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()3

امللذمت
ٌعش مجلغ ئداسة ششهت غبذاللطُف حمُل املخدذة لخمىٍل الػلاس أن ًلذم جلشٍشه العىىي للعادة املعاهمحن الىشام
ً
مخظمىا أبشص ئهجاصاث الششهت خالٌ الػام املالي 2015م ،باإلطافت ئلى اللىاةم املالُت و جلشٍش مشاحؼ الحعاباث الخاسجي
للفترة املىتهُت في 2015/12/31م (أسبػت غشش شهشأ).

()1

هبذة عً الشزكت
الخكىيً و اليشاط
جدىلذ ششهت غبذاللطُف حمُل املخدذة لخلعُط الػلاس املدذودة و امللُذة بالسجل الخجاسي سكم  4030213864في
ً
مذًىت حذة بخاسٍخ 1432/07/18هـ مً ششهت راث معإولُت مدذودة ئلى ششهت معاهمت ظػىدًت طبلا ألخيام هظام
الششواث الصادس باملشظىم املليي الىشٍم سكم م 6/و جاسٍخ 1385/03/22هـ و حػذًالجه ،و هظام مشاكبت ششواث الخمىٍل
الصادس باملشظىم املليي الىشٍم سكم م 51/و جاسٍخ 1433/08/13هـ و الةدخه الخىفُزًت ،و ألاهظمت ألاخشي راث الػالكت ،و
الىظام ألاظاس ي للششهت ،لُصبذ اظمها "ششهت غبذاللطُف حمُل املخدذة لخمىٍل الػلاس – ششهت معاهمت ملفلت
ظػىدًت".

و ًخمثل وشاط الششهت في اللُام بأغماٌ الخمىٍل الػلاسي بمىحب مىافلت مإظعت الىلذ الػشبي العػىدي سكم
( )351000070039و جاسٍخ 1435/06/01ه ـ  .و كذ خصلذ الششهت غلى غذم مماوػت مإظعت الىلذ بخاسٍخ
1436/02/24هـ غلى طشح مىخج الخمىٍل الػلاسي "ئحاسة" ملذة ظخت أشهش ججذد بطلب مً الششهت بشيل دوسي.
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الزؤيت
أن هيىن أخذ الششواث الشاةذة في مجاٌ الخمىٍل الػلاسي في اململىت الػشبُت العػىدًت

الزسالت
جىفحر ججشبت فشٍذة و ممخػت لظُىفىا مً خالٌ جمىحن مىظفُىا و زلافخىا في خذمت الظُف

الاستراجيجيت
 جىفحر مىخجاث مخىىغت
 الخىظؼ في شبىت الفشوع
 الخمىٍل بالخػاون مؼ املطىسًٍ الػلاسٍحن
 الخػاون مؼ اللطاغحن الػام و الخاص
 جمىٍل املإظعاث و الششواث

جاريخ الشزكت و أبزس الخغيراث
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()1

الحىكمت
ً
بصفت غامت حػمل الششهت و فلا ألهظمت و لىاةذ مإظعت الىلذ الػشبي العػىدي و وصاسة الخجاسة و الصىاغت فُما
ًخص خىهمت الششواث ،و كذ كامذ الششهت باغذاد كىاغذ داخلُت لحىهمت الششواث حشمل طىابط الاظخلاللُت و
فصل املهام و طىابط الػمل غىذ جظاسب املصالح باإلطافت ئلى طماهاث الجزاهت الشفافُت  ،و غحرها مً اللىاغذ و
ً
الخػلُماث التي حعاهم في سظم ألاطش الػامت للحىهمت و حػضٍض الشفافُت و إلافصاح ،وكذ جم اغخمادها حمُػا مً
مجلغ إلاداسة .هما جم اغخماد الهُيل الخىظُمي للششهت ،غلى الىدى الخالي:
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مجلس إلادارة

()4

ًخيىن مجلغ ئداسة ششهت غبذاللطُف حمُل املخدذة لخمىٍل الػلاس مً ( )9أغظاء ،و ًجخمؼ املجلغ مشة غلى ألاكل
ول زالزت أشهش أو ولما دغذ الحاحت ئلى رلً بذغىة مً سةِغ مجلغ إلاداسة أو بطلب ازىحن مً ألاغظاء ،وٍىخمل هصاب
احخماع مجلغ إلاداسة ئرا خظشه خمعت أغظاء غلى ألاكل .و فُما ًلي حذوٌ ًىضح جيىًٍ املجلغ و جصيُف ألاغظاء
باإلطافت ئلى الاحخماغاث املىػلذة خالٌ الػام و سجل الحظىس :

اسم العضى

أ /ظالم خعً أخمذ ألاظمشي
(سةِغ مجلغ إلاداسة)
أ /غبذالىهاب مدمذ جىفُم

جصييف
العضىيت

الاحخماعاث و سجل الحضىر
11

16

أكخىبز1134

يىايز1132

غحر جىفُزي





18

7

1

أبزيل 1132سبخمبر 1132ديسمبر1132






غحر جىفُزي











معخلل











د /مدمذ العُذ لطفي

غحر جىفُزي











أ /خعً غبذالػضٍض ظالمت

غحر جىفُزي











أ /ظػُذ غمش باخارق

غحر جىفُزي











أ /ظىان غصمذ العػذي

غحر جىفُزي











أ /خعً غلي الُماوي

جىفُزي











أ /أششف ودٌؼ وابلي

جىفُزي











غبذالىهاب
أ /سوبشث فشاوعِغ واسٍىجخىن
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()2

الخغييراث في مجلس إلادارة
 جلذم ألاظخار /غبذالىهاب جىفُم مدمذ غبذالىهاب باظخلالخه مً مىصبه هػظى في مجلغ ئداسة ششهت
ً
غبذاللطُف حمُل املخدذة لخمىٍل الػلاس اغخباسا مً جاسٍخ 2015/11/1م.
 جلذم ألاظخار /سوبشث فشاوعِغ واسٍىجخىن باظخلالخه مً مىصبه هػظى في مجلغ ئداسة ششهت غبذاللطُف
ً
حمُل املخدذة لخمىٍل الػلاس اغخباسا مً جاسٍخ 2015/11/25م.
 جم جششُذ الذهخىس /خالذ بً غبذهللا العىٍلم هػظى مجلغ ئداسة و جم ئسظاٌ طلب الترشُذ ئلى مإظعت الىلذ
للحصىٌ غلى غذم مماوػتهم غلى الخػُحن.
 جم جششُذ ألاظخار /غمش بً خمذ املاض ي هػظى مجلغ ئداسة و جم ئسظاٌ طلب الترشُذ ئلى مإظعت الىلذ
للحصىٌ غلى غذم مماوػتهم غلى الخػُحن.

()6

لجان مجلس إلادارة و اخخصاصاتها
كام املجلغ بدشىُل أسبؼ لجان لخىظُؼ هطاق غمله في املجاالث التي جخطلب خبرة مػُىت ،و فُما ًلي جىطُذ لػمل
لجان مجلغ إلاداسة و اخخصاصاتها و سجل الحظىس لالحخماغاث خالٌ الػام 2015م:

أ -لجىت املزاحعت
جخيىن لجىت املشاحػت مً غظىًٍ معخللحن باإلطافت ئلى سةِغ اللجىت ،و جلىم اللجىت بمخابػت غمل املشاكب الخاسجي و
الخىصُت بخػُِىه ،باإلطافت ئلى مخابػت ئداسحي املشاحػت الذاخلُت و الالتزام و الخأهذ مً اظخلاللُتهما و فاغلُتهما ،و
مشاحػت ظُاظاث الششهت في مجاٌ املشاحػت الذاخلُت والالتزام و ألاهظمت املالُت ومشاكبت الظىابط وإلاحشاءاث
وألاهظمت التي جطبلها الششهت ألحل طمان الخلُذ بخلً العُاظاث و مشاحػت الخلاسٍش الشبؼ ظىىٍت ،و الشفؼ بخىصُاتها
ملجلغ إلاداسة.
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و فُما ًلي حذوٌ ًىضح أظماء أغظاء اللجىت و الاحخماغاث املىػلذة خالٌ الػام املىصشم و سجل الحظىس:

الاحخماعاث املىعلذة خالل الفترة املىتهيت في 1132/31/13م
إسم العضى

 14يىايز

 4فبرايز

 16أبزيل

 2سبخمبر

 16هىفمبر

1132م

1132م

1132م

1132م

1132م

ألاظخار /خعً غبذالػضٍض ظالمت










ألاظخار /مدمذ صذًم كصاب











ألاظخار /غبذهللا غذهان غشٍف











(سةِغ اللجىت)

ب -لجىت الترشيحاث و املكافآث
لم ججخمؼ اللجىت خالٌ الػام 2015م ،خُث لم ًخم جفػُلها بػذ.

ث -لجىت املخاطز و الائخمان
جخمثل مهام اللجىت في جلىٍم فػالُت ئحشاءاث ئداسة املخاطش بالششهت ،ومشاحػت ظُاظاث الششهت في مجاٌ ئداسة املخاطش
ومشاكبت الظىابط وإلاحشاءاث وألاهظمت التي جطبلها الششهت ألحل طمان الخلُذ بخلً العُاظاث  ،و جللي الخلاسٍش الشبؼ
ظىىٍت غً املخاطش و مشاحػتها وجلذًم الخىصُاث الالصمت والشفؼ بها ئلى املجلغ.

و فُما ًلي حذوٌ ًىضح أظماء أغظاء اللجىت و الاحخماغاث املىػلذة خالٌ الػام املىصشم و سجل الحظىس:
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إسم العضى

الاحخماع ألاول

الاحخماع الثاوي

الاحخماع الثالث

1134/31/11م

1132/4/32م

1132/8/11م

ألاظخار /ظػُذ بً غمش باخارق (سةِغ اللجىت)







الذهخىس /مدمذ العُذ لطفي







ألاظخار /ظىان بً غصمذ العػذي







ث -اللجىت الخىفيذيت
جلىم اللجىت بمعاغذة مجلغ إلاداسة في دساظت الحاالث و اللشاساث الهامت التي جخػلم بالششهت ،و مخابػت أداء الششهت
بشيل غام و الشفؼ بالخىصُاث ملجلغ إلاداسة ،و كذ احخمػذ اللجىت مشة واخذة خال ٌ الػام 2015م .و جخيىن اللجىت
مً أسبػت أغظاء و هم:
ألاظخار /غبذالىهاب مدمذ جىفُم *

سةِغ اللجىت

الذهخىس /مدمذ العُذ لطفي

غظى اللجىت

ألاظخار /ظػُذ بً غمش باخارق

غظى اللجىت

ألاظخار  /خعً غلي الُماوي

غظى اللجىت

ً
*جلذم ألاظخار /غبذ الىهاب جىفُم باظخلالخه اغخباسا مً جاسٍخ 2015/11/1م.

()7

إكزاراث مجلس إلادارة
ًلش مجلغ إلاداسة بما ًلي:
 .1أن سجالث الحعاباث أغذث بالشيل الصحُذ.
 .2أن هظام الشكابت الذاخلُت أغذ غلى أظغ ظلُمت و هفز بفاغلُت.
 .3أهه ال ًىحذ أي شً ًزهش في كذسة الششهت غلى مىاصلت وشاطها.
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()8

اللجىت الشزعيت
جخمثل مهام اللجىت الششغُت في معاغذة الششهت و مجلغ إلاداسة في الخأهذ مً ظالمت الػلىد و الىمارج و املىخجاث و
حمُؼ غملُاث الششهت بشيل غام ،و مذي جىافلها مؼ مبادب الششَػت إلاظالمُت .و كذ غلذث اللجىت احخماغحن خالٌ
الػام 2015م .و جخيىن اللجىت مً ( )3أغظاء:

()9

الذهخىس /مدمذ بً غلي اللشي

سةِغ اللجىت

الذهخىس  /غبذهللا بً غبذالػضٍض املصلح

غظى اللجىت

الذهخىس  /غبذهللا الثمالي

غظى اللجىت

سياست جىسيع ألارباح
جىصع أسباح املعاهمحن بػذ خصم حمُؼ املصشوفاث غلى الىدى الخالي:
ً -1جىب  %10مً ألاسباح الصافُت لخيىًٍ اخخُاطي هظامي  ,وٍجىص للجمػُت الػادًت وكف هزا الخجىِب متى بلغ
الاخخُاطي املزوىس هصف سأط املاٌ املذفىع.
ً
 -2للجمػُت الػامت الػادًت بىاءا غلى اكتراح مجلغ الاداسة أن ججىب وعبت مئىٍت مً ألاسباح العىىٍت الصافُت
لخيىًٍ اخخُاطي اطافي وجخصُصه لغشض أو أغشاض مػُىت جلشسها الجمػُت الػامت.
ً -3ىصع الباقي بػذ رلً دفػت أولى للمعاهمحن ال جلل غً  %5مً سأط املاٌ املذفىع.
ً -4ىصع الباقي بػذ رلً غلى املعاهمحن هدصت في ألاسباح أو ًدىٌ الى خعاب ألاسباح املبلاة.
ً
ً -5جىص بلشاس مً مجلغ الاداسة جىصَؼ أسباح دوسٍت جخصم مً ألاسباح العىىٍت املدذدة في الفلشة " "4وفلا لللىاغذ
املىظمت لزلً والصادسة مً الجهاث املخخصت.
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( )31أبزس املخاطز التي جىاحه أعمال الشزكت
أدهاه أهىاع املخاطش التي جىاحه الششهت أو التي ًخم مشاكبتها ومخابػتها والخػامل مػها باظخمشاس:

أ -مخاطز الائخمان
مثل الخػثراث و غذم كذسة الػمُل غلى الىفاء بالتزاماجه بدعب الػلذ املبرم ظىاء بالخأخش في الدعذًذ أو الخػثر
الىلي وٍخم مشاكبت رلً باظخمشاس  .و ًخم هزلً مشاكبت الخػشطاث الىبحرة و امللصىد بها الخػشض لػمُل مً خالٌ
ً
ً
معخدلاجه غلى الششهت بمبلغ  %5أو أهثر مً سأط ماٌ الششهت و ًخم مشاكبت رلً أًظا باظخمشاس (خالُا ال جىحذ
أي حػشطاث هبحرة لذي الششهت).
ب -مخاطز السىق
وٍىذسج جدتها (مخاطش العُىلت  -مخاطش الخغحر في وعبت الفاةذة) ،خُث جخم مشاكبت معخىي ظُىلت الششهت غلى
املذي اللشٍب والبػُذ ،و ًخم جدلُل جأزحر الخغحر في وعبت الفاةذة ورلً لذساظت مذي جأزحر حغحر وعبت الفاةذة
"العاًبىس" غلى مدفظت الخمىٍل.

ث -املخاطز الدشغيليت
ً
و مجها مخاطش الالتزام باليعبت ألكعام الششهت و التي حػذ مً أهم أهىاع املخاطش الحالُت هظشا لحذازت الششهت
ودخىلها جدذ اششاف مإظعت الىلذ .خُث حػنى مخاطش التزام ألاكعام بمذي اظدُفائهم ملخطلباث مإظعت الىلذ
ليل كعم غلى خذه وٍخم مشاكبت ألاكعام وخثها غلى ظشغت الالتزام باألهظمت واللىاهحن املىطىغت.

هزلً ًخم مخابػت مخاطش املىافعت بشيل دكُم ورلً لىطؼ العىق الحالي وما ٌشهذه مً جللباث حىهشٍت وجىىع
املىخجاث الخمىٍلُت الجذًذة ومذي كذسة الششهت غلى مجاساة املىافعحن وجلذًم ما ًشغب به غمالء الخمىٍل .مخاطش
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املىافعت ظخظل وشطت في ظل الخىافغ املعخمش بحن البىىن وششواث الخمىٍل والحشص غلى خث الششهت الاسجلاء
والخطىس املعخمش لالظخمشاس في املىافعت.

ث -مخاطز الذولت
مذي جأزحر ظُاظت الذولت واكخصادها مً خُث الاظخلشاس والخطىس غلى أداء اللطاع الخاص والػام ومشاكبت
معخجذاث الصىسة الىبحرة الججاه الذولت .و ًخم ًخم اسفاق جلشٍش مخاطش الذولت مؼ جلشٍش املخاطش والزي ٌشمل
أبشص الىلاط التي جإزش غلى العىق الاكخصادي مثل :مخاطش العُادة ،مخاطش الشٍاٌ العػىدي ،مخاطش كطاع
البىىن ،املخاطش العُاظُت ومخاطش الهُيل الاكخصادي للذولت.

ج -املخاطز اللاهىهيت
مخابػت الاداسة اللاهىهُت ومذي كذستها غلى خفظ خلىق الششهت ظىاء طذ املخػثرًً أو غحره.

ح -مخاطز السمعت
مخابػت اللغت العاةذة في العىق خىٌ ما ًلاٌ غً الششهت ظىاء اهخلاداث ظلبُت أو اًجابُت ومداولت مجاساة
مخطلباث الجمهىس كذس الاميان.

خ -املخاطز البيئيت واملىاخيت
مخابػت الخغُحراث املىاخُت واجخار الالصم لحفظ أصىٌ الششهت البششٍت والػُيُت مً مخاطش اليىاسر الطبُػُت.
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( )33أبزس الخطىراث و إلاهجاساث
هجحذ الششهت في ئهجاص الػذًذ مً املشاسَؼ و ألاغماٌ للفترة املىتهُت في 2015/12/31م ،و وطؼ ألاظغ و اللىاغذ
لخىظُم حمُؼ أغمالها ،و التي جخلخص في الخالي:
 جفػُل الذوس الشكابي مً خالٌ ئوشاء ئداسحي املشاحػت الذاخلُت و الالتزام هاداسجحن معخللخحن جشجبطان مباششة
بلجىت املشاحػت.
 ئوشاء ئداسة للمخاطش مػىُت بالخػشف غلى املخاطش و جلُُمها و مشاكبتها و ئغذاد الخلاسٍش في شأنها .و جشجبط إلاداسة
مباششة بلجىت املخاطش و الاةخمان.
 مشاحػت حمُؼ ظُاظاث و ئحشاءاث الششهت و الخأهذ مً جىافلها مؼ لىاةذ و أهظمت مإظعت الىلذ و الجهاث
ألاخشي راث الػالكت.
 جىكُؼ ئجفاكُت مؼ أخذ الششواث املخخصصت لخىفحر هظام الىترووي ملشاكبت غملُاث الششهت ملىؼ اظخخذامها في أي
غملُاث غعل ألامىاٌ أو جمىٍل ئسهاب.
 املدافظت غلى الالتزام بمػذٌ مشجفؼ ليعبت العػىدة ،خُث لم جلل في أي فترة مً الفتراث غً (.)%74
 ئوشاء هظام لخللي الشياوي و جدلُلها و مػالجتها.
 افخخاح ( )5هلاط بُؼ حذًذة للششهت في ول مً ًيبؼ ،بشٍذة ،جبىن ،حاصان و هجشان.
 الخىكُؼ مؼ الششهت العػىدًت للمػلىماث الاةخماهُت (ظمت).

( )31العلىباث و الجشاءاث الىظاميت
لم جخػشض الششهت ألي غشاماث أو حضاءاث هظامُت خالٌ الػام 2015م.
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( )31السعىدة
حععى الششهت لخىظُف العػىدًحن و جذسٍبهم و جطىٍشهم بشيل معخمش ،و كذ اوػىغ رلً غلى مػذالث العػىدة،
خُث بلغذ بجهاًت شهش دٌعمبر مً الػام 2015م وعبت  %74مً ئحمالي املىظفحن بالششهت.

( )34حعيين املزاكب الخارجي
جم حػُحن العادة ششهت ئسوعذ و ًىوغ و ششوائهم (مداظبىن كاهىهُىن) همشاكب خعاباث خاسجي للششهت للفترة املىتهُت
ً
في 2015/12/31م بىاءا غلى جىصُت لجىت املشاحػت ،و بػذ الحصىٌ غلى غذم مماوػت مإظعت الىلذ الػشبي العػىدي.

( )32خاجمت
و في الخخام ًخلذم مجلغ ئداسة الششهت بشىشه لػمالء الششهت غلى زلتهم و ملىظفحها غلى غملهم الذؤوب و للششواء غلى
دغمهم .هما ًخلذم بالشىش و الخلذًش ملإظعت الىلذ الػشبي العػىدي و وصاسة الخجاسة الصىاغت و وافت الجهاث
الحيىمُت ملا للُذ مً دغم في غملها لخذمت املىاطىحن و جلبُت خاحاتهم الخمىٍلُت.
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