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 مجلس اإلدارة كلمة

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

  السادة المساهمين

مرةءجة كررمسمج مت  أجمال    ج  ع هجة ل   ججة ذ جيعسإجة سررم  ة تسميمججة سمةهجيسررمجلس إجارةمشجكررمسمجةسررلماجة يل لمجم جيسرهج لسرر  لي 

سل جيكتللجة تسميمجا ىجمرةءجج تؤسرجارةمشجة كمسمجا ىجتمفيذجةستمةتيسيت  جة ت جتمل جا ىجمل جلستريه،ه،ج2018-12-31ة لمت  جف ج

 ايمج ة ممةلأجة ت جيتهجته يم  ج صررررررررر   جة كرررررررررمسمج يتهماج  ت س جة سرررررررررتمةتيس ج ة س  رجة ت جتتمم   جة كرررررررررمسمجف جة لسررررررررر   يمجة ستل

مغهجة تتري اجة ت ج ةس اجصرررررم امجج المتس ءجملسرررررت ئجمرة   ج هرمةت  ج تتسياجته ع اجلسررررر  لي  ج تسرررررعىجة كرررررمسمجس  رشجة ل ظفي ،

مسرررررهجة كرررررمسمجج  لت فظمجا ىةإلسرررررلماجف جة فتمشجة ت  يم،جسل جم تلهجلس إجةإلرةمشجم ةرررررججةهمج ل ةس مج ذ جة تتري اج فاجته ع ت هج

 تسعىجم جتس  جل جة كمس اجة مة رشجف جصم امجة سلماجمأهلجة تس  يفجلججة لت فظمجا ىجة مي مج ة ساللمجة عل  يمج تع رج سلعت  ،ج

 .2030مؤيمجة لل سمجة عمميمجة سع ريمجم جتس  جكميسً جل لً ج تتسياجم رةفجم  لمفعمجا ىجة لس  لي ج ة ع ل ي ج ة لستلجج ج

ج
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 اإلدارة تقرير مجلس
 : نشاط الشركةأولا 

ا جهمياجلصمع  جة س   جف جلريممججة تكهيم ا(جمسلما،جة لس  هج أللالحج،ة ع ر )جسلماة جارشجمم ةعجل جتس هجة كمسمجمإمت ج
جة مي ض،ج تس هجم  تس مجفي ج تس يس جرةةلجة لل سم.

جسلماجسم ي ًجة(جل ي  جه ج6.25مل جيع رلج)جس يمسم(جل ي  جه ج5.95)جت  ي ًجة سم يمج ألفمة ججة تصليليمجإلمت سيم تم غجة ه همجة
ل ي  ج(ج4)جامت ج،جتيثجتهجةإلمت ج%جل جس للجة ه همجةإلمت سيمج ةه هج67جمسرررررمت جمإمت ججل جه2018ة كرررررمسمج ذةجة ع هج ه لاج
جة ع ه. ذةججس يمسمه ج

ج

  : نتائج أعمال الشركةاا نيثا

 مبيعات وأرباح الشركة: .1
هرم ججممسصجه2017(جل ي  جه ج  ع هج4.243لس ملج)هج2018  ع هجج(جل ي  جه 3.896سلماج)ة لم امجل جة م غاجة سليمج

(جل ي  ج47سلماجلس ملج)ة(جل ي  جه ج41)جم غجه2018سلماجف جا هج تسرمجةإلك مشجا ىجم جةست الكجة لل سمجل جة ج(9%)
كمس اجة سلماججمعضجهجل 2018ا هجج ة ذ جتهجتصريم جل جة سلماجف ج(13%)هرم ججممسصجه2017  ع هجسلماجةه ج

ا هججهج ة ذ جتهجتصريم جل جة س مسمجف 2017  ع هجسلماجة(جل ي  جه ج0.16سلماجلس ملج)ة(جل ي  جه ج1.1)جم غجة سع ريم
جه.2017  ع هججس مسم(جل ي  جه جج0جلس ملج)جس مسم(جل ي  جه ج3.2)جم غجكمس اجة سلماجة سع ريممعضجهجل ج2018

(ج82%)هرم ججممسصهج2017ف جا هجج(جل ي  جلاير191(جل ي  جلايرجلس مرلج)34)جه2018جا هج ذةج هرجم غاجةألمم حجةإلسل  يمجف 
ج (ج122%-)هرم ججممسصجه2017 ع هججلايرج(جل ي  130لس ملج)لايرجج(جل ي  28-)جه2018ة تكغي يمج ع هجةألمم حجسل جم غاج

ة تكغي يمجا ىجمسصجة سليمجة لم ام،ج ةمةف ضجهيلمجج سمبجة ةس  مجف جة مت  أ يعلئجسمبجة مةف ضجف جةألمم حجةإلسل  يمج
مسصجهرم ج،جمه2017(جل ي  جلايرجف جا هج104(جل ي  جلايرجلس ملج)52-هجلم غج)2018ة ص فيمج ع هجةألمم حججسل جم غاة لميع اج

جج.اهجمكسلجمس س جا ىجمسصجة سليمجة لم امج،ج ةمةف ضجهيلمجة لميع 2018 ع هجج ةس  مجيعل جسمبجة(ج ج150%-)

جججل ي  جلاير(م  )جججججججججججججججججججججججججججججججججج
 نسبة التغير التغيرات 2017 2018 بيان

 %30- (227) 748 521 صافي المبيعات 
 %13- 70 (557) )487( تكلفة المبيعات
 %82- (157) 191 34 مجمل الربح

 %1- (1) )61( )62( مصروفات تشغيلية أخرى
 %122- (158) 130 (28) الربح التشغيلي

ج

ج



 
4 / 32 

  
 2018التقرير السنوي 

  

 اإلنتاج: .2
جلس ملج(ةألفمة جإلمت ججة تصليليمجة ه همل جج%67ج)   جتلثلجه2018ا هجلجالة(جل ي  جه ج4) س يمسم جة لة لصمججم غجامت جج

ج1ايس فجةألفمة جل جمههججةستلمةمججا ىجةإلمت جة مةف ضجف ج يع رجسمبجج(7%)ج هرمججم مةف ضجه2017ا هججةاللجه (جل ي  ج4.3)
جه.2018ةاللجة ع هجج5مههججا ى

 مه همجج5مههججا ىج1هجايس فجةه هجةإلمت ججة سريلمجل جمههج2017-01-19ة ل ةفاججة ةليإي هججا لً جمأ جلس إجارةمشجة كمسمجهمم
 ذ كجمصفمجلؤهتمجمظمًةج ظم فجة س اجة ت  يمج س اجة سلماج ةمةف ضجة ه بجة ت   ججس يمسمه جي ليً جل جل رشجة ج5,600امت سيمج

جم.ءجة كمسمجم  تلةل ت  جتس  جة غييس  ج  ذةجة سمةمجم جمثمجا ىج ف ج هج ،جا لً جم مة سلماجكمس ا جس يمسم ة ت جمراجا ىجةمتف عجلةل  جة 

ج.ه2017جةاللجا هجل ي  جه ج(4.2)جلس ملجه2018ةاللجا هججه جل ي  (ج3.9)جسلما هرجم غجامت ججة 

ج
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خمس ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي األرباح خالل
(: بماليين الريالت)م 2018م إلى عام 2014سنوات من عام 

ص ف جةألمم ح ة لميع ا
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خمس ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلينكر خالل
(:باأللف طن)م 2018م إلى عام 2014سنوات من عام 

إنتاج الكلينكر
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 :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .3
ج.م جسلءجل جلميع ت  جة مججة لل سم  هجتسهجة كمسمجمتصريمجج،ة لل سمجة عمميمجة سع ريمف ججسليججلميع اجة كمسمجتلا

 ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:
ج(ل ي  جه )ة سليمجججججججججج

    
 

 

 

          

 

 

 

 

 ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

  لصناعة السمنت في الشركة اليمنية السعودية الستثمار •
هجمكررررمةءجمسررررممج2010ةاللجة ممججةأل لجل جة ع هججمأ جة كررررمسمجهرجه لاجه2012ة سرررر ماج  ع هجرةمشجتسميمجلس إجةإلف جج ا يجسل جسررررماجةإلكرررر مشجججج

جلايرل ي  جج75سررررع ر (ج مذ كجتس  جتصررررمجة كررررمسمججلايرل ي  جج375ل ي  جر  م)ج100مجة سررررع ريمجة م  غجمي%جل جممإجل لجة كررررمسمجة يل20
م  سمبجمي جمجمف جلت فظ ،ج يسججة لصمجم تيإجسلماةلصمججج،ج تلت كجة كمسمجة يلميمجة سع ريم كمسم سع ر جتهجتل ي   جل جة ترفس اجة مسريمج
س  ج جج،مأ جة لصررمججف جمرةيمجة تكررغيلجة تسميم جةإلت هملجج،جسررم ي ًججسررلماةجل ي  جه ج1.4مج  لصررمججيل جلريممجار ج تم غجة ه همجة تصررليل

ة تكررررررغيلججفسرجتعذمسل  ميمجة يل جة كررررررسيسمجممجة ت جتلمجم  جة مة ة ظم فجمجسررررررتلمة  ج،جه2012ة تكررررررغيلجة تس م جم ةةمجا هجل جة لت هججمرةيمج
جةمةف ضمتس ي جلةصصج  م هجة ستثل مج ذ كج ل ةس مجم جه لاجة كمسمجج ا ي جج، س م جلت معمجة  ةجج م كجا جسثبج ف جت ميةة تسميم ج

ج%جل جهيلمجة ستثل م.100جل جيع رلل ي  جلايرج   جج75هجلم غج2017ة ع هجتيثجم غجمصيرجة لةصصجف جم  يمججلتتللجف جهيلمجة ستثل م
   جام مشجا جهيلمجمس مجتمةس اججه2018ف ججم فجلايرج383جتس ي جلةصصج  مصيرجة لري ج  كمسمجة يلميمجة سع ريمج إلسلماجملم غتهججسل جججج

ججج. ل هججة لصمج
 جج
  إنشاء مصنع اليمامة الجديد •

جةأل ل م جة سفيم متة مججتفظ جةهللجمما يمجسميلمجل جمليمجلمهسمجة مي ضجص تبجة سل جة ل س جةألليمجفيصلجم جممرمجم جامرة عليلجآلجسع ر -
ة تاللج ذ كجملمهس ججي لي ًججس يمسمم فجه جل جل رشجة ج20هجتهجت هيججاسرجامك ءجةه جامت ججمه همجامت سيمج2015-11-24م ميإجم ِغ جمت ميخج

ل جهملجص تبجة سل جةألليمجتمس جم جلتلرجم جامرة عليلجم جتمس جم يإجلس إجةإلرةمشجج هرجتهجة ت هيججكل لجكماجلت فظمجة ةمججة كل  يم
جرجم جسع رجة سميمجم  بجة م يإج ة عة جة لمتربجلججة كمسمجةأل ل ميمجتيس جسم بج  ت  لجة صم ايم ص تبجة سل جةألليمجس ه  جم جلتل

 ل ي  جلاير.ج2,700ملم غجت ة  ج

هج سذ كجتهجت هيججاسرجةلرةرجة  ه رجلجج2016-06-27ل ي  ج ذ كجمت ميخجج480ملم غججتهجت هيججلكم عجلتهمجة س مم ءجلججكمسمج ةمتسيالج -
ت هيججاسرجةإلمك ءجلججتهجهج فيل جيتع اجملكم عجة لريممجة سسميمجفسرج2016-10-12ل ي  جلايرج ذ كجمت ميخجج280كمس جس لجة عمميمجملم غج

ل ي مجمير لجسع ر ،ج ل جة لت هججم جيتهجج4.2 فمجة لكم عجةإلسل  يمجة تسريميمجت ة  جل ي  جلاير،ج تم غجتسج181.5كمسمجة عميم ج  لس   اجملم غج
 .ه2020ا هجة مصفجة ث م جل ججة مت  ءجل جس للجة لكم عجف 

ج
ج
ج
ج

 كمية المبيعات البيان
جه2017جه2018 

ج4.2ج3.9 المبيعات المحلية
ج____ج____ المبيعات الخارجية

 4.2 3.9 المجموع
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 م:2018-12-31نسب اإلنجاز للمشروع حتى 

ج.%85تم غجمسم جة مس لج لكم عجامك ءجةه جةإلمت ججل جمسمت جج–ج1
 .%98تم غجمسم جة مس لج لكم عجامك ءجلته جة س مم ءجل جمسمت جج-ج2
ج.%82تم غجمسم جة مس لج لكم عجةلرةرجة  ه رجل جمسمت جج-3
ج.%10.5تم غجمسم جة مس لج لكم عجة لريممجة سسميمجل جمسمت جج-4

 
 

   نتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة باإلجراءات التالية: •

-05-12 ت ميخجج256/6لتمجلممجج ة لل  سمج  كمسمجمصكجل سيمجمههجج4,816,250ل جيةصجةمضجة لصمججة ت   ج ة م  غجلس تت  ج ▪
ج)مر  جهيلم(جت رجمرةمشجة كمسمجم جتع  جمأم  جل تللمجمل جتمصجا ي جة لع ييمجة ر  يمج همةمج ي مجة س اجة ل  يمجة ت جتمصجا ىج1387  ر

ججيمج س  جة غمضجة ت   ج   ج  جة ستةرةه.ةستةرةهجة سيلمجة رفتمج
ج

 جIFRSتطبيق المعايير الدولية  •
 

 ل تللمجمتهمياجم جلع ييمجسريرشجتصرمجة جم جتعريالاجا ىجة لع ييمج،جهج2017-01-01 جلجج IFRSة كمسمجهمساجة لع ييمجة ر  يمج -1
ةإليمةرةاجل ج)ج15(ج ة لعي مجة ر   جمههجةألر ةاجة ل  يم)ج9هجمتهمياجة لعي مجة ر   جمههجج2018ة ت  يم،ج ة تللاجة كمسمجةاللجة ع هج

ج.(ة عس رجل جة علالء
مم ج فس ج  لع ييمجة ر  يمجيسمئجسم ي جاا رشجتسييهجلةصصجم  يمجة ةرلمجل جةاللجةميمجةست ةم جة مس ج يتهجاسإجمتيسمجة تسييهجا ىج -2

ج.ممرجتس اجة ل سيم

 

 التعامل مع األطراف ذات العالقة رابعاا:

 طبيعة العالقة صاحب العالقة
نوع 

 طرف ذو عالقة المعامالت
مدة 
 العقد

 الرصيد

 بداية العام
المعامالت 
 المدينة

المعامالت 
 الدائنة

 الرصيد

 نهاية العام

كمسمجلمتس اج-1
صم امجة سلماج

ج"مسرش"

تلت كجة يل لمج
%جل ج33.33

جممإجة ل ل

كمةءجمسي إج
جة  ما

ة ة صمج
جم  تعم م

ج2,959ج10,458ج10,909ج2,508جلفت حجررررررررررررررررررررر

كمسمجة رمعجج–ج2
ة عمم ج  تألي ج

ج(1)جة تع  م 
جتألي ج-

ة عة جج–م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج
ة لمتربجسل جةألليم/جس ه  جم جلتلرج
م جسع رجة سميمج ة ذ جيكغلجلمصبج
جم يإجلس إجارةمشجكمسمجة رمعجة عمم 

ج(103)ج14,562ج14,562ج(103)جسم  

كمسمجج–ج3
ة سلماجة يلميمج

ج(3)ج(2)جة سع ريم

تلت كجة يل لمج
%جل جممإج20

جة ل ل

تت يالاج
جل  يم

ة عة جج–م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج
ة لمتربجسل جةألليم/جس ه  جم جلتلرج

جم جسع رجة سميم
ج-ج383ج383ج-جلفت ح

 .ج  تألي جة هم ج تألي جة للت س اجكمسمجة رمعجة عمم ج  تألي جة تع  م جةةتي متهجاسمةءجلم فسمجمي جمعضجل جكمس اجة تألي ج معرجلف ة مجام ة هجة فميمج ة ل  يمجتهج (1)

 )ة سيلمجمآ فجة مي  ا(
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ا جهمياجة كررررمةءجل جمعضججة سررررليمل ي  جر  م(ج ذ كجم  سيلمجج100)جل ي  جلايرج375ة م  غجممسررررل    جج إلسررررلمال ي  جلايرجف جة كررررمسمجة يلميمجة سررررع ريمجج75%جمسيلمج20تهجكررررمةءجتصررررمجج (2)
ة عة جة لمتربجم  بجم يإجلس إجةإلرةمش،جتيثجتهجكمةءجج–ة سميمججم جسع رجسل جةألليم/جس ه  جم جلتلرل جتهجة كمةءجلم ججل جةل  جة كمس ءجة يلميي ج ة سع ريي جا جسلءجل جتصص هج

 جل ي  جلايرج)  جي سرجكم هجا ىج ذةجة تع لل(.ج15ج%جل جتصمجة كمسمجمسيلم4ل جلسرةم ج
جه.2018-12-31تتىجت ميخججم فجلايرج383تس ي جلةصصج  مصيرجة لري ج  كمسمجة يلميمجة سع ريمج إلسلماجملم غجتهج (3)

 الشركة استثمارات: خامساا 
جهيلمج ة سر لجة ت   جيمي ج ة صس كج التس مة س م مجج ة لت فظج سذ كجمعضجة صم رياجة عس ميم ،ف جمعضجة كمس اة يل لمججسلماةتستثلمجكمسمج

ج()القيمة بآلف الريالتجججججججججججججججججججججججججججججججج.ه2018-12-31سل ج  جف ججة ستثل مةا ذ ج

 تهجتتريرجهيلمجة ستثل مجهمسً ج  سيلمجة رفتميم. (1)
 .ه2018-12-31تهجتتريرجهيلمجة ستثل مةاجف جة كمس اجة لس  لمجة ع لمج فسً ج  سيلمجة س هيمج  س هجمت ميخج (2)
 تلاجة ل ةفسمجا ىجتصفيمجة كمسمج تهجتعيي جلصفىج  كمسم.جه2013-05-15 فسً ج سمةمجة سلعيمجة عل ليمجغيمجة ع ريمج كمسمجة سي  جمت ميخج (3)
 ة ستثل م.%جل جتسهج100ل ي  جلايرج مل جيلثلجج75 غجاسل   جملم تهجتس ي جلةصصج م هجةستثل م (4)
 هج ذ كجمعرجةمت  ءجة فتمشجة لتررش.2018-4-2ل ي  جلايرجف جج50تهجةستمرةرجة لم غجة لستثلمج (5)

  : القـروضسادساا 
ل ي  جلاير.ج ذ كجمت ميخجج900تهجت هيججاسرجتل يلجسل  جإلمك ءجلصمججة كمسمجة سرير،جملم غججصندوق التنمية الصناعية السعودية:-

ل جلمتصررررفجا هجمرةيمججا ىجرفع اجغيمجلتسرررر  يمجمكرررر مج6سررررم ةاج تسررررررجةألهسرررر هجسلجج9هج تم غجلرشجة سمضج2016ريسررررلممجج20
جة ت  يم:ج ا تهجةستالهجة رفعجم  جلعرةاجة لصمججة سريرجم إلة فمجة ىجسمرجإللمجسةل  ج  سمضجهج تهج2020

جه.2017-12-17%جل جهيلمجة سمضج ذ كجمت ميخج50ل ي  جلايرجتلثلجج450ةأل  ىجل جة سمضجملم غججة رفعمج-1
جه.2018-12-25كجمت ميخج%جل جهيلمجة سمضج ذ 40ل ي  جلايرجتلثلجج360ة رفعمجة ث ميمجل جة سمضجملم غجج-2
هجإلمكررررررر ءجلصرررررررمججة كرررررررمسمجة سرير،جملم غجل ي مجلاير.ج2017يم يمجج02تهجت هيججاسرجتسررررررر يالاجممسيمجسل يمجمت ميخج:جالبنوك التجارية-

جة ل  يم لججلسل امجس لم ج%ج75ممسممجسم ةاجتسررجمم  يمجلرشجة تس يالاجلججة ممكجةأل   جة تس م جج3 تفصي   جس  ت   جلرشجة سمضج
ج.لمأللس ملجسمرججة تس يالافتمشججمم  يمتسررج%ج25ممسممج

ج

 اسم الشركة
اليمامة حصة 

)%( 
 في الستثمارقيمة 
 م31-12-2018

ج29,193ج%33.33ج(1)ج"مسرش"جسلماكمسمجلمتس اجصم امجة ج-1

ج281,249ج%5.625ج(1)لسف م(جكمسمجلس  لمج)كمسمجة تصميجج ةرل اجة ه همجج-2

ج6ج%0.0625ج(3()1)لسف م(جكمسمجلس  لمج)كمسمجة سي  ج  متم سيل  ي اجج-3

ج47,400ج%6.12ج(2)ا لم(جكمسمجلس  لمج)جسلماجت  لةكمسمجج-4

ج0ج%20ج(4()1))ص ف (جج إلسلماة كمسمجة يلميمجة سع ريمجج-5

 357,848   الستثمارات في الشركاتإجمالي  

 -صناديق مختلفة: صكوك و استثمارات في 
ج40,319 جةستثل مجف جصم رياجاس ميمج-6

ج175,601 جةستثل مجف جصم رياجلت سمشج-7

ج0 ج(5)ة صس كجج-8

 573,768  إجمالي الستثمارات
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ج8ل ي مجسع ر ج  لرشجج3.6تهجلي رشجترجة تس يالاج يصم جملم غجة ممسيمج جتهجتعريلجكم هجاسرجة تس يالاجج2017-06-19مت ميخج-
ج:هج تف صي   جس  ت   2020ا هجلمتصفججل جمكسلجمصفجسم  جمرةيمجسم ةاجتسرر

 ل ي مجلايرجسع ر جج1.5ملم غجج ةل م اجممسيمجلستمري ةاتل رةاج .1
جل ي مجلايرجسع ر جج2.1اسرجلمةمت جملم غج .2

ل ي  جتعتممجسسسرررررمجتل ي  جا جصرررررمر اجة تمليمجة صرررررم ا ج ة ذ جتهجةسرررررتالهجج900ة جسلءجل ج ذ جة تسررررر يالاج هرمشججا ل ًج •
 .ة ممسيم تهجةصهجة لم غجة لست هجل جمصيرجة تس يالاج،جه2018 جه2017ج ل ي  جةاللجا لج810شجمجلم غج هر

ج)ل ي  جلاير(

المانحة  الجهة
 للقرض

مدة 
 القرض

أصل القرض 
 الممنوح

 رصيد القرض في
 بداية العام

المستلم من القرض 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد القرض 
 في نهاية العام

 المبلغ المتبقي من القرض
 )لم يستلم(

التنميـــة صـــــــــنـــدوق 
ج90ج810ج0ج360ج450ج900ج9 ة السعوديةالصناعي

ج359ج841ج(1)ج359ج700ج500ج(2)ج2,100ج8 البنوك التجارية

ج449ج1,651ج359ج1,060ج950ج2,100ج اإلجمالي

 السعودي. الصناعي التنميةطريق صندوق  التمويلي عنيعتبر سداد لجزء من مبلغ الجسر   (1)
 مليون لاير عن قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي. 900شاملة الجسر التمويلي وقدره  (2)

 
 سابعاا: الشركات التابعة

رأس مال  النشاط الرئيسي اسم الشركة
 الشركة

محل  الدولة
 التأسيس

محل 
 نسبة اليمامة العمليات

مسي إجامت جج ميجج "بجدة" سمنتشركة منتجات صناعة ال
جم مةاجة سلما

جة سع ريمجل ي  جلايرج18
ج–جة مي ض
جسرش

ج%جل جممإجل لجة كمسم33.33

جتف صيلجةألس هج مر ةاجة ري جة ص رمشج  كمسمجة ت معم: .م
ج جي سرجمر ةاجري 
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 ووصف موجز لها. : المدفوعات النظامية للجهات الحكوميةاا ثامن
ج ة ل ةرجة لست مرشجل جة ة مج.تةةججة كمسمجألمظلمجة سل مكجة سع ريمجفيل جيتع اجممس هجة سل مكج  سهججج:الرسوم الجمركية

تةةرججة كرمسمجألمظلمجة  ي مجة ع لمج  لس شج ة رةلجف جة لل سمجة عمميمجة سرع ريم،ج هرجه لاجة كرمسمجمسررةرجة لس شجة لسرتتسمجا جج:الزكاة
جه.2017ة ع هج

-11-1 ت ميخجج654ةءجمههجتةةججة كمسمج مظ هجةميممجة سيلمجة لة فمجة ص رمجمل سبجهمةمجلس إجة  لمجج:ضريبة القيمة المضافة
ه،ج سررررةر  جكررر ميً جةاللجة لرشجة مظ ليمجا ىجمسررر إج2018 رررررررررررررررررر،جتيثجتس هجة كرررمسمجمإارةرجةإلهمةمةاجة كررر ميمجل جمرةيمجة ع هج1438

جة لستتاجل جة ك مجة س ما.

تيثجيتهجسررررةر  ج،جتةةرررججة كرررمسمجألمظلمجة  ي مجة ع لمج  لس شج ة رةلجف جة لل سمجة عمميمجة سرررع ريمج:اشــتراكات التأمينات الجتماعية
جك ميً .

جيتع اجممس هجة تأكيمةاج ل ظفي  جة غيمجسع ريي .جفيل تةةججة كمسمج مظ هجلستبجة عللجج:رسوم تأشيرات

جرفجج  لةمشجة ه همج ة صم امج ة ثم شجة لعرميم.ت،جسم يممس هججتةةججة كمسمج مظ هجة ستثل مجة تعريم ج:رسوم استغالل محاجر

جهيلمجايس مجممضجلس  مشج لصمججة كمسمجل جة سسمجة تريرشجا ىجمس إجسم  .ج:إيجارات سكة الحديد

ج)ة سيلمجمآ فجة مي  ا(ج
 2017 2018 البيان

 57,385 24,544 (1) الرسوم الجمركية
ج33,043ج29,243 (2) الزكاة
  جت سرجةمة بج5,225 (3) المضافة ضريبة القيمة

ج11,789ج10,805 اشتراكات التأمينات الجتماعية
 428ج2,411 (4) رسوم تأشيرات

 28,102 29,530 رسوم استغالل محاجر
 7,460ج8,996 إيجارات سكة الحديد

 138,207 110,754 المجموع
 م فجلاير.ج24,142تم غجك ل مجة مس هجة سلمسيمجة ة صمجملكم عجة لصمججة سريرج ة ت ج (1)
هج تهجسرةرجة لس شجة لستتسمجمل سبج ذ جةإلهمةمةاجتص اجة كمسمجا ىجة ممهجة م    جل جة  ي مجة ع لمج  لس شج ة رةلجتتىج2017ه لاجة كمسمجمتسريهجةهمةمةت  جة لس يمجا جةألا ةهجة س مسمجتتىج (2)

 ه.2017هج تتىج2012هجسل جتص اجة كمسمجا ىجك  رشجلس شجلسيرشجا جةألا ةهج2012ا هج
   ججلايرج(13,011,269)جمررررررر مية جي سرجلم غجتتاجة لمةسعمج رئجة  ي مج ص   جة كمسمجيسرمججلايرج تلثلجلم  غجةميميمج ص   جة كمسم(ج16,632,320تهجاللجه بجةستمرةرجل جة  ي مجملم غج) (3)

 ه.2018 يلثلجاهمةمجك مجريسلممج
جه.2018ةه ل اجة  ةفري جةاللجا هجة فماجمسمبجاة فمجة لس ملجة ل   جا ىج (4)
ج

ج

ج

ج

ج

ج
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 وخدمة المجتمع الجتماعيةلية ؤو : المساا تاسع

 :الجتماعيةالتبرعات والمساهمات  (أ)

ة رةالمج ة مةايمج  ممةلأجة  هميمجم رفجتتفيلجة تمليمجة لسررررررررترةلمجة ت جت م جةتتي س اججة كررررررررمسمجةسررررررررتمةتيسيمةمسررررررررس لً جلجج
اممجة لسرر  لمجف جتمفيذجة عريرجل جممةلأجة لسررؤ  يمجة ستل ايمج ذ كجل جج ةرلمجة لستلجس  ر  ججة كررمسمة لستلج،جسثفاج

 راهجممةلأجة لسررؤ  يمجة كررمسمجلم غجسررم  جهمياجمم ءجكررمةس اجلججة لؤسررسرر اجة  هميم.ج ذةج تةصررصججة لم رمشج ا ةاللج
ج-   :جمجةل جمممعمجلس  اجم يسيمجمسلماجة يل لمجف جلس لجة لسؤ  يمجة ستل ايكمسمج تتم  مجممكهمججة ستل ايم

 ة ع  هج ة ترميبججج .1
 ة راهجة ةيم  .2
 ة مي مججججججججج .3
جفع  ي اجة لستلج .4

  :م2018التبرعات للعام الدعم و  تفاصيل

 .لمسلجمس ةرج  ما يمجة لستلعيم .1
 .ة م ر جة مي ة جم  لؤسسمجة ع لمج  ترميبجة تسم ج ة ل م  .2
 تمسيم(.سلعيمجة ا همجة تمسيمج  سم مج) .3
 .سلعيمجةألهف لجة لع هي  .4
 .ة سلعيمجة ةيميمج لتالللمجرة   .5
 .ة سلعيمجة سع ريمجة ةيميمج لس فتمجة سمه   .6
 ة ةيميم.سلعيمجة ممج .7
 .يمجة سع ريمج   مرسمجة سيلي  يمة سلع .8
 .ة سلعيمجة ةيميمج ما يمجةأليت هج)ةمس  ( .9

 . تتفيظجة سمة جف جسالسلجة ةيميمجة سلعيم .10
 .م ر جسريمجف جسالسل .11

 

  السالمة والصحة والبيئة: (ب)

ت تلهجة كمسمجف جلس لجة لت فظمجا ىجة مي مجمتهمياجس فمجة لس ييإج ة لع ييمجة سع ريمج ة ع  ليمج  تف ظجا ىجة مي مجتتاجاكمةفج
ف جسي ست  جج لت معمجة م  سمجة ع لمج ألمص رج تل يمجة مي مجف جة لل سم،ج تمةا جس فمجة لته م اجةل جة لم رئجةألس سيمجة ت جتتمم   

ة تكغي يمجف جلص مع  ،ج تتمصج تمةهبجم متظ هجمال لجة صي ممجة ر ميمج  فالتمجة ت جتس هجمتمسيمجة   ةءجة لممعثجل جةه هجةإلمت جج
ف جسلجلمةفاجة لصمججمسف ءشجت لمجتف اجسثيمًةجة لته م اجة لتررشجل جهملجة م  سمجة ع لمج ألمص رج تل يمجة مي مجف جة لل سم،ج  سرج

ك  رشجله مسمجمظ هجةإلرةمشجة مي يمجج-: SGSص اجة كمسمجا ىجة ك  رةاجة ت  يمجل جكمسمجس يسميمجا  ليمج  فتصج ة لمةهممت
ISO14001ج) تعتممجة كمسمجل جة كمس اجةأل ة لجة ت جتص اجا ىج ذ جة ك  رشجف جة لل سم(.ج
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بجلتةصصج  رمةس اجة مي يمج تسييهجة  ةججة مي  ج  لصمججه لاجة كمسمجم  تع هرجلججلستج تمصً جل جة كمسمجا ىجساللمجة مي مج
 ذ كجتتاجاكمةفجة م  سمجة ع لمج ألمص رج تل يمجة مي مج س ماجمت  أجة رمةسمجهرجمثمتاجة تلةهجكمسمجةسلماجة يل لمجم  لع ييمج

ي جم جل جال لجة كمس اجة ت جتعللجة له  ممج تهجمفججة مت  أج  م  سم،ج تف ظً جا ىجساللمجة ع ل ي جف جة كمسمجس ةًءجس م ةجل ظف
 رةةلجمه اجة يل لمج سذ كجللت س ت  .جفإ جة كمسمجتهماجة لع ييمجة ع  ليمج  ساللمج هرجتص اجا ى:

) تعتممجة كمسمج  جم لجكمسمجسع ريمجتتصلجا ىج ذ جة ك  رشجف ججOHSAS18001ك  رشجارةمشجة ساللمج ة صتمجة ل ميمجج*
 هه عجة سلما(.

ج.لسعر ل ي  جس امجاللجمر  جةص م جج6سمجتفةمج هللجة تلرجمإمس لجسريرجف جة ساللمجفسرجةست لاجسل جة جة كمج*
ج

 عاشراا: الموارد البشرية  

تليلاجارةمشجة ل ةمرجة مكميمجف جة يل لمجممم ءجمي مجاللجممل جتس  جة فةلجا ىجلست ئجة صم امجفل جس ا اجة عللجة ي ليمجة ت ج
   يل لمج تعهي جة لم ممجة س فيمج ع   ت ج االه ت جة كةصيمجا ىجة ليلةاجة ل  يمجة ت جت فمج  جتي شجسميلم.تليرج  ءجة ل ظفج

هجممم ءجةستمةتيسي اجة سججف جسملجة مه جملست ئجة رةءج ة ته يمجل جةاللجته يمجة مظلمج2018تيثجت ةصاجةمس لةاجة ع هج
 ي ليمج ةم  ء  جمكسلجمسمعجم إلة فمجة ىجمم ءجممظلمجسريرشج تسييهجة رةءج ة ر مة جة لع  ل تيمج ة ت جس اراجف جةمس لجة لته م اجة

جة  ظيف جمأفةلجمظ هجل س رجت  يً جا ىجلست ئجة كمس ا.
سل جتهجة عللجا ىجتس يلجه ا اجة ترميبجة رةة يمج ة ت جةس لاجف جاسرجة سثيمجل جة ر مةاجة فميمجة لتةصصمج لعظهجة ل ظفي ،ج

%جلججةمتف عجلت سهجس ا اجة ترميبج  فمرجة  ةترج50 جمس لاجف جتةفيضجتس  يفجة ر مةاجة ة مسيمجممسممجتتس  لج ة ت جمر م 
 .ه2018س امجترميبجةاللجة ع هجج40 تصلجة ىج

ستلمج يعرجة تس يلج مم ءجة لصمججة سريرجمترجة هجة مس هجة ت جيتهجة تمسيلجا ي  جل جفمياجة ل ةمرجة مكميم،جف م كجت ةسرجمكسلجل
ج لي مةاج  تأسرجل جت فمجة مي مجة لم سممج ت ميمجةتتي س اجة ل ظفي .

%جمغهجتتري اجة صم امجم إلة فمجة ىجةستلمةمجاه    ج  ل ظفي ج60سل جت فظاجة كمسمجميةً جا ىجمسممجت هي جا  يمجتصلجة ىج
ج.ه2018(جل ظفجةاللجة ع هج413 مبج)يسجلم  جل جةستف ر(جلايرج6,494,989ل جةاللجهم ضجصمر اجة لل  مج ة ت جتس  لاج)

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
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   تقنية المعلومات: حادي عشر

(جRecoveryجDisasterجVirtualizationجTheمظ هجة تل يمجل جة س ةمثج)جتص اجة كمسمجللث مجا ىجك  رشجمس حجلكم ع •
ج(.ORACLEل جة كمسمجة ع  ليمج)

(ج ذ كجل جةاللجتهمياج2013ةصرررةمج ISO 27001تصرر اجة كررمسمجللث مجف جةرةمشجتسميمجة لع  ل اجا ىجكرر  رشج)كرر  رشج •

ج(.ISOة لع ييمجة ع  ليمجة ص رمشجا جة لمظلمجة ر  يمج ت تيرجة لس ييإج)

 س  جل جلةمس اجتسميمج:جتهجتمفيذجتهجتمفيذجلكرررررررررم عجتسييهجلة همجة كرررررررررمسمجرةة يً ج ة مسيً جمشــــــروع تقييم مخاطر الشــــــبكة •

جة لكم عجمعضجة ثغمةاجةأللميمجة ت جتهجة عللجا ىجةغاله  .

 تحسين وتطوير تطبيقات العمال والخدمات اللكترونية: •

 ل جة ةرل اجة  ستم ميمج ل ظف جة كمسم.ج :جتصليهجة م ةممجة رةة يمجمس  رجذةتيمجلججت فيمجة عريرالبوابة الداخلية -

ة م ةممجمكرررسلجلةت فج سرير،ج تكرررللجة عريرجل جة ةرل اجةإل ستم ميمج ل ظف ج ل ةمجة كرررمسم،جلجج تصرررليه:جالبوابة الخارجية -

 .ERPممه  جممظ هجة ت ظيفج  كمسم،جة ذ جيتي جة تسريهجا جهمياجة ل هجج ةمس لجلع  ل اجة لتسرلي ج مظ هج

 مجف جمس هجة كمسمجمعرشجهماجس   .تأسيإجمظ هجيلس جل جةال  جة ستعالهجف جل هججة كمسمجة ة مس جا جة ل سي •

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج
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 عشر: المخاطر ثاني

 المخاطر التشغيلية والتسويقية (1

ج ليرررررررررر رشجترررررررررر   جة كررررررررررمسمجة تل لررررررررررً جم  لةرررررررررر همجة لتتل ررررررررررمجلرررررررررر جسررررررررررمةءجة لم فسررررررررررمجة لت هعررررررررررمجلت يررررررررررً جمتيسررررررررررمجة ت سررررررررررع ا
ارةمشجة كررررررررررررمسمجملمةهمرررررررررررر ج ه هررررررررررررمجةإلمت سيررررررررررررمج كررررررررررررمس اجة سررررررررررررلماجم  لمهسررررررررررررمجة  سررررررررررررهىج ة كررررررررررررمس اجةألةررررررررررررمئ،ج تسرررررررررررر هجة

ج لمةسع جر ميمج  ذ جة لة همج  ةججةإلسمةءةاجة لم سممج  تغ بجا ي  .

 مخاطر الئتمان: (2

تتلثررررررررلجلةرررررررر همجة  تلرررررررر  جفرررررررر جارررررررررهجلسرررررررررمشجهررررررررمفجا ررررررررىجة  فرررررررر ءجم  تلةل ترررررررر جللرررررررر جيررررررررؤر جا ررررررررىجتسمرررررررررجة هررررررررمفجة ةررررررررمج
 ميرررررررررررمجس  ميرررررررررررمجتيرررررررررررثجتتع لرررررررررررلج ةسررررررررررر مشجل  يرررررررررررمج لررررررررررر ج رررررررررررذةجة لف ررررررررررر هجفرررررررررررإ جة كرررررررررررمسمج جي سررررررررررررج رررررررررررري  جلةررررررررررر همجة تل

ة كررررررررمسمجمصررررررررر مشجم يسرررررررريمجلرررررررررججالررررررررالءجم  سررررررررر اجة لت رررررررر جيتليرررررررررل  جملصرررررررررةهيمجفررررررررر جة تع لررررررررلجلرررررررررجج سرررررررر رجة ةرررررررررل م اج
ة س فيررررررررررمج رررررررررررئجة كررررررررررمسمجللرررررررررر جيس ررررررررررلجلرررررررررر جة لةرررررررررر همجة لمتمهررررررررررمجم   تلرررررررررر  جا ررررررررررىجة تررررررررررر رجة رررررررررررمي جسلرررررررررر جمم رررررررررر جتثمرررررررررراج

جة لري مي اجة لستتسمجا ىجة علالءجم  سيلمجة س م مج  تتسا.

سلرررررررررر جم جة كررررررررررمسمجتس ررررررررررلجة لةرررررررررر همجة لمتمهررررررررررمجم  تعرررررررررر لالاجة ممسيررررررررررمجا ررررررررررىجة ترررررررررررجةألرمررررررررررىجلرررررررررر جةرررررررررراللجة تع لررررررررررلجلررررررررررجج
 ة مم كجة ت جتتلتججمسلعمجتسمم.

 مخاطر سعر الفائدة: (3

 تتلثلجف جة لة همجة لمتمهمجم  تغيمجف جهيلمجةألر ةاجة ل  يمجمسمبجة تغيمجف جمسع مجة ف  رشجة س ميمجف جة س اجا ىجة لمسلج
ة ل   ج ة ترفس اجة مسريمج  كمسمج  هجيس ج رئجة كمسمجمص لجذةاجهيلمجس  ميمجتتللجمف ة رجةاللجة ع هجة ت   ج سذ كجةاللج
جه لاجة كمسمجمت هيججاسرجلججمترجة مم كجة لت يمج  تت هجل جةمتف عجسعمجة ف  رشجا ىجسلءجل جة سمضج ة ع هجة س ما،جسل 

  يستلمجتتىجم  يمجلرشجة سمض.

 السيولة:مخاطر  (4

 تتلثلجف جة لة همجة لمتمهمجف جارهجلسرمشجهمفجا ىجة  ف ءجة تلةل ت جهصيمشجةألسلج ة لتع سمجم ألر ةاجة ل  يمج تريمج
ة كمسمجة لة همجة لمتمهمجم  سي  مجل جةاللجة تتف ظجمأمصرشجمسريمج رئجة مم كجيتم سبجلججتسهجة تلةل ت  جهصيمشجةألسلج

ج مكسلجلستلم.

 مخاطر العملة: (5

جة كمسمجف ج جةألر ةاجة ل  يمجمسمبجة تغيمجف جمسع مجة علالاجة ت جتستةرل   جم  تغيمجف جهيلم  تتلثلجف جة لة همجة لمتمهم
تع لالت  جة ل  يمج تتمسلجلع لالاجة كمسمجمص مشجمس سيمجف جة تع للجم  لايرجة سع ر ج ة ر  مجةأللميس ج ة ي م ج تريمجة كمسمج

 علالاجل جةاللجة تمسيلجا ىجةستةرةهجة علالاجذةاجة سعمجة ث ماجم جكم جة ث ماج ة رة لجف جة لة همجة لمتمهمجمأسع مجة
ة عريرجل جلمتس اجة ةليممج ة ت جتسعىج تس هجة مه ممجا ىجم جلة همجهرجتس  جلتتل مجسل جمم  جتمةهبجتس م اجلعر اجة علالاج

ج تعتسرجم جلة همجة عل مجغيمجس  ميم.

جمخاطر نقل المصنع:  (6

ججت سرجلة همجل ل سمجل جمسلجة لصمج 
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 عشر: حوكمة الشركة ثالث

 الوضع الحالي لحوكمة الشركة (أ)
جم ستثم ءجة ت   :جة ص رمشجل ج ي مجة س اجة ل  يمجة  ةمرشجف ج  تمجت سلمجة كمسمةإل لةليمجمتهمياجسليججة ل ةرججةسلماجة يل لمه لاج

 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة

ة ل رشجة مةمعمج ة سمع  :جتأسيإج
ج ترةاجم ج ترةاجلستس مجم  كمسم

جارةمةاجم ج ترةاج–جة لعتلرجة رةة يمجة مه ممجمظ هجتمفيذجسرررميلجف ج–جة كرررمسمجم(جتكررري 
رةمش ج.ة رةة يمج ة لمةسعمجة لة هم،ج تسييهج ة 

 م كجارةمشجه  لمج  لمةسعمجة رةة يم،ج تهج
 ترشجاللجتعمىجم  لة همجف ججةستترةث

ه،ج سيتهجة عللجا ىجةستسه بج2018ة ع هج
 اترئجمي اجة ةممشج تأسيإجارةمشجلة هم.

جة ل رشجة ت سعمج ة ثالث  :جة ترميب
(ج ةرررررررججة  ي اجة الللمج تصررررررر لجسلجل جماةررررررر ءجلس إجةإلرةمشج ةإلرةمشجة تمفيذيمج2

ل ر مةت هج لعر مف هجف ججا ىجممةلأج ر مةاجترميميرمجمكرررررررررررررررسرلجلسرررررررررررررررتلم،جمغمضجتمليرم
جة لس  اجذةاجة عالفمجمأمكهمجة كمسم

جة ل رشجةستمك ري 

جة ل رشجة ت ريمج ة ممع  :جة تسييه

ة  ي اجة الللمج تسييهجج–مم ءجا ىجةهتمةحج سممجة تمكرررررريت اجج–م(جيةررررررججلس إجةإلرةمشج
كررمةاجهي إجمرةءجة لس إج ماةرر   ج  س م ج ةإلرةمشجة تمفيذيمجسررم يً ،ج ذ كجل جةاللجلؤج

مرةءجلم سرررررممجتمتمهجملرئجتتسياجةأل رةفجة سرررررتمةتيسيمج  كرررررمسمج س رشجارةمشجة لة همج
 سف يمجممظلمجة مه ممجة رةة يمج غيم  ،جا ىجة جتتررجس ةمبجة س شج ة ةرررررررررررررررعفج ةهتمةحج

جلع  ست  جمل جيتفاجلججلص تمجة كمسم

جة ل رشجةستمك ري 

يتةذجلس إجةإلرةمشجة تمتيم اجة الللمج  تص لجا ىجتسييهجس مجة مسيمجلةتصمج رررررررررررررررر(ججة ل رشجة ت ريمج ة ممع  :جة تسييه
جة ل رشجةستمك ري جألرة  جسلجثالثجسم ةا

ة ل رشجة مةمعمج ة ةلس  :جتس ي ج
جب(جيسبجة جيس  جم يإج سممجة لمةسعمجاة ًةجلستسالًجج سممجة لمةسعمج

ج ة ل رشجةستمك ري
 م يإج سممجة لمةسعمجلستسلا لً جم ج

ة ل رشجة سمع  :جتكسيلج سممجارةمشج
جة لة همج

تكرررسلجمسمةمجل جلس إجارةمشجة كرررمسمج سممجتسرررلىج) سممجارةمشجة لة هم(جيس  جم يسررر  ج
 غ  ميمجماةررررررر    جل جماةررررررر ءجلس إجةإلرةمشجغيمجة تمفيذيي .ج يكرررررررتمهجة جيت ةفمجف ج

جماة    جلست ئجلال هجل جة لعمفمجمإرةمشجة لة همج ة كؤ  جة ل  يم
  رشجةستمك ري ة ل

ة ل رشجة ث ميمج ة سمع  :جةستل ا اج
ج سممجارةمشجة لة هم

تستلجج سممجارةمشجة لة همجمصررررررررفمجر ميمجسلج)سررررررررتمجمكرررررررر م(جا ىجةألهل،ج س ل جرااج
 ة ل رشجةستمك ري جة ت سمجة ىجذك

ة ل رشجة ة لسمج ة ثل م  :جتتفيلج
جة ع ل ي 

ة ىجةمةءجة ع ل ي جف جة كمسمج(تكسيلج س  جة جاسرج مشجاللجلتةصصمج الستل عج1
 ة ل رشجةستمك ري ج لم هكت هجف جة لس  لج ة ل ة ا اجلتلجة سمةمةاجة ل لم

ة ل رشجة ة لسمج ة ثل م  :جتتفيلج
جة ع ل ي 

(ممةلأجلم جة ع ل ي جمسررررررر ل جف جة كرررررررمسمجة جمصررررررريم جل جةألمم حجة ت جتتسس  ج ممةلأج2
 ة ل رشجةستمك ري ج كجة ممةلأة تس ار،ج تأسيإجصمر اجلستسلج إلمف اجا ىجت

ة ل رشجة ة لسمج ة ثل م  :جتتفيلج
 ة ل رشجةستمك ري ج(ةمك ءجلؤسس اجةستل ايمج  ع ل ي جف جة كمسم3جة ع ل ي 

ة ل رشجة س معمج ة ثل م  :جة لسؤ  يمج
جة ستل ايم

سررررررري سرررررررمجتسفلجج–مم ءجا ىجةهتمةحجل جلس إجةإلرةمشجج–تةرررررررججة سلعيمجة ع لمجة ع ريمج
اه لمجة ت ةل جمي جم رةف  ج ة  رةفجة ت جيصرررررررررم جة لستلججة ىجتتسيس  ،جمغمضجته يمج

جةأل ة عجة ستل ايمج ة هتص ريمج  لستلج
 ة ل رشجةستمك ري 

ة ل رشجة ث لممج ة ثل م  :جلم رمةاج
جة عللجة ستل ا 

 عللج( ةرررررررررررررررججلؤكرررررررررررررررمةاجهي إجتممهجمرةءجة كرررررررررررررررمسمجمل جتسرلمجل جلم رمةاجف جة1
 ة ل رشجةستمك ري جة ستل ا ،ج لس مممجذ كجم  كمس اجةألةمئجذةاجة مك هجة لك م 

ة ل رشجة ث لممج ة ثل م  :جلم رمةاج
 ة ل رشجةستمك ري ج( ةججممةلأجت ايمج  لستلجج  تعميفجم  لسؤ  يمجة ستل ايمج  كمسم4جة عللجة ستل ا 

ة ل رشجة ة لسمج ة تسع  :جتكسيلج
جة كمس ا سممجت سلمج

ف جت لجتكررسيلجلس إجةإلرةمشج سممجلةتصررمجمت سلمجة كررمس ا،جفع يمجة جيف ضجة ي  ج
ة ةتصررررررر صررررررر اجة لسممشجمل سبجة ل رشجة مةمعمج ة تسرررررررعي جل ج ذ جة ال تم،ج ا ىج ذ ج
ة  سممجلت معمجم جل ةررررر ا اجمكرررررأ جتهميس اجة ت سلمج،ج تل يرجلس إجةإلرةمشجسرررررم ي ج

ج اجة ت جتت صلجة ي  ا ىجةألهلجم  تس ميمج ة ت صي

جة ل رشجةستمك ري 
تهجةستترةثج ترشجاللجتعمىجا ل جمم ج
 ه.2018 ة  تلةهجةاللجة ع هججمم  ت سل

ج
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 لجان مجلس اإلدارة:

 لجنة المراجعة: .1

ة رةة يمجا ىجكتىجتس هج سممجة لمةسعمجم إلكمةفجا ىجارةمشجة لمةسعمجة رةة يمجف جة كمسمجل جمسلجة تتساجل جلرئجف ا يمجمظ هجة مه ممج

ميمجس ةمبجمال لجة كمسم،ج تس هجة  سممجم اتل رجةهمجة لمةسعمج  ع هجة ل   جة سريرج مرمةسمجة تس ميمجة ة صمجممظ هجة مه ممجة رةة يمج تس 

ةسرررررمجة تس ميمج،ج رمج9001ة لمةسعمجة سرررررم يمج لت معمجتمفيذجةإلسمةءةاجة تصرررررتيتيمجة  ةمرشجفي  ،ج لت معمجتهمياجمظ هجة يل جف جة كرررررمسمج

  سممج ة س ة هجة ل  يمجةأل  يم،ج ممججسم يم،ج ة ةت ليم،ج ة مفججم  ت صيمج  لس إج الاتل رج ذ كجف جةأل ه اجة مظ ليمجة لتررش.جسل جتس هجة

ةسررررررمجم  ت صرررررريمج لس إجةإلرةمشجمتعيي جة لت سرررررربجة س م م ج  كررررررمسم،ج تًه ججة  سممجا ىجةهمجة لمةسعمج  لت سرررررربجة س م م جاةرررررر فمج رمج

جلالتظ اجة لت سبجة س م م جا ىجة س ة هجة ل  يمج لت معمجل جتهجف جكأم  .

 وتتكون لجنة المراجعة من:  ( اجتماعات5) م2018المراجعة خالل عام  هذا وقد بلـغ عدد اجتماعات لجنة

ج5ج4ج3ج2ج1  الســـــم
5/2 15/4 25/7 15/10 19/12 

 رئيس اللجنة (1) مبارك بن جابر المحيميد /ستاذاأل
      ✓ السابق

 (3) ستاذ/ فهد بن ثنيان الثنياناأل
رئيس اللجنة 

    ✓  ✓    ✓ الحالي

  ✓  ✓    ✓  ✓ عضو براهيم بن عبد العزيز المهناإ /المهندس
      ✓ عضو (1)سطام بن عامر الحربياألستاذ/ 

  ✓  ✓  ✓  ✓  عضو (2) األستاذ / عبداهلل بن محمد الباحوث
  ✓  ✓    ✓  عضو (2)األستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر

  ✓  ✓  ✓    ✓ عضو األستاذ/ عبد اهلل بن عبد الرحمن آل الشيخ )عضو خارجي(
 م بسبب إعادة تشكيل مجلس اإلدارة.2018( تم خروجهم من مجلس اإلدارة واللجان في شهر مارس 1)

 تم دخولهم اللجنة اعتباراً من االجتماع الثاني للجنة وذلك بسبب إعادة تشكيل مجلس اإلدارة. (2)

 م.2018ابريل  16أصبح األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من ( 3)
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 لجنة الترشيحات والمكافآت: .2

مةاجة ت جيلس جيماة   ،ج مفججة ت صي اجف جكأ جة تغيجمرةءلمةسعمج يسلجلس إجةإلرةمشج فع  يمج ججة تمكيت اج ة لس فآاجتت  ىج سمم
 فاجج ة ت صررريمج تمكررري جة عةررر ج ارهجت ةسرجتع مضجلصررر   ج  عةررر ،جةسرررتسال يماسمةؤ  ،ج تتريرجس ةمبجة ةرررعفج ة س شج ة تأسرجل ج

جتبجةإلرةمشجة ع ي ج مسبجة سع رش. لمةسعمجة لس فآاج ة تع ية اج  س  جة لس إج ة عة جة لمتربج م ةج،ة له  ممجة تتي س ا

 
 من:وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت  ،واحد اجتماع م2018الترشيحات والمكافآت خالل عام  لجنة اجتماعاتهذا وقد بلـغ عدد 

 

 1 الســـــم
ج05-02

 ✓ رئيس اللجنة براهيم بن عبد العزيز المهناإ /المهندس
ج عضو سلطان بن محمد بن سعود الكبير بن نايفاألمير/ 

 ✓ عضو بن سليمان الراجحي المهندس/ فيصل
 ✓ عضو األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان*

  عضو **مصطفى بن عبد الرحمن الصحنالستاذ/ 
 ه.8201-04-16تهجاا رشجتكسيلج سممجة تمكيت اج ة لس فآاجمت ميخج-

ج*تهجةم س جل جة  سممجمعرجة تكسيلجة سرير.

ج**تهجرة   جة  سممجمعرجة تكسيلجة سرير.
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 مجلس اإلدارة (ج)

ي ةررررررررر جتةررررررررر مجماةررررررررر ءجلس إجةإلرةمشجةستل ا اجة لس إج ه،ج ة سر لجة ت   2018(جةستل ا اجةاللجا هج4اسرجلس إجةإلرةمشج)
جهج مي  جاة يت هجف جلس إجارةمةاجكمس اجلس  لمجمةمئ:2018ةاللجا هج

 

 .م2018تم إنضمامهم لمجلس اإلدارة في التشكيل الجديد في شهر مارس  (1)

 م بسبب إعادة تشكيل مجلس اإلدارة.2018خروجهم من مجلس اإلدارة واللجان في شهر مارس تم  (2)

 .م2018-03-19 العامة:تاريخ اخر اجتماع للجمعية -
 م.2018-07-25( في تاريخ 1ير رقم )تم توقيع محضر تمر-

 

 علماا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها: -وبخاصة غير التنفيذيين -اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه
يتهجةاللجة ستل عجة ة صجمأاة ءجلس إجةإلرةمشجة ر م جةت ه جسليججةألاة ءج ة ص جغيمجة تمفيذيي جمأ جلستمت اجة جل ت ظ اجل ج

   جتسبجةإلسمةءةاجة مظ ليم.ة لس  لي جتي لجة كمسمج ةرة   جة ج سراج  ةججآ ي ج  تع للجلع

 التصنيف الســـــم
 الشركات المساهمة مجلس اإلدارة اجتماعات

 4 3 2 1 داخل وخارج المملكة التي يشارك في عضويتها
02/06 04/16 10/16 12/05 

جم جتمس ةألليم/جتمس جم جلتلرجم جامرجة عليلج
جم يإجلس إجةإلرةمش

غير 
 ج✓ج✓جج✓ ج✓ تنفيذي

جةألليم/جس ه  جم جلتلرجم جسع رجة سميم
جم  بجم يإجلس إجةإلرةمشج ة عة جة لمترب

 شركة المراعي  ج✓ ج✓ تنفيذي
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

  ج✓ ج✓ ج✓جج✓ تنفيذيجةألليم/جة  رجم جلتلرجم جامرجة عليلجم جتمس 

ةألليم/جم يفجم جس ه  جم جلتلرجم جسع رج
جة سميم

غير 
 شركة المراعي  ج✓جج✓ج تنفيذي

 شركة زين السعودية

  ج✓ ج✓ ج✓جج✓ مستقلجة ل مرإ/جفيصلجم جس يل  جة مةست 

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(  ج✓ ج✓جج✓جج✓ مستقلجةألست ذ/جف رجم جثمي  جة ثمي  
 شركة الجبس الهلية

  ✓ ✓ ج✓جج✓ مستقلجة ل مرإ/جاممة يهجم جامرجة عليلجة ل م 

 شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  ج✓ ج✓  مستقلج(1)ج ك هجم جامرجة متل جة عسسمةألست ذ/ج
 السعودية للصادرات الصناعيةالشركة 

  ✓ ✓ج✓  مستقلج(1)جةألست ذ/جلصهفىجم جامرجة متل جة صت 

 (1)جةألست ذج/جامرجةهللجم جلتلرجة م ت ث

جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تس ار(
غير 
 شركة إيوان العالمية لإلسكان ✓ ✓ ✓  تنفيذي

جةألست ذ/جس  رجم جامرجة عليلجة مكير
ج)ة لريمجة ع ه(

ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة  ج✓ ج✓ ج✓جج✓ تنفيذي
 اسمنت حائل

جة لتيليرلم مكجم جس ممجج/ست ذةأل
ج(2)جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تس ار(

غير 
    جج✓ تنفيذي

    جج✓ مستقلج(2)سه هجم جا لمجة تمم ةألست ذ/ج
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 م2018جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعيات العامة خالل العام  (ح)

 52الجمعية العامة العادية  السم م
16-03-2018 

1 
 األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

 ✓ رئيس مجلس اإلدارة
2 

 األمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
 ✓ مجلس اإلدارة والعضو المنتدبنائب رئيس 

 ✓ األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي 3
 األمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير 4

✓ 
 ✓ المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي 5
 ✓ األستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان 6
 ✓ المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا 7
8 

 مبارك بن جابر المحيميداألستاذ / 
 ✓ ممثل )المؤسسة العامة للتقاعد(

9 
 األستاذ/ سطام بن عامر الحربي

 ✓ ممثل )المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية(
10 

 األستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد
 ✓ )المدير العام(
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: (د)
ل جلم غجلعي جة جمرلجتةرررر مجا جة س سرررر اجة جمرلج)ة كررررمسم(ججةإلرةمشجف جة كررررمسمجةسررررلماجة يل لمتتس  جلس فأشجماةرررر ءجلس إج .1

ل ج ذ جة للةي ج مل ج جيتس  لجل جمصجا ي ججمسثملصررررررررررررم ف اجة جللةي جايميمجة جمسررررررررررررممجل جةألمم حج يس لجة سلججمي جةثمتي جة ج
جتعريالاجتهممجا ىج ذةجة سر لج تس ج يتهجةاتل ر  ج فسً ج مظ ه.مظ هجة كمس اج   ة ت ج فسً ج  سر لجة لةل جم ذ جة سي سمج ة ج

 يسبجة جيكتللج،ج تسم  جة سلعيم،ج ة لس فآاجيس لجة جتس  جة لس فأشجلتف  تمجة لسرةمج ف جة ءجسي سمجتصرم  ج سممجة تمكيت ا .2
ا ي جماةررررر ءجلس إجةإلرةمشجةاللجتسميمجلس إجةإلرةمشجة سرررررم  جة ىجة سلعيمجة ع لمج  لسررررر  لي جا ىجمي  جكررررر للج سلجل جتصرررررلج

ة سررممجة ل  يمجل جلس فأشج مرلجلصررم ف اج غيمجذ كجل جة للةي ،ج ة جيكررتللجسذ كجا ىجمي  جل جهمةرر جماةرر ءجة لس إجم صررف هج
ا ل ي جة جةرةميي جة جمظيمجةال لجفميمجة جارةميمجة جةسرررررتكررررر مةاج)ة ج سرا(ج ة جيكرررررتللجسذ كجا ىجمي  جمعررجس سررررر اجة لس إج

ج س س اجة ت جتةم  جسلجاة جل جت ميخجةةمجةستل عج  سلعيمجة ع لم. اررجة
(جل جمظ هجة كمس اج76(جل جة ل رشج)2ف جت لجس ماجة لس فأشجماة ءجلس إجةإلرةمشجمسممجل جةألمم حجفيسبجلمةا شجةتس هجة فسمشج) .3

،جمكرمهجة جيتس  لجلسل عجل جيتصرلجا ي جاةر جلس إجةإلرةمشجة  ةترجل جلس فآاج(جل جة مظ هجةألسر إج  كرمسم24)ج(ج ة ل رش2)
 مير لجسع ر جسم يً .جم ف(جةلسل  مج500,000 للةي جل  يمج ايميمجف جسليججةألت ةلجلم غج)

 
 مكافأة أعضاء اللجان: (ذ)

 مر اجة تةررررررررررررر مج غيم  جل جج-مم سرررررررررررررتثم ءج سممجة لمةسعج–يتررج يعتلرجلس إجةإلرةمشجلس فآاجاةررررررررررررر يمج س م جة لممثسمجلم ج .1
 ةستتس ه اجمم ءجا ىجت صيمجل ج سممجة لس فآاج ة تمكيت ا.

ة سرررري سررررمج فس ج  سر لجة لةررررل جم  ج تم غججيصررررمفجمرلجتةرررر مجة ستل ا اج غيم  جل جة سررررتتس ه اجسل ج  جل ةرررر جف ج ذ  .2
 لايرج  س سمجة  ةترش.ج3000

ةل جلس فأشجاةرررررررررر يمجة  س  جة لممثسمجل جلس إجةإلرةمش،ج يمةاىجاررجة  س  جة ت جيلس ج عةرررررررررر جة لس إجة جيكررررررررررغ   ،جمتيثج ج .3
ةألا ىجة لمصرررررررر صجا ي جف جمظ هججرف جة لس إج ة  س  جة تيتس  لجةسل   جل جيتس ةرررررررر  جة عةرررررررر جل جلس فآاجا جاةرررررررر يت ج

 ة كمس ا.
 
 مكافأة اإلدارة التنفيذية: (ر)

ملمةسعمجسررررررررررررر هجة م ةتبجة لتررج سليججة ل ظفي ج سم مجة تمفيذيي ج ممم لأج ةههجة ت ةفلجج ة لس فآاجة تمكررررررررررررريت اجتس هج سمم .1
 :ل جي  مكسلجلستلمج ةاتل ر  ج ذ كجمم ءجا ىجت صيمجل جةإلرةمشجة تمفيذيمج تكتللجلس فآاجةإلرةمشجة تمفيذيمجا ىج

ك ميم(ج مر اجتكتلل،جا ىجسميلجة لث لج جة تصم،جمرلجج)يتهجرفع جف جم  يمجسلجك مجليالر ج مصفمج مةتبجمس س .م
 ،ج مرلج  تف،جللةي جتألي جهم ج  ج  ع   ت ،جسي سمجة تألي . ألمم ءسس ،جمرلجل ةصالا،ج مرلجتع يهج

 لس فأشجسم يمجلمتمهمجملؤكمةاجةإلرةءج فس ج  تسييهجة سم  جة ذ جيتهجم ذةجة ةص ص. .ب
،جلس فأشجم  يمجةرلمجتسررربجمظ هجة عللج)لرف امجة مةتب(جة تصرررم،جاس لشجسرررم يمللةي جمةمئجتكرررللجا ىجسرررميلجة لثلج ج .ا

  سي سمجة ل ةمرجة مكميمجة لعتلرشجل جهملجة كمسم.
 يتهجةاتل رجة ةههج ة ممةلأج لس فآاجسم مجة تمفيذيي جل جهملج سممجة لس فآاج ة تمكيت ا. .ث
ة تمفيذيي جف جةررر ءجة ةههج ة ممةلأج ة ل س  اجة ع لمجة ت جيس هجة لريمجة ع هجمتمفيذجسررري سرررمجة لس فآاج  ل ظفي ج سم مج .ج

 تسم  جة  سمم.
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 :م2018خالل عام  اإلدارةمجلس  ألعضاء المدفوعة المكافآتبيان  (ز)

صفة  أعضاء مجلس اإلدارة
 العضوية

 اجتماعبدل حضور 
مكافأة أعضاء 
المجلس  مجلس اإلدارة

 اإلدارة

لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

لجنة 
 المراجعة

لجنة 
 الستثمار

 -ج-ج-ج- 12,000جغيمجتمفيذ جم جتمس جامرجة عليلةألليمجتمس جم جلتلرجم ج

 -ج- -ج- 6,000 غيمجتمفيذ جةألليمجم يفجم جس ه  جم جلتلرجم جسع رجة سميم

 -ج- 3,000ج- 3,000 غيمجتمفيذ ج*ةألست ذ/جلم مكجم جس ممجة لتيلير

 -ج- 12,000ج- 9,000 غيمجتمفيذ جة م ت ثةألست ذج/جامرجةهللجم جلتلرج

 - - 15,000 - 30,000  المجموع

 -ج- -ج-ج6,000جتمفيذ ج ةألليمجس ه  جم جلتلرجم جسع رجة سميم

 -ج- -ج-ج12,000 تمفيذ جم جتمس جامرجة عليلةألليمجة  رجم جلتلرجم ج

 -ج- -ج- 12,000 تمفيذ ج)ة لريمجة ع ه(جة مكيرجامرجة عليلةألست ذ/جس  رجم ج

 - - - - 30,000  المجموع

ج-ج- -ج3,000 12,000جلستسلجة ل مرإ/جفيصلجم جس يل  جة مةست 

 -ج-ج9,000ج3,000 12,000 لستسلجةألست ذ/جف رجم جثمي  جة ثمي  

 -ج- 9,000ج3,000 12,000 لستسلجة ل م جامرجة عليلة ل مرإ/جاممة يهجم ج

 -ج- 3,000ج- 3,000 لستسلج*ةألست ذ/جسه هجم جا لمجة تمم 

ج-ج-ج9,000ج-ج6,000جلستسلج ك هجم جامرجة متل جة عسسمةألست ذ/ج

ج-ج-ج-ج-ج9,000جلستسلجةألست ذ/جلصهفىجم جامرجة متل جة صت 

 - - 30,000 9,000 54,000  المجموع
 .المجلس بعد التشكيل الجديد تم خروجهم من*

 مكافأة نهاية الخدمة المتغيرةالمكافآت  المكافآت الثابتة عضو مجلس اإلدارة

ج-ج-ج600,000ج)لس فأشجة عة جة لمترب( ة سميمةألليمجس ه  جم جلتلرجم جسع رج

ج

جم:2018لكبار التنفيذيين خالل عام المدفوعة  المكافآتبيان  (س)

 مكافأة نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة (1)اإلدارة التنفيذية 

ج6,629,335ج1,148,300ج 6,526,644 المجموع
 من كبار التنفيذيين يشمل )المدير العام، مدير عام المالية وتقنية المعلومات(  6عدد  (1)
 جوهري عن السياسات المعتمدة. حرافنال يوجد به أي  في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية جميع ما ذكر أعاله-
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 والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهماإلدارة الحالية أعضاء مجلس وظائف  .أ
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

ج1
ةألليم/جتمس جم جلتلرجم جامرج

جة عليلجم جتمس 
جم يإجلس إجةإلرةمش

م يإجلس إجارةمشجكمسمج
 ةسلماجة يل لم

اة جلس إجارةمشجكمسمج
جلؤ لجا   جةسلماجة يل لم

ة يل لمجاة جلس إجارةمشجكمسمجةسلماج
جهجتتىجت مية 1409ل ج

ج2

ةألليم/جس ه  جم جلتلرجم جسع رج
جة سميم

م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج ة عة ج
جة لمترب

م  بجم يإجلس إجةإلرةمشج
  ة عة جة لمترب

اة جلس إجارةمشج
جكمسمجةسلماجة يل لم

مس   مي إج
ةهتص رج ا  هج

جسي سيم

جم يإجلس إجارةمشجكمسمجة لمةا .
كمسمجة رمعجة عمم جم يإجلس إجارةمشج

ج  تألي جة تع  م 

ةألليم/جة  رجم جلتلرجم جامرجة عليلجج3
جم جتمس 

ة لستك مجةإلرةم ج  عة ج
 ة لمتربج اة جلس إجةإلرةمش

لريمجة ك   جةإلرةميمج
ف جكمسمجةسلماج

جة يل لم

مس   مي إجارةمشج
جةال ل

لريمجة ك   جةإلرةميمجف جكمسمجةسلماج
جة يل لم

ج4
س ه  جم جلتلرجم جم يفجم جةألليم/ج

جسع رجة سميم
جاة ج سممجة تمكيت اج ة لس فآا

م يإجلس إجارةمشجكمسمج
ة تص  اجة لتمس مج
جة سع ريمج)لي (

ج
مس   مي إج
جا  هجارةميم

م يإجلس إجارةمشجكمسمجة تص  اج
جة لتمس مجة سع ريمج)لي (.

جاة جلس إجارةمشجكمسمجة لمةا .

جة مةست ة ل مرإ/جفيصلجم جس يل  جج5
جاة ج سممجة تمكيت اج ة لس فآا

اة جلس إجارةمشجكمسمج
جة مةست جة س مةم

ة م يإجة تمفيذ ج
 لسل امجة مةست ج

جة س مةم

مس   مي إج
ج مرسمجمظه

ل سستيمجارةمشج
جةال ل

لريمجا هجلصمججر للشج  لأس  اج
جة ةفيفمجم  مي ض

اة جلس إجارةمشجكمسمجة مةست ج
جة س مةم

جثمي  جة ثمي  ةألست ذ/جف رجم جج6
جاة ج سممجة لمةسعم

اة جلس إجارةمشجكمسمج
جةسلماجة يل لم

ج
مس   مي إجارةمشج

جةال ل

جاة جلس إجارةمشجم ركج
اة جلس إجارةمشج ة عة جة لمتربج

جكمسمجة سمإجة   يم

ج7

ممة يهجم جامرجة عليلجاة ل مرإ/ج
جة ل م 

جم يإج سممجة تمكيت اج ة لس فآا
جاة ج سممجة لمةسعم

ة ستمةتيسي اجلستك مج
ج ة تس يا

لس إجارةمشجكمسمجاة ج
جة مه ه اجة سع ريم

اة جلس إجارةمشجسلعيمج
جة ستك مةاجة تس يسيم

جا هجة تس يالريمج
 سه عجة ال لجف ج
جة تص  اجة سع ريم

مس   مي إج
ج مرسمجسيل  يم

 سه عجة ال لجف ججا هجة تس يالريمج
جة تص  اجة سع ريم
جة يل لماة جلس إجارةمشجةسلماج

ج8
 ةألست ذج/جامرجةهللجم جلتلرجة م ت ث

جللثلج)ة لؤسسمجة ع لمج  تس ار(
جاة ج سممجة لمةسعم

ا هجةإلرةمشجة ع لمججلريم
جكؤ  جة لكتمسي  

جارةمشجتس م اجلريم
جة لكتمسي 

مس   مي إج
جمت ثجة عل ي ا
ل سستيمج

جاتص ءجتهميس 

جاة جلس إجارةمشجكمسمج
جاي ة جة ع  ليمج إلسس  

جة تس اريمارةمشجة لرف ا اججلريم

 ك هجم جامرجة متل جةألست ذ/جج9
جة عسسم

م يإجلسل امج ك هج
جة عسسمج كمس  ج  لت ل ش

ممظلمجة كمس اج ةأل مةاج
جة ل  يم

مس   مي إج
جممظلم

اة جلس إجارةمشجكمسمجة عمرة  هيفج
ج الستثل مجة صم ا 

اة جلس إجارةمشجة كمسمجة سع ريمج
ج  ص رمةاجة صم ايم

ج10
ةألست ذ/جلصهفىجم جامرجة متل ج

جة صت 
جاة ج سممجة تمكيت اج ة لس فآا

كميكج اة جلس إج
لص رمجج–ة لريمي ج

جة صم ا ا

ارشجلم صبجهي ريمجف ج
جكمسمجس مك

مس   مي إج
جفيلي ء

جسممجف جس مكج31ةممشج

جةألست ذ/جس  رجم جامرجة عليلجة مكيرج11
ف جارشجلم صبجهي ريمج ة لريمجة ع هج)ة لريمجة ع ه(

جكمسمجس مك
مس   مي إج
جمي ةي ا

جسممجف جكمسمجس مكجج27
 تتىجت مية جلريمجا هجةسلماجج2008ل ج

جة يل لم
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 من خارج المجلس أعضاء اللجان .ب

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

ج1
ةألسررررررررررررررت ذ/جامرجةهللجم جامرج

جة متل جآلجة كيخ

ة لريمجة ع هج  ك   ج
)ة لؤسسمجة ع لمجة ل  يمج

 لستكفىجة ل كجفيصلج
ة تةصص ج لمسلج

 ةألمت ث(

ة لريمجة تمفيذ ج  ك   ج
ة ل  يمج)ة لؤسسمجة ع لمج
 لستكفىجة ل كجفيصلج
ة تةصص ج لمسلج

جةألمت ث(

لريمجة لمةسعمجة رةة يمج
ة س اجة ل  يمجة سع ريمج

ج)ترة ل(

ج

ل سستيمجلت سممج
رةمش ج ة 

 مس   مي إجلت سمم

ة لمةسعمجاة جس ماج  سممج
مكمسمجلم فججة س مةمج)كمسمج

جلس  لمجلغ سم(

اة جلس إجارةمشجكمسمج
 ة س مةمجة ر  يمة تةصص ج

جة كمسماة ج سممجلمةسعمجف ج
ج ألر يمة  هميمج  كمةءجة ل ترج

  ة س لشج ة لست لل اجة هميم

اة ج سممجلمةسعمجف جكمسمج
 ة عيسىجة س مةمججامرجة  هيف

اة ج سممجة ستثل مج
ة ل كجفيصلجملستكفىج

 ة تةصص ج لمسلجة مت ث.

اة جلس إجةرةمشجصمر اج
 ةريهجة عس م .ج
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 اإلدارة التنفيذية .ج

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية السم م

جة لريمجة ع هجة مكيرجامرجة عليلس  رجم ج 1
ارشجلم صبجهي ريمجف ج

جكمسمجس مك
جمس   مي إجمي ةي ا

جسممجف جكمسمجس مكج27
 تتىجت مية جلريمجج2008ل ج

جا هجةسلماجة يل لم

جلريمجا هجة ل  يمج تسميمجة لع  ل اجلتلرجم جةتلرجة عل ر ج2
جلريمجة ةليممج ة تةهيه
ف جكمسمجةسلماج

جة يل لم

جمس   مي إجلت سمم
جل سستيمجارةمشجةألال ل

 SOCPAلل  مج
جCVAلل  مج

جسممجة لس لجة ممس ج22
جصم امجة سلماسم ةاجج8

جلريمجة لصمججم جاممة يهجة س ي هجامرجةهللج3
ف ججارشجلم صبجارةميم

جكمسمجةسلماجة يل لم
جسممجف جصم امجة سلماج24جمس   مي إج مرسمجصم ايم

ج4
جامرجة عليللتلرجم ج

جة سعير
جلريمجة لمةسعمجة رةة يم

ف جكمسمججلمةسججتمفيذ 
جس مك

مس   مي إجلت سممج
)س لعمجة ل كجسع ر(ج
ت صلجا ىجك  رشج
MMT & FXD & 

KPIS Cج
اة جة سلعيمجةأللميسيمج

يمجة سع ريمج ة سلع
ج  لمةسعي جة رةة يي 

سممجف جكمسمجس مكجج14ةممشج
ل جمي جارةمشجة ةليممج)م يإجهسهج

رةمشج ة ستثل مجة مسر (،ج ة 
رةمشجة لمةسعمجة رةة يمج ة لرةر،ج ة 

 تمفيذ ()لمةسجج
سم ةاجف جكمسمجةسلماجج9

جة يل لم

ف ججلريمجارةمشجة ل ةرجلريمجا هجة كؤ  جة تس ميمجم جلتلرجة م يصمجامرجةهللج5
جكمسمجةسلماجة يل لم

سممجف جكمسمجةسلماجج18جصم ايمجمس   مي إج مرسم
جة يل لم

جلريمجة ل ةمرجة مكميمجاثل  جم جا  جة تلرج6
لريمجته يمجة ل ةمرج

ف جكمسمججة مكميم
جةسلماجة يل لم

سممجف جكمسمجةسلماجج20جمس   مي إجا هجةستل ع
جة يل لم
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أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواا في مجالس ادارتها  .د
 الحالية والسابقة او من مديريها.

 اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواا في مجالس اداراتها الحالية 

 او من مديريها

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
 محدودة/...(

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواا في مجالس 
 اداراتها السابقة او من مديريها

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكيان القانوني 
)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 
مسؤولية 
 محدودة/...(

ةألليم/جتمس جم ج
لتلرجم جامرج
ة عليلجم جتمس ج

 آلجسع ر

ججججكميكجرجلسل امجة ث لمشجة ر  يم

ججج كميكجرجكمسمجة لست  جة لتر رش

ججج كميكجرجكمسمجة ه  فج الستثل مج ة سي تم

س ه  جم ججةألليم/
لتلرجم جسع رج
 ة سميمجآلجسع ر

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا 

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة رمعجة عمم 

ةألليم/جم يفجم ج
س ه  جم جلتلرج
م جسع رجة سميمج

 آلجسع ر

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا ج
ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجلي جة سع ريمج التص  اج

ججج كميكجرجة ف مةم ج  متمجسيل  ي اكمسمج
ججج كميكجخجة كمسمجة س يتيمجة صيميم

ججج كميكجرجكمسمجتمةمهج الستثل مج ة تمليم
ججج كميكجرجكمسمجل  مجة ميفج

ججج كميكجرجكمسمجم ف جة سليمشج  لس   ا
ة ل مرإ/جفيصلج

م جس يل  ج
 ة مةست 

 كميكجرج  لأس  اجة ةفيفمجر للش كميكجرجلسل امجة مةست جة س مةم

 كميكجرجلسل امجة مةست ج الستثل م كميكجرجكمسمجةألسي لجة س مةم

ةألست ذ/جف رجم ج
 ثمي  جة ثمي  

كمسمجلم يمجمسرج  تس مشج ة   ةلهج كميكجرجة كمسمجة لتةصصمجإلمت ججة مالستيك
جة هميم

 كميكجر

 كميكجرجكمسمجة ل سمجة كمهيم كميكجرجلؤسسمجف اج  تس مش
ججج كميكجرجكمسمجة ت مإجةأل لج  تمةسمجةأللميم

ججج كميكجرجة لرميمجة ة صم
ججج كميكجرجكمسمجتم شجة سع ريم

ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجم ركج
ججججلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة سمإجة   يمج

ججججلرمسمجغيمجلس  لمجرجة كمسمجة سيلي  يمجة سع ريم
ججج ذ.ه.هجرج ة هم امج ة مكملؤسسمجة سليمشج  صت فمج

ججج كميكجرجكمسمجلسي جس ميت لج
كمسمجف رجثمي  جة ثمي  ج  لمتس اج

جة سيلي  يمج
ججج كميكجر

ججج كميكجرجكمسمجس راج  لس   اج
كمسمجف رجثمي  جة ثمي  ج الستثل مج

جة صم ا 
ججج كميكجر

ججج كميكجرجكمسمجليلجة ة يأ
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ججج كميكجرجة كمسمجة فميمج  مالستيك

ممة يهجاة ل مرإ/ج
م جامرجة عليلج

 ة ل م 

جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة لمةا ججج

جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجة تص  اجة سع ريمججج

س  رجم جامرج
 ة عليلجة مكير

جذ.ه.هجرجكمسمجة ميم م جذ.ه.هجرجكمسمجلمتس اجصم امجة سلما
جه.هذ.جرجكمسمجةم جتي  جلس  لمجلرمسمجرجكمسمجةسلماجت  ل

جذ.ه.هجرجكمسمجتريرججج
جذ.ه.هجرجكمسمجس مت مكججج
ة كمسمجة ع  ليمج  كت ج ة مسلجججج

(ISTC)ج
جذ.ه.هجر

جذ.ه.هجرجكمسمجةم جمكرججج
ةألست ذج/جامرجةهللج
كمسمجلس  لمججرجكمسمجةي ة جة ع  ليمج السس  ججج م جلتلرجة م ت ث

جلسف م
 ك هجم جةألست ذ/ج

امرجة متل ج
جة عسسم

ججججلس  لمجا لمجرجة عمرة  هيفج الستثل مجة صم ا كمسمج

ججججلس  لمجا لمجرجة كمسمجة سع ريمج  ص رمةاجة صم ايم

ةألست ذ/جلصهفىج
م جامرجة متل ج

جة صت 

جلس  لمجلسف مجرجكمسمجتسم  سي جة صتمةء
جذ.ه.هجخجكمسمجس مكجة كماجةألهصىجة لتر رشج

جذ.ه.هجخجكمسمجس مكجم مم ج
جذ.ه.هجرجكماج)ة سميل(كمسمج

جذ.ه.هجرجكمسمجلص رمجة صم ا ا
جذ.ه.هجرجكمسمجصرفجة سميل

جذ.ه.هجرجكمسمجةم جل مج)ة سميل(
ج

 

 

 طلبات الشركة لسجل المساهمين -ج

 سبب الطلب تاريخ طلب 
 أعمال جمعيةج01-02-2018
 أعمال جمعيةج26-02-2018
 أعمال جمعيةج05-03-2018
 جمعيةأعمال ج11-03-2018
 أعمال جمعيةج19-03-2018
 تقرير ربعينج07-07-2018
 تقرير ثالثة أرباعج03-10-2018
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 م جمس هجل جمس هجة كمسم.جامرةهللجة م ت ث ذ جةألس هجل كجة لؤسسمجة ع لمج  تس ارج  جيل كجةألست ذ/ج (1)
جمر ةاجري جألاة ءجلس إجةإلرةمش.ج*جج جت سر
ج
ج
ج
ج

وكذلك في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة حقوق أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصلحة و  -ح
ج بنائهم القصر.أزوجاتهم و 

 التغير خالل العام األسهم في نهاية العام العاماألسهم في بداية  الســـــم

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 0ج0ج%0.0170ج34,500ج%0.0170ج34,500 األمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

 0ج0ج9.8938%ج20,034,967ج9.8938%ج20,034,967 األمير/ ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير

 0ج0ج0.0007%ج1,500ج0.0007%ج1,500 األمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

 0ج0ج0.0005% 1,000ج0.0005% 1,000 ســـلطان بن محمد بن سعود الكـبير نايف بن األمير/

 0ج0ج0.0005%ج1,000ج%0.0005ج1,000 بن سـليمان الراجحـــيفيصل  /المهندس

 0ج0ج%0.0007ج1,500ج%0.0007ج1,500 بن ثنيـــان الثنيـــاناألستاذ/ فهـــد 

%0.0499ج101,000 بن عبد العزيز المهنا إبراهيم المهندس/ %0.0499ج101,000   0ج0 

 المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها 
ج%1.3407ج2,714,830 %6.8792 13,930,323 %5.5385 11,215,493 (1) األستاذ / عبد اهلل بن محمد الباحوث

   0.000049% 100ج  هشام بن عبد الرحمن العسكراألستاذ/ 

 0 0ج%0.0074 15,000ج%0.0074 15,000 األستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن

 ستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيدألا
 المدير العام وعضو مجلس اإلدارة()

 0ج0ج0.016%8ج34,000ج0.016%8ج34,000

 محمد أحمد العمودي /األستاذ
 المعلومات( وتقنية)مدير عام المالية 

 0ج0ج0.0001%ج150ج0.0001%ج150
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 عشر: إقرارات الشركة رابع

جم  ت :جة كمسمتسمجارةمشج

جم جسسالاجة تس م اجُماراجم  كسلجة صتي . .1
 . ُمَفذجمفع  يمم جمظ هجة مه ممجة رةة يمجُمارجا ىجمسإجس يلمج .2
 .ف جهرمشجة كمسمجا ىجل ةص مجمك ه  ككجيذسمججم مم ج جي سرج .3
  جي سرجم جاسرجفي جلص تمجس  ميمجألترجماة ءجلس إجةإلرةمشجم جةإلرةمشجة تمفيذيم. .4
 (...جا خ...ججس هجة ل ظفي مج-ة سم ضجج–جة رة ممك    ج ص   جة ل ظفي جلث لج)اةستثل مةاجم جةتتي هي اجتهججميم سرجت ج .5
 سلةءةاجلفم ةمجا ىجة كمسمجف جة لستسملجة سميبجم جة معير.جم  جت سرجميمجاس م اج .6
م جهي رجةتتي هيمجلفم ةررررررررمجا ىجة كررررررررمسمجل ج ي مجة سرررررررر اجة ل  يمجم جل جميمجس مجاكررررررررمةفي جم ججاس م اجم جسلةءةا جت سرجم ج .7

 تمظيليمجم جهة  يمجمةمئ.
 ماراجة س ة هجة ل  يمج  كمسمج فسً ج  لع ييمجة لت سميمجة ص رمشجا جة  ي مجة سع ريمج  لت سمي جة س م ميي . .8
ة مكرررريرجاةرررر يمجلس إجارةمشجكررررمسمجةسررررلماجت  لج ة ت جتعللجف جمفإججلامرجة علييكررررغلجلريمجا هجة كررررمسمجةألسررررت ذ/جس  رجم ج .9

 تهجمةذجة ل ةفسمججسللثلج كررمسمجةسررلماجة يل لمجسل جيكررغلجاةرر يمجف جكررمسمجلمتس اجصررم امجة سررلماجة مكرر هجة لم فإج  كررمسم
 ل جة سلعيمجة ع لم.

ةمشج سم مجة تمفيذيي جرةجماةرررررر ءجلس إجةإلر جت سرجم جلصرررررر تمجف جف مجةألسرررررر هجذةاجة تسيمجف جة تصرررررر ياجتع رجألكررررررة صج)ا .10
  مهمم   ه(.

ل  يمجتع هريمج تس اجاستت بجتع رجألاةررررررر ءجلس إجةإلرةمشج سم مجة تمفيذيي ج مهمم   ه،جف جمسررررررر هجم جج م مةا جت سرجم جلصررررررر تمج .11
 .ذ جاالهمجة سر لجة ة صجمأهمةفمر ةاجري جة كمسم،جس ئجل ج مرجف ج

ستت بجم جتس اجلكررر م م،جمصررررمت  جم جلمتت  جة كرررمسمجاري جه م مج  تت يلج م جم مةاجل  يمجتع هريمجم جلذسمةاجتاج جت سرجمر ةاج .12
 ه.2017ةاللجة سممجة ل  يمج

 جت سرجمال لجم جاس رجتلثلجة كرررررمسمجهمفً جفي  جم جس  جفي  جلصررررر تمجألترجماةررررر ءجلس إجةإلرةمشجم جة م يإجة تمفيذ جم جة لريمج .13
 (.مهمةفجذ جاالهممةمعً ج)ف جة ممرججذسمج(جماال ج جل 9 مرجف جة فسمشج)جس ئجل ة ل   جم جأل جكةصجذ جاالهمجمأ جلم ه،ج

،جم جتس اجةستتر بلر  يرمجتعر هرريرمجم جلرذسمةاجتاج م مةاجج بجمل سربجمر ةاجري جهر م رمج  تت يرل جت سررجم جتس اجتت يرلجم جمستتر .14
 لك م مجمصرمت  جم جلمتت  جة كمسم.

 . الستمرةرم جكمةءجم جا غ ءجل جس مبجة كمسم،جأل جمر ةاجري جه م مججةستمرةر جي سرجم ج .15
 إلرةمشجم جمترجسم مجة تمفيذيي جف جة كمسمجا جم جمةتبجم جلس فأش.تم للجمل سم جمترجماة ءجلس إجةجةتف ا جت سرجم جتمتيم اجم ج .16
 تم للجمل سم جمترجة لس  لي جا جم جتس اجف جةألمم ح.جةتف ام جتمتيم اجم ج جت سرج .17
 . جت سرجمس هجم جمر ةاجري جص رمشج كمسمجت معم .18
  جي سرج رئجة كمسمجمس هجةليممجلتتفظجم  . .19

ج

ج

ج
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جراءات نظام الرقابة الداخلية خامس  عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وا 

ه،ج تهج2018ةاتلراجةال  جةهمجة لمةسعمجة رةة يمج  ع هجج(جةستل ا ا،5هج)2018ف جة ع هجة ل   جج سممجة لمةسعمجة رةة يمجاسرا

ت لجج  ت سي  تج ماهاة مصرررررفجسرررررم  ج ة م    جة رةة يمج تس ميمجة لمةسعمجة تس ميمجة ة صرررررمجمف ا يمجمظ هجة مه ممجة رةة يمجةسرررررتعمةضج

،جسل جه لاجة  سممجم  لصرر رهمجا ىجةغاله  ج لت معمجتمفيذجةإلسمةءةاجة تصررتيتيمجة  ةمرشجفي    عللجا ىجة لالتظ اجة  ةمرشجف جة تسميمج

ج.ةمشم اتل ر  جل جهملجلس إجةإلرجهج م صا2018ة س ة هجة ل  يمجة ممججسم يمج ة ةت ليمج  ع هج

تس ميمجال ي اجة لمةسعمجة لك مجا ي  جةعفً جس  ميً جف جمظ هجة ةمهجة رةة  ج  كمسم،ج س ماجُسلجة لالتظ اجتصبجمكسلج   هجتظ م

م يس جف جلس  اجتتسي جةألرةءج تفعيلجة ر ة مجة تكغي يمج مفججسف ءت  ج تمسياجااله اجتس ل يمجمي ج ذ جةألس لش،ج ةستسل لجت ثياج

 ذ كجم رفجاةف ءجلليرجل جة س شجا ىجمظ هجة ةمهجة رةة  جف جة كمسمج ةستغاللجة ل ةمرجة لت تمجمفةلجةستغالل،جسل جيس هجاسمةءةت  ج

لمةهبجة تس م اجة ة مس جمعل يمجتس يهج  ذةجة مظ هجةل جل لمجلمةسعت ج  مي م اجة ل  يمجة ةت ليمج  كمسمج تلسيم جل جة هالعجا ىج

ج تس ميمجارةمشجة لمةسعمجة رةة يمج  فتمشجة ل  يمجلتلجة فتص.جس فمجلت ةمج سممجة لمةسعم

ج

ج

ج

ج

ج
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 النتائج المالية: عشر سادس

جه:2018جا هجا ىجه2014ا هجمعمضجفيل جي  جل ةصً ج  مت  أجة ل  يمجا جة فتمشجل ج
ج

 األصول والخصوم وحقوق الملكية )قائمة المركز المالي(قائمة  .1
جة مي  ا()ة سيلمجمآ فجججججججج

 م2014 م2015 (1)م 2016 (2)م2017 م2018 بيــان
 1,881,207 1,404,265 1,400,155 1,268,745 1,153,053 أصول متداولة

 2,198,280 2,576,664 2,261,087 3,385,397 4,154,615 أصول غير متداولة

 4,079,487 3,980,929 3,661,242 4,654,142 5,307,668 مجموع األصول
 280,676 233,887 187,608 188,055 208,132 متداولةخصوم 

 - - - 950,000 1,650,832 قروض طويلة األجل
 66,893 66,282 73,634 80,817 79,606 خصوم غير متداولة
 347,569 300,169 261,242 1,218,872 1,938,570 مجموع الخصوم
      حقوق المساهمين

 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 2,025,000 رأس المال
 1,038,078 1,169,356 1,270,185 1,306,820 1,306,820 احتياطيات

 75,385 26,885 11,760 (600) (20,818) مكاسب غير محققة من الستثمارات
 593,455 459,519 93,055 104,050 58,096 أرباح مبقاه

 3,731,918 3,680,760 3,400,000 3,435,270 3,369,098 مجموع حقوق المساهمين

 4,079,487 3,980,929 3,661,242 4,654,142 5,307,668 حقوق المساهمين والمطلوبات
 30 ذ كجتسبجاية حجة لت سبجة س م م جمههجج2016تهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج (1)
 30 ذ كجتسبجاية حجة لت سبجة س م م جمههجج2017تهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج (2)

 
ج

 

ج
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 قائمة الدخل .2

 )ة سيلمجمآ فجة مي  ا(
 م2014 م2015 (1) م2016 (2)م2017 م2018 بيــان

 1,328,872 1,311,065 1,125,011 748,045 521,216 صافي المبيعات

 (616,660) (574,620) (654,947) (556,598) (487,128) تكلفة المبيعات

 712,212 736,445 470,064 191,447 34,088 مجمل الربح

مجموع المصاريف اإلدارية 
 والتسويقية والعامة

(62,277) (61,439) (60,687) (79,526) (71,502) 

 70,135 (5,205) (22,494) 4,116 10,758 إيرادات أخرى

 (40,000) (36,500) (29,018) (29,742) (34,410) الزكاة الشرعية

 670,845 615,214 357,865 104,382 (51,841) صافي دخل السنة

 3.31 3.04 1.77 0.52 (0.26) ربحية السهم

ج30 ذ كجتسبجاية حجة لت سبجة س م م جمههجج2016تهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج (1)
 30 ذ كجتسبجاية حجة لت سبجة س م م جمههجج2017تهجتعريلجة س ة هجة ل  يمجة لس مممج  ع هج (2)
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  سياسة الشركة في توزيع األرباح: عشر سابع

ة سي  مجة الللمج   ف ءجتعتلرجسي سمجة كمسمجف جت ليججممم ت  جة ص فيمجة سم يمجا ىجل ج مرجم  مظ هجةألس س ج  كمسمج لرئجت فمج

ج  كمسم،جتيثجيتهجت ليججةألمم حجا ىجة مت جة ت   :جة ستمةتيسيم ة لكم ا اججة ستثل مةامسرةرج

(جل جةألمم حجة ص فيمج تس ي جةتتي ه جمظ ل ج يس لج  سلعيمجة ع لمجة ع ريمج هفج ذةجة ةصهجلتىجم غج%10يسمبجاكمشجف جة ل  مج) .1

 يس لجتسميبجمسممجلعيممجل جص ف جةألمم حج تس ي جةتتي ه جةتف ه ج)اة ف (ججة لرف ع،(جل جممإجة ل لج%30ة تتي ه جة لذسمج)

ج– ة لعرةاججة ث متميةصصجألغمةضجلتررشجلم  ج ا ىجسميلجة لث لج جة تصمجلس م مجةيمجةمةف ضجة ج م هجف جهيلمج)ةألص لج

جة سلعيمئ(جة جم جغمضجةةمجتسبجل جتسمم جمةمجج–ة ستثل مجج-لةل  جة ل ةرجتتاجة تكغيلجة جة ل ةرجة ة هج–لةل  جههججة غي مج

 ة ع لمجة ع ريمج  لس  لي .

 هجتسل جممم حججاذة(جل جممإجة ل لجة لرف ع،ج%5)م  ل  مجي لعجل جة م ه جمعرجذ كجتصمجم  ىجل جةألمم حج  لس  لي جلسرمة  جةلسمج .2

  س رلم.سممجل جة سم ةاجمت ليجج ذ جة تصم،جفالجيس لجة له  ممجم  جل جممم حجة سم ةاجة

 مير ل(ج سلجاة .جم ف)ةلسل  مجج500,000(جل جة م ه جة لس فأشجماة ءجلس إجةإلرةمش،جمل ج جيتس  لج%10مبجاكمشجف جة ل  مج)يس .3

 ي لعجل جة م ه جمعرجذ كجتصمجاة فيمجل جةألمم حجا ىجة لس  لي . .4

 ةتتي هي اجمةمئ.يس لج  سلعيمجة ع لمجمم ءجا ىجةهتمةحجلس إجةإلرةمش،جة جتسممجتس ي ج .5

 سيفيمجة تصمفجفيل جتمسىجمعرجذ كجل جةألمم حجمل جيتساجلص تمجة كمسم.جةإلرةمشتسممجة سلعيمجة ع لمجمم ءجا ىجةهتمةحجلس إج .6

ذةيستةرهجة تتي ه جة مظ ل جف جتغهيمجةس  مجة كمسم،جة جلي رشجممإجة ل ل،ج .7 (جل جممإجة ل لجة لرف ع،ج%30س  لج ذةجة تتي ه ج)ج ة 

سلعيمجة ع لمجة ع ريمجة جتسممجت ليججة لي رشجا ىجة لس  لي جف جة سم ةاجة ت ج جتتساجفي  جة كمسمجةمم تً جص فيمجتسف ج ت ليججس لج  

 ة مصيبجة لسممج  هجف جمظ هجة كمسمجةألس س .

يتساجلص تمجة كمسم.جيس لجل جةألمم حجمل جتسممجة سلعيمجة ع لمجمم ءجا ىجةهتمةحجلس إجةإلرةمشجسيفيمجة تصمفجفيل جتمسىجمعرجذ كج .8

مججسم  ج فس ج  ة ةمهجة ص رمشجا ج ي مجة س اجة ل  يم،جمجج  كمسمجت ليججممم حجلمت يمجا ىجلس  لي  جمكسلجسم  جة جمصفجسم  جة 

  ذ كجمم ءجا ىجتف يضجص رمجل جهملجة سلعيمجة ع لمجة ع ريمج لس إجةإلرةمشجمت ليججممم حجلمت يم.

ج

ج
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ج

ج---

ءجم ج لس إجةإلرةمشجاذجيكسمسهجا ىجة ثسمجة غ  يمجة ت جم  يتل  جاي   ج ة ت جيسرم  ج يعتلجم  ،جيت س جا ىجةهللجة ع  جة سريمجمة  صجة را 

،ج    جا ر جةأللي جم  بجم يإجلس إجامرجة عليلة رهجة تملي جة كميفي جة ل كجس ل  جم جيتفظج  ذ جة مالرجه  رجلسيمت  ج مللجم ةت  ج

 م جي فس هج تس لتم جة مكيرشجا ىجل جفي جةيمج ذةجة  ه ج،جامرجة عليللمةءج ليمجة رف عجص تبجة سل جة ل س جةألليمجلتلرجم جس ل  جم جة  ج

ج ة ل ةهمي .جسل جمرا  جسلجكأم جم جيتفظج ذ جة مالرج يسمم  جسلجلسم  ج م جيريهجا ي  جمعلمجةألل ج ةألل  ج ة ساله.

ةالصجف جسميلجة لت فظمجا ىججىم  كسمج ة تسريمجا سل جيت س جلس إجةإلرةمشج سليججة ع ل ي جم  كمسمجا ىجل جمذ   جل جاللجس رج ة 
ج تسرل  .ةستلمةمجةلر  مجة كمسمج

ج

 .واهلل ولي التوفيق

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهو 

 

 مجلس اإلدارة


