها 

والإ�شتفادة من جتارب الآخرين.

مبادر�ت حت�سني هيكلة �لتكاليف:. 1
اإ�شتمرت اأ�شمنت الق�شيم يف تطبيق مبادرات حت�شني هيكلة التكاليف، 
�شواء عرب تكتيكات ق�شـــرية الأجل اأو كجزء من اإ�شرتاتيجيتها طويلة 
املـــدى، وذلـــك للتكيف مع التحديـــات الراهنـــة التي متر بهـــا اأ�شواق 
الأ�شمنـــت نتيجة تباطـــوؤ الطلب واإرتفاع املعرو�ـــس واإحتدام املناف�شة، 
وذلـــك من خـــالل الإ�شتمـــرار يف تطبيـــق خطتها لرت�شيـــد التكاليف، 
ومعاجلـــة الأرباح الهام�شيـــة، واإعادة هيكلة العمليـــات، واإعادة هيكلة 
�شل�شلـــة القيم، ل�شمـــان متيز ال�شركة عرب اإ�شفـــاء املرونة على جميع 

عملياتها.

�شهد العام 2017م تركيز مبادرة QCC2020 على ما ي�شمى بـــــ"دمج 
وتوحيـــد �شل�شلـــة القيمـــة"، لتمكني ال�شركة من الرتكيـــز على قدراتها 
الأ�شا�شيـــة خللق منوذج عمل فريد وتوليـــد قيم م�شافة جديدة، �شواًء 
عـــرب ديناميكية دمج بع�س الوحدات الت�شغيلية املت�شابهة يف وظائفها، 
اأو عرب جت�شري اإدارة اخلدمـــات غري الأ�شا�شية، واخلدمات الأ�شا�شية 
التـــي ل حتقـــق التميز، بغيـــة تنفيذ املزيد مـــن املبـــادرات التطويرية 
التي متكنها من اإ�شفاء املرونـــة على عملياتها، وحت�شري نف�شها للنمو 
امل�شتقبلـــي، اإ�شافة اىل خلق املزيد مـــن القيمة ل�شركاء جناح اأ�شمنت 
الق�شيم، وتوليد املزيد مـــن الفر�س لل�شوق املحلي، من خالل تعظيم 
حجـــم الأعمال، وخلـــق املزيد مـــن الوظائف لأبناء وطننـــا الغايل مع 

جتنب تراكم عمليات الإنفاق غري الفعال.

�لتوقعات �مل�ستقبلية:. 2
اإنخف�شـــت مبيعـــات ال�شـــركات باململكـــة خـــالل العـــام 2017 بن�شبٍة 
جتـــاوزت 1٤% عن مثيلتها لعام 2016 لأ�شبـــاب املتغريات املوؤثرة على 

الو�شع القت�شادي.
3 طن، خالل العام 2017م  872 حققـــت ال�شركة حجم مبيعـــات 8٤٤
بن�شبـــة اإنخفا�س مل تتجاوز ٤.2% فقط عن مثيلتها يف العام ال�شابق، 
ومـــع اإ�شتمرار اإنخفا�ـــس الطلب ب�شكل عام يف معظـــم مناطق اململكة 
فاإنـــه من املتوقع اإنخفا�س الطلب خالل العـــام 2018 بن�شبة قد ت�شل 
اىل 12% مقارنـــة بعـــام 2017م، اإل اأن اإدارة ال�شركـــة لن تدخر جهدًا 
يف حتقيـــق اأهدافها، وتعظيم اأرباحها من خالل العديد من املبادرات 

للو�شول اىل اأف�شل النتائج املرجوة- اإن �شاء اهلل-.

�لف�سل �لثاين: �لتخطيط و�لأد�ء
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اإنتاج 
الكلنكر 
بالطن 8,7%

2016م2017م

ن�شبة التغري

343
8

40

9 3,737,676

اإنتاج 
الأ�شمنت 

بالطن
9,8%

2016م2017م

ن�شبة التغري

ر�شم بياين يو�شح حجم انتاج الكلنكر والأ�شمنت خالل عامي )2015 - 2016م(

 ر�شم بياين يو�شح حجم اإنتاج الكلنكر والأ�شمنت خالل الأعوام اخلم�شة املا�شية

ثانيًا: �لإنتاج:
�إنتاج �لكلنكر:- 

اإرتفع اإنتاج الكلنكر لعام 2017م بن�شبة قدرها )8.7 %( مقارنة باإنتاج 
عـــام 2016م، حيث بلغ اإنتاج الكلنكر لعـــام 2017م )3.737.676( 
طنًا، مقارنًة مبا مت اإنتاجه عام 2016م والذي �شجل )٤09.٤38.3( 

طنًا. 

�إنتاج �لأ�سمنت:- 
اإنخف�ـــس اإنتـــاج الأ�شمنـــت لعـــام 2017م بن�شبـــة قدرهـــا )%9.8(، 
لعـــام  الأ�شمنـــت  اإنتـــاج  بلـــغ  حيـــث  عـــام 2016م،  باإنتـــاج  مقارنـــًة 
2017م)3.862.370( طنـــًا، مقارنـــًة مبـــا مت اإنتاجه عـــام 2016م 
والـــذي �شجـــل )3.950.670( طنـــًا، واجلدول التـــايل يو�شح حجم 

اإنتاج الكلنكر والأ�شمنت خالل هذا العام مقارنًا بالعام ال�شابق.

�لتغري2016م2017مبيان
8.7%3.737.6763.٤38.٤09اإنتاج الكلنكر

)9.8 %(3.862.3703.950.670اإنتاج الأ�شمنت

395
0

67

0 3,862,370

الكلنكر الأ�شمنت

2013م2014م2016م 2015م2017م
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�لأ�سول و�خل�سوم خالل �خلم�سة �أعو�م �لأخرية )�ألف ريال(- 1

2016م*2017م*�لبيان�لرقم
2013م2014م2015م

موحدةموحدةموحدة

1.108.1651.123.6931.150.0751.1٤8.52٤1.098.108موجودات متداولة1

205.350215.92٤197.166178.582169.175مطلوبات متداولة2

902.815907.769952.909969.9٤2928.933راأ�س املال العامل )2-1(3

57.03270.63562.160٤8.199٤2.986الأ�شول الأخرى طويلة الأجل٤

823.687832.٤0٤900.971986.1091.052.177الأ�شول الثابتة5

1.988.88٤2.026.7322.113.2062.182.8322.193.271اإجمايل املوجودات )1+٤+5(6

00000قرو�س طويلة الأجل7

39.32839.69532.٤5130.29628.258املطلوبات الأخرى8

2٤٤.678255.619229.617208.878197.٤33اإجمايل املطلوبات )8+7+2(9

900.000900.000900.000900.000900.000راأ�س املال املدفوع10

8٤٤.205871.113983.5891.073.95٤1.097.1٤٤الحتياطيات والأرباح املدورة11

1.7٤٤.2051.771.1131.883.5891.973.95٤1.997.1٤٤حقوق امل�شاهمني )11+10(12

-00001.306حقوق احل�شة غري امل�شيطرة )ح�شة ال�شريك يف �شايف اخل�شارة(13

1.988.88٤2.026.7322.113.2062.182.8322.193.271اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني )13-12+9(1٤

* البيانات اخلا�شة بعامي 2017م و2016م معدة وفق معايري املحا�شبة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�شعودية.

ثالثًا: �لأد�ء �ملايل:
با�شتعرا�س القوائم املالية لل�شركة لل�شنة املنتهية يف 2017/12/31م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل ال�شادة مكتب الدكتور حممد الَعمري 

و�شركاه حما�شبون قانونيون، يت�شح ما يلي: 

�لف�سل �لثاين: �لتخطيط و�لأد�ء
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نتائج �لأعمال خالل �خلم�سة �أعو�م �لأخرية )�ألف ريال(- 2

2015م2016م*2017م*�لبيان�لرقم
2013م2014م
موحدةموحدة

625.9٤6852.0٤٤1.023.897985.6881.050.609املبيعات1
352.267٤03.0٤639٤.218370.3٤1٤06.582تكلفة املبيعات2
273.679٤٤8.998629.679615.3٤76٤٤.027جممل ربح الن�شاط )2-1(3
29.0٤531.91528.29039.82237.75٤م�شاريف اإدارية وعمومية وم�شاريف بيع وتوزيع٤
16.65723.79526.0٤623.1٤91٤.387الإيرادات الأخرى – بال�شايف5
9.50035.800٤1.00035.06٤35.6٤6الزكاة و�شريبة الدخل6
251.791٤05.078586.٤35563.610585.01٤�شايف الربح قبل حقوق الأقلية )3-٤+6-5(7
-00009حقوق احل�شة غري امل�شيطرة )ح�شة ال�شريك يف �شايف خ�شارة ال�شركة التابعة(8
251.791٤05.078586.٤35563.610585.005�شايف ربح ال�شنة )8+7(9

 * البيانات اخلا�شة بعامي 2017م و2016م معدة وفق معايري املحا�شبة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�شعودية.

�لنتائج �لت�سغيلية للعام 2017م مقارنة مع �لعام 2016م )�ألف ريال(- 3

�لتغيري2016م*2017م*�لبيان
ن�سبة

�لتغيري ٪
)26.5٤%()226.098(625.9٤6852.0٤٤املبيعات

)12.60%()50.779(352.267٤03.0٤6تكلفة املبيعات
)39.05%()175.319(273.679٤٤8.998اإجمايل الربح من الت�شغيل

)8.99%()2.870(29.0٤531.915م�شروفات الأعمال الرئي�شية
)٤1.35%()172.٤٤9(2٤٤.63٤٤17.083الربح من العمليات الرئي�شية

)30.00%()7.138(16.65723.795الإيرادات/)امل�شروفات( الأخرى
)73.٤6%()26.300(9.50035.800يخ�شم: الزكاة و�شريبة الدخل

)37.8٤%()153.287(251.791٤05.078�شايف ربح ال�شنة بعد الزكاة

* البيانات اخلا�شة بعامي 2017م و2016م معدة وفق معايري املحا�شبة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�شعودية.
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251,791
�شايف الربح بعد الزكاة وال�شريبة )بالألف ريال(

625,946
املبيعــات )بالألف ريال(

مبيعات 
�لأ�سمنت 

بالطن

2015م
4.448.953

3.917.343
2014م

3,872,844
2017م

وبا�شتعرا�س الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن ال�شنة ال�شابقة، يَت�شح ما يلي:
حققـــت �شركة اأ�شمنت الق�شيم مبيعات قدرها 625.95 مليون ريال خالل عام 2017م حتققت بالكامل 
يف الأ�شـــواق املحليـــة، وقد اأنهت ال�شركة العـــام املايل 2017م بانخفا�س يف تكلفـــة املبيعات بلغت ن�شبتها 
)12.60%( مقارنـــة بالعـــام 2016م، وانخف�ـــس �شـــايف الربح بعد الـــزكاة ال�شرعية للعـــام 2017م اإىل 
251.79 مليـــون ريال، مقارنة بــ٤05.08 مليون ريال للعام 2016م بن�شبة اإنخفا�س قدرها )%37.8٤( 
ب�شبـــب اإنخفا�ـــس كميـــة وقيمة املبيعـــات واإنخفا�س الإيرادات الأخـــرى على الرغم مـــن اإنخفا�س تكلفة 
املبيعات واإنخفا�س امل�شروفات البيعية والت�شويقية واإنخفا�س امل�شروفات العمومية والإدارية واإنخفا�س 
م�شـــروف الزكاة وال�شريبـــة، اأما الأرباح الت�شغيلية من العمليات للعـــام 2017م فقد �شجلت مبلغ وقدره 
273.68 مليون ريال مقارنة مببلغ ٤٤9 مليون ريال للعام 2016م، بن�شبة اإنخفا�س قدرها )%39.05(، 
وبهذا ت�شبح املح�شلة النهائية لربحية ال�شهم 2.80 ريال بنهاية عام 2017م مقارنة بــ ٤.50 ريال لعام 

2016م، بن�شبة اإنخفا�س بلغت )%37.8٤(.

كمية �ملبيعات
بلـــغ حجـــم ت�شليمات ال�شركة للعـــام 2017م كمية 3.872.8٤٤ طن بن�شبـــة اإنخفا�س قدرها )13.٤%( 
مقارنـــة بالعـــام 2016م، والر�شـــم البيـــاين التايل يو�شـــح حجم املبيعـــات الفعلية خـــالل اخلم�س اأعوام 

ال�شابقة.

2013م2014م2015م2016م2017مبيان
3.872.8٤٤٤.039.5٤6٤.٤٤8.9533.917.3٤3٤.171.910مبيعات الأ�شمنت 

مبيعات الأ�شمنت بالطن

وجتـــدر الإ�شـــارة اإىل اأن كامل مبيعـــات ال�شركة حتققت حمليـــًا، حيث مل ت�شدر ال�شركـــة اأي كميات من 
اإنتاجها.

�لتحليل �جلغر�يف لإير�د�ت �ملبيعات

�ملنطقة �لغربية�ملنطقة �لو�سطىبيان
2017538.597.18386.688.825م )بالريال(

4.171.910
2013م

4.039.546
2016م

٪86

٪14

�ملنطقة �لو�سطى
�ملنطقة �لغربية

�لف�سل �لثاين: �لتخطيط و�لأد�ء

852.0٤٤
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�ملدفوعات �لنظامية �مل�ستحقة:
ر�سوم �ملحاجر:• 

تخ�شـــع ال�شركة لنظام الإ�شتثمـــار التعديني ال�شادر مبوجب املر�شوم امللكي الكرمي رقم م/٤7 بتاريـــخ 1٤25/8/20هـ، حيث يتم تكوين خم�ش�س 
�شنوي يدفع لوزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية يف ال�شنة الالحقة.

�لزكاة و�ل�سريبة:• 
تخ�شـــع ال�شركـــة لأنظمـــة الهيئة العامة للـــزكاة والدخل يف اململكة العربيـــة ال�شعودية، حيث يتم ت�شجيـــل مبلغ الزكاة و�شريبة الدخـــل وفقًا لأ�شا�س 

الإ�شتحقاق، وقد قامت ال�شركة ب�شداد الزكاة امل�شتحقة لعام 2016م وح�شلت على �شهادة مقينّدة حلني احل�شول على الربط النهائي.

�لتاأمينات �لجتماعية:• 
تخ�شع ال�شركة لنظام التاأمينات الجتماعية، ويتم ت�شجيل اإ�شرتاكات التاأمينات الجتماعية وفقًا لأ�شا�س الإ�شتحقاق، حيث يتم �شدادها �شهريًا على 

اأ�شا�س امل�شتحق من ال�شهر ال�شابق.

اجلـــدول التـــايل يبنينّ مبالغ املدفوعـــات النظامية امل�شددة وامل�شتحقة، كمـــا يف نهاية عام 2017م مقارنة مع الر�شيد امل�شتحـــق بنهاية العام ال�شابق 
2016م:

�مل�ستحق بنهاية عام 2017مبيــــــــان
2016م �مل�ستحق بنهاية �لعام�مل�سدد خالل �لعام

22.380.68٤22.515.60922.255.096ر�شوم تعدين

22.263.71823.201.23635.800.000الزكاة وال�شريبة

6.193.931٤68.6625٤5.35٤ا�شرتاكات املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

50.838.333٤6.185.50758.600.٤50اإجمايل املدفوعات النظامية

852.0٤٤
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�لف�سل �لثاين: �لتخطيط و�لأد�ء

اإدراكًا 
منـــا باأهميـــة اجلانب البيئـــي و ال�شالمـــة املهنية 
وانطالقـــا من واجبهـــا املهنـــي والأخالقي، تعمل 
ال�شركـــة على اإيجـــاد بيئة �شحية اآمنـــة ملوظفيها 
ولـــكل من يدخل يف اإطار حدودها، كما تـــويل جوانب ال�شالمة املهنية و 
كل مـــا يتعلق مبقومـــات اإ�شتمرارية العملية الإنتاجيـــة واملحافظة عليها 
عناية فائقة، و حتر�س على �شعار "ال�شالمة اأوًل"، و اأن يكون اأحد اأبرز 
اأهدافها "ل حوادث"، ملا للحوادث من تاأثري �شلبي على مقومات عنا�شر 
الإنتـــاج وعلى بيئـــة العمل معا، ومن هـــذا املنطلق مت و�شـــع الإجراءات 
وال�شوابط طبقًا للمعايري العاملية يف جمال ال�شالمة و التي تكفل - باإذن 
اهلل - �شالمة الطواقم العاملـــة مع توفري كافة معدات واأدوات احلماية 
ال�شخ�شيـــة عالية اجلـــودة والتـــي تتنا�شب مع طبيعة العمـــل واملخاطر 
املحيطة بهـــم، بالإ�شافة اإىل اعتماد خطط تدريـــب وتوعية باإجراءات 
ال�شالمـــة ب�شكل م�شتمر باإتباع اأحدث املناهـــج العاملية ومب�شاندة ودعم 
ق�شم ال�شالمة املهنية املزود باأحدث الو�شائل التقنية وموظفيه املوؤهلني 

لتحليـــل املخاطر وجتنب وقـــوع احلوادث والتعامل مـــع حالت الطوارئ 
والكـــوارث الطبيعية – ل قدر اهلل - حيث يتم اإبتعاثهم اإىل ور�س العمل 
والدورات املتخ�ش�شة �شواء داخل اململكـــة اأو خارجها، ليواكبوا اأحدث 
التطبيقـــات املتبعـــة يف هذا اجلانـــب، وقد اثمرت هـــذه اجلهود يف رفع 

م�شتوى ثقافة ال�شالمة لدى العاملني واملقاولني والزوار.
وتنفق ال�شركة �شنويًا ماليني الريالت على م�شاريع بيئية للحد من 
اإنبعـــاث الغبار والتطوير امل�شتمر يف برامـــج واأ�شاليب الإ�شحاح البيئي، 
مبـــا يواكب اآخر ما تو�شلـــت اإليه التكنولوجيا يف هـــذا امل�شمار، وقد مت 
تزويد جميع املداخن وم�شادر اإنبعاث الغبار بفالتر ومر�شحات تر�شيب 
كي�شية، والتي تعترب اأحدث التقنيات امل�شتخدمة يف جمال تنقية الهواء، 
ويتـــم اإعادة اإ�شتخدام خملفات هذا الغبار مرة اأخرى عن طريق اإعادة 
تدويـــره واإدخاله يف �شناعة الأ�شمنت، كما تعمـــل ال�شركة على دميومة 
هذه الفالتر واملر�شحـــات بال�شيانة الدورية واإ�شتبـــدال اآلف الأكيا�س 
للفالتـــر والتي يتـــم اإ�شتريادها من كـــربى ال�شركات العامليـــة الرائدة، 

ر�بعًا: �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة 
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والقيـــام ب�شورة م�شتمرة بر�شد ومراقبـــة اإنبعاثات املداخن من خالل 
اأجهـــزة متطورة، و�شمـــان خف�س م�شتوياتهـــا وفقًا لأعلـــى املوا�شفات 
واملقايي�ـــس الدوليـــة، و�شجالت ال�شركة يف هذا املجـــال تبني اأن النتائج 
املتحققـــة �شمن حدود ومعايري الهيئة العامـــة لالأر�شاد وحماية البيئة، 
وت�شاهـــي ما يتم حتقيقه عامليـــًا، كما توجد بال�شركـــة حمطات لتنقية 
ميـــاه ال�شـــرب وت�شفيتهـــا وتعقيمها ح�شـــب املوا�شفـــات ال�شعودية اىل 
جانـــب حمطة حديثة خا�شة مت ت�شييدها اإ�شتثمرت فيها ال�شركة، تعمل 
علـــى تنقية مياه ال�شـــرف ال�شحي عن طريق نظـــام الفالتر الغ�شائية 
واملعاجلـــة البيولوجيـــة، وهـــى مـــن اأحدث طـــرق التنقية عامليـــا وذلك 
لال�شتفـــادة من امليـــاه املعاجلة يف ري الأ�شجـــار وامل�شطحات اخل�شراء 
واأحيانًا يف تربيد املعدات، وللحد من هدر مياه ال�شرف يف العراء الذى 
ي�شبب تلوث البيئة، كما مت تو�شعة حمطة تنقية ال�شرف ال�شحي بوحدة 
جديدة دخلت يف الت�شغيل الفعلي من �شهر يوليو 2017 وبتكلفة اجمالية 
قدرها 1.5 مليون ريال، مما يزيد الطاقة الإ�شتيعابية بن�شبة 50% عن 
الطاقة احلالية، كما �شيوؤثر ب�شكل اإيجابي على كفاءة التنقية، ول �شيما 

اأن الطاقة اجلديدة هي �شعة اإ�شافية للطاقة ال�شتيعابية الالزمة.

ويف هـــذا العام نالت ال�شركة، ال�شهـــادة البيئية من هيئة الأر�شاد 
والبيئة، بعد اأن قامـــت الهيئة مبراجعة اأداء ال�شركة البيئي من خالل 
زيـــارات خمتلفـــة خلـــرباء البيئـــة واملفت�شيـــني املعنيـــني، اإ�شافة اىل 
الإ�شتعانـــة مبكتب اإ�شت�شـــاري بيئي معتمد لدى الهيئـــة، والذين اأكدوا 
جميعـــًا مـــن خالل منحهم هذه ال�شهـــادة مدى تقيد واإلتـــزام اأ�شمنت 
الق�شيـــم بكافة املعايـــري البيئية وحر�شها على املحافظـــة على البيئة 

احلا�شنة، لنفخر بكوننا �شركة �شديقة للبيئة بكل املقايي�س.
و يف هـــذا العام متت مراجعة الإجراءات والتعليمات املتعلقة بدليل 
التعامل مع املخلفات بحيث ن�شـــل اإىل درجة "�شفر خملفات"، و ذلك 
عن طريق ت�شنيف املخلفات و تق�شيمها اإىل مواد ميكن تدويرها داخل 
خطوط الإنتاج، ومواد اأخرى ميكن بيعها كخردة قابلة لإعادة الت�شنيع، 
وثالثـــة يتم نقلهـــا اإىل املكبـــات البلدية املعتمـــدة من قبـــل الأمانة مثل 
املخلفات املنزلية وبع�س املواد امل�شتهلكة، ل�شمان عدم بقاء اأي خملفات 

داخل مقرات ال�شركة مطلقًا.



خام�سًا: �مل�سوؤولية �لجتماعية
اإنطالقـــًا مـــن مباديء ديننا احلنيف واإلتزامنا الأخالقي فقد اإ�شتمرت اأ�شمنت الق�شيم بالإ�شتثمار يف جمال امل�شوؤولية الإجتماعية والتي تعد ركنًا اأ�شا�شيًا 
وهامـــًا تنطلـــق منه قائمة اإ�شتحقاقات و اأولويات ال�شركة، حيث نعمل وفقًا لإ�شرتاتيجية وا�شحة ترتكز على عدد من املحاور مبا ي�شمن لنا امل�شاركة النوعية يف 
الفعاليات الإجتماعية واملنا�شبات الوطنية والدينية  ودعم اجلهات اخلريية، اإىل جانب اأن�شطة ال�شركة على ال�شعيد الداخلي الذي ي�شتهدف جمالت الرعاية 
والرتفيه اإدراكًا منها باأنها جزًء ل يتجزاأ من هذا الن�شيج املجتمعي ولي�شت مبعزل عن بيئتها احلا�شنة، ووفق هذا املنظور حتر�س ال�شركة على حت�شني الظروف 
املعي�شيـــة ملن�شوبيهـــا وتوفري  املقومـــات الرتفيهية والثقافية والريا�شية والطبيـــة للموظفني وعائالتهم داخل ال�شركة ويف جممعاتهـــا ال�شكنية، واىل جانب ذلك 
فاإننا ن�شارك �شائر فئات املجتمع الذي نعمل يف حميط بيئته خمتلف ن�شاطاته، من خالل الرتكيز على الفئات الأوىل بالرعاية من ذوي الظروف والإحتياجات 
اخلا�شة، يف �شورة تعك�س روحانية التكافل الإن�شاين والرتابط الإجتماعي، حيث �شاهمت اأ�شمنت الق�شيم خالل العام 2017م يف رعاية املنا�شبات والفعاليات 

باملنطقة ومنها:

 �أ�سبوع �ملرور لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي:
رعت اأ�شمنت الق�شيم اأ�شبوع املرور اخلليجي والذي د�شنه �شاحب 
ال�شمـــو امللكي الأمري الدكتور في�شل بن م�شعل بن �شعود بن عبد العزيز 
اأمـــري منطقة الق�شيـــم، حتت �شعار  )قرارك يحـــدد م�شريك( والذي 

انطلقت فعالياته يوم الأحد 1٤38/6/٤هـ وا�شتمر ملدة اأ�شبوع. 

للــرت�ث  �لوطنــي  �ملهرجــان  �لق�ســيم يف  جنــاح منطقــة 
و�لثقافة )�جلنادرية 32(:

ت�شاهـــم اأ�شمنت الق�شيم يف كل عـــام بدعم جناح منطقة الق�شيم 
يف املهرجـــان الوطني للـــرتاث والثقافة باجلنادريـــة، وياأتي هذا الدعم 
متا�شيـــًا مع اإهتمام وحر�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري الدكتور في�شل 
بـــن م�شعل بن �شعـــود بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة الق�شيـــم يف اإبراز 
املنطقة ون�شر تراثها وجت�شيـــد تاريخها ومنوها احل�شاري، وكذلك من 
منطلـــق م�شئولية اأ�شمنت الق�شيم على الدعـــم وامل�شاهمة والتواجد يف 
املحافـــل الإجتماعية والثقافية التي من �شاأنهـــا تعميق وتاأ�شيل الإنتماء 

الوطني لهذا البلد الطيب يف ظل قيادتنا الر�شيدة -حفظها اهلل-.
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ر�عــي ذهبــي للمعر�ــس �ل�ســعودي �لثالث للعقــار و�لبناء 
و�لأثاث و�لديكور 2017 )هابيتات 3(:

رعـــت اأ�شمنـــت الق�شيـــم معر�ـــس )هابيتـــات 3( كراعـــي ذهبـــي 
للمعر�س وفعالياته، التي اقيمـــت يف مركز الق�شيم الدويل للموؤمترات 
واملعار�ـــس، كما �شاركت بجناح خا�س متميـــز لإ�شتقبال عمالئها وزوار 

املعر�س.

�لف�سل �لثاين: �لتخطيط و�لأد�ء
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زيارة طالب كلية الهند�شة
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�إ�ست�سافة زيار�ت طالب �لكليات و�ملعاهد �لتقنية:
ت�شت�شيف اأ�شمنت الق�شيم ومن منطلق م�شوؤوليتها الجتماعية، زيارات 
لطـــالب كليـــات الهند�شـــة والكليـــات واملعاهـــد التقنيـــة واملدار�س على 
خمتلف املراحـــل، وتهدف من خالل ذلك اإىل اتاحـــة الفر�شة للطالب 
لالإطالع العملي علـــى ماتعلموه، وتعريفهم باأهمية ال�شناعة يف التنمية 
ب�شـــكل عام وعلى �شناعـــة الأ�شمنت ب�شكل خا�ـــس، اإ�شافة اإىل تعرفهم 

على املهن والوظائف املتاحة. 

39

احتفالية يوم ا�شمنت الق�شيم الرتفيهي احتفالية ايل،م الوطني

احلفل ال�شنوي لتكرمي املوظفنياحلفل ال�شنوي لتكرمي املوظفني

حفل معايد موظفي ال�شركة
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�ساد�سًا: �ملو�رد �لب�سرية
بيئة و�سيا�سة �لعمل:. 1

اإن مـــا توليه اأ�شمنت الق�شيم من الإهتمام براأ�س املال الب�شري هو اأحد 
املهـــام الرئي�شية التي تعمل دائمًا على حتقيقها باأف�شل الطرق املمكنة، 
والذي ينعك�ـــس بدوره على تطور الأعمال واإرتفاع م�شتـــوى الأداء، وهذا 
الأمر بـــدا جليًا يف الظروف الراهنة التي متر بهـــا الأ�شواق وما ت�شهده 
من موجة تناف�شية حادة ب�شبب اإنخفا�س معدلت الطلب وتنامي وترية 
املعرو�ـــس واملخـــزون، وقـــد كان الإهتمام بتح�شني بيئـــة العمل وت�شهيل 
الإجـــراءات ومنح الفر�ـــس ملن لديهم الكفاءة، اأحـــد العوامل الرئي�شية 
لتطوير الكفاءات وحت�شني املهارات واإدارة املواهب يف اأ�شمنت الق�شيم، 

حيث متثلت اأهم املبادرات التي د�شنتها املوارد الب�شرية بالتايل:
اأمتتة اإجراءات اخلدمات ال�شخ�شية للموظفني مثل احل�شول على  -

الإجازات والتعاريف والبطاقات.
اأمتتـــة اأنظمة اخلدمـــات امل�شاندة والتي رفعت مـــن م�شتوى تقدمي  -

اخلدمات للموظفني وال�شيوف.
ويجـــري العمـــل الآن لإطـــالق خدمـــات اجلوال من خـــالل تطبيق  -

اجلـــوال )QCC App(، والذي يتيح للموظـــف احل�شول على جميع 
املعلومات اخلا�شة به وتقدمي الطلبات، اإ�شافة ملا �شيقدمة التطبيق 
مـــن خدمات للزوار والباحثني عن عمل، عالوة على خدمة العمالء 

واملوردين.
موا�شلـــة الإهتمام باجلانـــب ال�شحي للموظف، مـــن خالل توفري  -

اخلدمـــات الطبيـــة الالزمـــة للموظفـــني، وامل�شاركـــة يف احلمالت 
الطبية املختلفة مثل التربع بالدم والتطعيم �شد النفلونزا ومكافحة 

التدخني وغريه.

�لتوظيف و��ستقطاب �لكفاء�ت . 2
وا�شلـــت اأ�شمنـــت الق�شيم جناحاتها فيما يخ�ـــس اإ�شتقطاب الكوادر 
الوطنيـــة ومنحهـــم الفر�شة لت�شجـــل املزيد من الأرقـــام القيا�شية يف 
جمـــالت التوطـــني، وقد عملـــت خـــالل عـــام 2017م علـــى اإ�شتبدال 
العمالة الوافدة من خالل اإحالل الكوادر ال�شعودية والتي اأنهت برامج 
التدريـــب والتطويـــر اخلا�س بها، والـــذي بدوره حقـــق لل�شركة هدف 
املحافظـــة على الكوادر املميزة وت�شجيل رقـــم قيا�شي جديد يف جمال 

التوطني. 
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�لتدريب و�لتطوير. 3
حققـــت اأ�شمنـــت الق�شيم جناحـــات متوا�شلة يف رفع م�شتـــوى الأداء 
لـــدى موظفيها و�شقل مهاراتهم من خـــالل اإطالق الربامج التدريبية 
املحرتفـــة وتوفري الأنظمـــة الآلية التـــي ت�شاعدهـــم يف احل�شول على 
 )e-learning( املعلومة ب�شهولـــة ومن �شمنها برامج التعلم عـــن بعد
وذلـــك للحفاظ على م�شتويات الأداء القيا�شية التي يقدمها من�شوبيها 
يف خمتلـــف التخ�ش�شات الفنية والإدارية، واإثراء جتربتهم التعليمية 
لتطويـــر مهاراتهم يف اجلوانب التي تهم ال�شركة من ناحية الأداء من 
خالل حتليل الإحتياجات التدريبية، وتلخ�شت اأبرز املهام التي عملت 

عليها ال�شركة لتطوير املوظفني:
عقـــد ال�شراكات مع �شنـــدوق املوارد الب�شريـــة يف جمال التدريب • 

والذي كان لها الدور الكبري يف �شقل مهارات املوظفني.
اإيجـــاد املدربـــني الداخليـــني مـــن خالل تطويـــر املميزيـــن منهم • 

.)Train the Trainer( لإكت�شاب مهارات نقل املعرفة لفريق العمل
 • ،e-learning اإطـــالق املرحلة الثالثة مـــن نظام التعلم عن بعـــد

والـــذي يتيح للموظفـــني الإطالع علـــى اآلف املحا�شرات وح�شور 
الدورات التدريبية الإدارية على مدار ال�شاعة.

41

وقـــد بلغ عدد الربامـــج التدريبية لهذا العـــام  )53( برناجمًا اإ�شتفاد 
منها عدد  )٤0٤( موظفًاً.

عدد الربامج التدريبية

53 برنامج
اإ�شتفاد من الربامج

٤0٤ موظفًا
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اأمَتتـــة العديد من الأنظمة وحتويلها اإىل اأنظمة اآلية رفعًا مل�شتوى • 
الأداء و�شبطًا للتكاليف، اإذ قامت اإدارة تقنية املعلومات باإجناز 

عدد من امل�شاريع املهمة لهذا الغر�س، من اأهمها:
م�شـــروع حتويل اأنظمة طلب العرو�س وتر�شية العطاءات - 

اإىل نظام اآيل حيث ير�شل النظام طلبات عرو�س الأ�شعار 
للموردين والذين يتم اإختيارهـــم ح�شب طبيعة امل�شروع 
والأنظمـــة اخلا�شة بت�شنيف املوردين، تتم هذة العملية 
اآليـــًا بناًء على الطلب ال�شادر مـــن �شاحب ال�شالحية، 
ويقوم النظام مبرا�شلة املورد الفائز بالعطاء بعد اإمتام 
عمليـــات التقييم الفنـــي والتجاري لـــكل العرو�س والتي 
تتـــم من خالل النظام، كما يقـــوم النظام بتذكري اإدارة 
الإمداد اآليًا قبل موعـــد التوريد املتفق عليه للمتابعة مع 
املورد، والتاأكد من و�شـــول ال�شحنة يف موعدها ومن ثم 

حتديث اأنظمة امل�شتودعات اآليًا بعد الإ�شتالم.
اأمتتة املزيد من اأنظمة املوارد الب�شرية كاأنظمة الإختيار - 

والتوظيـــف، ونظـــام تقييـــم فـــرتة التجربـــة للموظفني 
اجلدد، واأنظمة اإخالء الطرف وت�شليم العهد للموظفني.

اأمتتة املزيـــد من اأنظمـــة اخلدمات الإداريـــة كخدمات - 
الإ�شكان والتغذية وطلبات النقل.

البـــدء يف اإ�شتحداث نظـــام خدمة الت�شليمـــات الذاتية، - 
بحيـــث يقوم عميـــل اأ�شمنـــت الق�شيم باإجـــراء عمليات 
ال�شراء والإ�شتالم عن طريق هذه اخلدمة باأي وقت عن 
طريق "قمـــرة" خا�شة مت و�شـــع ت�شميماتها خ�شي�شًا 
مـــن خالل من�شوبينـــا ل�شمان تلبيـــة اإحتياجاتنا، لتكون 
نواة خلدمـــة "الت�شليمـــات الذاتية" والتـــي تتيح للعميل 
اإجـــراء كافة العمليات بطريقـــة اآمنة وحمكمة. حيث مت 
الإنتهـــاء من درا�شة امل�شـــروع وت�شميم احلـــل املقرتح، 
ونتوقـــع ال�شروع يف التنفيذ خـــالل الربع الأول من العام 

القادم- اإن �شاء اهلل-.
حتديـــث الأنظمة الإلكرتونيـــة املرتبطة بتطبيـــق �شريبة القيمة • 

امل�شافة.
الإنتهـــاء من املرحلة الثانية مـــن اأنظمة املراقبة والتحكم، والتي • 

تغطـــي مناطـــق امل�شتودعـــات والطرق داخـــل امل�شنـــع واملناطق 
املحيطة بجميع املباين الإدارية والفنية.

حتديـــث اأنظمـــة اأمن املعلومـــات وترقيتهـــا ل�شمـــان اأعلى ن�شب • 
الأمن ال�شيرباين، واحلماية من اجلرائم املعلوماتية والتي بداأت 

وتريتها بالت�شاعد ب�شكل مقلق خالل العام 2017م.

�سابعًا: تقنية �ملعلومات
اإدراكًا لأهميـــة دور تقنية املعلومات املتزايد وامل�شطـــرد يف تكوين بيئات الأعمال احلديثة وتطويرها، حتر�س اأ�شمنت الق�شيم دائمًا على الإ�شتفادة 
مـــن كل معطيـــات التقنية لتح�شني كفاءة اأعمالهـــا وخدمة عمالئها وكافة من�شوبيهـــا يف كل املجالت، من خالل توظيف اأحـــدث التقنيات والأنظمة 

التكنولوجية ل�شمان توفر اخلدمات ورفع ن�شب الإعتمادية والأمان، حيث �شهد العام 2017م العديد من الإجنازات كان اأبرزها ما يلي: 

�سابعًا: تقنية �ملعلومات
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�أوًل: لئحة �حلوكمة:
تلتزم اأ�شـــمنت الق�شـــيم بالئحة حوكمة ال�شـــركات حمايًة حلقوق امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شـــالح، وقد اإعتمدت اجلمعية العامة يف اإجتماعها الثاين 
والثالثني، اإطار حوكمة اأ�شـــمنت الق�شـــيم معتمدًا على لئحة حوكمة ال�شركات، واإمتدادا لذلك، اإعتمد جمل�س الإدارة جميع ال�شيا�شات املنبثقة من 

لئحة حوكمة ال�شركات، وفيما يلي جدول يو�شح موقف ال�شركة من تطبيق لئحة احلوكمة ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية.
تطبق ال�شركة جميع الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية، باإ�شتثناء بع�س الأحكام الإ�شرت�شادية الواردة اأدناه:

ُطّبق ن�س �ملادة / �لفقرةرقم �ملادة
جزئيًا

مل 
�لأ�سباب و�لتفا�سيليطّبق

املادة الع�شرون: عوار�س 
ال�شتقالل

10( اأن يكون قد اأم�شى ما يزيد على ت�شع �شنوات مت�شلة اأو منف�شلة يف 
ع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

املادة التا�شعة والثالثون: 
التدريب 

2( و�شـــع الآليـــات الالزمـــة حل�شول كل مـــن اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة 
والإدارة التنفيذيـــة على برامج ودورات تدريبية ب�شكل م�شتمر؛ بغر�س 

تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف املجالت ذات العالقة باأن�شطة ال�شركة.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

املادة احلادية والأربعون: 
التقييم 

اأ( ي�شع جمل�س الإدارة – بناًء على اقرتاح جلنة الرت�شيحات – الآليات 
الالزمة لتقييم اأداء املجل�س واأع�شائه وجلانه والإدارة التنفيذية �شنويًا؛ 
وذلـــك من خـــالل موؤ�شرات قيا�ـــس اأداء منا�شبـــة ترتبط مبدى حتقيق 
الأهـــداف ال�شرتاتيجية لل�شركة وجـــودة اإدارة املخاطر وكفاية اأنظمة 
د جوانب القوة وال�شعف واقرتاح  الرقابة الداخلية وغريها، على اأن حتدَّ

معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة.

يتم التقييم بدون و�شع موؤ�شرات قيا�س اآداء. √

املادة احلادية والأربعون: 
التقييم 

هــــ( يتخذ جمل�س الإدارة الرتتيبات الالزمة للح�شول على تقييم جهة 
خارجية خمت�شة لأدائه كل ثالث �شنوات.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

املادة الرابعة واخلم�شون: 
تكوين جلنة املراجعة

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √  ب( يجب اأن يكون رئي�س جلنة املراجعة ع�شوًا م�شتقاًل.
�شتطبقها ال�شركة.

املادة ال�شبعون: ت�شكيل 
جلنة اإدارة املخاطر 

ل بقـــرار مـــن جمل�ـــس اإدارة ال�شركة جلنـــة ت�شمى )جلنـــة اإدارة  ت�شـــكَّ
املخاطـــر( يكون رئي�شها وغالبية اأع�شائها مـــن اأع�شاء جمل�س الإدارة 
غري التنفيذيـــني. وُي�شرتط اأن يتوافـــر يف اأع�شائها م�شتوى مالئم من 

املعرفة باإدارة املخاطر وال�شوؤون املالية.

تدخـــل مراقبة املخاطر �شمن اإخت�شا�شات جلنة  √
املراجعـــة، واكتفـــت ال�شركة بذلك، مـــع العلم ان 
ال�شركة تنفذ نظـــام مراقبة خماطر كامل فلديها 
�شيا�شة خماطر وحتدث �شجل املخاطر �شنويا وتعد 

خطة املراجعة الداخلية على اأ�شا�س املخاطر.
املادة الثانية وال�شبعون: 
اجتماعات جلنة اإدارة 

املخاطر

جتتمـــع جلنة اإدارة املخاطر ب�شفة دورية كل )�شتة اأ�شهر( على الأقل، 
وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

يتم عر�ـــس �شجل املخاطـــر على جلنـــة املراجعة √ 
وجمل�س الإدارة �شنويا.

املادة الثامنة وال�شبعون: 
تقرير املراجعة الداخلية

ب( تعـــد وحدة اأو اإدارة املراجعة الداخلية تقريرًا عامًا مكتوبًا وتقدمه 
اإىل جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة ب�شاأن عمليات املراجعة التي اأجريت 
خالل ال�شنة املالية ومقارنتها مع اخلطة املعتمدة، وتبني فيه اأ�شباب اأي 
اإخـــالل اأو انحراف عن اخلطة – اإن وجد – خالل الربع التايل لنهاية 

ال�شنة املالية املعينة.

يتطلب نظـــام املراجعة الداخليـــة عر�س التقرير  √
علـــى جلنة املراجعة، وترفع جلنـــة املراجعة باأهم 

نتائج التقرير.

املادة اخلام�شة والثمانون: 
حتفيز العاملني

1-   ت�شكيـــل جلـــان اأو عقد ور�س عمل متخ�ش�شة لال�شتمـــاع اإىل اآراء 
العاملني يف ال�شركة ومناق�شتهم يف امل�شائل واملو�شوعات حمل القرارات 

املهمة.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

�لف�سل �لثالث: �حلوكمة 

�لف�سل �لثالث: �حلوكمة 
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ُطّبق ن�س �ملادة / �لفقرةرقم �ملادة
جزئيًا

مل 
�لأ�سباب و�لتفا�سيليطّبق

املادة اخلام�شة والثمانون: 
حتفيز العاملني

2-   برامـــج منح العاملني اأ�شهمًا يف ال�شركة اأو ن�شيبًا من الأرباح التي 
حتققها وبرامج التقاعـــد، وتاأ�شي�س �شندوق م�شتقل لالإنفاق على تلك 

الربامج.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

املادة اخلام�شة والثمانون: 
حتفيز العاملني

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 3- اإن�شاء موؤ�ش�شات اجتماعية للعاملني يف ال�شركة.
�شتطبقها ال�شركة.

املادة ال�شابعة والثمانون: 
امل�شوؤولية الجتماعية

ت�شع اجلمعية العامة العادية – بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة – 
�شيا�شة تكفل اإقامة التوازن بني اأهدافها والأهداف التي ي�شبو املجتمع 
اإىل حتقيقها؛ بغر�س تطوير الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية للمجتمع.

لدى ال�شركة �شيا�شـــة م�شاهمة اجتماعيه معتمده   √
من جمل�ـــس الإدارة،و�شتعتمد من اجلمعية العامه 

عندما تكون الزاميه.
املادة الثامنة والثمانون: 
مبادرات العمل الجتماعي

1- و�شـــع موؤ�شرات قيا�س تربـــط اأداء ال�شركة مبا تقدمه من مبادرات 
يف العمـــل الجتماعي، ومقارنة ذلك بال�شـــركات الأخرى ذات الن�شاط 

امل�شابه.

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ 
�شتطبقها ال�شركة.

املادة الثامنة والثمانون: 
مبادرات العمل الجتماعي

مازالت املادة ا�شرت�شاديه وعندما يتم اللزام بها √ ٤- و�شع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة.
�شتطبقها ال�شركة.

املادة اخلام�شة والت�شعون: 
ت�شكيل جلنة حوكمة 

ال�شركات

يف حال ت�شكيل جمل�س الإدارة جلنة خمت�شة بحوكمة ال�شركات، فعليه 
اأن يفو�س اإليها الخت�شا�شات املقررة مبوجب املادة الرابعة والت�شعني 
مـــن هـــذه الالئحـــة، وعلى هـــذه اللجنة متابعـــة اأي مو�شوعـــات ب�شاأن 
تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�س الإدارة، �شنويًا على الأقل، بالتقارير 

والتو�شيات التي تتو�شل اإليها.

تدخل مراقبة احلوكمة وحتديث متطلباتها �شمن  √
اإخت�شا�شات جلنـــة املراجعة، ولي�س لدى ال�شركة 
جلنة حوكمة، وعندما تلزم بذلك ال�شركة �شتنفذه.

ثانيًا: �إد�رة �ملخاطر
اأعتمـــد جمل�ـــس الإدارة نتائـــج درا�شة املخاطر من وجهـــة نظر ن�شاط 
املراجعـــة الداخليـــة يف ال�شركة التي مت درا�شتهـــا خالل عام 2010م، 
حيـــث احتوى نطاق الدرا�شـــة على �شياغة �شيا�شـــة خماطر، وحتديد 
املخاطـــر، وعمـــل �شجـــل تف�شيلـــي للمخاطـــر، ومقرتحـــات ملعاجلـــة 
املخاطـــر اأو تقلي�ـــس اأثرها، وعمل خطة عمـــل اإ�شرتاتيجية للمراجعة 
الداخليـــة ملدة ثـــالث �شنـــوات معتمدة علـــى املخاطر، حيـــث ت�شرف 
املراجعـــة الداخلية علـــى حتديث تقييم املخاطر ب�شـــكل م�شتمر حتت 
اإ�شراف مبا�شـــر من جلنة املراجعة، وبالتايل تقـــوم ال�شركة بتحديث 
�شجـــل املخاطر لديها وفق واقع تلـــك املخاطر ب�شكل �شنوي، ومن اأهم 
املخاطـــر التـــي تواجه ال�شركـــة وقد توؤثـــر �شلبًا علـــى حتقيق خططها 

امل�شتقبلية ما يلي:
خماطـــر متعلقة باحلفاظ على م�شتوى املبيعـــات، يف ظل اإحتدام - 

املناف�شة واإرتفاع تكاليف.الإنتاج.
خماطر متعلقة باإ�شتمرار زيادة الإنتاج واإرتفاع املخزون- 
خماطـــر متعلقة بانتظـــام اإمداد الكهرباء مـــن ال�شركة ال�شعودية - 

للكهرباء.

خماطر متعلقـــة باإمداد الوقود، والذي يتم توفريه ب�شكل ح�شري - 
من قبل �شركة اأرامكو ال�شعودية.

خماطر متعلقة ببقاء الأ�شعار الثابتة املفرو�شة. - 
اأمـــا املخاطر التي تـــرد يف اإي�شاحـــات املحا�شب القانـــوين فهي فقط 

تو�شح موقف ال�شركة من تلك املخاطر وهي كالتايل:

�إد�رة �ملخاطر �ملالية
تتعر�س ال�شركة للمخاطر التالية نتيجة ا�شتخدامها لالأدوات املالية:

1( خماطر �لئتمان
تتمثـــل خماطر الئتمان يف خماطـــر تعر�س ال�شركة خل�شارة مالية يف 
حـــال عجز العميل اأو الطرف املقابـــل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
وتن�شـــاأ ب�شـــورة رئي�شية مـــن الذمم املدينـــة التجاريـــة والنقد وما يف 

حكمه.
اإن القيمـــة الدفرتيـــة للموجـــودات املاليـــة متثـــل احلـــد الأق�شى من 

التعر�س ملخاطر الئتمان.
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2( خماطر �ل�سيولة
�لتعر�س ملخاطر �ل�سيولة

اإن مبالـــغ ال�شتحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية يف تاريخ 
التقريـــر، اجمالية وغـــري خم�شومة وت�شتمل علـــى مدفوعات العمولة 

التعاقدية ول تت�شمن تاأثري اتفاقيات الت�شفي. 

3( خماطر �ل�سوق
تتمثـــل خماطر ال�شوق يف خماطر التاأثـــري املحتمل للتغريات يف اأ�شعار 
ال�شـــوق مثل اأ�شعـــار �شرف العمـــالت الأجنبية واأ�شعـــار العمولت، اإن 
الهـــدف من اإدارة خماطـــر ال�شوق هو اإدارة ورقابـــة التعر�س ملخاطر 

ال�شوق �شمن حدود مقبولة مع حتقيق اأعلى عائد ممكن.

خماطر �سعر �ل�سرف �لأجنبيأ. 
تنتـــج خماطـــر �شعر ال�شرف الأجنبـــي من التغـــريات والتذبذبات يف 
قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. 
مل تقـــم ال�شركة باأية عمليات ذات اأهمية ن�شبية بالعمالت عدا الريال 
ال�شعـــودي، الدولر الأمريكـــي واليورو. وحيث اأن �شعـــر �شرف الريال 
ال�شعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي ل متثل خماطر عمالت هامة، 
وبالن�شبة للعمليات بعملة اليورو ت�شتخدم ال�شركة عقود تغطية خماطر 
تغريات �شعر �شرف الريال ال�شعودي مقابل اليورو. تراقب اإدارة ال�شركة 
اأ�شعار �شـــرف العمالت وتعتقـــد اأن خماطر العمـــالت غري جوهرية.

خماطر �أ�سعار �لعمولتب. 
تظهر خماطر العمولت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت 
العمـــولت التي توؤثر علـــى الربح امل�شتقبلي اأو القيـــم العادلة لالأدوات 
املاليـــة وتراقـــب ال�شركـــة تقلبـــات اأ�شعار العمـــولت وتعتقـــد اأن تاأثري 

خماطر اأ�شعار العمولت لي�س جوهريًا.

ثالثــًا: نتائج �ملر�جعة �ل�سنوية لفعالية �إجر�ء�ت �لرقابة 
�لد�خليــة بال�ســركة، و ر�أي جلنة �ملر�جعــة يف مدى كفاية 

نظام �لرقابة �لد�خلية:
تعمـــل جلنـــة املراجعة علـــى تطويـــر ودعم اأنظمـــة الرقابـــة وال�شبط 
الداخلـــي ب�شكل م�شتمر، حيث يقوم ق�شـــم املراجعة الداخلية بعمليات 
املراجعة بناًء على اخلطة املعتمدة على املخاطر، والتي ُتعتمد وُتراقب 
با�شتمـــرار مـــن قبل جلنـــة املراجعة، وتهـــدف عمليـــات املراجعة اإىل 
تقييـــم نظام الرقابة وال�شبط الداخلـــي، ومل تظهر عمليات املراجعة 
التـــي تقوم بها املراجعة الداخليـــة واملراجعون اخلارجيون عن فاعلية 
وكفايـــة نظـــام الرقابة الداخليـــة بال�شركـــة �شعفًا جوهريـــًا يف نظام 

الرقابة وال�شبط الداخلي لل�شركة.
وتعتقد جلنة املراجعة ان نظام الرقابة الداخلي فاعل وكاٍف ومنا�شب 

لل�شركة.

�لف�سل �لثالث: �حلوكمة 
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توزيع األرباح وتوصيات 
مجلس اإلدارة

الفصل الرابع



�أوًل: �سيا�سة توزيع �لأرباح:
تـــوزع ال�شركـــة اأرباحـــا ي�شتحقهـــا امل�شاهمون امل�شجلـــون يف �شجل . 1

امل�شاهمني لدى �شركة مركز اإيداع الأوراق املالية - مركز الإيداع- 
بنهاية ثاين يوم عمل يلي تاريخ الأحقية الذي يتم حتديده والإعالن 

.T+2 عنه تطبيقا لآلية الت�شوية
يعتمـــد توزيع الأرباح على عوامل عدة، منها اأرباح ال�شركة وو�شعها . 2

املـــايل وحالة ال�شوق واملناخ القت�شادي العام وعوامل اأخرى، منها 
حتليل الفر�س ال�شتثمارية واحتياجات ال�شركة يف اإعادة ال�شتثمار، 
واملتطلبات النقدية والراأ�شمالية، بالإ�شافة اإىل العتبارات القانونية 
والنظاميـــة الأخرى، مبا يف ذلك اأي قيود علـــى التوزيع مبوجب اأي 
قرو�س متويلية تنوي ال�شركـــة الدخول فيها اأو اأنها دخلت بها، كما 
يجوز لل�شركـــة اأن تاأخذ يف العتبار قواعد توزيـــع الأرباح املتعارف 
عليهـــا يف ال�شركات ال�شعوديـــة وال�شركات العاملـــة يف دول اخلليج 

وال�شركات الدولية العاملة يف جمال الأ�شمنت.
بناء على تو�شية جمل�س الإدارة، تقرر اجلمعية العامة للم�شاهمني . 3

توزيـــع الأربـــاح على امل�شاهمني ويتم الإعالن عنـــه يف تداول وموقع 
ال�شركة الإلكرتوين. 

 تـــوزع اإدارة ال�شركـــة الأربـــاح التـــي اأقرتهـــا اجلمعيـــة العامة على . ٤
امل�شاهمني ح�شب الطريقة املنا�شبة بحد اأق�شى خالل 15 يوم عمل 

من تاريخ ا�شتحقاق هذه الأرباح.

ثانيًا: �إجر�ء�ت توزيع �لأرباح:
تقـــوم ال�شركة ببع�س الإجراءات ل�شمان �شرف الأرباح مل�شتحقيها . 1

بكل ي�شر و�شهولة ومن اأهمها: 
الإعـــالن للم�شاهمـــني يف تداول عن مقـــدار الربح الذي �شيتم  -

توزيعـــه، وا�شـــم البنك الـــذي �شيقوم بتوزيـــع الأربـــاح وتاريخ 
الأحقية وتاريخ التوزيع.

دعوة امل�شاهمني لتحديث بياناتهم بوا�شطة تعبئة منوذج بيانات  -
امل�شاهم.

حتفيز امل�شاهمني ب�شكل دوري ل�شتالم اأرباحهم غري امل�شتلمة،  -
عن طريق الإعالن يف موقع تداول اإ�شافة اإىل ن�شر الأ�شماء يف 

موقع ال�شركة اللكرتوين.
ت�شرف الأربـــاح املقرر توزيعها على امل�شاهمني، من خالل البنوك . 2

بالإيداع يف حمافظهم ال�شتثمارية يف املواعيد التي يحددها جمل�س 
الإدارة.

تـــوزع اأربـــاح ال�شركة ال�شافيـــة بعد ح�شم الـــزكاة ال�شرعية ح�شب . 3
الإجراءات الآتية:

ـــا )10%( من �شايف الأربـــاح، لتكوين الحتياطي  - يجنب �شنويًّ
النظامي لل�شركة. ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف 
هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )30%( من راأ�س املال 
املدفوع، ويجوز جتنيب ن�شبـــة معينة من �شايف الأرباح لتكوين 
احتياطي اتفاقي يخ�ش�ـــس لأغرا�س حمددة وذلك ح�شب ما 

تقرره اجلمعية العامة العادية للم�شاهمني.
للجمعية العامة العاديـــة عند حتديد ن�شيب الأ�شهم يف �شايف  -

الأرباح ، اأن تقرر تكوين احتياطيات اأخرى، وذلك بالقدر الذي 
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يحقق م�شلحة ال�شركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر الإمكان 
علـــى امل�شاهمني، وللجمعية العامة العاديـــة املذكورة كذلك اأن 
تقتطـــع من �شايف الأربـــاح مبالغ لإن�شـــاء موؤ�ش�شات اجتماعية 

لعاملي ال�شركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املوؤ�ش�شات.
ي�شتخـــدم الحتياطـــي النظامـــي يف تغطية خ�شائـــر ال�شركة،  -

اأو زيـــادة راأ�س املـــال. واإذا جاوز هذا الحتياطـــي )30%( من 
راأ�ـــس املال املدفوع، جاز للجمعية العامة العادية اأن تقرر توزيع 
الزيادة على امل�شاهمني يف ال�شنوات التي ل حتقق فيها ال�شركة 
اأرباحـــًا �شافيـــة تكفـــي لتوزيع الن�شيـــب املقرر لهـــم يف نظام 

ال�شركة الأ�شا�شي.
ل يجوز اأن ي�شتخدم الحتياطي التفاقي اإل بقرار من اجلمعية  -

العامة غـــري العادية. واإذا مل يكن هـــذا الحتياطي خم�ش�شًا 
لغر�ـــس معني، جـــاز للجمعية العامة العادية بنـــاًء على اقرتاح 
جمل�ـــس الإدارة، اأن تقرر �شرفه فيما يعود بالنفع على ال�شركة 

اأو امل�شاهمني.
يجـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة اإ�شتخـــدام الأربـــاح املبقاة  -

والإحتياطيـــات الإتفاقية القابلة للتوزيع، ل�شداد املبلغ املتبقي 
من قيمة ال�شهم اأو جزء منه، على األ يخل ذلك بامل�شاواة بني 

امل�شاهمني.
تـــوزع اأربـــاح ال�شركة ال�شافيـــة ال�شنوية علـــى امل�شاهمني بعد  -

جتنيب الإحتياطي النظامي والحتياطيات الأخرى كالتايل:
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل • 

5% )خم�شة باملائة( من راأ�س املال املدفوع، فاإذا كانت 
الأرباح الباقية اأقل من قيمة الن�شبة املذكورة ل يجوز 

املطالبة بها من اأرباح ال�شنوات التالية.
يخ�ش�ـــس 10% )ع�شرة باملائة( مـــن الباقي، ملكافاأة • 

جمل�س الإدارة املن�شو�س عليها يف الفقرة الأوىل من 
املـــادة )76( من نظـــام ال�شركات. يـــوزع الباقي بعد 

ذلك على امل�شاهمني كح�شة من الأرباح.

ثالثًا: �لأرباح �ملوزعة خالل عام 2017م:
قامـــت ال�شركـــة بتوزيـــع ٤.75 ريال لل�شهم عـــن العـــام 2016م، مببلغ 
اإجمـــايل ٤27.50 مليون ريال بواقع ٤7.5% مـــن راأ�س املال كما وزعت 
2.10 ريال لل�شهم للربع الأول والثاين والثالث من العام 2017م، مببلغ 

اإجمايل بلغ 189 مليون رياًل بواقع 21% من راأ�س املال.

ر�بعًا: �لأرباح �ملقرتح على �جلمعية �لعامة توزيعها:
طبقًا للمادتني )٤7( و)٤8( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة، فاإن جمل�س 

الإدارة يقرتح للجمعية العامة العادية توزيع الأرباح على النحو التايل:

�ملبلغ بالريال بيــــــــــان
�ل�سعودي

251.790.527�شايف الدخل بعد خ�شم الزكاة ال�شرعية
يخ�شم توزيعات ربع �شنوية للم�شاهمني بواقع 
21% من راأ�س املال)عـــن الربع الأول والثاين 

والثالث من عام 2017(
189.000.000

62.790.527الر�شيد
2.900.000يخ�شم مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

59.890.527الر�شيد
51٤.391.100ي�شاف اأرباح مدورة من العام املا�شي

57٤.281.627الر�شيد
-ي�شاف مبالغ حمولة من الحتياطي النظامي

57٤.281.627الر�شيد
يخ�شم ح�شة رابعة للم�شاهمني بواقع %8 

72.000.000من راأ�س املال)عن الربع الرابع 2017م(

502.281.627الر�شيد
-يرحل لالحتياطي العام 

502.281.627ر�شيد يرحل للعام القادم 

وي�شرنا اأن نو�شح لل�شادة امل�شاهمني باأنه �شيتم - مب�شيئة اهلل - �شرف 
الأربـــاح التي يتم املوافقة عليهـــا، عن طريق التحويل املبا�شر حل�شابات 
امل�شاهمـــني امل�شجلني يف �شجـــالت �شركة مركـــز اإيـــداع الأوراق املالية 
)مركـــز الإيداع( بنهاية ثاين يوم عمل يلي تاريـــخ الأحقية، متا�شيًا مع 
تعميـــم وزارة التجـــارة وال�شتثمـــار رقـــم )3995/981/222( بتاريـــخ 
1٤17/08/03هــــ، اعتبـــارًا من يوم الأحـــد 1٤39/07/01هــــ املوافق 
2018/03/18م، علمـــًا باأنـــه مت حتديـــد نهايـــة تـــداول يـــوم اخلمي�س 
1٤39/06/13هــــ املوافق 2018/03/01م تاريخـــًا لأحقية الأرباح وهو 

موعد انعقاد اجلمعية العامة.
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�لعامــة  �جلمعيــة  �إىل  �لإد�رة  جمل�ــس  تو�ســيات  خام�ســًا: 
�لعادية �لثانية و�لأربعني:

طبقًا للمادتني )٤6( و)٤7( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة، فاإن جمل�س 
الإدارة وبعـــد ا�شتعرا�ـــس اإجنـــازات ال�شركـــة خالل ال�شنـــة املنتهية يف 

2017/12/31م، وكذلك القوائم املالية، يقرتح ما يلي: 

الت�شويـــت على تقرير جمل�ـــس الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف . 1
2017/12/31م

الت�شويت علـــى تقرير مراجع ح�شابات ال�شركة عـــن ال�شنة املالية . 2
املنتهية يف 2017/12/31م.

الت�شويـــت علـــى القوائـــم املاليـــة عـــن ال�شنـــة املاليـــة املنتهية يف . 3
2017/12/31م.

الت�شويت على تعيني مراجع/مراجعي احل�شابات لل�شركة من بني . ٤
املر�شحني بناء على تو�شية جلنة املراجعة، وذلك لفح�س ومراجعة 
وتدقيق القوائم املالية للربع الأول والثاين والثالث والرابع وال�شنوي 
مـــن العـــام املـــايل 2018م والربـــع الأول من عـــام 2019م وحتديد 

اأتعابه.

الت�شويـــت على قـــرار جمل�س الإدارة مبا مت توزيعـــه من اأرباح على . 5
امل�شاهمني مببلـــغ 189 مليون ريال بواقع )2.10( ريال لل�شهم عن 

الثالثة اأرباع الأوىل من عام 2017م.

الت�شويت على اقرتاح جمل�س الإدارة ب�شاأن توزيع الأرباح مببلغ 72 . 6
مليـــون ريال بواقع )0.80( ريال لل�شهـــم عن الربع الرابع من عام 
2017م، وذلـــك للم�شاهمـــني امل�شجلـــني لـــدى �شركة مركـــز اإيداع 
الأوراق املاليـــة - مركـــز الإيداع - بنهاية ثـــاين يوم عمل يلي تاريخ 
تـــداول  نهايـــة  حتديـــد  مت  حيـــث  العامـــة،  اجلمعيـــة  انعقـــاد 
يوم اخلمي�ـــس 1٤39/06/13هــــ املوافـــق 2018/03/01م تاريخًا 
ل�شتحقـــاق الأربـــاح، كمـــا اأنـــه حتـــدد تاريـــخ التوزيـــع يـــوم الأحد 
1٤39/07/01هــــ املوافـــق 2018/03/18م. وبذلك تكون اإجمايل 
الأرباح املوزعة واملقرتح توزيعها عن العام املايل 2017م مببلغ 261 

مليون ريال بواقع 29% من القيمة الأ�شمية لل�شهم.

الت�شويـــت علـــى الأعمال والعقـــود التي �شتتم بـــني ال�شركة وع�شو . 7
جمل�ـــس الإدارة لـــه م�شلحـــة �شواء ب�شـــكل مبا�شر اأو غـــري مبا�شر 
والرتخي�س بها حتى نهاية عام 2019م، علما باأن التعامالت خالل 
العام ال�شابق تتمثل يف تعاقد �شركة اأ�شمنت الق�شيم على بولي�شة 

التاأمني العام مـــع �شركة التعاونية للتاأمـــني، التي ي�شغل املهند�س/
عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد ع�شوية جمل�س اإدارتها، وذلك لتغطية 
ممتلكاتها الثابتة وغريها مقابل خ�شم �شنوي ثابت حت�شل عليها 
ال�شركـــة مقابل اأ�شتمرارها لفـــرتة التعاقد ملدة 3 �شنـــوات تبداأ يف 
201٤/09/01م تنتهـــي يف 2017/08/31م ومببلـــغ اإجمايل قدره 
1،703،006ريـــال للعـــام الثالـــث والأخري مـــن الفـــرتة التعاقدية، 
وكذلـــك التعاقد مع �شركة التعاونية للتاأمـــني على بولي�شة التاأمني 
العام مببلغ اإجمـــايل 1،٤0٤،597ريال للفرتة من 2017/09/01م 

اإىل 2018/08/31م.

الت�شويت على اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن ال�شنة املنتهية . 8
يف 2017/12/31م.

الت�شويـــت على حتديـــث �شيا�شة مكافـــاآت اأع�شاء جمل�ـــس الإدارة . 9
واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية.

الت�شويت على �شـــرف مبلغ )2.9( مليون ريال، كمكافاأة لأع�شاء . 10
جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.

الت�شويت على تفوي�س جمل�س الإدارة، بال�شتمرار يف توزيع الأرباح . 11
ب�شكل ربع �شنوي للعام 2018م.
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