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  م31/12/2120تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتھية في 

  
  
  المحترمين     مي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) مساھ / السادة 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

التي ھي دعامة من دعائم  لثقتھم في شركة زجاجمي الشركة البداية أتقدم بجزيل الشكر لمساھفي 

كما يسرني أن اضع بين   لدن حكومة خادم الحرمين الشريفينلسعودي الذي يلقى كل دعم من ا االقتصاد

   .م 2012أيديكم تقرير مجلس اإلدارة والمتضمن نتائج األداء المالي خالل العام 

للنشاط األساسي  لقد عملنا على أن نحافظ على مستوى انتاج وبيع طاقتنا االنتاجية  بالكامل 

وما طراء اج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة كما ھو موضح بالقوائم المالية للشركة وھو انت

م يعود على  مبيعات الشركات الزميلة من الزجاج المسطح، كما أننا 2012لعام  من انخفاض على  األرباح

    الرياض لتوسعة مصنع محصلنا على موافقة صندوق التنمية الصناعي بمنح الشركة قرض التمويل الالز

ننا كما أ ، والذي سبق وان تم االعالن عن ذلك بموقع تداول لزيادة طاقتنا االنتاجية من العبوات الزجاجية 

في قولف قارد والبالغة الصناعي على حصة الشركة الشرقية لالستثمار  صرفنا النظر عن االستحواذ 

لقابضة في قارديان راك والبالغة % من رأس المال وكذلك االستحواذ على حصة مجموعة الزامل ا10

بدراسة  اإلدارة، كما تم اتخاذ قرار مجلس كما تم االعالن عن ذلك بموقع تداول % من رأس المال10

القوارير الزجاجية والصيدالنية واألواني المنزلية  إلنتاجمصنع بالمنطقة الشرقية  إلنشاءجدوى اقتصادية 

القروض على الشركات الزميلة التي ال تتوافق مع بتصفية كخطة مستقبلية للتوسع كما قامت الشركة 

   الشريعة اإلسالمية علما بأن جميع تعامالت الشركة المالية متوافقة مع الشريعة االسالمية.

لإلدارة أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء المجلس بالتوجه بالشكر  ال يفوتني ھنا وفي الختام

راجياً من هللا العلي القدير للشركة المزيد من  جھد على ما قاموا به من الشركةالتنفيذية وجميع العاملين ب

  االنجازات في ظل دعم واھتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا .

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                 

  رياض بن محمد الحميدان                                                                             
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  -: مقـدمـة

م توقيع عقد تأسيس شركة 30/10/1988ھـ الموافق 20/3/1409تم بتاريخ   

الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وعلى اثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 

ي لمدينة ھـ بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجار10/6/1410وتاريخ  529

  .  1010075300الرياض  برقم  

  -ويتمثل نشاط الشركة في اآلتي :

  المرتجعة .  القوارير الزجاجية المرتجعة وغيرإنتاج  )1

 إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه .  )2

من المواد الخام والغازات أعمال وتعدين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج  )3

 وغيرھا بعد الحصول على التراخيص الالزمة . 

 . مرتبطة بصناعة الزجاج والبالستيكمزاولة الصناعات التحويلية ال )4

  

م بإنشاء المصنع الوطني إلنتاج العبوات 17/1/1990وقد بدأت الشركة نشاطھا في 

لذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض ، وا

) آلف طن متري  54البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارھا ( 

) آلف طن متري في عام  66وتم رفع طاقته اإلنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى ( 

الغازية م ، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات 2006

) البرطماناتالعصائر، باإلضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة باألطعمة (و

م وفي أطار خططھا التوسعية قامت 1/6/1992لتسويقھا داخل وخارج المملكة . وبتاريخ 

الشركة بشراء مصنع الدمام إلنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وھو المشروع الثاني 

طويره وتحديثه ومن ثم خصص إلنتاج القوارير الزجاجية لشركة " زجاج " حيث تم ت

) آلف طن متري، 18ء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارھا (المرتجعة وغير المرتجعة الخضرا
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م . وبذلك تكون 1/6/1993الفعلي من ھذه القوارير بتاريخ حيث تم البدء في اإلنتاج 

الجھود في وتتالت ودية . بالمملكة العربية السع مصنعانشركة " زجاج " قد امتلكت 

تحقيق األھداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " منذ تأسيسھا 

توقيع االتفاقية النھائية بين شركة الصناعات الزجاجية م 4/7/1994حيث تم بتاريخ 

( إحدى شركات جارديان اندستريز  انفستمنتالوطنية " زجاج " وشركة جارديان جالس 

األمريكية ) والشركة الشرقية لالستثمار الصناعي ، حيث تم االتفاق على  نريشكوربو

قامة شركة تحت أسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة " قلفجارد " ا

وذلك إلنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم أقامة ھذا المشروع الضخم بمدينة 

آلف متر مربع . حيث بلغت حصة شركة " زجاج " )  20الجبيل الصناعية على مساحة ( 

من رأس المال المدفوع للمشروع % 45من المساھمة في رأس مال الشركة الجديدة 

م وتبلغ 1/1/1997، وبدأ اإلنتاج الفعلي لھذا المصنع بتاريخ ) مليون لایر 122البالغ( 

ً . و 131الطاقة اإلنتاجية الحالية للمصنع (  يعتبر بحق إضافة ) آلف طن متري سنويا

حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسھم في دفع عجلة االقتصاد الوطني ، ويعتبر ھذا 

المصنع األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط والخليج ، حيث يوفر المصنع جزء من 

  االحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج . 

السعى إلى  مجلس إدارة " زجاج "  رأىع الجبيل فقد ـناح الشراكة في مصـراً لنجـونظ    

ايجاد شراكة أخرى من خالل إقناع الشركاء في أقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة 

اإلمارات العربية وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح ، وذلك 

% من رأس المال المدفوع 45ك زجاج لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح . وتمتل

مليون درھم إمارتي وقد تم وضع حجر األساس للمشروع بتاريخ )  220,2للمشروع البالغ ( 

آلف طن متري  190م بطاقة إنتاجية سنوية 25/9/2007م وقد بدء اإلنتاج في 12/2/2006

  . كحد أدني 
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ستثمار شرعت الشركة ومواصلة لتنفيذ إستراتيجيتھا المرسومة في تنويع مصادر اال  

الكھربائية ذات االستھالك المنخفض للطاقة وذلك في إنشاء مشروع إنتاج المصابيح 

ان المحدودة ومكتب التوازن مسئولية محدودة مع شركة اندو ايش بتأسيس شركة ذات

% من رأس مالھا 50وتملك " زجاج "  ) مليون لایر  40االقتصادي وبتكلفة إجمالية ( 

ھذا وبناء على اتفاق الشركاء للشركة السعودية الوطنية  ) مليون لایر .  10البالغ ( 

) مليون لایر فقد وافق مجلس 10والكھرباء بمنح الشركة قرض حسن بمبلغ ( لإلنارة

) 5ء قرض بقيمة (لإلنارة والكھرباادارة زجاج على منح الشركة السعودية الوطنية 

من القرض كما وافق مجلس ادارة زجاج مليون لایر سعودي وھو ما يمثل حصة زجاج 

وقد بلغ ما دفعته زجاج  سعودي )مليون لایر5على منح قرض ثاني لشركة االنارة بمبلغ(

   .لایر سعودي ) مليون 19ة (مبلغ وقدر لشركة االنارة حتى تاريخه ضوقرمن 

  الشركات التابعة خارج المملكة

  لة محل التأسيسالدو  الرئيسي لعملياتھا المحل  النشاط  اسم الشركة

جارديان زجاج 

  الدولية

  االمارات العربية  رأس الخيمة  انتاج الزجاج المسطح

  

  وصف ألنواع النشاط وتأثيره على حجم األعمال

 أرباح و خسائر باللایر  نوع النشاط

  قبل الزكاة

  32,000,470  انتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والبرطمانات 

  19,137,895  ج المسطحانتاج الزجا

  )1,625,163(  انتاج المصابيح الكھربائية ذات االستھالك المنخفض
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  .رئيسىنشاط الالمن  ثانيا: نتائج أعمال الشركة

  - اإلنتــــاج : - 1
  

  م والتي بلغت2011طن مقارنة بعام 77,858م قامت الشركة بإنتاج 2012خالل عام   
  طن    77,576         

  

  -ات :المبيعــ - 2
  

) لایر  في عام 117,972,582) لایر مقارنة (112,746,021م (2012بلغت المبيعات خالل عام   
  .م2012م لعام 2011المخزون المرحل من عام  انخفاضالمبيعات ھو  أنخفاضوكان السبب في م 2011
   ي رسم بياني يبين نمو المبيعات خالل األعوام الخمسة األخيرة.وفيما يل

  

المبيعات لالعوام 2008 - 2012
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ماليين الرياالت

Column 2

  

  :ـالمخزون – 3

  .م2011) لایر لعام 12,695,789) لایر مقابل(12,059,136( 2012عام بلغ المخزون في نھاية 

  التوزيع الجغرافي لمبيعات العبوات الزجاجية. – 4

1%
15%

2%

82%

دول الخليج آسيا أفريقيا المملكة العربية السعودية
  



6 
 

التوزيع الجغرافي لمبيعات زجاج والشركات التابعة 
لعام 2012م بماليين الرياالت

63%

37%

مبيعات خارجية مبيعات داخلية
  

  النتائج المالية:ـ – 5

م والتي تمت 2012استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي  فيما يلي

ومقارنتھا بالسنوات الخمس األخيرة المحاسبون السعوديون مراجعتھا من قبل مراجعي الحسابات 

   والتي توضح التالي:ـ

  اليين الرياالت)(المبالغ بم                                                         

  2012  2011  2010  2009  2008  البيان

            الموجودات

  108.0  121.1  104.7  62.5  46.7  الموجودات المتداولة

  504.2  508.9  477.0  446.5  441.1  الموجودات غير المتداولة

  612.2  630.0  581.7  509.0  487.8  اجمالي الموجودات

            المطلوبات

  37.8  43.2  35.5  29.3  30.6  المطلوبات المتداولة

  10.0  13.1  21.1  25.2  29.1  المطلوبات غير المتداولة

  564.3  573.7  525.1  454.5  428.1  حقوق المساھمين

اجمالي المطلوبات وحقوق 

  المساھمين

487.8  509.0  581.7  630.0  612.2  
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  ) مليون لایر5.1( 2012ام لية لعمالحظة : لقد بلغ مخصص ھبوط استثمارات في أوراق ما
  . 2011) مليون لایر لعام 4.2مقابل (            
  ويوضح الرسم التالي الزيادة في حقوق المساھمين خالل األعوام الخمسة من          
  م .2012 – 2008          
       

  2012ــ  2008حقوق المساھمين 

حقوق المساھمين  2007 - 2011

428 454
525

574 564

0
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400
500
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700

2008 2009 2010 2011 2012

ماليين الرياالت 

Column 2

  
  م2012 - 2008ض ملخص قائمة الدخل وربحية السھم للسنوات الخمس من وفيما يلي استعرا

  
  المبالغ بماليين الرياالت) (                                                                                          

  
  2012  2011  2010  2009  2008  البيان

  112.7  117.9  110.8  122.3  108.5  ايراد المبيعات 
  )70.9(  )74.3(  )60.8(  )61.2(  )65.9(  تكلفة المبيعات
  41.8  43.6  50.0  61.1  42.6  إجمالي الربح

  )12.3(  )11.0(  )9.9(  )9.7(  )12.1(  مصاريف إدارية وبيعيه 
  )0.2(  )0.3(  )0.3(  )0.5(  )0.9(  تكاليف التمويل

  29.3  32.3  39.8  50.9  29.6  الربح من األعمال
  2.7  1.6  )4.4(  0.2  )12.0(  ) أخريإيرادات ( مصاريف
  17.5  53.8  39.5  )2.2(  53.2  إرباح شركات زميله

  )5.9(  )6.6(  )3.9(  )3.4(  )3.1(  الزكاة
  43.6  81.1  71.0  45.5  67.7  صافي الربح

  1.46  2.70  2.37  1,82  2.71  ربحية السھم 
  

  م 2011رنة بما تم في عام مقا )%46.2(م بمقدار 2012بح لعام رالصافى في  انخفاضحدث مالحظة : 
  بسبب المنافسة في سوق الزجاج المسطح. الشركات الزميلةالنخفاض الدخل من وذلك يعود            
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  المعلومات المتعلقة بالقروض :ـثالثا ـ  

 بداية العام القرض  الجھة

  (مليون لایر)

المسدد     

 ( مليون لایر)

المتبقي 

  (مليون لایر)

  مالحظات

  التنمية الصناعيصندوق 

  (لمصنع الرياض)

قرض طويل األجل   3  9  12

  م2013حتى 

    3  9  12  المجموع

  

  رابعاــ حقوق المساھمين:ـ

  ويبين الرسم التالي نسبة حقوق المساھمين الى المطلوبات :

نسبة حقوق المساھمين إلى المطلوبات   2008 - 2012

428.1 454.5
525.1

574 564

59.7 54.5 56.6 56.4 47.8

0
100
200
300
400
500
600
700

2008 2009 2010 2011 1012

حقوق المساھمين

المطلوبات

  

  

  استثمارات الشركة:ــ خامسا :

  -زميله : )االستثمارات في شركات 1

ل االستثمار في شركات الشركة أن توسع قاعدتھا االستثمارية من خال تاستطاع  

 ستثماراتھا بلغتفي أ زيادةزميلة بغرض تنويع مصادر الدخل حيث حققت الشركة 

مليون لایر من شركة جارديان راك  5.5مليون لایر من شركة جولف جارد الجبيل و 13.6
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الشركة  ) مليون لایر مقابل حصتھا في1.6( انخفضت استثماراتھا بمبلغرأس الخيمة و

    م2012السعودية لألنارة والكھرباء في عام 

  
  
  

  .  في شركات زميلة وفيما يلي بيان الستثمارات الشركة
  
  

نسبة   رأس المال  الشركة
  الملكية 

مكان 
  التأسيس

  الكيان القانوني

شركة زجاج جارديان 
  السعودية الدولية

122  
  مليون لایر

  ذات مسئولية محدودة  ديةالسعو  45%

شركة جارديان زجاج 
  الدولية للزجاج المسطح

220,2  
  مليون درھم

اإلمارات   45%
  العربية المتحدة

  ذات مسئولية محدودة

الشركة السعودية الوطنية 
  لإلنارة والكھرباء 

10  
  مليون لایر

  ذات مسئولية محدودة  السعودية  50%

  
  شركة في الشركات الزميلة :وفيما يلي استعراض تطور استثمارات ال

  
  

نمو استثمارات الشركة في الشركات الزميلة خالل االعوام الخمسة االخيرة   2008 - 2012

294 291
322

231 248

0
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ماليين الرياالت 

  
  

   .ناتج عن أرباح الشركات الزميلة اوھذم 2011م مقارنة بعام 2012االستثمارات لعام  ارتفعت* مالحظة : 
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  للشركة :ـــ ة) المحفظة االستثماري 2

  عدد األسھم المملوكة  اسم الشركة

  301,480  اسمنت الجنوب  

  284,845  اسمنت ينبع  

  56,250  النقل البحري

  590,333  االتصاالت 

  358,575  التعاونية للتأمين

  

  ( لایر سعودي ) والغرامات سادساــ المدفوعات النظامية للجھات الحكومية

  2011  2012  البيان

  433,657  368,721  الرسوم الجمركية

  3,224,554  6,654,680  الزكاة

  557,111  798,027  التأمينات االجتماعية

  100,700  219,450  و التأشيراتالجوازات 

  17,400  17,400  الغرف التجارية السجالت و

  62,670  62,670  ايجارات األراضي الصناعية

المدفوعة لھيئة  تالغراما

  السوق المالية

50,000  --------------  

  

 -09الھيئة رقم  مجلس قامت الشركة بدفع الغرامة لھيئة السوق المالية بموجب قرار –

م لمخالفة الشركة الفقرة (د) من المادة العاشرة 07/08/2012تاريخ  2012 – 27

  من الئحة حوكمة الشركات  ) من الفقرة ھـ5والفقرة الفرعية (
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  سابعا: حوكمة الشركة:

  :   ىما عدطبقت الشركة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية  – 1

لم يطبق على أعضاء المجلس الحالي حيث تم انتخاب المجلس قبل التصويت التراكمي -ا  

غير م األساسي من قبل الجمعية العامة النظا) في  25)من المادة (11الفقرة ( تعديل

  .عتماد التصويت التراكمي با  عاديةال

دارة وضــع سياســات ومعــايير واجــراءات واضــحة ومحــددة للعضــوية فــي مجلــس اإل  -ب  
حيــث لــم يــتم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة وســتدرج فــي ووضــعها موضــع التنفيــذ 

  جدول أعمال الجمعية القادمة العتمادها والعمل بها في الدورة القادمة للمجلس.

لشركة للجنة اقامت ادارة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرھا عن أداء ــ  2

  ما يلي:ــجعة الداخلية المراجعة وقد ظھر للجنة المرا

غير ال فصل الوظائف مما يؤكد تم تزويد لجنة المراجعة بتقييم للرقابة الداخليةا ) 

  جميع االدارات.   فيالمتجانسة 

  .ةوالتقارير الماليأتم التاكد من عدم وجود مالحظات جوھرية مؤثرة على اداء العمل ب ) 

  .اللوائح والضوابط المنظمة للعمل  من سير العمل بالشركة وذلك حسب التأكد تمج ) 

  

  ــ لجان مجلس اإلدارة:ـ 3

  اللجنة التنفيذية

وتتابع المستجدات واألمور  اإلدارةتتولى اللجنة التنفيذية متابعة تنفيذ سياسات وقرارات مجلس 

أعضاء جميعھم من مجلس االدارة  4الطارئة وترفع لمجلس االدارة التوصيات بخصوصھا وتتكون من

  م2012خالل عام  واحد ت اللجنة اجتماعدون المساس بصالحيات مجلس االدارة ، وعقدوذلك 
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   اللجنة التنفيذية
  

  التاريخ  عدد الحضور  الصفة  أســـم العضو
  م28/12/2012  1   رئيس   رياض محمد بن عبدهللا الحميدان

م28/12/2012  1   عضو   يوسف بن صالح بن منصور أباالخيل  
م28/12/2012  1   عضو   لمانيوسف بن صالح الس   

م28/12/2012  1   عضو   خالد بن يوسف عبدالعزيز البعيجان  

  

  لجنة المراجعة:

على ادارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب الشركة وتشمل تشرف لجنة المراجعة 

م اللجنة كما تقواستعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة  امسؤولياتھ

بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ھذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة 

كما مجلس اإلدارة  من أعضاء 3من  وتتكون لجنة المراجعة  م2012) اجتماعات خالل عام 4( 

  يوضح ذلك الجدول التالي:ــ

  لجنـة المراجعة    
  

عدد   البيان  أســـم العضو
 حضورال

  التاريخ

  م31/12/2012  م06/10/2012  م05/07/2012  م 19/02/2012  4  رئيس لجنة  محمد أحمد ياسين الشيخ

م19/02/2012  4  عضو اللجنـة  عمر رياض الحميدان م05/07/2012  م06/10/2012  م31/12/2012   

م19/12/2012     3  عضو اللجنـة  خالد سعد العويد الفضلي م05/07/2012   ----------- - م31/12/2012   

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت:

ورفع التوصيات وأداء أعضائه  اإلدارةوالترشيحات مراجعة ھيكل مجلس  تتولى لجنة المكافآت

من استقالليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو  والتأكدللمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة 

من  والتأكدانتھاء عضوية المجلس وفحصھا عند  اإلدارةمجلس  ية واستقبال الترشيحات لعضو

وتتكون اللجنة   ومراجعة مكافآت اللجان  لمجلس اإلدارة سالمتھا وعدم معارضتھا لألنظمة ورفعھا 

  م 2012واحد خالل عام  اجتماعوقد عقدت  اإلدارةاعضاء من مجلس  3من 
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  لجنـة المكافآت والترشيحات
  

  يخالتار  عدد الحضور  البيان  أســـم العضو
  م13/11/2012  1  رئيس   يوسف بن صالح بن منصور آبا الخيل

  
  م13/11/2012   1  عضــو  يعبدهللا فھد عثمان السنان

 
  م13/11/2012   1  عضــو  عمر رياض محمد الحميدان

 

  

  

  مجلس اإلدارة - 4

) 4مجلس اإلدارة (وقد عقد ) الف لایر  1.600.000وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس (  مكون من ثمانية اعضاء 

   م 2012اجتماعات خالل عام 

  

   

وتشكل مجلس اإلدارة  8/4/2014وتنتھي في  م9/4/2011تاريخ ب بدأت الدورة الحالية للمجلس  
  - الحالي من األسماء التالية :

  الصفة  العضوية في الشركات األخرى  صفة العضويــة  أســــم العضو
  رياض بن محمد بن عبدهللا الحميدان

  
  غير تنفيذي    س المجلسرئي

  محمد أحمد ياسين الشيخ
  

  مستقل    عضو

   اسمنت القصيم  عضو  يوسف بن صالح أبا الخيل
  اكسا التعاونية للتأمين 

  العربية أنابيب

  مستقل

  السلمان بن ابراھيم بن صالحيوسف 
  

  تنفيذي    عضو

  عمر رياض محمد الحميدان
  

  غير تنفيذي    عضو

  بعيجانخالد بن يوسف عبدالعزيز ال
  

  مستقل    عضو

  عبد هللا بن فھد السنانـي
  

  مستقل    عضو

  خالد بن سعد العويد الفضلي
  

  مستقل    عضو
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  :ــونسبة الحضور الحالي اإلدارة بحضور اعضاء مجلس بيان

  
النسبة   التاريخالعدد     أســــم العضو

    م 31/12/2012   م22/9/2012  م 20/05/2012   م19/02/2012
محمد بن عبدهللا  رياض بن

  الحميدان
3  -  √   √  √  75% 

  %100 √ √ √ √  4  محمد أحمد ياسين الشيخ

%100 √ √ √ √ 4  يوسف بن صالح أبا الخيل  
براھيم ليوسف بن صالح ا
  السلمان

4 √ √ √ √ 100%  

%100 √ √ √ √ 4  عمر رياض محمد الحميدان  
خالد بن يوسف عبدالعزيز 

  البعيجان
4 √ √ √ √ 100%  

%100 √ √ √ √ 4  هللا بن فھد السنانـيعبد   
%100 √ √ √ √ 4  خالد بن سعد العويد الفضلي  

  

  حقوق اعضاء مجلس اإلدارة:ـــ - 5
  

  األسھم في نھاية السنة  التغيير خالل العام  السنةاألسھم في بداية   االســـــــــــــــــــــــــم
  النسبة  عدد األسھم  النسبة  عدد األسھم  النسبة  عدد األسھم

  %25  7.500.000  %0  ----   %25  7.500.000  رياض محمد بن عبدهللا الحميدان
  %0.003  1000  %50  1,000  %0.006  2.000  محمد أحمد ياسين الشيخ

  %0,005  1650  %0  -----   %0.005  1.650  يوسف بن صالح بن منصور أبالخيل
  %0.0017  5090  %0  -----   %0.017  5.090  يوسف ين صالح البراھيم السلمان
  %0.004  1100  %0  ------   %0.004  1.100  عمر رياض محمد الحميدان
  %0.003  1000  %0  -------   %0.003  1.000  خالد بن يوسف البعيجان
  %0.604  181.200  %0  ------   %0.604  181.200  عبدهللا بن فھد السناني

  %1.164  349.200  %0  ----   %1.164  349.200  خالد بن سعد العويد الفضلي
من النظام األساسي للشركة من صرف مكافآت  20 يتقاضى األعضاء أي بدالت أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة ال

لایر  401,824لایر لجميع األعضاء وانتداب وبدل حضور جلسات جميع اللجان والتي بلغت  1,600,000سنوية والتي بلغت 
  م.2011خالل عام 

  
  المساھمين : – 6
  
  المساھمين بالشركة:ـــكبار   - 1
  

  عدد األسھم  األســـــــــــم
  7,500,000  رياض محمد عبدهللا الحميدان

  4,010,144  صناديق استثمارية
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  بالشركة:ـــة مساھمجھات أعتبارية   - 2 
  

  عدد األسھم  األســـــــــــم
  194,051  جمعيات خيرية
  720,000  جھات حكومية

  159,686  شركات
  
  

  ـ مكافآت مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنھم المدير العام والمدير المالي :ـــثامنا ـ
  
وخمسة  م9/4/2011التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس الحالي والذي بدأت دورته بتاريخ  – ا

  مدير المالي باللایر :ــــومن ضمنھم المدير العام وال من كبار التنفيذيين 
  

  خمسة من كبار التنفيذيين  اعضاء المجلس  ــــــــانالبيـ
  1,744,800  ـــــــــــ  الرواتب والتعويضات

  591,480  282,079  البدالت
  340,800  1,600,000  المكافآت الدورية والسنوية

  ــــــــــــــ  ــــــــــــ  الخطط التحفيزية 
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شھري 

  سنويأو 
  ـــــــــــــ  ـــــــــــ

  
  

  الزكاة :ــــتاسعا ـــ 
  

  بناء على ذلك. توتم تقديم اإلقرارا ) لایر5,855,422م مبلغ وقدرة (2012م ابلغت الزكاة الشرعية لع
  

  انجازات الشركة:ــعـاشرا ــ 
  

  . )الزجاجية العبوات(األساسي  الشركة نشاطفى مواصلة تحقيق األداء الجيد فى الشركة  استمرت  )1

استلمت الشركة جميع التصاميم الھندسية المتعلقة بتوسعة مصنع الرياض وبداء العمل على استقبال  )2

     العروض من الشركات  المتخصصة في ھذا المجال.

تم االنتھاء من المرحلة األولى من النظام االلي ( اوراكل ) والخاصة باإلدارة المالية والمستودعات  )3

 لمبيعات .والمشتريات وا
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منذ تأسيس الشركة أولت المواطن اھتمام في التوظيف و قد حافظت على معدالت نسب السعودة مما  )4

ساھم في  جعل الشركة في النطاق األخضر عند تطبيق النطاقات من قبل وزارة العمل ونعمل على رفع 

 نسب السعودة بالشركة .

واجبھا نحو المسؤولية االجتماعية فقد قامت االجتماعية: حرصا من الشركة على القيام ب ةالمسؤولي )5

 ،  بمبلغ وقدره مائة الف لایر ةالجمعيات التالي الشركة بدعم كل من

   للتوحد، الخيرية السعودية الجمعية -ا 

  السرطان،بلمرضى ااألطفال جمعية سند الخيرية لدعم  –ب 

  الجمعية الخيرية لمتالزمة داون ( دسكا ) –ج 

  مكافحة السرطان، ية الخيرية لالجمعية السعود –د 

 .الجديدة المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بالصناعية -ه 

  

  المشاريع المستقبلية.حادي عشر ــــ 
  الف طن متري. 57توسعة مصنع الرياض بطاقة انتاجية مقدارھا  - 1              
رقية إلنتاج القوارير الزجاجية دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مصنع بالمنطقة الش – 2              

  والصيدالنية واألواني المنزلية.
  استكمال المرحلة الثانية من النظام اآللي ( اوراكل ). – 3               
  سيتم تدشين موقع الشركة االلكتروني قريبا.  – 4               

  
  
  

  إقرارات الشركة:ــ-ثاني عشر:
  ) 1( إقرار رقم 

  
  الت الحسابات بالشكل الصحيح. أنه تم إعداد سج

  ) 2( إقرار رقم 
  وتم تنفيذه بفاعلية.أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  )3( إقرار رقم 
  قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطه. نأنه ال يوجد أي شك يذكر يشأ

  )4( إقرار رقم 
  

اعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو تقر الشركة أنه ال يوجد أي عقد فيه مصلحة جوھرية ألحد 
  .بھم ألي أحد له صلة
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  مراجعو الحسابات:ــعشـرـــ  ثالث

  

 أقرت الجمعية العادية لمساھمي الشركة في اجتماع لمساھمي الشركة في اجتماعھا السنوي الذي انعقد بتاريخ   

) كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتھية  ديونالمحاسبون السعوتعيين المحاسب القانوني ( مكتب  م09/04/2012

غيرھم  رمة في اجتماعھا المقبل في اعادة تعيين المراجعين الحاليين أو اختيام وسوف تنظر الجمعية العا31/12/2012في 

  إلدارة.ومجلس ام بعد اطالعھا على توصية لجنة المراجعة 2013وتحديد اتعابھم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 

  

   المخاطر المتوقعة:ــعشرــــ  رابع

  

  المخاطر المتوقعة التي يمكن ان تواجھھا الشركة:ـــ

  ) انخفاض األسعار. 1

، وذلك نتيجة للتأثير المتوقع لما تواجھه المنطقة من  قد تواجه الشركة انخفاض أسعار بيع العبوات الزجاجية 

  لحرب أسعار شرسة بين المنتجين.ظروف سياسية أو دخول منافسين جدد يؤدي ذلك 

  ) ارتفاع اسعار مواد الخام. 2

ھناك بعض مواد الخام األساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادھا من الخارج قد تتعرض 

  نتيجة لتأثر السوق العالمية.لتقلبات في األسعار 

  .) في حالة نشوب حروب خصوصا اذا كانت اقليمية ال سمح هللا 3

  حالة وقوع كوارث طبيعية ال سمح هللا. ) في 4

) انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض األسعار والمنافسة والتوقف عن اإلنتاج بسبب الصيانة أو  5

  ألي سبب طارئ. 

  

  سياسة توزيع األرباح:ــعشرـــ  خامس

  

لصافية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف يقترح مجلس اإلدارة في نھاية كل سنة مالية توزيع أرباح الشركة ا

  األخرى على النحو التالي كما ورد في النظام األساسي للشركة : ــــ

من األرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ) % 10 تجنب عشرة بالمائة ()  ا

  كور نصف رأس المال.متى بلغ الرصيد االحتياطي المذ التجنب ھذا 

  % ) من رأس المال المدفوع.5عادل ( تعلى المساھمين  بعد ذلك دفعة أولى  ) يوزع من الباقي ب
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  % من الباقي لمكافئة أعضاء مجلس اإلدارة. 5ج ) تخصيص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن 

   د ) يوزع الباقي بعد ذلك ان وجد على المساھمين حصة اضافية من األرباح.

  

  التوصيات:ـــ عشرـــ سادس

  

  يأمل المجلس من السادة المساھمين الموافقة على ما يلي:ـــ

  ) الموافقة على ما جاء بھذا التقرير  1

  م.31/12/2012) الموافقة على الميزانية العمومية و حساب األرباح والخسائر للعام المالي المنتھي في  2

  ) لایر كما يلي:ـــ43,657,780رف باألرباح و البالغة(لتص) الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة با 3

  ) لایر الى حساب االحتياطي النظامي.4,365,778% من األرباح الصافية (10ا ) تحويل      

            ) لایر بواقع37,500,000( بما يعادل%) من راس المال 12.5توزيع أرباح للمساھمين بنسبة (ب )    

وعشرون ھللة للسھم الواحد وستكون احقية األرباح لمساھمي الشركة المسجلين بنھاية  وخمسة) لایر 1.25( 

تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادھا في وقت الحق بعد التنسيق مع الجھات 

  المختصة.

  ) لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. 1,600,000) صرف (  ج   

  ) لایر لألرباح المدورة.192,002لمبلغ المتبقي من األرباح وھو (تحويل ا د )    

  م.2012)  ابراء ذمة مجلس اإلدارة عن نتائج األعمال عن العام المالي  4

  م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.2013) تعيين مراجع حسابات لعام  5

  . العضوية لمجلس اإلدارةاسة ومعايير وإجراءات الموافقة على سي)   6

  

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بوافر الشكر واالمتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على ما يجده القطاع 

من دعم وتشجيع ، كما يتقدمون بالشكر الى السادة مساھمي الشركة على ثقتھم بالمجلس وكذلك الشكر موصول الصناعي 

  ية وجميع العاملين بالشركة.الى اإلدارة التنفيذ












































