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   ةس اإلدار ـر مجلـتقر�

 م٢٠١٣ ـةالمالي ةنـلسعن ا
 

 المحترمين              ةللصناعات المتطور  ةالسعود� ةمساهمي الشرك /رام ـالك ةالساد
 

 ،،،السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته 
 

مرفقًا �ه تقر�ر مراقب الحسا�ات والب�انات  ةونتائجها المال� ةأن �قدم تقر�ره السنوي عن نشاطات الشرك ة�سر مجلس االدار 

 . م٣١/١٢/٢٠١٣في  ةالمنته� ةالمال� ةلسنعن ا) ةالمركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقد�( ةالختام� ةالمال�
 

 النشــــاطات : أوًال 
 

بتقد�م الدعم والمشورة من خالل وتقوم الشركة  صناع�ة وخدمات�ة شركاتالرئ�سي �اإلستثمار في يتمثل نشاط الشركة المتطورة 
المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات واللجان الفرع�ة والتنسيق مع الشركاء اآلخر�ن بهدف الرقي �أداء تلك الشركات 

 .المتطورة ةلمتوقع أن تنعكس إيجاب�ًا على أداء الشركلتحقق األهداف المرجوة والتي من ا
 

 :يتلخص نشاط الشركة كما يلي 
 )طاقة(  في شركة التصن�ع وخدمات الطاقة %٣,٣٨تمتلك الشركة حصة بنس�ة : قطاع الخدمات البترول�ة والطاقة -١

في شركة ان بي اس ال�حر�ن لخدمات  %٢٠حصة بنس�ة  المتطورة تمتلكوهي شركة سعود�ة مساهمة مقفلة، كما 
 .وهي شركة �حر�ن�ة ذات مسؤول�ة محدودة تعمل في مجال الخدمات البترول�ة في عدة دول )NPS( النفط والغاز

) ابن رشد(ة ـة لألل�اف الصناعيـر�يفي الشركة الع %٠,٦٢ة بنس�ة تمتلك الشركة حص: قطاع البتروك�ماو�ات  -٢
من شركة التصن�ع % ٥٠ة �، وحصة بنس)ينساب(روك�ماو�ات تن�ع الوطن�ة للبشركة يفي % ٠,٥٨١وحصة بنس�ة

 .والمتطورة للبوليول ومشتقاته
شركة العب�كان للزجاج وهي شركة مساهمة سعود�ة  في %٤٠بنس�ة  تملك الشركة حصة: قطاع صناعة الزجاج  -٣

 .مقفلة تنتج الزجاج المسطح
في شركة السالم  %١٠بنس�ة  أخرى حيث تمتلك حصةلدى الشركة حصصًا في قطاعات : قطاعات أخرى  -٤

 .المحدودة الشركة الخليج�ة لصناعة الملحفي % ١١,١٨تمتلك حصة بنس�ة و  المحدودة  للطائرات
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تنم�ة إيرادات على أساس م  ٢٠٢٠إلى عام  الرؤ�ة المستقبل�ة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورةتحديد مجلس اإلدارة أعاد 

 .مع التأكيد على النشاط التشغيلي وتطو�ر اله�كل التنظ�مي وطرق التمو�لالشركة 
 

 :كما يليأهداف الشركة كما حدد مجلس اإلدارة 
 .شركة مما �عزز حقوق المساهمينلتحقيق نمو سنوي إلستثمارات ا: تنم�ة أصول الشركة •
 .تحقيق عوائد مال�ة متنام�ة: أداء مالي قوي  •
 .تنم�ة التدفقات النقد�ة مما �مكن من توز�ع أر�اح نقد�ة مستق�الً : توز�ع أر�اح نقد�ة  •
 .تعز�ز قدرات الشركة في الجوانب المال�ة وتطو�ر االعمال:  اله�كل اإلداري  •
  .توفير خ�ارات تمو�ل متنوعة مرنة وتنافس�ة: طرق تمو�ل متنوعة •

 
 

   : اإلسـتثمارات 
 شركة إن بي اس ال�حر�ن

 
                                             مليون ر�ال مقابل  ١٨,٧٠أر�احًا مجز�ة بلغ نصيب الشركة المتطورة منها  م٢٠١٣العام خالل حققت الشركة 

 .م ٢٠١٢ في عام �سبب وجود مخصصات وٕاطفاءات إستثنائ�ة ر�ال  مليون  )٣٠,٢٨( تبلغ خسائر
 

 شركة السالم للطائرات المحدودة
 

 .ر�ال مليون  ٤,١٩ رةبلغ نصيب المتطو حيث  م ٢٠١٢عن العام نقد�ة تم توز�ع أر�اح 
 

 
 شركة العب�كان للزجاج

 
وتحسن األسعار حيث بلغ  الكم�ات المنتجةم، نظرًا لز�ادة  ٢٠١٣ تحسنت النتائج المال�ة لشركة العب�كان للزجاج خالل العام

، م  ٢٠١٢للعام مليون ر�ال )  ١٣,١٢(بلغت خسائر مقابل  م ٢٠١٣ للعام مليون ر�ال ٠,٥٩من األر�اح نصيب المتطورة 
 .ومن المتوقع نمو األر�اح �شكل أكبر خالل األعوام القادمة

 

 شركة ينساب
 

وزعت أر�احًا عن  كما أنها. م ٢٠١٢عن عام % ٨بإرتفاع قدره  م ٢٠١٣صاف�ة عن العام المالي  اً ر�احأينساب حققت شركة 
 العام، وتم في آخر مليون ر�ال ٣,٢٧م بواقع ر�ال للسهم الواحد حيث بلغ نصيب المتطورة ٢٠١٣النصف األول من العام 

المقرر عقدها  ةر�ال للسهم الواحد على أن تعرض على الجمع�ة العام ٢بتوز�ع أر�اح نقد�ة عن النصف الثاني بواقع  التوص�ة
 .م ٢٠١٤شهر مارس في 
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 "إبن رشـد" الشركة العر��ة لألل�اف الصناع�ة 
 

 ٣٩,٩٠(مقابل  )مليون ر�ال ٤٠,٨١ (مبلغ  م ٢٠١٣بر بتمس ٣٠بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة لشركة إبن رشـد كما في 
مليون  ١٧اإلستثمار قد بلغت ، في حين أن خسارة اإلنخفاض غير المؤقت المحملة على ذلك )م٢٠١٢كما في نها�ة عام  مليون ر�ال

قامت إدارة الشركة �مراجعة للمركز المالي والتدفقات النقد�ة المستقبل�ة واألداء المالي المستقبلي لشركة ابن رشد، وتم التوصل إلى . ر�ال
حال التشغيل التجاري ، ومن المتوقع تحسن نتائج الشركة في مؤقت إضاف�ة مقابل هذا اإلستثمار �عدم وجود خسارة إنخفاض غيرعة ناق

 .م ٢٠١٤للمشار�ع التوسع�ة والمرجح تدشينها في الر�ع االول من العام 
 

 الشركة الخليج�ة لصناعة الملح 
 

بهدف تعديل اوضاع الشركة االدار�ة و المال�ة و تمكينها من االستفادة  تجري حال�ًا محاوالت لتحو�ل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة
 .من الفرص المتوفرة في قطاعها

 

 :شركة التصن�ع وخدمات الطاقة
 

، كما مليون ر�ال ٤,٠٥�لغ نصيب المتطورة منها من رأس المال و % ٦بنس�ة أر�احًا نقد�ة  م ٢٠١٣خالل العام طاقة شركة  وزعت
 .مل�ار ر�ال ٥مل�ار ر�ال إلى  ٢عن نيتها ز�ادة رأس المال من أعلنت شركة طاقة 

 

 :شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته 
 

 .من المتوقع إعادة النظر في هذا االستثمارنظرًا للمتغيرات التي طرأت على صناعة البوليول محل�ًا 

 

 :النتــائج الماليـة : ثانيـًا 

 :التشغيل�ةاإليــرادات  )١

 مليون   )٣٨,٣٨( م ٢٠١٢للعام المالي  خسائرإجمالي مليون ر�ال مقابل  ٣٠,٨٠ م ٢٠١٣إجمالي األر�اح للعام بلغ 
 . ر�ـال

 

 :المصار�ف العموم�ة واإلدار�ة  )٢

ر�ال مليون  ٤,١٤  مقابل مصار�ف بلغتر�ال  مليون  ٤,٣٩ م ٢٠١٣بلغت المصار�ف العموم�ة واإلدار�ة للشركة للعام 
 .م ٢٠١٢لعام 

 

 :األر�ــاح والخسائر  )٣
 

 . مليون ر�ال) ٦٢,١٠( م ٢٠١٢للعام  خسائرمليون ر�ال مقابل  ٢٥,٠٥ م ٢٠١٣بلغت األر�اح الصاف�ة للعام 
 



 

٤ 
 

 

 
 .ستثمر فيهامنصيب الشركة في االر�اح أو الخسائر من الشركات المن تمثل إجمالي اإليرادات ي
 
 :على النحو التالي  تفصيل المعلومات القطاع�ة  

          ٢٠١٣د�سمبر  ٣١

 
قطاع الخدمات 
  البترول�ة والطاقة

 
قطاع 

  البتروك�ماو�ات
 
 

قطاع صناعة 
 الزجاج 

 اإلجمالي  أخرى  

 ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي 

 ٤٬٢٤٠٬٣٧٩  ٥٩٤٬٦٥٨  ٣٬٢٦٩٬٤٧٣  ٢٢٬٧٤٦٬١٩٤ إجمالي اإليرادات
 

٣٠٬٨٥٠٬٧٠٤ 

 ٢٥٬٠٥٦٬١٧٤  ٣٬٩٩٩٬٢٦٠  ١٢٧٬٧٢٠  ٨٦٤٬٦٩٢  ٢٠٬٠٦٤٬٥٠٢ ر�حصافي ال
 إجمالي الموجودات

 
 
 

٩٤٢٬٧٦٣٬٣١١  ٤١٬٥٥٧٬٠٠٠  ٨٤٬٣٧٠٬٥٢٥  ٣٣٢٬٢٨٣٬٦٣٤  ٤٨٤٬٥٥٢٬١٥٢ 

 ٥٨٬٠١٧٬٠٦٩  ٣٬٠١٧٬٠٦٩  -  ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠  - إجمالي المطلو�ات
 
 

          ٢٠١٢د�سمبر  ٣١

 
قطاع الخدمات 

 البترول�ة والطاقة 
 

قطاع 
 البتروك�ماو�ات 

 
 

قطاع صناعة 
 الزجاج 

 اإلجمالي  أخرى  

 ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي 

 ١٬٦٤٧٬٦٥٩  )١٣٬١٢٣٬٩٠٠(  -  )٢٦٬٩٠١٬٠٧٠( اإليرادات) الخسائر(إجمالي 
 

)٣٨٬٣٧٧٬٣١١( 

 )٦٢٬١٠٤٬٩٩٧(  )٥٬١٤٦٬١٢١(  )١٣٬١٢٣٬٩٠٠(  )١٦٬٩٣٣٬٩٠٦(  )٢٦٬٩٠١٬٠٧٠( صافي الخسارة
 إجمالي الموجودات

 
 
 

٨٤٦٬١٤٨٬١٤٥  ٥٠٬٧١٠٬٢٥٥  ٨٣٬٧٧٥٬٨٦٨  ٢٤٥٬٨٠٦٬٠٧٣  ٤٦٥٬٨٥٥٬٩٤٩ 

 ٧٢٬٩٣٥٬٦٣٨  ٢٬٩٣٥٬٦٣٨  -  ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠  - إجمالي المطلو�ات
 

 

 :الشركة جغراف�ًا على النحو التالي  إيراداتكما تتوزع   
 

  البيـــــــــان
 داخل المملكة العر��ة

 السعود�ة
 

خارج المملكة العر��ة *
 السعود�ة

 
 

 االجمالي

 ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  
       ٣٢٠١د�سمبر  ٣١

 ٣٠٬٨٥٠٬٧٠٤  ١٨٬٦٩٦٬١٩٤  ١٢٬١٥٤٬٥١٠  المحققةاألر�اح إجمالي 
 
 
 

      
       ٢٠١٢د�سمبر  ٣١

 )٣٨٬٣٧٧٬٣١١(  )٣٠٬٢٧٦٬٠٧٠(  )٨٬١٠١٬٢٤١(  المحققة لخسائرإجمالي ا
 

 

   
 
 
 
 



 

٥ 
 

 

 :حقوق المساهمين  )٤

ر�ال مقابل  مليون  ٨٨٤,٧٥ث بلغت ـ، حيمليون ر�ال ١١١,٥٤م �مبلغ ٢٠١٣الي ـاهمين للعام المـوق المسـحقرتفعت إ
رتفاع األر�اح الغير محققة من اوراق مال�ة متاحة إل وذلك نظراً %  ١٤,٤٣أي بنس�ة  م٢٠١٢ر�ال لعام  مليون  ٧٧٣,٢١

 . م٢٠١٣مليون ر�ال للعام  ٢٥,٠٥وتحقيق الشركة ألر�اح صاف�ة بلغت  للب�ع
 

 : الدائنة والمستحقاتالذمم  )٥
 

 :م ٢٠١٣المال�ة  حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة -
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :م ٢٠١٣لسنة المال�ة ل أخرى  ب�ان مصار�ف مستحقة ومطلو�ات متداولةف�ما يلي 
 

 ر�ال ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠:        المطلوب إلى طرف ذو عالقة -
   ر�ال ٢٩٣٬٤٥٠:    م لم �ستلمها المساهمون ٢٠٠٩رصيد أر�اح موزعة خالل العام  -
 ر�ال  ١٧٦٬٠٠٠:         مكافأة العضو المنتدب  -
 ر�ال ٣٢٬٥٠٠:          أتعاب مهن�ة وٕاستشارات -
 ر�ال ١٠٬٢٥٨:       التأمينات االجتماع�ة اشتراكاتمصار�ف  -
 ر�ال ٧٩٨٩٬٩  :      مصار�ف أخرى مستحقة -

  ر�ال ٥٥٬٦٠٢٬١٨٧           المجمـــوع 

 

 :تكاليف القروض  )٦

مليون ر�ال  ٧٠لبنك السعودي الهولندي �مبلغ م سداد كامل ق�مة القرض ل٢٠١٣تم خالل النصف األول من العام 
 . م٢٠١٢ر�ال عن العام  ١٬٩٣٣٬٩٠٦مقابل  ر�ال ٣٨٨٬٧٠٠م ٢٠١٣ العام و�لغت تكاليف القرض عن

 

 

 

  لایر سعودي 

  ١٬٣٣٠٬٠٣٨ رصيد أول السنة

  )٤١٩٬٢٠٢( المسدد خالل السنة

  ١٬٠١٧٬٣٩٦ المكون خالل السنة

  ١٬٩٢٨٬٢٣٢ رصيد آخر السنة



 

٦ 
 

 

 : ًا ـــلثثا
 

أعدت القوائم المال�ة وفقًا لمعايير المحاس�ة الصادرة عن الهيئة السعود�ة للمحاسبين القانونيين والمالئمة لظروف ) ١

 .الشركة

لمدير المالي جلس اإلدارة أو المدير العام أو ام نقر �أنه ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء )٢

 .أو ألي شخص ذي عالقة �أي منهم

خالل النصف األول  مليون ر�ال ٧٠لبنك السعودي الهولندي �مبلغ لمتوسط األجل  قرضال �سدادالشركة ت قام )٣

 .  م٢٠١٣من العام 

الحسا�ات ونتائج ومعط�ات السوق الحال�ة وفقًا للمعلومات التي نمت إلى علمنا و�ناءًا على تقر�ر مراقب  )٤

 :والمؤشرات المستقبل�ة نقر �اآلتي
 

 .إن سجالت الشركة أعدت �الشكل الصح�ح - أ

 .إن نظام الرقا�ة الداخل�ة أعد على أسس سل�مة وتم تنفيذه �فعال�ة - ب

 .أنه ال يوجد شك يذكر �شأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -جــــ     

 احـع األر�ـ�اسة توز�ـس: را�عــًا  
 

ــــــس إدارة الشــــــركة و�عتمــــــد �شــــــكل  ــــــى توصــــــ�ة مــــــن مجل ــــــاءًا عل ــــــة العامــــــة بن ــــــاح مــــــن صــــــالح�ة الجمع� ــــــع األر� إن قــــــرار توز�
أساســـــــي علـــــــى مقـــــــدار األر�ـــــــاح الصـــــــاف�ة المحققـــــــة فـــــــي كـــــــل عـــــــام وحجـــــــم اإلنفـــــــاق المتوقـــــــع علـــــــى المشـــــــار�ع اإلســـــــتثمار�ة 

 .المستقبل�ة وعلى التدفقات النقد�ة المتوقعة
 

الس�اســـــة التال�ـــــة فـــــي توز�ــــع أر�ـــــاح الشـــــركة الصـــــاف�ة الســـــنو�ة �عـــــد  ،مـــــن النظــــام االساســـــي) ٤٠(وفقـــــًا للمـــــادة  ،تت�ــــع الشـــــركة
 :خصم جم�ع المصروفات العموم�ة والتكاليف األخرى على الوجه التالي

 

 .اً تجنب الزكاة المفروضة شرع •
للجمع�ـــــة العامـــــة العاد�ـــــة وقـــــف هـــــذا التجنيـــــب متـــــى مـــــن صـــــافي األر�ـــــاح لتكـــــو�ن إحت�ـــــاطي نظـــــامي، و�جـــــوز % ١٠تجنـــــب  •

 .بلغ اإلحت�اطي المذكور نصف رأس المال
 .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع ال�اقي �عد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  •
ــــى المســــاهمين كحصــــة إضــــاف�ة % ٥يخصــــص �عــــدما تقــــدم  • ــــك عل مــــن ال�ــــاقي لمكافــــأة مجلــــس اإلدارة، و�ــــوزع ال�ــــاقي �عــــد ذل

 .�احفي األر 
 .م٢٠١٣لم تقم الشركة بتوز�ع أ�ة أر�اح للمساهمين خالل العام  •
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 المخاطر: ـًا  خامس
 

 :تها المتعددة ومن تلك المخاطر  اقد تواجه الشركة عددًا من المخاطر وخصوصًا من خالل إستثمار 

 تلك اإلستثمارات التغير في اإلقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات -
 .وٕانخفاض هوامش الر�ح�ة

تغير أسعار المواد الخام �النس�ة ل�عض الشركات المستثمر فيها والتي تعتمد عليها تلك الشركات �شكل كبير،  -
 .وكذلك مخاطر المنافسة

 . ؤثر على إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعود�ةتي تسهم في السوق السعودي والاألإنخفاض أسعار  -

 .التغير في عقود التشغيل للشركات المستثمر فيها -

 .التأخر في تنفيذ المشار�ع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشار�ع -

 .التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يز�د من األع�اء المال�ة للقروض -

 

  :المشار�ع المستقبل�ة : ًا  سداس
 

بدراسة فرص إستثمار�ة قد تتمخض عن إنطالقًا من نشاط الشركة كونها في قطاع اإلستثمار المتعدد، تقوم الشركة 
 .مشار�ع مستقبل�ة للشركة مما �عزز محفظتها اإلستثمار�ة و�التالي ز�ادة العائد على اإلستثمارات
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 :األعمال للسنوات الخمس األخيرةنتائج : سا�عـًا  

 )�آالف الر�ــاالت(  

 األر�اح الصاف�ة اإليرادات حقوق المساهمين مجموع الخصوم مجموع األصول السنة

٣٤٬٧٨١ ٣٩٬٧٧٧ ٧٧٥٬٨٣٩ ٢٬١٢١ ٧٧٧٬٩٦٠ ٢٠٠٩ 

٩٬٩٢٧ ١٣٬٢٩٣ ٨٣٢٬١٩٢ ١٬٨٦٥ ٨٣٤٬٠٥٧ ٢٠١٠ 

٤٬١٠٦ ٩٬٩٢٩ ٨٢٤٬٥٢٨ ٧٣٬٦٦١ ٨٩٨٬١٨٩ ٢٠١١ 

٦٢٬١٠٥( )٣٨٬٣٧٧( ٧٧٣٬٢١٣ ٧٢٬٩٣٦ ٨٤٦٬١٤٨ ٢٠١٢( 

٢٥٬٠٥٦ ٣٠٬٨٠٣ ٨٨٤٬٧٤٦ ٥٨٬٠١٧ ٩٤٢٬٧٦٣ ٢٠١٣ 

 %)٢٧,٩٦( %)٢٢,٥٦( %١٤,٠٣ %٢٬٦٣٥,٣٦ %٢١,١٨ النمو خالل الخمس سنوات
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 :) �آالف الر�االت(إ�ضاح للفروق الجوهر�ة في النتائج التشغيل�ة عن نتائج السنة السا�قة 

 %نس�ة التغير  )-(أو + التغيرات  م٢٠١٢عام  م٢٠١٣عام  البيـــان

 - - )٣٨٬٣٧٧( ٣٠٬٨٠٣ اإليرادات

 %٥,٨٨ ٢٤٤ ٤٬١٤٤ ٤٬٣٨٨ مصروفات األعمال الرئ�س�ة

 - - )٤٢٬٥٢٢( ٢٦٬٤١٥ إجمالي الر�ح من التشغيل

 %٥١,٧٩ ٣٤٧ ٦٧٠ ١٬٠١٧ يخصم الزكاة

 - - )٦٢٬١٠٥( ٢٥٬٠٥٦ صافي الر�ح

 

 :للنتائج الواردة في الجدول أعاله  أهم أس�اب اإلنحرافات والتغيرات الهامة والجوهر�ة من

 .م٢٠١٣فيها للعام المالي  اإليرادات من الشركات المستثمررتفاع إ -

  .م٢٠١٣الزكاة الشرع�ة المقدرة على حسا�ات الشركة للعام ارتفاع  -

إحتساب م في حين تم ٢٠١٣العام  نظرًا لتسديد القرض خالل النصف األول مناألع�اء المال�ة  نخفاضإ -
 .م٢٠١٢األع�اء المال�ة عن كامل العام 

 

    :أسماء الشركات التا�عة 
 

 ) :شركة مساهمة مقفلة(العب�كان للزجاج شـركة 
 

تمتلك الشركة المتطورة ما في مدينة ين�ع الصناع�ة ) شركة مساهمة مقفلة سعود�ة(�قع مقر شركة العب�كان للزجاج 
 .م٢٠١١في الر�ع الرا�ع من العام الشركة التشغيل التجاري  تمليون ر�ال، بدأ ٢٠٠من رأسمالها ال�الغ % ٤٠نسبته 

 

 ) :شركة ذات مسؤول�ة محدودة(لتصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته شـركة ا
 

من % ٥٠تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته �قع مقر شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الر�اض 
مليون  ١٤٠م تخف�ض رأسمال الشركة من ٢٠١٢خالل الر�ع الرا�ع من العام علمًا �أنه تم مليون ر�ال، ١٤٠رأسمالها ال�الغ 

كما قامت الشركة المتطورة بتجنيب مليون ر�ال نظرًا لز�ادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء،  ٣٠ر�ال إلى 
لتخف�ض رأس المال ما زالت ، واإلجراءات النظام�ة )مليون ر�ال ١٥(مخصص �كامل حصتها في رأس المال �عد التخف�ض 

 .جار�ة
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 الئحــة حوكمة الشركات: ًا  ـمناث
 

تحرص الشركة المتطورة ممثلة �مجلس إدارتها وٕادارتها التنفيذ�ة على وضع ومتا�عة خطط وضوا�ط تعزز من عمل�ة 
الشفاف�ة واإلفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المال�ة ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، و�عد صدور الئحة 

قامت الشركة بتقي�م مدى توافق الشركة مع أحكام هذه الالئحة  .م١٢/١١/٢٠٠٦بتار�خ اإلسترشاد�ة حوكمة الشركات 
 :وف�ما يلي مقارنة متطل�ات الالئحة مع ما تم تطب�قه من أحكامها وما لم يتم تطب�قه حتى اآلن وأس�اب عدم تطب�قه 

   

ً  ُطبق بالكامل الموضوع   المادة  األسباب والتفاصيل لم يطبق ُطبق جزئيا
     المتصلة بالسهمحقوق المساهمين  ۳

 
     تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات ٤

     حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة ٥

     حقوق التصويت ٦

     حقوق المساهمين في االرباح ۷

     السياسات واإلجراءات المتعلقة باالفصاح ۸

     مجلس اإلدارة اإلفصاح في تقرير ۹

     الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ۱۰

     مسئوليات مجلس اإلدارة  ۱۱

     تكوين مجلس اإلدارة ۱۲

     لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها ۱۳

     لجنة المراجعة ۱٤

     لجنة الترشيحات والمكافآت ۱٥

     إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال ۱٦

     مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ۱۷

     تعارض المصالح في مجلس اإلدارة ۱۸
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 س اإلدارةـاء مجلـأعض: ًا ـسعات
 :وكان الحضور حسب السجل الحالي، اتجتماعإ )٤(بلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة 

 

 :يلي كما  م٢٠١٣عام إجتماعات المجلس خالل ال - أ

 ٢٢/١٢/٢٠١٣ ٦/١٠/٢٠١٣  م١١/٥/٢٠١٣ ٢٤/٢/٢٠١٣ الصفة تار�خ إجتماعات مجلس االدارة االسـم 
 غير تنفيذي     خالـد صالـح الشـثري  ١
 مستقل X    عبد العز�ز دمحم النملة ٢

 تنفيذي     عبد الرحمن علي القرعاوي  ٣

 مستقل     عبد العز�ز عبدهللا الدعيلج ٤

 مستقل     عبدهللا عبدالعز�ز آل الشيخ ٥

 غير تنفيذي X    محمـد عو�ض الجعيد ٦

 مستقل  X   طارق عثمان العبد الج�ار ٧
  

                                                    الحضور أصالة           X عدم حضور  -   الحضور وكالة 
 

 

ومكافــأة العضــو عنــه  ةاللجــان المنبثقــأتعــاب أعضــاء و مــن بــدل حضــور  ةالمتطــور  ةأعضــاء مجلــس إدارة الشــرك مــا تقاضــاهبلــغ  ) ب
 .م٢٠١٢ ر�ال للعام) ١٬١٨٩٬٥٠٠( بِـ  ر�ال مقارنة) ١٬٦٤٠٬٥٠٠(وقدره م مبلغًا ٢٠١٣خالل العام المالي المنتدب 

  ) ت

 الب�ان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
/ التنفيذيين 
 المستقلين

خمسة من ك�ار التفنيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعو�ضات �ضاف إليهم الرئ�س 

 التنفيذي والمدير المالي إن لم �كونا من ضمنهم

 ٧٥٠٬٤٩٥   الرواتب والتعو�ضات

 ٣٤٥٬٣٩٠ ٩٤٬٥٠٠ ١٦٬٠٠٠ البدالت

 - ٧٥٠٬٠٠٠ ٧٢٠٬٠٠٠ الدور�ة والسنو�ة األتعاب

 ٤٠٨٬٢١٢ - - الخطط التحفيز�ة

أي تعو�ضات أو مزا�ا عين�ة اخرى 
 تدفع �شكل شهري أو سنوي 

- - - 

 .يوجد سوى المدير العام والمدير المالي فصاح عن ك�ار التنفيذيين في الشركة الإل�ا •

أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن خــارج  الســنو�ة بــدون  أتعــاب أعضــاء اللجــانإجمــالي مــا تقاضــاه أعضــاء المجلــس مــن بــدالت و  •
 . ر�ال ٨٦٠٬٥٠٠ أعضاء مجلس اإلدارة 
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 :والتعو�ضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين �الشركة  األتعابالجدول التالي يبين تفصيل ) ج 
 المبلــغ الجهــة م
 ٨٤٬٥٠٠ مجلس اإلدارة ١
 ٣٢٠٬٠٠٠ اللجنة التنفيذ�ة ٢
 ٢٠٤٬٠٠٠ المراجعةلجنة  ٣
 ٣١٢٬٠٠٠ لجنة الترش�حات والمكافآت ٤
 ٧٢٠٬٠٠٠ العضو المنتدب ٥
 ١٬٥٠٤٬٠٩٧ ك�ار التنفيذيين ٦

 

 المساهمة    الجدول التالي يبين عضو�ة �عض أعضاء مجلس إدارة الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة في الشركات )د
 الوصف إسـم الشركة اإلســم م
 رئ�س مجلس اإلدارة شركة إسمنت تبوك الشثري خالد صالح  ١

 عبدالعز�ز دمحم النملة ٢
 

 رئ�س مجلس اإلدارة )مساهمة عامة(  "مسـك"شركة الشرق األوسط للكا�الت المتخصصة 
 رئ�س مجلس اإلدارة )مقفلة(شركة عبد العز�ز دمحم النملة القا�ضة 

 اإلدارةعضو مجلس  )مقفلة ( شركة توز�ع الغاز الطب�عي 

 عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ٣
 عضو مجلس اإلدارة )مقفلة(شركة رافال للتطو�ر العقاري 

 عضو مجلس اإلدارة )مساهمة عامة( الشركة العر��ة لالنابيب 
 عضو مجلس اإلدارة )مساهمة عامة(الشركة السعود�ة للط�اعة والتغليف 

 عضو مجلس اإلدارة )مقفلة(الخليج للتغذ�ة شركة إتحاد  عبد الرحمن علي القرعاوي  ٤

 محمـد عو�ـض الجعيد ٥
 عضو مجلس اإلدارة )عامة مساهمة( الشركة الوطن�ة للتصن�ع وس�ك المعادن

 عضو مجلس اإلدارة ) مساهمة عامة( "مسك"شركة الشرق األوسط للكا�الت المتخصصة 
 عضو مجلس االدارة )مقفلة (الر�اض المال�ة 

 عضو مجلس االدارة )مقفلة(الشاملة للرعا�ة الطب�ة  طــارق عثمان العبد الج�ار ٦
 رئ�س مجلس اإلدارة )مقفلة(قمة التقن�ة 

 . عن عضو�ة اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة �صفتهم الشخص�ة) د(يبين الجدول  •
 

 : مشـاركة أعضاء المجلس وك�ار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر فيها ) هـ
 الوصف إسـم الشركة اإلســم م
 عضو مجلس إدارة شركة السالم للطائرات المحدودة عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

 عبدهللا عبدالعز�ز آل الشيخ ٢
 إدارةعضو مجلس  شركة السالم للطائرات المحدودة
 عضو اللجنة التنفيذ�ة شركة السالم للطائرات المحدودة
 لجنة المراجعة عضو شركة السالم للطائرات المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة شركة إن بي اس ال�حر�ن عبد الرحمن علي القرعاوي  ٣
 عضو مجلس اإلدارة شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته

 الجعيدمحمـد عو�ض  ٤
 عضو مجلس اإلدارة شركة العب�كان للزجاج

 عضو مجلس اإلدارة شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته
 عضو لجنة المراجعة شركة إن بي إس ال�حر�ن

 سـعد عماش الشـمري  ٥

 عضو مجلس المدير�ن الشركة الخليج�ة لصناعة الملح
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  الشركة الخليج�ة لصناعة الملح

 عضو مجلس اإلدارة شركة العب�كان للزجاج
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  شركة العب�كان للزجاج

 عضو مجلس اإلدارة شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  شركة إن بي إس ال�حر�ن

 . �صفتهم ممثلين للشركة المتطورة المستثمر فيهاعن عضو�ة اعضاء مجلس االدارة في الشركات ) هـ(يبين الجدول  •
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 :  وأزواجهم وأوالدهم القصر وك�ار التنفيذييندارة اإلعضاء مجلس أل األسهم المملوكة) ح
 
 

إجمالي األسهم  الوصف اإلســم م
 بدا�ة العام

إجمالي االسهم 
 نها�ة العام

إجمالي نس�ة 
التملك نها�ة 

 العام

 رئ�س  األستاذ خالد صالح الشثري  ١
 %٢٤,٨٨ ١٠٬٧٥٠٬٠٠٠ ١٠٬٣٥٠٬٠٠٠ مجلس اإلدارة

نائب رئ�س  المهندس عبدالعز�ز دمحم النملة ٢
 %٠,١٣ ٥٦٬٨٥٥ ٥٦٬٨٥٥ مجلس اإلدارة 

 %٠,٠٠٢ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ العضو المنتدب المهندس عبد الرحمن القرعاوي  ٣
 %٠,٠٠٤ ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ عضو  عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلجاألستاذ   ٤
 %٠,٠٢٥٤ ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٠٠ عضو  األستاذ عبد هللا عبد العز�ز آل الشيخ ٥
 %٠,٠٠٢ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ عضو المهندس دمحم عو�ض الجعيد ٦
 %٠,٠٠٢٥ ١٬١٠٠ ١٬١٠٠ عضو المهندس طارق عثمان العبد الج�ار ٧
- - -  المدير العام المهندس سـعد عماش الشمري  ٨
 - - - المدير المالي األستاذ مهند مصطفى األشـقر ٩

 

 
 اللجنـة التنفيذيـة

 

 :تتكون اللجنة التنفيذ�ة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من السادة التال�ة أسماؤهم 
 

 رئ�س اللجنة التنفيذ�ة          محمـد النملـةعبد العز�ز /  لمهندسا 
 اللجنة التنفيذ�ةعضو    عبد العز�ز عبد هللا الدعيلـج / األستاذ 

 عضو اللجنة التنفيذ�ة          القرعاوي  ليع لرحمنعبد ا / المهندس      
 عضو اللجنة التنفيذ�ة           محمــد عو�ـض الجعيـد/  المهندس 
 

 .اتإجتماع )٤(م بلغ  ٢٠١٣عدد إجتماعات اللجنة التنفيذ�ة خالل العام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۱٤ 
 

 
 : ةالتنفيذ� ةصالح�ات ومهام اللجن

 

 ةالمتعلق ةممارسة جم�ع صالح�ات مجلس االدار  ةالتنفيذ� ة، فقد خولت اللجن) ٩٣ (رقم  ةبناءًا على قرار مجلس االدار  
فترفع اللجنه ، أما المواض�ع واألمور التال�ه ةحسب النظام األساسي للشرك ةللشرك ةوالمسائل اإلجرائ� ة�األمور التنفيذ�

 :  ةتوص�اتها حولها إلى مجلس االدار 
 

 . ةأو القائم ةالمساهمه في الشركات أو في المشار�ع الجديد )١
 . أو أسهمها في الشركات المستثمر بها ةب�ع حصص الشرك )٢
 . منح القروض للشركات المستثمر بها )٣
 . ن�ا�ة عن الشركات المستثمر بها ةودي والبنوك التجار�السع ةالصناع� ةلصندوق التنم� ةتقد�م الضمانات اإلعت�ار� )٤
 . ةالسنو� ةالتقدير� ةإعتماد الموازن )٥
 . ى أعمالهالوتحديد المواض�ع التي تدرج ع ةوالغير عاد� ةالعاد� ةدعوة الجمع�ات العام )٦
 . ومركزها المالي ةعن نشاط الشرك ةتقر�ر مجلس االدار  )٧
 . ةوالمسئول�ات المناطه بلجنة المراجعجم�ع المهام  )٨
 . بلجان أخرى  ةم والمسئول�ات والصالح�ات المنوطجم�ع المها )٩

 . ةتغيير أو تعديل اله�كل التنظ�مي للشرك )١٠
 . تغيير أي قرار �صدره المجلس أو أ�ة قواعد أو لوائح �ضعها )١١

 

   : ـةة المراجعـلجن
م حيث تم إعتماد الالئحة التنظ�م�ة للجنة ١٩٩٤تشكلت لجنة المراجعة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة في العام 

كما تم إعتماد تعديل الالئحة التنظ�م�ة للجنة المراجعة من م، ١٩٩٤المراجعة من الجمع�ة العامة للشركة المتطورة في العام 
تتكون لجنة المراجعة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من و  ،م٧/٥/٢٠١٣بتار�خ قبل الجمع�ة العامة العاد�ة للشركة 

 :السادة التال�ة أسماؤهم 
 

  ةلجنة المراجع رئ�س     دـض الجعيـعو�بن د ـمحم/  المهندس 
 لجنة المراجعة عضو    عبد العز�ز آل الشيخبن عبد هللا / االستاذ         

 ةلجنة المراجع عضو      سىـالعيد ـدر بن محمـب/ االستاذ  
 

 .إجتماعات) ٤(م بلغ  ٢٠١٣عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 

، وتم إخت�ارهم من م٢٠١٣لحسا�ات الشركة للعام المالي  كمراجعينالعظم والسديري السادة  تعيينأوصت لجنة المراجعة ب
لمرور ثالث سنوات  و�ونغ نظراً رنست إم، ولم يتم التجديد للسادة مكتب ٧/٥/٢٠١٣قبل الجمع�ة العامة العاد�ة بتار�خ 
 .على تعيينه ووجود عروض أفضل

 
 



 

۱٥ 
 

 

إلى عدم وجود أي قصور في  �اإلضافةلم تظهر عمل�ات المراجعة الداخل�ة ضعفًا جوهر�ًا في نظام الض�ط الداخلي، 
 . نظام الرقا�ة الداخل�ة وأن الس�اسات واإلجراءات في الشركة مالئمة

 

 : من مهام لجنة المراجعة
 

التحقق من كفا�ة نظام الرقا�ة الداخل�ة وتنفيذه �فاعل�ة، وتقد�م توص�ات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطو�ره �ما  
 .ي مصالح المساهمين�حقق أغراض الشركة و�حم

 

 

�حق للجنة و�دون أ�ة قيود اإلطالع على كافة المعلومات والب�انات والتقار�ر والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من  
األمور التي ترى اللجنة أهم�ة اإلطالع عليها، وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل للجنة الق�ام �مهامها، 

شركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة كما �حق للجنة تقو�م فاعل�ة تقدير ال
 . لمراق�ة ومواجهة هذه المخاطر، وتقد�م اإلقتراحات لمجلس اإلدارة

 

   : ترش�حات والمكافآتة الـلجن
 

 :للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من السادة التال�ة أسماؤهم  ترش�حات والمكافآتتتكون لجنة ال
 

 ترش�حات والمكافآتلجنة ال رئ�س     الدعيلجعبد هللا بن عبد العز�ز  / األستاذ 
 ترش�حات والمكافآتلجنة ال عضو        الشيخ العز�ز آل هللا بن عبد عبد/ االستاذ         

 ترش�حات والمكافآتلجنة ال عضو     الجبـارطـارق عثمان العبد /  لمهندسا 
 

 .م ٢٠١٣خالل العام  ترش�حات والمكافآتلجنة اللاجتماع  )٢(د قعتم 
 

 :مهام لجنة الترش�حات والمكافآت 
 

ــــس اإلدارة وٕاعــــداد وصــــف للقــــدرات   - ــــة مــــن المهــــارات المناســــ�ة لعضــــو�ة  مجل المراجعــــة الســــنو�ة لإلحت�اجــــات المطلو�
ـــذي يلـــزم أن يخصصـــه العضـــو ألعمـــال  ـــك تحديـــد الوقـــت ال والمـــؤهالت المطلو�ـــة لعضـــو�ة مجلـــس اإلدارة، �مـــا فـــي ذل

 .المجلس
 .رات التي �مكن إجراؤهامراجعة ه�كل مجلس اإلدارة ورفع التوص�ات في شأن التغيي -
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وٕاقتراح معالجتها �ما يتفق مع مصلحة الشركة  -
التأكــد �شــكل ســنوي مــن إســتقالل�ة األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود تعــارض مصــالح إذا كــان العضــو �شــغل عضــو�ة   -

 .مجلس إدارة شركة أخرى 
الترش�ح لعضو�ة المجلس وفقًا للس�اسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص التوص�ة لمجلس اإلدارة �  -

 .سبق إدانته بجر�مة مخلة �الشرف واألمانة
 .وضع س�اسات واضحة لتعو�ضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين متضمنة معايير ترت�ط �األداء -



 

۱٦ 
 

 

  االجتماع�ةبرامج المسؤول�ة : ًا شـر اع
 

إنطالقًا من حرص الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة      
البرامج التي �مكنها المساهمة من خاللها والتي كان من ابرزها برنامج التدر�ب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر 

، حيث تم تدر�ب إثنين من طالب ال في كل من االدارات العامة والمال�ة وتطو�ر األعمالالوطن�ة في قطاع األعم
  .الجامعات خالل الفترة السا�قة، وتخطط الشركة لز�ادة عدد المتدر�ين مستق�الً 

 

 غرامات هيئة السوق المال�ة:  حادي عشـر

م صدور قرار من مجلس هيئة السوق المال�ة والمتضمن فرض غرامة على الشركة السعود�ة ٢٠١٣تم خالل العام  
السادسة واألر�عين من نظام السوق المال�ة،  من المادة) أ(ر�ال لمخالفتها الفقرة  ١٠٬٠٠٠للصناعات المتطورة مقدارها 

عين من قواعد التسجيل واإلدراج، لعدم إ�الغ الهيئة من المادة الحاد�ة واألر�) أ(من المادة األر�عين، والفقرة ) ب(والفقرة 
والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توص�ة مجلس إدارة شركة التصن�ع وخدمات الطاقة 

  .ر�ال مليون ) ٥٬٠٠٠(مليون ر�ال إلى ) ٢٬٠٠٠(ز�ادة رأسمالها من ) شركة مستثمر بها(

المشار إليها في الوقت المحدد وتم مناقشة موضوع المخالفات في إجتماع مجلس ادارة  ةيد الغراموقد قامت الشركة بتسد 
الشركة واللجان التا�عة للمجلس لوضع االجراءات واآلل�ات الالزمة لمنع حدوثها ومعالجة موضوع المخالفة خالل العام 

 .م٣١/١٢/٢٠١٣المنتهي في 

  

 ال المقترح ـدول األعمـج:  رـعش ثاني

 : المساهمين الجدول التالي  ةعلى الساد ة�قترح مجلس االدار 
 .م٢٠١٣عن عام  ةعلى ما ورد بتقر�ر مجلس االدار  ةالموافق )١
 .٣١/١٢/٢٠١٣في للسنة المنته�ة  ةللشرك ةعلى القوائم المال� وافقةالم )٢

 .م٢٠١٣الموافقة على ما ورد بتقر�ر مراجعي الحسا�ات عن السنة المال�ة  )٣

 . م٢٠١٣للعام المالي  ةعن إدارة الشرك ةمجلس االدار  أعضاء إبراء ذمة )٤

 ةالمال� ةللسن القوائم المال�ةلمراجعة الحسا�ات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  راقبمالموافقة على اخت�ار  )٥
 .ةوتحديد أتعا�والب�انات المال�ة الر�ع سنو�ة  م٢٠١٤

 ).م١٦/٩/٢٠١٧ – ١٧/٩/٢٠١٤(إنتخاب أعضاء مجلس االدارة للدورة القادمة  )٦
 

 . وثقتهم التي أولوها لمجلس االدارةعلى دعمهم المتواصل  ةمساهمي الشركوفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة �الشكر إلى 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته ،،،

 ةمجلـــس اإلدار                       
































