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 ـرة إصدار أسهم حقوق أولويةشـن
 
 

 
 
 

 الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 

 )١٠١٠٠٦٨٣٢١(شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 
 

 ريـال سـعودي كقيمـة       ١٠( للسهم   اً سعودي  رياالً ٢٠سهماً بسعر إصدار يبلغ      ٣٢,٤٠٠,٠٠٠طرح  
وتمثل زيـادة فـي     .  عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية     ) كعالوة إصدار ريال سعودي    ١٠وإسمية  

 ٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠وعالوة إصدار مقـدارها     ريال سعودي    ٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة مقدارها     
 . رأس المالثالثة أضعافالزيادة مقدار بلغ يوريال سعودي 

 
ويستمر حتـى    م١٠/٠٣/٢٠٠٧الموافق  هـ  ٢٠/٠٢/١٤٢٨ سبتالدأ طرح األسهم لإلكتتاب يوم      سيب

 م١٩/٠٣/٢٠٠٧الموافق هـ ٢٩/٠٢/١٤٢٨ ثنيناإلنهاية يوم 
 

 مدير االكتتاب المستشار المالي
 ةك المستلموالبن التغطيةومتعهد 

  
 
 
 

 

 

   

   بيت االستشارات المالية
 
 

 

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئـة                 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر      ").  الهيئة"والمشار إليها بـ    (السوق المالية بالمملكة العربية السعودية      

 عن دقة المعلومات الواردة في نشـرة اإلصـدار          مسؤولية مجتمعين ومنفردين كامل ال    ]و[أسماؤهم على الصفحة    
 بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجـد أي              ذه، ويؤكدون حسب علمهم وإعتقادهم،    ه

 والتتحمل الهيئـة    .لةوقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضل                
 عن محتويات هذه النشرة، والتعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالهـا،             مسؤوليةوالسوق المالية السعودية أي     

أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن اإلعتمـاد            عن   مهما كانت    مسؤوليةوتخلي نفسها صراحة من أي      
 .على أي جزء منها

 

 

 م٢٦/٠٢/٢٠٠٧الموافق هـ ٠٨/٠٢/١٤٢٨اريخ صدرت هذه النشرة بت

    

 
 



 

 ب 

 
 إشعار هام

 
تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة السعودية للصـناعات         ") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه     

وعنـد تقـديم طلـب االكتتـاب فـي األسـهم            .  المتطورة وبأسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب     
عروضة، سيتم معاملة المكتتبين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة               الم

والتي يمكن الحصول على نسخ منها من المقر الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب والبنوك المستلمة أو                
وموقـع هيئـة السـوق الماليـة        ) sa.com.saic.www(عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكترونـي        

)sa.org.cma.www (    وموقع مدير اإلكتتاب)sa.com.alfransi.www (     وموقع المستشـار المـالي
)com.fthgulf.www.( 
 
 

يشار إليه فيمـا     ("fth"لقد قامت الشركة السعودية للصناعات المتطورة بتعيين بيت االستشارات المالية           
وق أولوية لزيـادة رأس     لها فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم حق      كمستشار مالي   ) "المستشار المالي "بعد بـ   

وهو ال يتصرف فيمـا     .  مال الشركة السعودية للصناعات المتطورة المشار إليها في نشرة اإلصدار هذه          
 .يتعلق بهذه العملية لحساب أي شخص آخر أو شركة آخرى

 
وبينما ال يوجد لـدى     .  تم الحصول على أجزاء كبيرة من معلومات السوق والقطاع من مصادر خارجية           

الستشارات المالية أو الشركة السعودية للصناعات المتطورة أي سبب يدعوهما إلى اإلعتقاد بأن أياً              بيت ا 
من تلك المعلومات تعتبر في جوهرها غير دقيقة، غير أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقـة عرضـة                  

وتعتقد أن المعلومـات    ومع أن الشركة قد إتخذت الحيطة المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار هذه             .  للتغيير
الواردة فيها صحيحة كما في تاريخ تحريرها، فإن تحرير نشرة اإلصدار هذه ال يـدل بـأن أيـاً مـن                     

وال يعتبر تحرير هذه النشرة أو أي       .  المعلومات التي تحتوي عليها سوف تبقى صحيحة بعد هذا التاريخ         
أو يفسر على أنه يعتبر أو يمكـن اإلعتمـاد        إتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باالكتتاب،          

 .عليه بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق بالنتائج أو األرباح أو األحداث المستقبلية
 

ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو أي من مستشاريهم للمشاركة فـي                  
 لهذه النشرة مسؤوالً عن الحصول على مشورة مهنية مستقلة خاصة به فيما             ويكون كل مستلم  .  االكتتاب

يتعلق باالكتتاب وإلجراء تقييمه الخاص المستقل، واإلستثمار في األسهم، والمعلومـات واإلفتراضـات             
 .ليل أو توقعات يراها ضرورية من أجل إتخاذ قراره اإلستثمارياالواردة في هذه النشرة بإستخدام أي تح

 
م إبالغ المستثمرين الراغبين في اإلستثمار في األسهم بأنـه ال يمكـن إعطـاء أي ضـمان بصـحة                    يت

اإلفتراضات الواردة في هذه النشرة، أو أن التأثيرات الفعلية لإلفتراضات حتى ولو كانت صحيحة، سوف               
 خاص، يمكـن    وبشكل.  تكون هي نفس التأثيرات المتوقعة أم أن أياً من تلك الفروقات لن تكون جوهرية             

أن يتأثر المركز المالي الفعلي للشركة وقيمة األسهم تأثراً سلبياً نتيجة المستجدات المستقبلية مـن حيـث                 
خرى والتي ال تملك    مسائل األ التضخم وأسعار الفائدة والضرائب أو العوامل اإلقتصادية أو السياسية أو ال          

 .الشركة أي سيطرة عليها
 

يل أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم بموجب قوانين أي دولـة أخـرى سـوى                لم يتم إتخاذ أي إجراء لتأه     
وتطلب .  ويمنع صراحة إستخدام هذه النشرة وبيع األسهم في أي دولة أخرى          .  المملكة العربية السعودية  

تعلق بأي  من كل من يستلم هذه النشرة أن يقوم بإبالغهم فيما ي          ومدير االكتتاب   والمستشار المالي   الشركة  
 .قيود قانونية تسري على النشرة وأن يلتزم بتلك القيود

 
 



 

 ج 

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية
 

وقـد تختلـف    .  لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس إفتراضات محددة ومعلنـة             
ضمان أو تعهد فيما يتعلق     ظروف التشغيل المستقبلية عن اإلفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد           

 .بدقة أو إكتمال أي من هذه التوقعات
 

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية     ".  إفادات مستقبلية "تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار        
" ينبغي"أو  " سوف"أو  " من الممكن "أو  " تتوقع"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"عن طريق إستخدام بعض الكلمات مثل       

أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشـابهة            " يعتقد"أو  " قد"أو  " متوقع"أو  
وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مسـتقبلية ولكنهـا              .  لها في المعنى  

ثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو  وهناك العديد من العوامل التي قد تؤ      .  ليست ضماناً لألداء المستقبلي   
النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى إختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمنياً في اإلفادة                 

وقد تم إستعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة                .  المذكورة
وفيما لو تحقق أي واحـد أو       ").  عوامل المخاطرة "راجع قسم   ( النشرة   أكثر تفصيالً في قسم آخر من هذه      

أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من اإلفتراضات التـي تـم                     
 .اإلعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

 
ات قواعد تسجيل وإدراج األسهم فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومـات               ومع مراعاة متطلب  

متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات                
المتبقيـة  نتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمـور غيـر   .  جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك 

واإلفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبنية في هذه النشرة قد ال تحدث على النحـو                
وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحـص جميـع          .  ع الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً      الذي تتوق 

 .اإلفادات المستقبلية بشكل أساسياإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم اإلعتماد على 
 



 

 د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هي شركة مساهمة سـعودية تأسسـت فـي         ") المتطورة"أو  " الشركة"المشار إليها فيما بعد بـ      (الشركة السعودية للصناعات المتطورة     
، )١٠١٠٠٦٨٣٢١(م  تجاري رق السجل  بال،  م١٤/١/١٩٨٨ـ الموافق   ه٢٤/٥/١٤٠٨الرياض، المملكة العربية السعودية ومسجلة بتاريخ       
، العقارية الجديدة، البرج األول، الدور الثامن       )الستين(هو شارع صالح الدين األيوبي      ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وعنوانها        

 .، المملكة العربية السعودية١١٥٥٣، الرمز البريدي الرياض ٥١٧٤٣صندوق بريد رقم 
 

سيتم التعامل مـع المسـتثمرين المتقـدمين        .  ات تتعلق بالشركة واألسهم المطروحة لالكتتاب     معلوم") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه     
لالكتتاب على أساس المعلومات المضمنة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من الشركة ومن مدير االكتتـاب علـى                      

 .النحو أدناه
 

من أسهمها  % ٣٠٠ركة السعودية للصناعات المتطورة المدفوعة بالكامل تمثل         من أسهم زيادة رأس مال الش      سهماً ٣٢,٤٠٠,٠٠٠طرح  
 ريـاالت سـعودية القيمـة    ١٠وهو يتكون من  ) سعر االكتتاب (للسهم الواحد   رياالً سعودياً    ٢٠ سهم بسعر    ١٠,٨٠٠,٠٠٠البالغ عددها   

 .  سهما٤٣,٢٠٠,٠٠٠ً الشركة  رياالً سعودياً تمثل عالوة إصدار وبذلك يصبح إجمالي أسهم١٠اإلسمية للسهم و
 

لعـدد  ") الطـرح  ("تاريخ األحقيـة  ولوية للسادة المساهمين المقيدين في سجالت الشركة في         األسيكون الطرح لالكتتاب في أسهم حقوق       
دية للسهم   رياالت سعو  ١٠بقيمة إسمية قدرها    ") السهم المطروح لالكتتاب  "وكل منها   " األسهم المطروحة لالكتتاب  (" سهماً   ٣٢,٤٠٠,٠٠٠

في و . من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للمتطورة%) ٣٠٠( للسهم تمثل رياالً سعودياً ١٠يضاف لها عالوة إصدار قدرها 
غير األسهم  حصص  ، يتم توزيع    تاريخ األحقية لمساهمين المقيدين في    من قبل ا  حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في اإلسهم المطروحة كلياً           

كتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة             إالذين  تاريخ األحقية    على المساهمين المقيدين في      خصصةالم
 .والتناسب

 

 ١٠٨م بزيادة رأس مال الشركة من ١١/٣/٢٠٠٦ الموافق ـه١١/٢/١٤٢٧وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 
تم الحصول على موافقة الجهـات      حيث   سهماً إضافياً    ٣٢,٤٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي وذلك بإصدار       ٤٣٢ل سعودي إلى    ماليين ريا 

 .في تاريخ األحقيةالمختصة وسوف تنحصر زيادة رأس المال على مساهمي الشركة 
 

ولقد تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم العادية في القائمة الرسمية، كما تم إستيفاء كافة متطلبات الهيئة من موافقـات                       
أنظر ـ (ي لها ومن المتوقع أن يبدأ التداول في األسهم الجديدة فور التخصيص النهائ.  ةالمؤيدمتعلقة بتلك النشرة وغيرها من المستندات 

 .) من هذه النشرة"ك"ـ صفحة " الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب"
 

الواردة في الفصل األول من هذه النشرة والتي تتنـاول عوامـل معينـة              " عوامل المخاطرة "ونلفت إنتباه كافة المتقدمين لالكتتاب إلى       
 .روحة لالكتتابيتوجب أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق باإلستثمار في األسهم المط

 

 
 

 المستشار المالي
 
 
 

 ارات الماليةبيت االستش 

 



 

 ه 

 
 فترة االكتتاب

 

خر  شامالً آ أيام ١٠ويستمر لفترة    م١٠/٠٣/٢٠٠٧الموافق   ـه٢٠/٠٢/١٤٢٨ سبتاليوم  سيبدأ االكتتاب   
").  فترة االكتتـاب  (" م١٩/٠٣/٢٠٠٧ الموافق ـه٢٩/٠٢/١٤٢٨ ثنيناإليوم  يوم إلغالق االكتتاب وهو     

خالل فتـرة   ") البنوك المستلمة ("يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أي من فروع البنوك المستلمة المشاركة            
لى فروع البنوك المستلمة إضـافة إلـى الهـاتف          إويمكن اإلكتتاب من خالل الحضور شخصياً        االكتتاب
 .ي وأجهزة الصراف اآللي وعن طريق اإلنترنتالمصرف

 
 طلبات االكتتاب في األسهم

 

 .تاريخ األحقيةحق األولوية في االكتتاب مقتصر على حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة في  •
، كمـا   تاريخ األحقية يحق لكل مكتتب أن يمارس حق األولوية بنسبة توازي ما يملكه من أسهم في                •

 . من حملة األسهم االكتتاب بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولويةلكل مكتتبيحق 
تاريخ في حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين المقيدين في                  •

كتتبوا إالذين  تاريخ األحقية   ، يتم توزيع األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في           األحقية
 .تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسبفي نسبة 

 
 سياسة التخصيص

 

أسهم كحد أدنى لكل سهم من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في             ) ثالثة (٣سيخصص عدد   
علـى النحـو    (ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صـحيح         تاريخ األحقية   سجالت الشركة في    

، وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحـة            )قسم اإلكتتاب من هذه النشرة    الموضح في   
، يتم توزيع األسهم غير المخصصة على المسـاهمين         تاريخ األحقية كلياً من قبل المساهمين المقيدين في       

وية الخاصة بهم وفـق مبـدأ   الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األول        تاريخ األحقية   المقيدين في   
 .النسبة والتناسب

 
 .تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طلب زيادة رأس المال وتم تحديد موعد الطرح

 
هم حقوق تصويت تفضيلية، وسـتكون لألسـهم المطروحـة          سلشركة فئة واحدة من األسهم وليس ألي        ل

وأي سنوات مالية   م  ٢٠٠٧  للشركة لعام  لالكتتاب أحقية في األرباح التي يعتمد توزيعها عن السنة المالية         
 .الحقة

 
فروع البنوك المستلمة المشاركة في     يستطيع المكتتبون االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب من خالل          

 . من هذه النشرة)ح(المملكة العربية السعودية والتي ورد ذكرها في الصفحة 
 

هـ



 

 و 

 

 دليل الشركة
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 الصفة اإلسم
  رئيس مجلس اإلدارة ...............................خالد بن صالح الشثري / األستاذـ ١

  

 عضو المجلس .............................ن بن محمد الشهيل سلطا/ ستاذاألـ ٢
  

 عضو المجلس .............................صالح بن ناصر الجاسر / األستاذـ ٣
  

  والعضو المنتدبعضو المجلس .......................عبد العزيز بن عبد اهللا الدعيلج / األستاذـ ٤
  

 عضو المجلس .........................يز بن محمد النملة عبد العز/ مهندسالـ ٥
  

 عضو المجلس .....................عبد اهللا بن عبد العزيز آل الشيخ / األستاذـ ٦
  

 عضو المجلس ........................... بن محمد الحجاج عبد اهللا/ ـ المهندس٧
  

 عضو المجلس ................................فهد بن فيصل المعمر / األستاذـ ٨
  

 عضو المجلس ...........................منصور بن موسى اليحيان / األستاذـ ٩
 
 
 
 
 

 )الستين(شارع صالح الدين األيوبي 
 العقارية الجديدة

 البرج األول ـ الدور الثامن
 ١١٥٥٣ الرياض ٥١٧٤٣. ب.ص

 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٨ – ٩٨٤٠: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٦١٩٣ :فاكس

 المملكة العربية السعودية

   
 

 

 مسجل األسهم
 
 
 
  

 )تداول(السوق المالية السعودية 
 مركز إيداع األوراق المالية

  طريق الملك فهد٧٠٠ أبراج التعاونية
 ٦٠٦١٢. ب.ص

 ١١٥٥٥الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 

  



 

 ز 

 

 ألطراف الرئيسية في االكتتابا
 

 :المصدر
 
 
 

 "المتطورة"الشركة السعودية للصناعات المتطورة 
 )الستين(شارع صالح الدين األيوبي 

 العقارية الجديدة
 رج األول ـ الدور الثامنالب
 ١١٥٥٣ الرياض ٥١٧٤٣. ب.ص

 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٨ – ٩٨٤٠: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٦١٩٣: فاكس

 ية السعوديةالمملكة العرب
 

 )الممثل المعتمد للرد على إستفسارات المكتتبين(مسؤول شؤون المساهمين 
 األشقرمصطفى مهند / األستاذ

 )الستين(شارع صالح الدين األيوبي 
 العقارية الجديدة

 البرج األول ـ الدور الثامن
 ١١٥٥٣ الرياض ٥١٧٤٣. ب.ص

 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٨ – ٩٨٤٠: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٦١٩٣: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

  إدارة الشركةسكرتير مجلس
 طارق بن عبد الرحمن الريس/ الدكتور

  )الستين(شارع صالح الدين األيوبي 
 العقارية الجديدة

 البرج األول ـ الدور الثامن
 ١١٥٥٣ الرياض ٥١٧٤٣. ب.ص

 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٨ – ٩٨٤٠: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٦١٩٣: فاكس
 لكة العربية السعوديةالمم
 

 المستشار المالي
 
 
 

 بيت االستشارات المالية
 شارع األندلس

 مركز السحيلي بالزا
 الدور الخامس

 ٢١٤٤٦ جدة ٢٤٣٦٨. ب.ص
 +٩٦٦ – ٢ – ٦٥٧ – ٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦ – ٢ – ٦٥٧ – ٣٣٦٦: فاكس

 المملكة العربية السعودية

 

 

  



 

 ح 

 
 البنوك المستلمة

 
 البنك األهلي التجاري مجموعة سامبا المالية ودي الفرنسيالبنك السع

 
 

  

 ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦ب .ص
 +٩٦٦ – ١ – ٢٨٩ – ٩٩٩٩: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٠٤ – ٢٣١١: فاكس

 المملكة العربية السعودية

 ١١٤٢١ الرياض ٨٣٣ب .ص
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٤٧٧٠: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٧٧ – ٤٧٧٠: فاكس

 بية السعوديةالمملكة العر

 ٢١٤٨١ جـدة ٣٥٥٥ب .ص
 +٩٦٦ – ٢ – ٦٤٩ – ٣٣٣٣: هاتف
 +٩٦٦ – ٢ – ٦٤٣ – ٣٢٨١: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 متعهد التغطيةمدير اإلكتتاب و
 

 البنك السعودي الفرنسي
 ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦ب .ص

 +٩٦٦ – ١ – ٢٨٩ – ٩٩٩٩: هاتف
 +٩٦٦ – ١ – ٤٠٤ – ٢٣١١: فاكس

  المملكة العربية السعودية
 

 المحاسب القانوني
 

 المحاسبون المتضامنون
 محاسبون قانونيون وإستشاريون

  إنترناشيونالBDOعضو مجموعة 
 ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٩٣٠ب .ص

 ٠١ - ٤٦٠ – ٢٥٥١: هاتف
 ٠١ - ٤٦٠ – ٢٤٧٠: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

  لإلكتتاب القانونيالمستشار
 

 حسن المال/ د
 محامون ومستشارون قانونيون

  العلياشارع الثالثين
 ١٥١٨٥ب .ص

 ١١٤٤٤الرياض 
 ٠١ - ٤٦٥ – ٥٤٧٧: هاتف
 ٠١ - ٤٦١ – ٦١٥٦: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 : هتنوي
 

إسمها وعلى نشر إفادتها في إلى أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة أعاله جميع الجهات المذكورة 
 . الموافقةوفي هذا السياق ولم يتم سحب تلكهذه النشرة 

   

م م
 مَحامون َوُمستشاُرون َقانونّيـون  الّدآُتور َحَسن  الُمال َّ       

   

   Dr. HASAN AL-MULLA   Lawyers & Legal Consultants 

  

  



 

 ط 

 ملخص الطرح

 
 ريال سعودي للسهم الواحد ٢٠ ............................ ....................سعر أسهم حقوق األولوية

  ريال سعودي١٠  .......................................................القيمة اإلسمية للسهم
 ريال سعودي للسهم الواحد ١٠  .............................................................عالوة اإلصدار

  سهماً عاديا١٠,٨٠٠,٠٠٠ً  ....................وع األسهم القائمة والمصدرة قبل االكتتابمجم
  سهماً عاديا٣٢,٤٠٠,٠٠٠ً  ...................................مجموع األسهم المطروحة لالكتتاب

  سهماً عاديا٤٣,٢٠٠,٠٠٠ً  .............................................مجموع األسهم بعد االكتتاب
 من رأس المال% ٣٠٠  ..................................................................نسبة الزيادة

  ريال سعودي٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠  ..................................................إجمالي حصيلة اإلصدار
  ريال سعودي٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠  ................طرح حصيلة اإلصدار بعد خصم تكاليف الصافي

  ريال سعودي٤٣٢,٠٠٠,٠٠٠  .......................................إجمالي رأس المال بعد االكتتاب
 ال يوجد  ..................الحد األقصى من االكتتاب فى األسهم المطروحة

 ال يوجد  ...........................................الحد األقصى  لمبلغ االكتتاب
 

 إستخدامات متحصالت االكتتاب
 

بعد خصم رسوم الطرح والمصروفات المتعلقـة بـه         مليون ريال سعودي     ٦٣٣ كتتابيبلغ صافي متحصالت اإل   
 والبالغـة    تكاليف اإلستثمارات الجديدة   جميعصافي المتحصالت    تغطي   . ريال سعودي  يونمل ١٥والبالغة حوالي   

 الشـركة لكـي تـتم       ن ريال سعودي يتم اإلحتفاظ بها لدى      وملي ١١٤، يضاف لها مبلغ     مليون ريال سعودي   ٥١٩
المتحصـالت التـي    النسبة الكبرى من    وتنوي الشركة إستخدام    .  المساهمة بها في أية فرص إستثمارية مستقبلية      

").  إستخدام المتحصـالت  "راجع  (ستحصل عليها من زيادة رأس المال لتنفيذ خطة الشركة في الفرص اإلستثمارية             
 :كتتابإستخدامات متحصالت اإل يوضح اًوفيما يلي ملخص

 

أعباء  رأس المال اإلستثمار/ الشرآة 
 إضافية

 اإلجمالي 
 )مليون ريال سعودي( 

    إضافات إلى اإلستثمارات الحالية: أوًال
    

 ٤٤ ٢٫٥ ٤١٫٥ )١(   مالحظة شرآة التصنيع وخدمات الطاقة
 ٤٤ ٢٫٥ ٤١٫٥ إجمالي اإلضافات إلى اإلستثمارات الحالية

    

    إلستثمارات الجديدةا: ثانيًا
    

 ٣٠٠ ــ ٣٠٠ %١٠مشروع المواد العطرية ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 
 ٦٣ ٣ ٦٠ )٢(مالحظة    %٣٠مشروع إطارات السيارات ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 

 ١١٢ ٣٢ ٨٠ )٣(مالحظة    %٤٠مشروع الزجاج ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 
 ٤٧٥ ٣٥ ٤٤٠ إجمالي اإلستثمارات الجديدة

 ٥١٩ ٣٧٫٥ ٤٨١٫٥ إجمالي اإلستثمارات الحالية والجديدة
 ١١٤   )٤(مالحظة    مبلغ يتم اإلحتفاظ به للمساهمة في فرص إستثمارية مجدية أخرى: يضاف

 ٦٣٣   اإلجمالي الكلي
 

قـدمت  التي  ف التمويل مقابل التسهيالت      مليون ريال سعودي في مصاري     ٢,٥مثل األعباء اإلضافية والبالغة     تت): ١(مالحظة  
لتغطيـة   ، البنوك المحلية  حدالممنوحة له عن طريق أ    البنكية  من خالل التسهيالت     ، رئيس مجلس اإلدارة   من

 كتمويل مرحلي لحين إسـتكمال       الشركة المتطورة في زيادة رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة          حصة
 .زيادة رأس المال

 التي سيدفعها الشركاء الجدد مقابل       ماليين ريال سعودي في رسوم التطوير      ٣ة  تمثل األعباء اإلضافية والبالغ   ت): ٢(مالحظة  
 .من رأس المال% ٥حصصهم في الشركة والبالغة 

ابل  التي سيدفعها الشركاء الجدد مق    رسوم التطوير  مليون ريال سعودي في      ٣٢ضافية والبالغة   إلتمثل األعباء ا  ت): ٣(مالحظة  
 .من القيمة اإلسمية% ٤٠ حصصهم في الشركة والبالغة

سيتم تخصيص ذلك المبلغ اإلضافي إلعطاء الشركة الفرصة للدخول في أي مشروعات مستقبلية حالما تكون               ): ٤(مالحظة  
س المال  أرات جديدة مجدية بسبب عدم توفر ر      فرصة الدخول في إستثما   تضيع على الشركة    ال  سانحة وبذلك   

 .في الوقت المالئمللمساهمة في تلك الفرص اإلستثمارية المطلوب 



 

 ي 

 
 

 التخصيص
 

كحد أدنى لكل سهم من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في سجالت سهم أ) ثالثة( ٣سيخصص عدد 
وضح في قسم ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح على النحو المتاريخ األحقية الشركة في 

، وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل )٤( في الصفحة من هذه النشرة" كتتاباال"
، يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في تاريخ األحقيةالمساهمين المقيدين في 

 .ولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسبالذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األتاريخ األحقية 
 

 شروط االكتتاب
 

.  بنهاية إقفال تداول يوم إنعقاد الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة             قيدينيقتصر الطرح على مساهمى الشركة الم     
 في األسهم المطروحـة مـا لـم يسـتوف     إكتتاب نموذج  ي أ -  أو جزئياً  كلياً -وتحتفظ الشركة بحقها فى رفض      

 في األسـهم المطروحـة،      إكتتاب نموذج   أيوال يجوز تعديل أو سحب      .   ومتطلباته االكتتابموذج كافة شروط    الن
شـروط  تعليمـات و  ـ يرجى قراءة  ويشكل قبول النموذج عند قبول الشركة له إتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة

 .من هذه النشرة) ٥(الصفحة االكتتاب في 
 

 تداول األسهم
 

المطروحة   تداول عند إستكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهمعلى نظامل األسهم المطروحة يبدأ تداو
 .وتخصيصها

 
 أسهم التصويت

  

ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً . تفضيليةهم أية حقوق تصويت س يللشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس أل
ونورد .  ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق التصويت.  على األقل الحق فى حضور الجمعية العمومية

 . من هذه النشرة)٥٩ و٥٨ (اتصفحفي ال "وصف األسهم"تفاصيل األسهم فى القسم الخاص بـ
 

 أرباح األسهم
 

) ٣( القسمراجع ( تسددها لهم الشركة عند اإلعالن عنها ،ستالم أرباح عن األسهمإلحاملى األسهم الحق فى 
 .)من هذه النشرة) ٨(في الصفحة " سياسية توزيع األرباح"ـ الخاص ب



 

 ك 

 يخ مهمة للمكتتبينرتوا
 

التواريخ الواردة أدناه والواردة كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيمـا يخـص التـواريخ المهمـة                   
سوف يـتم   للمكتتبين تدل فقط على التوقيت ألحداث رئيسية معينة تتعلق باالكتتاب، وقد تخضع للتغيير و             

 .اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحف المطبوعة
 

 التاريخ الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
 )م١٠/٠٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٠/٠٢/١٤٢٨يوم  ....................................إبتداء فترة االكتتاب

  

 )م١٩/٠٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٩/٠٢/١٤٢٨يوم  ...................................إنتهاء فترة االكتتاب
  

 )م٢٥/٠٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٠٦/٠٣/١٤٢٨يوم  ..تخصيص أسهم زيادة رأس المال المطروحة لالكتتاب
  

 )م٢٥/٠٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٠٦/٠٣/١٤٢٨يوم  ..........................................إعادة الفائض
  

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب حـال         ............توقع بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب
اإلنتهاء من اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وذلك       

 هيئة  بعد فترة وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع       
 .وسيتم اإلعالن عنه الحقاًوتداول السوق المالية 

 

نافذاً فقـط عـن طريـق القيـد الـدفتري           ) تداول(يكون التداول في األسهم في السوق المالية السعودية         
اإللكتروني في سجل األسهم في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عـن طريـق أرقـام مسلسـلة يـتم                    

ولن يكون أي تداول لألسهم في تداول نافذاً عن طريق شـهادات            .  قمي لتداول تخصيصها في النظام الر   
األسهم وقد يطلب المساهمون مع ذلك إصدار شهادات أسهم لهم كدليل على الملكية فقط إال أن مثل هـذه                   

 .الشهادات لألسهم ال يمكن إستخدامها ألغراض التداول



 

 ل 

 

 ملخص للمعلومات األساسية
 

درجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي         يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الم       
يجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل إتخاذ قرار باإلسـتثمار وقـد تـم                قد تهم المكتتبين و   

 ".تعريفات وإختصارات"تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم 
 

 :م فيما يلي٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠تتمثل إستثمارات الشركة كما في 
 

نسبة  البيان
 ريال سعودي  %المشاركة

 ١٦,٩٤٠,٠٠٠ %١٠ شركة السالم للطائرات المحدودة
 ٥٣,١٦٠,٠٠٠ %١,٥ )إبن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية 

 ـ %٠,٢٨٥ )١(   مالحظة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ـ ينساب
 ٥,٠٣٢,٠٠٠ %١١,١٨ الشركة الخليجية لصناعة الملح
 ٦٧,٤٩٩,٩٩٠ %٣,٣٨ شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 ١٤٢,٦٣١,٩٩٠  اإلستثمارات في رؤوس أموال شركات قبل المخصص
مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات فـي الشـركة العربيـة          

 )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )إبن رشد(لأللياف الصناعية 

 ١٢٥,٦٣١,٩٩٠  اإلستثمارات في رؤس أموال شركات بعد المخصص
 

ريـال سـعودي    مليـون    ١٦,٠٤) ينساب(بلغت تكلفة اإلستثمار في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات          ) ١(مالحظة  
كنها لم تظهر فـي     م ول ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠عودي كما في     مليون ريال س   ٦٣,٤) ينساب(وبلغت القيمة السوقية ألسهم الشركة      

إستثمارات فـي   ضمن  إلستثمار   ذلك ا  بسبب إعادة تصنيف  الجدول أعاله والخاص باإلستثمارات في رؤوس أموال شركات         
 مليون ريال سعودي ظهرت ضمن رصيد       ٤٧,٣ وقد أظهر ذلك اإلستثمار أرباحاً غير محققة بمبلغ          ،أوراق مالية متاحة للبيع   

حسـب التعليمـات    في شركة ينسـاب     يحظر على المساهمين المؤسسين       كما و   .م٢٠٠٦بر   سبتم ٣٠ كما في    حقوق الملكية 
تأسيس الشركة أو دخـول      نإعال سنوات من تاريخ     ٣ بيع األسهم لفترة     الخصوصهذا  الصادرة من هيئة السوق المالية في       

بعد نفاذ فتـرة الحظـر   المؤسسين  أي بيع لألسهم من قبل المساهمين        ويجب أن يحصل     ،)رثأيهما أك (المشروع طور اإلنتاج    
 .على موافقة هيئة السوق المالية أوالً

 
من نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة العربية السعودية         يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري في      

 .خالل المشاركة في برنامج التوازن اإلقتصادي والمشاريع الصناعية األخرى
 

 :ية للشركة وفقاً لنظامها األساسي فيما يليحددت األغراض التشغيل
 

نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة العربية السعودية بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة              . ١
 .وذلك من خالل المشاركة في برنامج التوازن اإلقتصادي والمشاريع الصناعية األخرى

عن طريق تصدير منتجات المملكة المصـنعة إلـى         المساهمة في توسيع القاعدة التصديرية للمملكة        . ٢
 .الدول األخرى

المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق تطوير الصناعات الكبيـرة باإلسـتفادة مـن                 . ٣
 .المزايا النسبية التي تتوفر في المملكة

في مجاالت  تحقيق درجة أعلى من اإلكتفاء الذاتي والمساهمة في رفع درجة اإلستقاللية اإلقتصادية              . ٤
 .اإلستهالك واإلنتاج والخدمات الصناعية الفنية

المساهمة في أبراز وتأكيد وترسيخ وتطوير اإلمكانيات الذاتية للمملكة العربية السـعودية وتحقيـق               . ٥
التكامل بين القطاعات اإلنتاجية وسعودتها والعمل على تخفيض درجـة إعتمادهـا علـى قطـاع                

 .اإلستيراد
 .اعي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية بصفة عامةتقوية التعاون الصن . ٦
تحقيق أقصى العائدات الممكنة على الموارد اإلقتصادية التي تستثمرها بحيث تساهم في تحقيق تنمية               . ٧

 .إيجابية للدخل القومي وعائد مجز على رؤوس األموال المستثمرة



 

 م 

ناعات اإللكترونية والصناعات الهندسـية والميكانيكيـة       إنشاء الصناعات المتقدمة في مجالت الص      . ٨
والصناعات المكملة وتقديم الدعم والخدمات الفنية واإلستشارية لهذه الصـناعات لتأكيـد نجاحهـا              

 .وضمان إستمرار تطورها التقني
 .تأسيس الشركات بمختلف أشكالها لتنفيذ مشاريعها الصناعية أو المساعدة في تنفيذها أو إدارتها . ٩
دارة المصانع وتطوير القدرات الذاتية على اإلدارة الصناعية لخدمة القطـاع الصـناعي الـوطني       إ . ١٠

 .بصفة عامة
 .إكتساب التقنية الصناعية عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع مالكها أو مطوريها . ١١
إنشاء مشاريع تطوير القدرة على الصيانة الصناعية والفحص الصناعي لخدمة مشـاريع الشـركة               . ١٢

 .الصناعية والمشاريع الصناعية في المنطقة العربية
 .تطوير صناعات إنتاج قطع الغيار واألجزاء واآلآلت والمعدات الرأسمالية . ١٣
تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطـوير                . ١٤

 . والتطوير المتخصصةوتشجيع مواهب اإلبتكار واإلختراع وإنشاء معامل البحث
إقامة الصناعات المكملة أفقياً أو رأسياً لصناعتها أو للصـناعات المحليـة األخـرى باإلشـتراك                 . ١٥

 .والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها
 .لفةتطوير مصادر المواد الخام المحلية بفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المخت . ١٦
التعاون مع القطاع التجاري المحلي والعمل على تلبية متطلباته وتدعيم نشـاطه لخدمـة األسـواق                 . ١٧

 .المحلية وإكتساب األسواق الخارجية
تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينهـا             . ١٨

 التي تحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والمعارض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه  
 والعرض والبيع واإلستيراد والتصدير



 

 ن 

 
 

 إستراتيجية الشركة
 

 بناء الشركة السعودية للصناعات المتطورة لتصبح منشأة إستثمارية ذات كفاءة عالية وربحية جيدة              إعادة
يماويات األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندة لهذا       في قطاع البتروك  بشكل أساسي   متخصصة  

قادرة على التنافس بنجاح ولها القدرة على تحقيق أفضل معدل عائد           إضافة إلى صناعات أخرى     القطاع،  
 :وتتلخص أهداف خطة الشركة لألعوام الخمسة القادمة في النقاط التالية.  على اإلستثمار

 

شركة من خالل زيادة رأس مالها مستقبالً لتمويـل مشـروعات الشـركة             تعزيز المركز المالي لل    •
 .واإلستفادة من القروض الصناعية والتجارية لتمويل اإلستثمارات المستقبلية كذلك

 .تطوير المحفظة اإلستثمارية للشركة بما يحقق نمواً مدروساً إلستثماراتها في المستقبل •
 .ارات الشركة المستقبليةالسعي لتحقيق نسب مشاركة مؤثرة في إستثم •

تركيز اإلستثمار في الصناعات البتروكيماوية األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المسـاندة            •
 . ويعظم القيم المضافة فيما بينهااً تكاملياًلهذه القطاعات مما يحقق ترابط

 .تحقيق معدالت تشغيلية عالية مع المحافظة على األصول والمعدات والممتلكات •
بناء أجهزة وإدارات وأنظمة وسياسات وإجراءات لدعم مسيرة الشـركة اإلسـتثمارية واألهـداف               •

 .اإلستراتيجية المستقبلية
توظيف كوادر سعودية متخصصة حسب إحتياجات الشركة متزامنة مع البـرامج والمشـروعات              •

 .المستقبلية
يع األداء وقياسـه ومقارنـة      تطوير أو شراء نظام معلوماتي متكامل لتسهيل أعمال الشركة وتسـر           •

 .المخطط بالمنجز وضمان سرية المعلومات
 .يزو المختلفةة الشاملة والحصول على شهادات اآلتطبيق برامج الجود •

 
 رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية

 

 رسالة الشركة
 المختلفةة الصناعيالعمل على تكوين شركة ناجحة تعمل في األنشطة االستثمارية تتمثل رسالة الشركة في 

 .فضل معدل عائد على االستثمار للمساهمينألها القدرة على تحقيق 
 

 الرؤية المستقبلية
 

لى منشأة ذات كفاءة وربحية، متكاملة ومتنوعة، قادرة على         إ هاتحويلفي  للشركة   المستقبلية   الرؤيةتتمثل  
شركة مميزة على مسـتوى     ن تكون   ألالتنافس بنجاح وفقا للمعايير المعمول بها في المنطقة، وبما يؤهلها           

على قطـاع البتروكيماويـات     بشكل رئيسي   ويشمل ذلك التركيز     . دول مجلس التعاون الخليجي   شركات  
إضافة إلى قطاعات صناعية أخرى بهدف      األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندة لهذا القطاع        

 . عوائدها في المستقبلزيادة مما يمكنها من زيادة القدره التنافسية للشركة
 

 إصدار أسهم حقوق األولوية
 

 اإلستثماري وتماشياً مع خطة توسع الشركة، تنوي المتطورة التوسـع فـي             "المتطورة"إنطالقاً من نهج    
المشروعات اإلستثمارية ومن أجل ذلك، قررت الشركة تمويل هذه التوسعات من خالل زيادة رأس مالها               

 سهم  ٣٢,٤٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي وذلك من خالل طرح         ٤٣٢دي إلى    مليون ريال سعو   ١٠٨من  
 أسـهم   ٣وتتمثل هذه العملية في إصدار      .  تاريخ األحقية حقوق أولوية لصالح حملة األسهم المقيدين في        

 .تاريخ األحقية سهم يمتلكه حملة األسهم كما في ١جديدة لكل 



 

 س 

 
 ريال سعودي كقيمة    ١٠ أن سعر السهم مقسم إلى       ريال سعودي، حيث   ٢٠وسيتم طرح هذه األسهم بسعر      

وعقب إكتمال عملية االكتتاب، سيزيد عدد األسـهم        .  ريال سعودي كعالوة إصدار    ١٠إسمية يضاف لها    
يبلغ إجمـالي متحصـالت     وس.   سهماً ٤٣,٢٠٠,٠٠٠ سهماً إلى    ١٠,٨٠٠,٠٠٠المصدرة والمدفوعة من    

أن يبلـغ   و  ريال سعودي  ٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠ قدره   اً في زيادة رأس المال مبلغ     المتطورة من عملية االكتتاب   
 من عملية    ريال سعودي ليصبح صافي المتحصالت     ١٥,٠٠٠,٠٠٠ قدره   اًإجمالي مصاريف الطرح مبلغ   

 . ريال سعودي٦٣٣,٠٠٠,٠٠٠ قدره اًاالكتتاب في زيادة رأس المال مبلغ
 

 مالي والمؤشرات الماليةملخص األداء ال
 

من هذه النشرة تحت    ) ٧ (قسم المالية عن الشركة والواردة أدناه بالتالزم مع ال        ملخص القوائم يجب قراءة   
وكذلك القوائم الماليـة المراجعـة      " األعمالونتائج  ة  كللشر المالي   مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز   "عنوان  
 .واإليضاحات المرفقةللشركة 

 
لجزء على القوائم المالية المراجعة للشركة بواسطة المحاسبون المتضـامنون ـ محاسـبون    يستند هذا ا

 ديسـمبر  ٣١ إنترناشيونال للسنة المالية المنتهيـة فـي   BDOقانونيون وإستشاريون ـ عضو مجموعة  
.  م ٢٠٠٦ رسـبتمب  ٣٠ وحتـى    م ٢٠٠٦ يناير   ١للفترة الممتدة من    القوائم المالية المفحوصة     و م ٢٠٠٥

الدار لتدقيق الحسابات ـ عبد اهللا البصري وشركاه للسنتين / بواسطة السادةعلى القوائم المالية المراجعة و
 . م ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الماليتين المنتهيتين في 

 
 بالضرورة على   تعد المعلومات المالية التاريخية المقدمة في الجدول أدناه ملخصاً فقط وبذلك فهي ال تدل             

 .النتائج المستقبلية
 

 عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى
 

لقد أعدت الشركة قوائمها المالية والمالحظات الواردة عليها طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية الصادرة عن 
 .ت الصلة وطبقاً لمتطلبات األنظمة السعودية ذا(SOCPA)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 
 ٣١لقد راجع المحاسبون القانونيون التالية أسمائهم القوائم المالية للشركة للثالث سنوات المنتهيـة فـي                

 .م ٢٠٠٦ األول لعام قاموا بفحص القوائم المالية للنصف و٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ديسمبر 
 

ـ  الدار لتـدقيق الحسـابات ـ عبـد هللا     
 البصري وشركاه

 ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ المالية للسنة المالية المنتهية في       مراجعة القوائم 
 .م

 ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في        
 .م

ـ  المحاسبون المتضامنون ـ محاسـبون   
ــانونيون وإستشــاريون ـ عضــو   ق

  إنترناشيونالBDOمجموعة 

 ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١منتهية في   مراجعة القوائم المالية للسنة المالية ال     
 .م

 .م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ يناير وحتى ١للفترة من فحص القوائم المالية 
 

لقد قامت الشركة في هذه النشرة ببيان وتحليل وتناول البيانات المالية الرئيسية بإستخدام مستخرجات من               
 .للشركةالقوائم المالية التاريخية المراجعة 

 



 

 ع 

 

  الماليةقوائمملخص لل
 

 ) السعوديةف الرياالتآآل(خص النتائج المالية مل
 

  ديسمبر٣١للسنة المالية المنتهية في  سبتمبر ٣٠شهر المنتهية في أ تسعةال 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
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  المخاطرةعوامل  ـ١
 

يتعين على كل من يرغب في اإلستثمار في األسهم المطروحة لإلكتتاب دراسة كافة المعلومـات التـي                 
وقد يتأثر نشاط الشـركة ومركزهـا       .  تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه         

ال حدوث أو تحقـق أحـد عوامـل         المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في ح         
في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى ") اإلدارة("المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة 

قـد  .  لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهريـة  
خفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسـر المسـتثمر          يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى إن        

 .كامل أو جزءاً من إستثماره في أسهم الشركة
 

 المخاطر المتعلقة بالشركة ١-١
 

 صادرة عن الشركة ومقدمة لضـمان       ةإعتباري ناجمة عن خطابات ضمان      ات محتملة على الشركة إلتزام  
التنمية الصناعية السعودي وبنوك تجارية أخـرى       الشركات المستثمر بها، بما فيها قروض لدى صندوق         

 ريـال سـعودي     ٥٦,٧٣١,٥٣٧م مبلـغ    ٢٠٠٥ ديسـمبر    ٣١وقد بلغت إجمالي هذه اإللتزامـات فـي         
 ).م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ريال سعودي كما في ٥٩,٨١٢,٥٠٠(
 

لثاني من خالد الشثري خالل الربع ا/  مع رئيس مجلس اإلدارة األستاذ  قامت الشركة بتوقيع إتفاقية تمويل    
والتي بموجبها قام رئيس مجلس اإلدارة بتمويل حصة الشركة في زيادة رأس مال شـركة                م٢٠٠٦العام  

جزء من   ظهر   .  مليون ريال سعودي   ٤٩,٥بمبلغ  وهي أحد إستثمارات الشركة     التصنيع وخدمات الطاقة    
 كما  لة في قائمة المركز المالي للشركة     ضمن اإللتزامات المتداو  )  مليون ريال سعودي   ٤١,٥( المبلغ   ذلك
وبحسـب  .   مليون ريال سعودي لرئيس المجلـس      ٨د  ا حيث قامت الشركة بسد    م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في  

أي مزايا لرئيس المجلس أو أية إلتزامـات علـى الشـركة            المتطورة  اإلتفاقية، فلن يترتب على الشركة      
 معـدل اإلقتـراض بـين البنـوك السـعودية           تضاف إلى % ١,٥رسوم بنكية قدرها    المتطورة بإستثناء   

(SIBOR)              وذلك كتمويل مرحلي لحين إستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة المتطورة المقدم لدى
القرض إلى رئيس مجلـس اإلدارة قـد        رصيد    إن عدم قدرة الشركة على سداد بقية          .هيئة السوق المالية  

 .على مركزها المالي ونتائج أعمالهاسلباً يؤثر 
 

 على زيادة المبيعات والربحية  نتيجة قدرة الشركات المستثمر بهاقد يكون هناك تقلب في عمليات الشركة   
 كما أن التغير في نتـائج التشـغيل         . والتي تتوقف بدورها على عدة عوامل بعضها خارج عن سيطرتها         

مواد األوليـة الرئيسـية     بسبب التغير في أسعار ال    (للشركات المستثمر بها    خالل السنة ومن سنة ألخرى      
تلـك  قد يحـد مـن قـدرة        ) المستخدمة في اإلنتاج وإزدياد حدة المنافسة ودخول منتجات منافسة للسوق         

 .قد يؤثر سلباً على األنشطة الرئيسية للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقديةالشركات وبالتالي 
 

قد يؤثر علـى     في الشركات المستثمر بها   إلنتاج  إن تغير أسعار المواد األولية الرئيسية المستخدمة في ا        
إن نتائج عمليات الشركة قـد      .  إن أسعار تلك المواد األولية متغيرة بإستمرار      .   المتطورة نتائج الشركة 

 على تغطيـة تلـك      اتشركتلك ال تتأثر سلباً عند إستمرار إزياد أسعار المواد خاصة في حالة عدم قدرة             
 . بيع منتجاتهايف التشغيلية األخرى أو رفع أسعارالالزيادة عن طريق خفض التك

 

 يؤثر بشكل كبير على نجاح الشركة وإستراتيجيتها في         إن إستمرار األعضاء الرئسيين في إدارة الشركة      
إذا .  النمو على إستمرار خدمات اإلدارة القائمة واألشخاص الرئيسيين في المستويات اإلدارية المختلفـة            

الء في إدارتها فإن ذلك قد يكون له أثر سلبي على الوضـع المـالي ونتـائج    خسرت الشركة خدمات هؤ  
 .العمليات

 

المطلوبة نظاماً قد يحد من قدرتها على توفير القوى العاملة إن عدم إلتزام الشركة بتحقيق نسبة السعودة  
 .الالزمة لتنفيذ خططها المستقبلية وبالتالي التأثير على أداءها في المستقبل



 

٢ 

 

 طر النظاميةالمخا
 

 :إن تلك اإلجراءات النظامية قد ترتبط بما يلي.  تخضع منتجات الشركة إلى قوانين الجهات المختصة
 

سـتقوم  تقوم أو   متطلبات التراخيص سواء في المملكة العربية السعودية أو في الدول األخرى التي              •
 .الشركة باإلستثمار بها

ت والمقاييس والهيئات ذات الصلة في الدول األخرى        مقاييس ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفا     •
 .التي ستستثمر بها الشركة

الشروط النظامية لإلستيراد في الدول األخرى التي ستقوم الشركة والشركات التي ستسـتثمر بهـا       •
 .بالتصدير بها

 .الرسوم الجمركية على المواد األولية الرئيسية •
 

عاله أو غيرها قد يكون له أثـر سـلبي علـى أداء الشـركة                المذكورة أ  مورإن أي تغيير في أي من األ      
 .مستقبالً

 

  بنشاط الشركةالمتعلقةالمخاطر  ٢-١
 

 تتوقف على األداء المستقبلي للشركات التي تستثمر أو ستسـتثمر           للشركةإن المنافسة والحصة السوقية     
الل التوسع في توزيـع      في الحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من خ         بها وعلى قدرة تلك الشركات    

إن .  منتجاتها لتشمل مناطق أخرى من الدول التي تعمل بها إضافة إلى زيادة أسواق التصدير للخـارج               
 المستثمر  الشركات من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات          تلك الشركات إنخفاض الطلب على منتجات     

 . على توزيع أرباح مستقبالًقدرتهاوسيؤثر ذلك في المتطورة الشركة على بها وبالتالي 
 

 الشركات المستثمر بها، فإن هذا قـد  تلكإضافة إلى ذلك، فإنه في حالة تغير الطلب على أي من منتجات       
 .وأنشطتهاالمتطورة أعمال الشركة نتائج يؤثر سلباً على 

 

حيث لشركة  قد يؤثر على نتائج عمليات ا     إن تأرجح سعر صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي          
وبالتالي فإنها تتأثر   أن الشركات التي تستثمر بها المتطورة تقوم باإلستيراد من الخارج والتصدير للخارج             

 .بشكل كبير في أي إختالف جوهري في أسعار صرف العمالت التي تتعامل بها
 

الشـركات  إن لألنشطة التي تعمل بهـا تلـك   تقوم الشركة باإلستثمار في عدة شركات وبنسب مختلفة،     
 مخاطر تتعلق بالمنافسة والحصة السوقية وتتأثر كذلك بأي تغير في أسعار صرف العمالت التي تعمل بها

 . في النتائج المالية للمتطورة تغير في تلك العوامل سيؤثروبالتالي فإن أي
 

 المخاطر المتعلقة بالمنطقة ٣-١
 

يمكن أن يؤثر على نتائج أعمـال       ارة العالمية   لعضوية منظمة التج  العربية السعودية   إن إنضمام المملكة    
كما وأن إنضمام الـدول األخـرى التـي         .  الشركة وما يرتبط بالمنافسة والقدرة على التصدير للخارج       

 .يكون له نفس األثرس ركة للمنظمةستستثمر فيها الش
 

 المخاطر المتعلقة باألسهم ٤-١
 

ال تنوى الشركة فى الوقـت   سهم الشركة حيث  قد يؤثر على سعرإضافية في المسـتقبل  طرح أسهم   إن  
صدارها لعدد كبير من األسهم في      ، إال أن إ   إلكتتاب ل الطرحالحالى إصدار أسهم إضافية فوراً فى أعقاب        

اً على سوق األسهم نفسه وسعر       تبلغ ستة أشهر يمكن أن يؤثر سلب        التى حظر بعد إنقضاء فترة ال    المستقبل
 .السهم فى السوق



 

٣ 

 

 إنخفاض قيمة إستثمارات الشركةمخاطر  ٥-١
 

 فإن ذلك سيكون له أثر سـلبي  ، إنخفاض دائم في القيمة السوقية إلستثمارات الشركة     حدثفي حال إذا ما     
سلبي على المركز المالي للشـركة ونتـائج        ر  على القيمة الحقيقية ألصول الشركة وبالتالي سيكون له أث        

 .سوقعلى سعر سهم الشركة في الأعمالها وبالتالي 
 

 قد يكون له أثر سـلبي       مباشرة الطرح كبيرة عقب استكمال     بكمياتوالشركة في المستقبل    بيع أسهم   إن  
 . مستقبالًعلى سعر األسهم فى السوق

 

على الرغم من أن الشـركة لـديها        حيث أنه و  يمكن أن يكون هناك تقلب محتمل في سعر أسهم الشركة           
 إال أنه من غير المؤكد أن تحقق أسـهم الشـركة            هـ ١٤٠٨ أسهم مدرجة للتداول منذ تأسيسها في العام      

 وإن تحقق ذلك فلـيس مـن        ،سوقاً نشطاً لتداول األسهم المطروحة لإلكتتاب بعد إدراج األسهم اإلضافية         
لذا قد ال يستطيع المستثمرون في أسهم اإلكتتاب إعادة بيـع األسـهم المطروحـة               .  المؤكد إستمراريته 

يعود ذلك لعدة عوامل من بينها إنخفاض نتائج التشـغيل          قد  تتاب أو بسعر أعلى منه و     لإلكتتاب بسعر اإلك  
عما هو متوقع أو عـدم القـدرة        للشركات المستثمر بها وبالتالي إنخفاض النتائج المالية للمتطورة         الفعلية  

والشركات المستثمر  أو بسبب األوضاع العامة للسوق وقطاع نشاط الشركةالمقدرة  اإليرادات  على تحقيق   
 . والتغيرات النظامية واألوضاع اإلقتصادية العامةبها

 

يعتمد على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة، بعد األخذ في اإلعتبار العوامل المختلفة في             إن توزيع األرباح    
ـ                     اح حينها بما في ذلك الموقف المالي وربحية الشركة وهو ما قد يعني بأن الشركة قد ال تقوم بـدفع أرب

 .األسهم بصفة دائمة



 

٤ 

 

 االكتتاب  ـ٢
 

 أحقية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ١-٢
 

 لالكتتاب في أسهم حقوق أولوية يتم منح حق شراؤها اً سهم٣٢,٤٠٠,٠٠٠بموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح 
وفي حال إذا لم تتم   .عن طريق إصدار أسهم جديدة تاريخ األحقية للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة في 

 يتم توزيع حصص ،تغطية اإلكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية
األسهم غير المخصصة على حاملي األسهم المقيدين في سجالت الشركة الذين إكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة 

أما في حال وجود زيادة في اإلكتتاب عن الحد فسيتم رد .  والتناسبحقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة 
 .مبالغ االكتتاب الفائضة بعد التخصيص

 

تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل أسهم الشركة الجديدة في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم طلب                 
 . بعد إكتمال الطرحإلى السوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب

 

ـ ٢٩/٠٢/١٤٢٨وتنتهـي يـوم   م ١٠/٠٣/٢٠٠٧الموافق  ـه٢٠/٠٢/١٤٢٨تبدأ فترة االكتتاب يوم     هـ
 .م١٩/٠٣/٢٠٠٧ الموافق

 

 إجراءات االكتتاب ٢-٢
 

اء األسهم المطروحة عنـد إتمـامهم بشـكل         أثناء فترة االكتتاب تقبل طلبات االكتتاب من المكتتبين لشر        
إن أي طلب لشراء    .  البنوك المستلمة وفرها  تصحيح كافة اإلجراءات المطلوبة في نماذج االكتتاب التي س        

األسهم المطروحة لالكتتاب يقدم دون التقيد التام بالمتطلبات الواردة في نماذج االكتتاب سيتم رفضه دون               
يجب على كل مكتتب أن يدفع إجمالي مبلغ االكتتاب         .  ر أو غير ذلك   أي حق في التعويض عن أية أضرا      

لألسهم التي إكتتب فيها عند تقديم نماذج االكتتاب، ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هـو                 
يجب على كل مكتتب دفـع      .  ريال سعودي  ٢٠حاصل ضرب عدد أسهم االكتتاب التي تقدم بشرائها في          

 هذه النشرة عن طريق توجيه أوامـر        من) ح(في صفحة   البنوك المستلمة الوارد ذكرها     المبلغ إلى فروع    
بإجراء قيد على حسابه لدى البنوك المستلمة وذلك عن طريق خصم من الحساب أو شيك مصدق علـى                  

 .أحد البنوك المحلية مسجالً بإسم الشركة، بمجرد تقديم نموذج االكتتاب، فإنه ال يجوز سحبه أو تعديله
 

ـ ٠٦/٠٣/١٤٢٨سوف تنتهي عمليـة التخصـيص ورد الفـائض فـي موعـد أقصـاه                 الموافـق   ـه
 .م٢٥/٠٣/٢٠٠٧

 

 تفيدهم فيها بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم والمبالغ         اترسل البنوك المستلمة إشعارات للمكتتبين لديه     
لفائضة بالكامل دون إقتطاع أي رسوم أو حسم أي مبلغ          ، وسترد المبالغ ا    في الحساب  التي سيتم ردها لهم   

ويجب على المكتتبين اإلتصال بفروع البنوك      .  وذلك بتقييدها في حسابات المكتتبين لدى البنوك المستلمة       
 .المستلمة التي تم تقديم نماذج االكتتاب لها للحصول على أية معلومات إضافية

) تداول(إلكتروني عبر سجل األسهم في السوق المالية السعودية         سيتم تنفيذ التداول في األسهم على أساس        
بعد اإلنتهـاء مـن كافـة       ) تداول(ويتوقع أن يبدأ التداول في أسهم االكتتاب في السوق المالية السعودية            

 .اإلجراءات الرسمية
 



 

٥ 

 

  أسهم حقوق األولويةسعر ٣-٢
 

 .م مطروح لالكتتابريال سعودي لكل سه ٢٠ بمبلغ  أسهم حقوق األولويةحدد سعر
 

تم تحديد سعر البيع لكل سهم مطروح لالكتتاب بناءاً على الوضع السائد في السوق، باإلضافة إلى عـدة                  
عوامل أخرى من ضمنها المعلومات المالية المتعلقة بالشركة السعودية للصناعات المتطـورة وتوقعـات              

لطلب على أسهم الشركات المماثلة وتقييم أداء       نتائج األعمال الخاصة بها ومجال النشاط الذي تنافس فيه ا         
الشركة وإحتماالت وتوقيت اإليرادات المستقبلية للشركة وأساليب ومقاييس التقيـيم المختلفـة للشـركات            

 .األخرى التي تزاول أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة
 

 إستيفاء المكتتبين لشروط االكتتاب ٤-٢
 

لشروط وتسديد قيمة األسهم المطلوبة من قبل المساهمين المقيدين         بمجرد تقديم نموذج االكتتاب مستوفي ا     
 .لممارسة حق األولوية، يتم تخصيص وإصدار أسهم جديدةفي تاريخ األحقية 

 

 سياسة التخصيص ٥-٢
 

تـاريخ  لكل مكتتب من المساهمين المقيدين في سجالت الشركة في           كحد أدنى أسهم  ) ٣(سيخصص عدد   
 قسمعلى النحو الموضح في هذا ال(ط وإجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح ممن يستوفون شرواألحقية  

، وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً للمسـاهمين المقيـدين فـي                  )من النشرة 
ة تاريخ األحقي ، يتم توزيع األسهم المتبقية على المساهمين المقيدين في          تاريخ األحقية سجالت الشركة في    

 .وفق مبدأ النسبة والتناسبالذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهم 
 

 تعليمات وشروط االكتتاب ٦-٢
 

يجب أن يتم تقديم نماذج طلبات االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية أو دفتـر العائلـة أو                   
لطلب بالوكالة عن مكتتـب     وإجمالي مبلغ االكتتاب، وفي حالة تقديم ا      للمكتتب اإلعتباري   السجل التجاري   

يجب أن يكتب إسمه ويوقع على نموذج طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة االكتتاب سـارية                 
المفعول، ويقوم الموظف المسئول في البنوك المستلمة بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول إلـى      

 .المكتتب
 

سهم المحددة وإمتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب         ويقر كل مكتتب بموافقته على طلب االكتتاب في األ        
أسـهم حقـوق    االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد األسهم المطلوب االكتتاب بها مضروباً في سعر              

قد إمتلك ذلك العدد من األسـهم       تاريخ األحقية   ويعتبر كل مكتتب مقيد في      ).  ريال سعودي  ٢٠ (األولوية
 :كتتابه بها عند تحقق ما يليإالتي تمت الموافقة على 

 .تقديم المكتتب إلستمارة طلب االكتتاب للبنك المستلم .١
 .دفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم .٢
 .يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتبالذي تقديم البنوك المستلمة إشعار التخصيص  .٣



 

٦ 

 

األسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البنوك المستلمة خصماً من حساب المكتتـب ذو              يتم تسديد كامل قيمة     
ويحق للشركة أن تـرفض      . األحقية نفسه أو شيك مصدق على أحد البنوك المحلية مسجالً بإسم الشركة           

 الطلب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف شروط االكتتاب ويقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تـزد                 
 باإلضافة إلى اإلكتتاب من خالل فروع البنوك المستلمة خـالل           . هذه األسهم عن األسهم التي إكتتب بها      

فترة اإلكتتاب، يمكن اإلكتتاب كذلك من خالل اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللـي لـدى                 
 .البنوك المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات

 

 اإلقرارات
 

 :ديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يليبتعبئة وتق
 

 .الموافقة على إكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب )أ (
 .أنه قد إطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها )ب (
ر وبناءاً على ذلك تم إكتتابه      يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدا          )ج (

 .في األسهم المذكورة
عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشـر مـن جـراء                   )د (

إحتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات               
 .الكتتاب في حال إضافتها في النشرةجوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب با

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات فـي                   )هـ(
 .حالة تكرار طلب االكتتاب

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في              )و(
 .اإلصدارالطلب وفي نشرة 

 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنوك المستلمة )ز(
 

 مدير االكتتاب والبنوك المستلمة
 

من هذه النشرة الطرف المفوض بإستالم نمـاذج        ) ح(تمثل البنوك المستلمة الوارد إسماؤها في الصفحة        
سـهم وتحصـيل األمـوال       بتوزيع وجمع نماذج طلبات االكتتاب في األ       ونطلبات االكتتاب حيث سيقوم   

واإلشعار بالتخصيص النهائي لألسهم المطروحة لالكتتاب وإعادة المبالغ الفائضة من االكتتاب للمكتتبين            
 .بعد إقفال االكتتاب

 

 )تداول( السوق المالية السعودية
 

م ١٩٩٦ففى عام   . راق المالية إلكترونياً  م كبديل لنظام حفظ بيانات األو     ٢٠٠١تداول فى عام    نظام  تأسس  
تجاوز الحجـم السـوقي لألسـهم       وقد  . بدأ تطبيق نظام التعامل اإللكتروني الكامل على األسهم السعودية        

، كما بلـغ عـدد      م٢٠٠٦ أكتوبر   ٩ فى   يريال سعود  تريليون   ١,٧المتداولة في سوق األسهم السعودي      
 .يخه حتى تار شركة٨٢الشركات المسجلة فى تداول 

 

/ وتتم عملية بيع وشراء األسهم فى تداول من خالل نظام متكامل يشمل العملية بأكملها بدءاً من أمر البيع     
هــ الموافـق   ٢٥/٩/١٤٢٧وحتـى  م  ٢٠٠١فـي    منذ تأسيس نظام تداول      . الشراء إلى أن تتم التسوية    

ل األيام من السبت خاليجرى التعامل  م ـ وبإستثناء دوام شهر رمضان المبارك ـ كان  ١٨/١٠/٢٠٠٦
 على األسهم بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، ثم من الساعة               وحتى األربعاء 

     وبعد انتهاء التعامل يمكن إدخال األوامر أو تعديلها أو           .الرابعة والنصف وحتى السادسة والنصف مساء 
النظام ال يعمل بين الثامنة مساءاً والثامنة       (الثامنة صباحاً   ومن الساعة   . إلغائها حتى الساعة الثامنة مساءاً    

يبدأ ) التى تبدأ فى العاشرة صباحاً(وبالنسبة لمرحلة الفتح . ، يمكن قبول أوامر واستفسارات جديدة)صباحاً
فقاً لقواعـد التوفيـق بـين       النظام إجراءات الفتح؛ حيث يحدد أسعار الفتح، واألوامر التى سيتم تنفيذها و           

 .ألوامرا



 

٧ 

 
واحدة من  التداول   فترة   أصبحت ،م٢٠٠٦ اكتوبر عام    ٢٨هـ الموافق   ١٤٢٧ شوال ٦إعتباراً من تاريخ    و

ربعـاء  حتى األ ومن السبت   وذلك لأليام   ظهراً  ف  الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثالثة والنص       
 .من كل أسبوع

 

فكل أمر سليم يتم قبوله وإدخالـه وفقـا       . بين األوامر وتتم عمليات البيع والشراء من خالل التوفيق اآللى         
األوامر التى يطلب صـاحبها التنفيـذ   (وبصفة عامة، يتم تنفيذ أوامر سعر السوق أوالً      . لمستوى األسعار 

األوامر التي يطلب صاحبها التنفيذ فى حدود نطاق        (، يليها أوامر السعر المحدد      )بأفضل سعر فى السوق   
 .ه إذا تم إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها حسب وقت إدخالها، شريطة أن) محدديسعر

 

قوم تداول بنشر مجموعة شاملة من البيانات عن طريق العديد من القنوات، منها على وجـه التحديـد                  تو
 وتوفر وصلة التداول اإللكترونية    لتداول اإللكترونية للمعلومات  موقع تداول على شبكة اإلنترنت ووصلة ا      

 بيانات عن العمليات التى تجرى فى التداول وقت - مثل وكالة رويترز-للجهات المعنية بنشر المعلومات   
 .حدوثها

 

 . ات بصورة فورية، مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرةي العمليةتم تسوتوعادة ما 
 

مة عن طريق تداول لضمان نشرها فـوراً        وعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الها       
تولى تداول مسؤولية اإلشراف والمراقبة على السوق بصفة المسؤول عن تنظيم العمل فـي              ت  .للجمهور

 .هذا السوق، حيث يضمن بذلك عدالة عمليات البيع والشراء وإنضباط السوق



 

٨ 

 

 سياسة توزيع األرباح  ـ٣
 

مين سيكون وفقاً لتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخـذ فـي            إن قرار دفع أي أرباح نقدية إلى المساه       
اإلعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتعهدات التي تقيـد توزيـع                 
أرباح األسهم وفقاً لإلتفاقيات المبرمة مع الشركة ونتائج العمليات والحاجة الحالية والمتوقعة للنقد وخطط              

 .شركة للتوسعال
 

 توزيع األرباح
 

يعتمد قرار توزيع األرباح على المساهمين على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة، وتوزع أربـاح الشـركة                
 :الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي

 

 .تجنب الزكاة .١
 نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هـذا         من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي    % ١٠يجنب   .٢

 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال
 .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .٣
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين           % ٥يخصص بعد ما تقدم      .٤

 .إضافية في األرباحكحصة 
 



 

٩ 

 

 الـشـركـة  ـ٤
 

 مـقـدمـة ١-٤
 

مدينة الرياض وقد تم قيـدها      في  تأسست الشركة السعودية للصناعات المتطورة شركة مساهمة سعودية         
بمدينة الرياض برأس مـال     ) هـ٢٤/٥/١٤٠٨(وتاريخ  ) ١٠١٠٠٦٨٣٢١(بموجب السجل التجاري رقم     

 ريـاالت   ١٠ سهماً القيمة اإلسمية لكل سهم       ١٠,٨٠٠,٠٠٠لى   ماليين ريال سعودي، مقسمة إ     ١٠٨قدره  
 .سعودية وتم االكتتاب في أسهم الشركة بالكامل

 

م ١١/٣/٢٠٠٦ الموافـق    ـه١١/٢/١٤٢٧وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ          
ذلـك بإصـدار    مليون ريال سعودي و٤٣٢ ماليين ريال سعودي إلى   ١٠٨بزيادة رأس مال الشركة من      

في تاريخ األحقيـة    وسوف تنحصر زيادة رأس المال على مساهمي الشركة         سهماً إضافياً    ٣٢,٤٠٠,٠٠٠
 .بعد إقرار ذلك من الجمعية العمومية للمساهمين

 

للمملكـة العربيـة    الصناعية المتقدمة   وفقاً للسجل التجاري في نقل التقنية       ويشتمل نشاط الشركة الرئيسي     
 .خرىإلضافة الى المشاريع الصناعية األ المشاركة في برنامج التوازن االقتصادي بامن خاللالسعودية 

 

الخطوات التي تمـت    إلى  ،  جانبتحرير االقتصاد وفتحه للمستثمرين األ    ومن هذا المنطلق وباإلشارة إلى      
نشطة لتنمية قطـاع    الو خطط المرسومة  الى ال  إضافةصة بعض القطاعات الحكومية المهمة،      ختجاه خص بإ

 تطبيـق    السعودية للصناعات المتطورة    الشركة إدارة  مجلس  قرر ،الصناعة في المملكة العربية السعودية    
المضي قـدماً فـي إسـتثماراتها       عن طريق زيادة رأس مال الشركة بغرض        ذلك  وير  ياستراتيجيات التغ 

 .الجديدة
 

 وصف ألنشطة الشركة ٢-٤
 

قل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة العربية السعودية من        في ن ل التجاري   يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسج    
 .المشاريع الصناعية األخرىباإلضافة إلى خالل المشاركة في برنامج التوازن اإلقتصادي 

 

 :حددت األغراض التشغيلية للشركة وفقاً لنظامها األساسي فيما يلي
 

لعربية السعودية بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة        نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة ا      .١
 .وذلك من خالل المشاركة في برنامج التوازن اإلقتصادي والمشاريع الصناعية األخرى

المساهمة في توسيع القاعدة التصديرية للمملكة عن طريق تصدير منتجات المملكة المصنعة إلـى               .٢
 .الدول األخرى

خل الوطني عن طريق تطوير الصناعات الكبيرة باإلسـتفادة مـن           المساهمة في تنويع مصادر الد     .٣
 .المزايا النسبية التي تتوفر في المملكة

تحقيق درجة أعلى من اإلكتفاء الذاتي والمساهمة في رفع درجة اإلستقاللية اإلقتصادية في مجاالت               .٤
 .اإلستهالك واإلنتاج والخدمات الصناعية الفنية

رسيخ وتطوير اإلمكانيات الذاتية للمملكة العربية السعودية وتحقيـق         المساهمة في أبراز وتأكيد وت     .٥
التكامل بين القطاعات اإلنتاجية وسعودتها والعمل على تخفيض درجـة إعتمادهـا علـى قطـاع                

 .اإلستيراد
 .تقوية التعاون الصناعي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية بصفة عامة .٦



 

١٠ 

 
لعائدات الممكنة على الموارد اإلقتصادية التي تستثمرها بحيث تساهم فـي تحقيـق             تحقيق أقصى ا   .٧

 .تنمية إيجابية للدخل القومي وعائد مجز على رؤوس األموال المستثمرة
إنشاء الصناعات المتقدمة في مجالت الصناعات اإللكترونية والصناعات الهندسـية والميكانيكيـة             .٨

الخدمات الفنية واإلستشارية لهذه الصـناعات لتأكيـد نجاحهـا          والصناعات المكملة وتقديم الدعم و    
 .وضمان إستمرار تطورها التقني

 .تأسيس الشركات بمختلف أشكالها لتنفيذ مشاريعها الصناعية أو المساعدة في تنفيذها أو إدارتها .٩
ني إدارة المصانع وتطوير القدرات الذاتية على اإلدارة الصناعية لخدمة القطاع الصـناعي الـوط              .١٠

 .بصفة عامة
 .إكتساب التقنية الصناعية عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع مالكها أو مطوريها .١١
إنشاء مشاريع تطوير القدرة على الصيانة الصناعية والفحص الصناعي لخدمة مشـاريع الشـركة               .١٢

 .الصناعية والمشاريع الصناعية في المنطقة العربية
 .جزاء واآلآلت والمعدات الرأسماليةتطوير صناعات إنتاج قطع الغيار واأل .١٣
تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطـوير                .١٤

 .وتشجيع مواهب اإلبتكار واإلختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة
لمحليـة األخـرى باإلشـتراك      إقامة الصناعات المكملة أفقياً أو رأسياً لصناعتها أو للصـناعات ا           .١٥

 .والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها
 .تطوير مصادر المواد الخام المحلية بفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة .١٦
 األسـواق   التعاون مع القطاع التجاري المحلي والعمل على تلبية متطلباته وتدعيم نشاطه لخدمـة             .١٧

 .المحلية وإكتساب األسواق الخارجية
تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينهـا             .١٨

والمعارض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج إلـى إسـتعمالها فـي التصـنيع                 
 والتخزين والعرض والبيع واإلستيراد والتصدير



 

١١ 

 

  ونقاط القوةسية للشركةالمميزات التناف ٣-٤
 

 .للسنوات الخمسة القادمةة يتيجا خطة إستريتبناها مجلس اإلدارة الجديد من خاللأفكار متطورة  . ١
 . في قطاع البتروكيماويات تؤدي إلى تدعيم قوة الشركةفرص إستثمارية مع شركات رائدة . ٢
ل تطوير مشاريع مشتركة فـي       من مساهمات الشركة في الشركات المستثمر بها من خال         اإلستفادة . ٣

 .مجاالت الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والخدمات الصناعية المساندة
 ،اإلستفادة من إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومزايا إنفتاح األسواق . ٤
 .اإلستفادة من األوضاع اإلقتصادية الجيدة للمملكة وتوفر السيولة في صناديق اإلقراض . ٥

 

 المستقبليةسالة الشركة ورؤيتها ر ٤-٤
 

الصـناعية  العمل على تكوين شركة ناجحة تعمل فـي األنشـطة االسـتثمارية             تتمثل رسالة الشركة في     
 .فضل معدل عائد على االستثمار للمساهمينأالمختلفة، لها القدرة على تحقيق 

 

لى منشأة ذات كفاءة وربحية،     إرة  ركة السعودية للصناعات المتطو   تحويل الش وتتمثل رؤيتها المستقبلية في     
متكاملة ومتنوعة، قادرة على التنافس بنجاح وفقا للمعايير المعمول بها في المنطقة، وبما يؤهلها أن تكون                

ويشمل ذلك التركيز على قطاع البتروكيماويـات        دول مجلس التعاون الخليجي      شركة رائدة على مستوى   
المساندة لهذا القطاع وزيادة مقدرة الشركة على التنافس بنجاح         األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات     
 .مما يمكنها من تعظيم عوائدها في المستقبل

 

 فلسفة اإلدارة ٥-٤
 

 :تحاول إدارة الشركة التوصل الى
 

نقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة الى المملكة العربية السعودية، من خالل المشاركة فـي بـرامج          •
 .خرىصادي والمشاريع الصناعية األاالقتالتوازن 

 .تهيئة الفرص الوظيفية للكوادر السعودية المؤهلة وتطوير قدراتهم من خالل البرامج التدريبية •
 .على رأس المال المستثمرممكن تحقيق أعلى عائد  •
 .دارة مثل هذه المشاريعإو ألمساعدة على تنفيذ او أات مختلفة لتنفيذ مشاريع صناعية تأسيس شرك •
 .بها طويلة األجل مع الشركات المستثمروير عالقات تط •



 

١٢ 

 
 
 

  والسعودةالهيكل التنظيميالموظفين و ٦-٤
 

نظراً ألن الشركة تقوم باإلستثمار في رؤوس أموال شركات أخرى بنسب ملكية مختلفة، فإنه ليس لـدى                 
 ٤ودية للصـناعات المتطـورة      الشركة عدد كبير من الموظفين حيث يبلغ عدد العاملين في الشركة السع           

موظفين ويتضمن ذلك المدير العام والمدير المالي والذي يقـوم بوظيفـة الشـؤون اإلداريـة وشـؤون                  
 .المساهمين إضافة إلى كل من سكرتير إداري ومحلل نظم

 
 :يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
خالد بن صالح الشثري

المدير العام
طارق الريس. د

اللجنة التنفيذية
عبدالعزيز بن عبد اهللا الدعيلج   −
  عبداهللا بن عبد العزيز آل الشيخ−
  منصور بن موسى اليحيان     −
طارق بن عبد الرحمن الريس/  د−

المدير المالي
مهند األشقر

محلل نظم
كوجانوجن شنكرن

السكرتارية
أمين أحمد جوهر

العضو المنتدب
عبد العزيز بن عبد اهللا الدعيلج

لجنة المراجعة
صالح بن ناصر الجاسر  −
 عبد اهللا بن محمد الحجاج−
 سعد بن صالح السبتي    −

 سلطان بن محمد الشهيل−
 صالح بن ناصر الجاسر−
 عبد العزيز بن عبد اهللا الدعيلج−
 عبد العزيز بن محمد النملة−
 عبد اهللا بن عبد العزيز آل الشيخ−
 عبد اهللا بن محمد الحجاج−
 فهد بن فيصل المعمر−
 منصور بن موسى اليحيان−



 

١٣ 

 

 ركةإستثمارات الش ٧-٤
 

 )إبن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية  .١
 

   نبذة مختصرة١.١
 

 ويبلغ رأس مالهـا   كشركة ذات مسؤولية محدودة     ) م١٩٩٣(هـ  ١٤١٣ رمضان   ٢٢تأسست الشركة في    
هـ ١٤١٦ رجب   ٢٠ ريال سعودي ومن ثم تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة في             ٣,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠

 ).م١٩٩٥(
تطوير وإنشاء وتشغيل مصانع البوليستر والعطريات وحمض التيريفثاليك المنقى         تأسست الشركة بغرض    

تبلغ مساهمة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في رأس مال شـركة           .  وذلك بمدينة ينبع الصناعية   
بدأت الشركة التشغيل التجـاري للمرحلـة   .   ريال سعودي٥٣,١٦٠,٠٠٠أي ما يعادل    % ١,٥إبن رشد   
 .م٢٠٠٠م والمرحلتين الثانية والثالثة في عام ١٩٩٧ األولى عام

 
 :م٣٠/٩/٢٠٠٦كما في   المســاهمين ١.٢

 

 ) سعوديألف ريال(المبلغ  النسبة إســم المساهم
 ١,٧٣٧,١٧٧ %٤٨,٩٣  سابك–الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 ٣١٤,٥٣٠ %٨,٨٦ شركة األسمدة العربية السعودية
 ٣٥٥,٠٠٠ %١٠ ناعات الدوائيةالشركة السعودية للص
 ٧٣,٨١٠ %٢,٠٨ شركة التصنيع الوطنية

 ١٣٢,٩٠٠ %٣,٧٤ الشركة السعودية للتنمية الصناعية
 ٦٦,٤٥٠ %١,٨٧ الشركة العربية للتنمية الصناعية
 ٧٦,٦٥٥ %٢,١٦ الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع

 ٥٣,١٦٠ %١,٥ الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 ٩,٥٩٥ %٠,٢٧ للجينشركة ا

 ١٤٦,٩٣٦ %٤,١٤ المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 ٤,٩٦٧ %٠,١٤ شركة المدينة لإلستثمارات الصناعية 
 ٢٤,٨٣٤ %٠,٧٠ شركة تطوير الصناعات السعودية
 ٥٨,٧٧٤ %١,٦٦ الشركة الوطنية للغازات الصناعية

 ٣٥,٥٠٠ %١,٠٠ حساء للتنميةشركة األ
 ٢٩٣,٨٧١ %٨,٢٨  لإلستثمارات البتروليةالشركة العربية

 ١٦٥,٨٤١ %٤,٦٧ مؤسسة الخليج لإلستثمار
 ٣,٥٥٠,٠٠٠ %١٠٠ المجمـــوع

 



 

١٤ 

 
 : م٣٠/٩/٢٠٠٦ كما في   أعضاء مجلس اإلدارة١.٣

 

 الجهة التي يمثلها         
 سـابك   رئيس المجلس–عبد اهللا بن عبد العزيز العبد القادر / الدكتور 
 سـابك     هاد بن عبد العزيز الرشيدج/ األستاذ 
 المتطورة      منصو بن موسى اليحيان/ األستاذ 
 سـابك      دهش بن معتق الرشيدي/ األستاذ 
 سـافكو      أحمد بن محمد الجبـر/ األستاذ 
 سـابك     عبد اهللا بن سـعد الربيعة/ ذ األستا

 سـابك      خالـد بن محمد السـالم/ األستاذ 
 الخليج لإلستثمار      فؤاد بن عبد الرحيم أكبر/ اذ األست

 أبيكورب     عبد العزيز بن سليمان العيدي/ األستاذ 
 
  إبن رشد–  معلومات مالية عن الشركة العربية لأللياف الصناعية ١.٤

 

 :م٢٠٠٣العام المالــي 
 

 . سعودي مليون ريال٤٥٦م ٢٠٠٣بلغ صافي الخسائر للعام  −
م أي  ٢٠٠٢لعام  ريال سعودي    مليون   ٩٤٥مقابل  سعودي   مليون ريال    ١,٢٦٩عقود   ال اتبلغت إيراد  −

 %.٣٤قدرها حوالي بزيادة 
لعام سعودي   مليون ريال    ٢,٣٣١مقابل  سعودي   مليون ريال    ١,٨٧٥بلغ مجموع حقوق المساهمين      −

 .م٢٠٠٢
عـام  لسـعودي    مليون ريـال     ٨,١٥٩مقابل  سعودي   مليون ريال    ٧,٥٩٩بلغ إجمالي الموجودات     −

 .م٢٠٠٢
 مليون ريال   ٣,٨٠٣رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل           بلغ   −

 .م٢٠٠٢لعام سعودي  مليون ريال ٣,٨٣٨مقابل سعودي 
 

 : م ٢٠٠٤العام المالــي 
 

م أي ٢٠٠٣لعـام  ريال سـعودي   مليون ١,٢٦٩مقابل سعودي  مليون ريال ٢,٠١٤بلغت المبيعات   −
 .%٥٩رها حوالي قدبزيادة 

سـعودي   مليون ريال  ٤٥٦مقابل خسائر   سعودي   مليون ريال    ٤,٣م  ٢٠٠٤بلغ صافي األرباح لعام      −
 .م٢٠٠٣لعام 

لعام سعودي   مليون ريال    ١,٨٧٥مقابل  سعودي   مليون ريال    ١,٨٧٩بلغ مجموع حقوق المساهمين      −
 .م٢٠٠٣

لعـام  سـعودي  يـون ريـال    مل٧,٥٩٩مقابل سعودي  مليون ريال ٧,٧٧٢بلغ إجمالي الموجودات   −
 .م٢٠٠٣

لم يتغير رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل بحيث بقي كمـا                 −
 .سعودي مليون ريال ٣,٨٠٣ م أي٢٠٠٣ في العام هو



 

١٥ 

 
 :م٢٠٠٥العام المالــي 

 

 .م٢٠٠٤م لعاسعودي  مليون ريال ٤,٣مقابل أرباح سعودي  مليون ريال ٣٨٣,٥بلغ صافي الخسائر −
م، ولكن  ٢٠٠٤لعام  ريال سعودي    مليون   ٢,٠١٤مقابل  سعودي   مليون ريال    ٢,١٢٨بلغت المبيعات    −

 مليون ريال   ١,٧٧٨حيث بلغت   سعودي   مليون ريال    ٢,٢٤٢ إلى   ٢٠٠٥زادت تكلفة المبيعات لعام     
 .م٢٠٠٤لعام سعودي 

 مليـون ريـال     ١,٨٧٩ سعودي مقابل  مليون ريال    ١,٤٩٦إنخفض مجموع حقوق المساهمين إلى       −
 .م٢٠٠٤لعام سعودي 

لعـام  سـعودي    مليون ريـال     ٧,٧٧٢مقابل  سعودي   مليون ريال    ٧,٧٧٥بلغ إجمالي الموجودات     −
 .م٢٠٠٤

 مليون ريال   ٤,٥٠٤بلغ رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل             −
 مليون ريال   ٣,٨٠٣ والبالغ   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي عن رصيد عام        ٧٠١سعودي بإرتفاع قدره    

 .سعودي
 

قامت شركة إبن رشد بعدد من الخطوات إليقاف الخسائر ومنها إيقاف خطوط إنتاج البوليستر والتوسـع                
في منتجات حبيبات البوليستر الخاص بعبوات المياه والمشروبات الغازية باإلضافة إلى أن الشـركة قـد                

طبيعي للتوسع فـي إنتـاج البتروكيماويـات األساسـية          تقدمت للجهات الرسمية للحصول على الغاز ال      
 .واإلستفادة من األصول والخدمات الغير مستغلة حالياً

 

 شركة السالم للطائرات .٢
 

   نبذة مختصرة٢.١
 

ريال سعودي تحت مظلة برنامج     مليون   ١١٥ كشركة مساهمة برأس مال      م ١٩٨٨تأسست الشركة عام    
 .ة الدفاع والطيرانالتوازن اإلقتصادي التابع لمقام وزار

 
 . مليون ريال سعودي١٦٢ بزيادة رأس المال إلى م١٩٩٠ أكتوبر ٢١قامت الشركة بتاريخ 

 
تأسست الشركة للمساعدة في توفير اإلكتفاء الذاتي في مجال صيانة وتعديل الطائرات من خـالل نقـل                 

ة مساهمة المتطورة في رأس مال      تبلغ نسب .  التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية بالمملكة العربية السعودية      
 . ريال سعودي١٦,٢٠٠,٠٠٠أي ما يعادل % ١٠شركة السالم لصيانة الطائرات 

 

 : م٣٠/٩/٢٠٠٦كما في   ملكيـة الشركة ٢.٢
 

 بالريال السعودي  نسبة المشاركة     سم الشريكإ
  ٨١,٠٠٠,٠٠٠   %٥٠   شركة بي آي تي جي المحدودة
  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠   %٢٥   ديةالخطوط الجوية العربية السعو

  ١٦,٢٠٠,٠٠٠   %١٠    مؤسسة الخليج لإلستثمار
  ١٦,٢٠٠,٠٠٠   %١٠  الشركة السعودية للصناعات المتطورة

  ٨,١٠٠,٠٠٠   %٥    شركة التصنيع الوطنية
 ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠   %١٠٠     المجمــوع



 

١٦ 

 

 : م٣٠/٩/٢٠٠٦كما في   أعضاء مجلس اإلدارة ٢.٣
 

٢٠٠٥ 
 بي آي تي جي عود، رئيس مجلس اإلدارة باإلنابةفيصل بن فرحان آل س / سمو األمير

 بي آي تي جي       محمد المسلم/ الشيخ 
 بي آي تي جي      ستوقرن. توتجورن ب/ السيد 
 بي آي تي جي       يفسد نفيرنو/ السيد 

 الخطوط السعودية       علي ملعاط/ األستاذ 
 لخطوط السعوديةا       محمد الغواني/ األستاذ 
 المتطورة      عبد العزيز الدعيلج/ األستاذ 

 المتطورة     عبد اهللا بن عبد العزيز آل الشيخ/ ألستاذ ا
 الخليج لإلستثمار       وليد البريكان/ األستاذ 
 التصنيع الوطنية       مؤيد القرطاس/ األستاذ 

 

 

 دة  معلومات مالية عن شركة السالم للطائرات المحدو٢.٤
 

 : م٢٠٠٣العام المالــي 
 

 مليـون ريـال     ٥٨مقابل  سعودي   مليون ريال    ٤٨م حوالي   ٢٠٠٣الربح الصافي السنوي لعام     بلغ   −
 .م٢٠٠٢لعام سعودي 

 .م٢٠٠٢لعام ريال سعودي  مليون ٦٥٢مقابل سعودي  مليون ريال ٦٣٦بلغ إيراد العقود  −
لعـام  سـعودي    مليـون ريـال      ١٥١مقابل  سعودي   مليون ريال    ١٩٧بلغ مجموع حقوق الشركاء      −

 .م٢٠٠٢
 .م٢٠٠٢لعام سعودي  مليون ريال ٦٤٥مقابل سعودي  مليون ريال ٦٥٣بلغ إجمالي الموجودات  −
 .م٢٠٠٣تم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل بالكامل مع نهاية عام  −
 مليـون ريـال     ٣٢٢رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل           بلغ   −

 .م٢٠٠٢لعام سعودي  مليون ريال ٣٧٨مقابل ي سعود
 

 :م٢٠٠٤العام المالــي 
 

سـعودي   مليون ريـال     ٤٨مقابل  سعودي   مليون ريال    ٥٧ م٢٠٠٤الربح الصافي السنوي لعام     بلغ   −
 .م٢٠٠٣لعام 

 .م٢٠٠٣لعام ريال سعودي  مليون ٦٣٦مقابل سعودي  مليون ريال ٦٣٧بلغ إيراد العقود  −
لعـام  سـعودي    مليـون ريـال      ١٩٧مقابل  سعودي   مليون ريال    ٢٤٥ء  بلغ مجموع حقوق الشركا    −

 .م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٣لعام سعودي  مليون ريال ٦٥٣مقابل سعودي  مليون ريال ٥٩٢بلغ إجمالي الموجودات  −
 مليـون ريـال     ١٩٥رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل           بلغ   −

 .م٢٠٠٣لعام  سعودي مليون ريال ٣٢٢مقابل سعودي 



 

١٧ 

 

 : م ٢٠٠٥العام المالــي 
 

لعام سعودي  مليون ريال ٥٧مقابل سعودي  مليون ريال ٦٥ م٢٠٠٥الربح الصافي السنوي لعام بلغ  −
 .م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٤لعام ريال سعودي  مليون ٦٣٧مقابل سعودي  مليون ريال ٦٤١بلغ إيراد العقود  −
لعـام  سـعودي    مليـون ريـال      ٢٤٥ابل  مقسعودي   مليون ريال    ٣٠٢بلغ مجموع حقوق الشركاء      −

 .م٢٠٠٤
 .م٢٠٠٤لعام سعودي  مليون ريال ٥٩٢مقابل سعودي  مليون ريال ٦٦٨بلغ إجمالي الموجودات  −
 مليـون ريـال     ١٢٣رصيد القروض طويلة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل           بلغ   −

 .م٢٠٠٤لعام سعودي  مليون ريال ١٩٥مقابل سعودي 
 
 ر الشركة المتطورة في شركة السالم للطائرات المحدودة  إستثما٢.٥

 

 : سعودي وكان الشركاء كما يلي مليون ريال١١٥  الشركة عند التأسيسرأس مالبلغ ) ١(
 

 بالريال السعودي  نسبة المشاركة      
 ٥٧,٥٠٠,٠٠٠   %٥٠   شركة بي آي تي جي المحدودة

 ٢٨,٧٥٠,٠٠٠   %٢٥   الخطوط الجوية العربية السعودية
 ١١,٥٠٠,٠٠٠   %١٠    مؤسسة الخليج لإلستثمار
 ١١,٥٠٠,٠٠٠   %١٠    شركة التصنيع الوطنية

 ٥,٧٥٠,٠٠٠   %٥  الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   %١٠٠    المجمــوع 

 
ـ  ريال سعودي  مليون  ١٦٢ رأس المال إلى     ، تمت زيادة  ١٩٩٠ أكتوبر   ٢١بتاريخ  ) ٢( ركة وقامـت الش

من شركة التصنيع الوطنية ليصبح توزيع الحصص بين الشركاء كما          % ٥المتطورة بشراء ما نسبته     
 : يلي 

 

 : الشــركاء
 بالريال السعودي  نسبة المشاركة      

 ٨١,٠٠٠,٠٠٠   %٥٠   شركة بي آي تي جي المحدودة
 ٤٠,٥٠٠,٠٠٠   %٢٥   الخطوط الجوية العربية السعودية

 ١٦,٢٠٠,٠٠٠   %١٠    ستثمارمؤسسة الخليج لإل
 ١٦,٢٠٠,٠٠٠   %١٠  الشركة السعودية للصناعات المتطورة

  ٨,١٠٠,٠٠٠   %٥    شركة التصنيع الوطنية
 ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠   %١٠٠    المجمــوع 

 
يضـاف    ريال سعودي   مليون ١٦,٢أي مبلغاً قدره     من رأس المال  % ١٠المتطورة  حصة الشركة   تبلغ  
 ويمثل  ، مليون ريال سعودي   ١٦,٩٤بلغ  أي بإجمالي قيمة إستثمار     سعودي  يال   ر ٧٤٠,٠٠٠ مبلغ   لها

 .)شركة التصنيع الوطنية(من حصص أحد الشركاء % ٥ ليف مرسملة مقابل شراءتكا مبلغ اإلضافة



 

١٨ 

 
 الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة .٣

 

   نبذة مختصرة٣.١
 

 ريال سعودي كشركة ذات مسؤولية محدودة       ١٥,٠٠٠,٠٠٠ برأس مال بلغ     م ١٩٩٥تأسست الشركة عام    
 ، مليون ريال سعودي كما سيتم توضيحه أدناه       ٤٥ مليون ريال سعودي ومن ثم إلى        ٣٠وتمت زيادته إلى    

يلعب .  بغرض إنتاج ملح ذو جودة عالية تماشياً مع المواصفات والمقاييس التسعيرية لتلبية الطلب المحلي
يجياً في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وذلك من خالل تلبية           موقع محطة التكرير دوراً إسترات    

تهدف الشركة إلى استغالل الملح الخام المتوفر بكميات هائلـة ونوعيـة            .  متطلبات العمالء في المنطقة   
متميزة من حيث النقاوة وذلك بتكريره مستخدمة بذلك أحدث الوسائل التقنية في هـذا الغـرض وذلـك                  

ج العديد من المشتقات التي تدخل كمواد أولية في صناعة البتروكيماويات وفي صناعة المنظفات              إلستخرا
  تبلـغ    .والبالستيك واألدوية واألطعمة واألعالف والمطاط والمالبس والزجاج والجلود ومعالجة الميـاه          

أي ما  % ١١,١٨ نسبة مساهمة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في الشركة الخليجية لصناعة الملح          
 .م٢٠٠٢بدأت الشركة مرحلة التشغيل التجاري خالل العام .   ريال سعودي٥,٠٣٢,٠٠٠يعادل 

 

 :  رأس المال٣.٢
 

 مليـون ريـال     ١٥يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل طبقاً لعقد التأسـيس              .١
 . ريال١,٠٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٥,٠٠٠مقسمة إلى سعودي 

 مليون ريـال    ١٥س المال بمبلغ    م على زيادة رأ   ١١/٦/١٩٩٦كاء في إجتماعهم بتاريخ     وافق الشر  .٢
 . آنذاك مليون ريال سعودي٣٠ ليصبح رأس المال وتم سدادها بالكامل

 مليون ريـال،    ١٥ زيادة ثانية لرأس المال بمبلغ       م٣٠/٤/٢٠٠٠قرر الشركاء في إجتماعهم بتاريخ       .٣
شركة المتطورة سددت حصتها مـن هـذه الزيـادة بملبـغ            ال(  مليون ريال    ٨,٩٢٥سدد منها فقط    

 ).م١/٦/٢٠٠٠ ريال بتاريخ ٦٠٠,٠٠٠
 ريال ٦,٠٧٥,٠٠٠من قبل بعض الشركاء بقيمة     أعاله  ) ٣(تم إستكمال الزيادة المشار إليها في البند         .٤

 .م٣٠/٩/٢٠٠٦ مليون ريال كما في ٤٥ليصبح رأس المال المدفوع 
اإلجراءات الرسمية لتعديل عقد التأسيس وتعديل السجل التجـاري         جاري حالياً العمل على إستكمال       .٥

 .من قبل الشركة
 

 :م٣٠/٩/٢٠٠٦كما في   أعضــاء مجلس المديرين ٣.٣
 

  رئيس مجلس المديرين–عبد العزيز بن عبد الهادي القحطاني / األستاذ 
 

  نائب رئيس مجلس المديرين–خالد بن محمد السعد البواردي / األستاذ 
 

 عثمان بن بدر محمد العبد الجبار/ تاذ األس
 

 سـعد بن عبد اللطيف العيسى/ األستاذ 
 

 بـدر بن عبد اهللا السويدان/ األستاذ 
 

 عمر بن محمد حمـد الجبر/ األستاذ 
 

 يوسف بن أحمد راشد الدوسري/ األستاذ 



 

١٩ 

 
 الشركاء في الشركة  ٣.٤

 

 .م٢٠٠٦تمبر  سب٣٠ شريكاً كما في ٣٢بلغ عدد الشركاء في الشركة 
 

 :فيما يلي قائمة بأسماء الشركاء الرئيسيين في الشركة
 

 %النسبة  مبلغ الحصص عدد الحصص إســــم الـشــريـك
 %٨,٥ ٣,٨٢٥,٠٠٠ ٣,٨٢٥ عبد العزيز بن عبد الهادي عبد اهللا الجضعي القحطاني

 %٨,٠٩ ٣,٦٤٢,٠٠٠ ٣,٦٤٢ شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي
 %٦,٥ ٢,٩٢٥,٠٠٠ ٢,٩٢٥ عة عبد اللطيف العيسى المحدودةشركة مجمو

 %١١,١٨ ٥,٠٣٢,٠٠٠ ٥,٠٣٢ الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 %٣,٠٨ ١,٣٨٧,٠٠٠ ١,٣٨٧ علوي بن جميل محمد الصائغ

 %٤,٠٩ ١,٨٤١,٠٠٠ ١,٨٤١ شركة يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري وإخوانه
 %٣,٨٤ ١,٧٢٦,٠٠٠ ١,٧٢٦ اجحيعبد اهللا بن سليمان عبد العزيز الر

 %٥,٥٩ ٢,٥١٥,٠٠٠ ٢,٥١٥ عبد الكريم بن عبد العزيز عبد اهللا الخريجي
 %٤,٦٢ ٢,٠٨١,٠٠٠ ٢,٠٨١ شركة السمح للتجارة المحدودة

 %٤ ١,٨٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠ شركة صالح وعبد العزيز أبا حسين
 ٤٠,٥١ ١٨,٢٢٦,٠٠٠ ١٨,٢٢٦ آخرونشركاء 

 %١٠٠ ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ اإلجــمــالـي
 

 معلومات مالية عن الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة  ٣.٥
 

 :م٢٠٠٣
 

 جدولة إلتزامات الشركة المالية     تتم.  الصعوبات التي كانت تعيق اإلنتاج    تمكنت الشركة من التغلب على      
 .المستقبليةبما يتمشى مع السيولة المتوفرة والالزمة للوفاء بالمستحقات السابقة واإللتزامات 

 

 . ريال٥٣١,٢٦٨حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 
 

فقد تم تجميع كل التكـاليف       ريال سعودي      ٢٤,٤٠٣,٠٩١والبالغة  أما بالنسبة لمصاريف ما قبل التشغيل       
والمصروفات خالل تلك الفترة ناقصاً إيراد العموالت البنكية وعائد اإلستثمار واإليرادات األخـرى فـي               

 .سنوياً% ٥ على مدى عشرين عاماً بواقع ما قبل التأسيس ويتم إطفاؤها حساب مصاريف
 .م٣١/١٢/٢٠٠٣ مليون ريال سعودي كما في ٤٠ مجموع حقوق الشركاءبلغ  −

 
 :م٢٠٠٤

 

م ٢٠٠٣تاج العـام    إجمالي إنتاج سنوي مقارب إلن    على  م المحافظة   ٢٠٠٤إستطاعت الشركة خالل العام     
 .من إجمالي الطاقة اإلنتاجية% ٩٢ والذي يصل إلى  طن٣٠,٠٠٠بحدود 

 

سـعودي  ريال  مليون   ١,٢مقابل  سعودي  ريال  مليون   ٣,٦م إلى   ٢٠٠٤إرتفع المخزون السلعي في عام      
 .م، وذلك بسبب عدم بيع الملح الصناعي على المقاول الرئيسي نظراً لعدم إلتزامه بالسداد٢٠٠٣للعام 

 

لـنفس  % ٢٤  بلغت بنسبةوم  ٢٠٠٣عن العام   ودي  سعريال  مليون   ١٠,٥إنخفضت مبيعات الشركة إلى     
 .السبب في البند السابق

 

 لعـام   ٥٣١,٢٦٨ ريال سعودي مقابل أربـاح بلغـت         ١,٣١١,٥١٩حققت الشركة صافي خسارة بلغت      
 .م٢٠٠٣



 

٢٠ 

 

للعام سعودي   مليون ريال    ٦٨مقابل  سعودي   مليون ريال    ٦٥ موجودات الشركة     إجمالي رصيد  بلغ −
 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٣لعام سعودي  مليون ريال ٧مقابل سعودي  مليون ريال ٨ المتداولةودات موجبلغ رصيد ال −
 . م٢٠٠٣ مليون ريال لعام ٣٨مقابل سعودي  مليون ريال ٣٦  بالصافيثابتةالموجودات بلغ رصيد ال −
لعـام  سـعودي    مليـون ريـال      ٢٣  مليون ريال سعودي مقابل    ٢٢ األخرىموجودات  بلغ رصيد ال   −

 .م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٣للعام سعودي  مليون ريال ٢٨مقابل سعودي  مليون ريال ٢٦بات الشركة مطلورصيد بلغ  −
لعـام  سـعودي    مليـون ريـال      ١٠مقابل  سعودي   مليون ريال    ١٣متداولة  المطلوبات  بلغ رصيد ال   −

 .م٢٠٠٣
سـعودي لعـام     مليـون ريـال      ١٨مقابل  سعودي   مليون ريال    ١٣خرى  األمطلوبات  بلغ رصيد ال   −

 .م٢٠٠٣
 .م٣١/١٢/٢٠٠٤ مليون ريال سعودي كما في ٣٨,٧ الشركاءمجموع حقوق بلغ  −
 

 :م٢٠٠٥
 

م بسبب توقـف نظـام التشـغيل    ٢٠٠٤عن عام % ٨بنسبة  و طن   ٢٧,٠٠٠إنخفض اإلنتاج السنوي إلى     
 . لحدوث تعطل في بعض وحدات التحكم الرئيسيةوالتحكم

 
سعودي  مليون ريال    ٣,٦مقابل  سعودي   مليون ريال    ٢,٩م إلى   ٢٠٠٥إنخفض المخزون السلعي في عام      

 .يع الملح الصناعي مما ساهم في زيادة المبيعات بسبب التعاقد مع شركة أرامكو لبم، وذلك٢٠٠٤عام 
 

سـعودي   مليون ريال    ١٠,٥م مقابل   ٢٠٠٥لعام  سعودي   مليون ريال    ١٥,٤إرتفعت مبيعات الشركة إلى   
 %.٧٤م أي بنسبة ٢٠٠٤لعام 

 

 ريال سعودي لعام ١,٣١١,٥١٩ريال سعودي مقابل خسارة بلغت  ٢٠٩,٨٧٦حققت الشركة أرباحاً بلغت 
 .م٢٠٠٤

 

ريال للعـام   سعودي   مليون   ٦٥مقابل  سعودي   مليون ريال    ٦٢ موجودات الشركة    بلغ إجمالي رصيد   −
 .م٢٠٠٤

لعـام  سـعودي ل   مليـون ريـال      ٧,٦مقابل  ريال سعودي   مليون   ٨متداولة  الموجودات  بلغ رصيد ال   −
 .م٢٠٠٤

سـعودي   مليون ريال    ٣٥,٨مقابل  سعودي   مليون ريال    ٣٣ثابتة بالصافي   الات  موجودبلغ رصيد ال   −
 . م٢٠٠٤لعام ل
لعـام  سـعودي ل   مليون ريال    ٢١,٧مقابل  سعودي   مليون ريال    ٢٠خرى  األموجودات  بلغ رصيد ال   −

 .م٢٠٠٤
 .م٢٠٠٤للعام سعودي  مليون ريال ٢٦مقابل سعودي  مليون ريال ٢٣ مطلوبات الشركة  رصيدبلغ −
لعـام  سـعودي ل   مليـون ريـال      ١٣مقابل  سعودي   مليون ريال    ١٥متداولة  المطلوبات  صيد ال بلغ ر  −

 .م٢٠٠٤
 .م٢٠٠٤سعودي للعام  مليون ريال ١٣مقابل سعودي  مليون ريال ٧خرى األمطلوبات بلغ رصيد ال −
 .م٣١/١٢/٢٠٠٥ مليون ريال سعودي كما في ٣٩,٣  مجموع حقوق الشركاءبلغ −



 

٢١ 

 

 :م٢٠٠٦
 

م بزيادة قيمة إستثمارها في الشركة الخليجية لصناعة الملح         ٢٠٠٦ة المتطورة خالل العام     لقد قامت الشرك  
دخل في صناعة القلويـات والتـي       وذلك بهدف اإلستفادة من منتجات الشركة من الملح الصناعي الذي ي          

 .)١٩ ةصفحرأس المال تطور زيادة الخاصة بو ٢ . ٣فضالً أنظر فقرة  (تدخل في صناعة الصابون
 

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة .٤
 

   نبذة مختصرة٤.١
 

بـرأس مـال بلـغ      ) م٢٠٠٣(هــ   ١٤٢٤ ربيـع األول     ٢٣شركة سعودية مساهمة مقفلة تأسست في       
من رأس المال والباقي يساهم فيه العديـد مـن          % ٤٠ ريال سعودي تساهم الدولة في       ٥٣٣,٣٣٤,٠٠٠

و خدمات متعلقـة    /في إنشاء صناعات أو   وتتلخص أغراض الشركة    .  شركات القطاع الخاص السعودية   
بمجال النفط، المعادن، البتروكيماويات، الكهرباء وتحلية المياه، ويكون ذلك مباشرة أو عن طريق تأسيس              

أي مـا  % ٣,٣٨بلغت نسبة مساهمة المتطورة في الشركة   .  شركات تابعة متخصصة في المجال المعني     
 مليار ريال سعودي ٢م إلى ٢٠٠٦رأس المال في مايو  تمت زيادة   .   ريال سعودي  ١٨,٠٠٠,٠٠٠يعادل  

 ٦,٧٤٩,٩٩٩ ريال سعودي ويبلغ عدد أسـهمها      ٦٧,٤٩٩,٩٩٠فإرتفع تبعاً لذلك إستثمار المتطورة ليبلغ       
 %.٣,٣٨سهماً ونسبة 

 

 : منذ التأسيس وحتى تاريخهأعضاء مجلس اإلدارة  ٤.٢
 

 س االدارة رئيس مجل- ععبد العزيز صالح منصور الجربو/ الدكتور 
 

 عبد الرحمن محمد محمد عبد الكريم/ األستاذ 
 

 محمد يوسف عباس بن بكـر رفيع/ األستاذ 
 

 زامل عبد الرحمن محمد المقرن/ األستاذ 
 

 عبد المجيد المبارك/ األستاذ 
 

 محمد عبد المنعم إبراهيم حمودة/ األستاذ 
 

 مؤيد عيسى سليمان القرطاس/ الدكتور 
 

 اهيم عبد العزيز المعجلسعد إبر/ األستاذ 
 

 عبد العزيز خالد علي الغفيلي/ األستاذ 



 

٢٢ 

 

 م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠مساهمي الشركة كما في   ٤.٣
 

 .م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ مساهماً كما في ٣٣بلغ عدد مساهمي الشركة 
 

 :فيما يلي قائمة بأسماء الشركاء الرئيسيين في الشركة
 

 %النسبة  مبلغ الحصص عدد الحصص إســــم الـشــريـك
 %٤٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ صندوق اإلستثمارات العامة

 %٥,٨٦١٥ ١١٧,٢٣٠,٠٠٠ ١١,٧٢٣,٠٠٠ مؤسسة فال السعودية
 %٥,٦٢٥ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ شركة أسمنت اليمامة

 %٥,٦٢٥ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ شركة التصنيع الوطنية
 %٥,٦٢٥ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ شركة األنابيب العربية

 %٥,٦٢٥ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
 %٥,٦٢٥ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 %٥,٤٣٧ ١٠٨,٧٤٠,٠٠٠ ١٠,٨٧٤,٠٠٠ شركة أسمنت المنطقة الشرقية
 %٣,٣٧٥ ٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠ شركة أسمنت تبوك

 %٣,٣٧٥ ٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠ بنك الرياض
 %٣,٣٧٥ ٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠ الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 %٣,٣٧٥ ٦٧,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٧٥٠,٠٠٠ الشركة السعودية لخدمات السيارات

 %٧,٠٧٦٥ ١٤١,٥٣٠,٠٠٠ ١٤,١٥٣,٠٠٠ آخرون
 %١٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجــمــالـي

 
 

 :م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ لألعوام "طاقـة"ة التصنيع وخدمات الطاقة عن شركمالية معلومات   ٤.٤
 

 مليون ريـال    ١٤٧,٢ مقارنة مع   سعودي ريالمليون   ٦٧ م٢٠٠٥بلغ صافي األرباح الموحدة لعام       −
 . م٢٠٠٤ لعام سعودي

 مليـار ريـال     ١,٢٤ مقارنة مع   سعودي ريال مليون   ٨٥١ م٢٠٠٥بلغت اإليرادات الموحدة للعام      −
 .م٢٠٠٤  للعامسعودي

 مليون ريـال  ٦٨٨م مقارنة مع ٢٠٠٥للعام  سعودي ريالمليون   ٧٠٧ حقوق المساهمين     رصيد بلغ −
 م٢٠٠٤سعودي للعام 

 ريـال للسـهم   ٢,٥من رأس المال بواقـع     % ٥بتوزيع أرباح بمقدار     "طاقـة"أوصى مجلس إدارة     −
الشركة المتطـورة  بلغ نصيب بهذا ووترحيل األرباح المبقاة للعام القادم،     م  ٢٠٠٥خالل العام   الواحد  

 .م٢٠٠٦  تم إستالمها خالل العام ريال سعودي٩٠٠,٠٠٠من توزيعات األرباح 
 ريـال للسـهم   ٣,٥من رأس المال بواقـع     % ٧بتوزيع أرباح بمقدار    " طاقـة"إدارة  أوصى مجلس    −

الشركة المتطـورة   بهذا بلغ نصيبووترحيل األرباح المبقاة للعام القادم،     م  ٢٠٠٤خالل العام   الواحد  
 .م٢٠٠٥  إستالمها خالل العام ريال سعودي تم١,٢٦٠,٠٠٠من توزيعات األرباح 

من رأس مال شـركة الخلـيج لألنابيـب         % ٥١ باإلستثمار بنسبة    ٢٠٠٤قامت الشركة خالل العام      −
 حيث تم الحصول على قطعـة        سعودي  مليون ريال  ٢٥٠البالغ رأسمالها   ) تحت التأسيس (الملحومة  
 .إلنشاء مشروع شركة الخليج لألنابيب الملحومة) ١( في مدينة الجبيل الصناعية األرض

 أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير       ،لكي تتمكن الشركة من تنفيذ مشاريعها المتوقعة مستقبالً        −
عادية المنعقدة ال، حيث وافقت الجمعية العامة غير سعودي ريال ار ملي٢عادية برفع رأس المال إلى ال

 .م على توصية المجلس المشار إليها أعاله٢٠/٥/٢٠٠٦بتاريخ 
تمكنت الشركات التابعة من زيادة حجم أعمالها خصوصاً شركة الحفر العربية حيث فـازت بعـدة                 −

عقود جديدة من شركة أرامكــو، حيث تمكنت الشركة من البدء في تنفيذ هذه العقود جميعاً خالل                
 . تكون شركة الحفر العربية قد زادت حجم أعمالها إلى أكثر من الضعف وبهذا٢٠٠٥العام 



 

٢٣ 

 

 م٣١/١٢/٢٠٠٤حتى تاريخ م و٢٤/٥/٢٠٠٣في   تطورات الشركة منذ تأسيسها ٤.٥
 

 اإلنجازات: أوالً
 

شركة الحفر العربيـة والشـركة العربيـة للجيوفيزيقـا          ( اإلنتهاء من نقل ملكية الشركات التابعة،        .١
 .م٢٠٠٤  من عامسجيل ذلك لدى كتابة العدل بالدمام وذلك في شهر مارسوتم ت) والمساحة

 .م٢٠٠٤إستئجار مكاتب للشركة وتأثيثها وتجهيزها وقد بدأ العمل في مقر الشركة منذ شهر إبريل  .٢
 .قامت الشركة بالدراسات المبدأية لبعض الفرص اإلستثمارية في مجال أعمالها .٣
يد لألنابيب الغير ملحومة والمستخدمة في آبار       دفي مشروع ج  بعد الدراسة والتقصي تساهم الشركة       .٤

النفط والغاز ويشارك في المشروع شركاء محليون وشركاء أجانب، وقد حصـلت الشـركة علـى                
 والعمل مستمر إلنهاء اإلجراءات النظامية وإستكمال اإلتفاقيات مع         يص صناعي لهذا المشروع   ترخ

 .الشركاء وذلك تمهيداً لتأسيس الشركة
 

 ) شهرا١٩ًحوالي (م ٣١/١٢/٢٠٠٤م وحتى ٢٤/٥/٢٠٠٣ للفترة الممتدة من النتائج المالـية: ثانيـاً
 

 :حققت الشركة والشركات التابعة لها نتائج مالية جيدة وذلك على النحو التالي
 

 . مليون ريال سعودي١٤٧بلغت صافي األرباح الموحدة للفترة مبلغ  .١
 . مليون ريال سعودي١,٢٤٢بلغ للفترة مبلغت اإليرادات الموحدة  .٢
 . مليون ريال سعودي١,٣٨٧األصول مبلغ بلغ إجمالي  .٣
 . مليون ريال سعودي٦٧٩ حقوق المساهمين في نهاية الفترة مبلغ بلغ رصيد .٤

 

 )ينساب(شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  .٥
 

 ة  نبذة مختصر٥.١
 

 كشـركة   هـ ٥/١١/١٤٢٦ بتاريخ   ١٠٤٤٦ بموجب القرار الوزاري رقم      م ٢٠٠٥تأسست الشركة عام    
ـ الجاري تشييده   ) ينساب( ريال سعودي ويتوقع أن يدخل مجمع        ٥,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠مساهمة برأس مال    

 .م٢٠٠٨في مدينة ينبع الصناعية مرحلة اإلنتاج التجاري عام 
 

معات وهي من أكبر المج   ) سابك(كة السعودية للصناعات األساسية     إحدى الشركات التابعة للشر   ) ينساب(
والتي من المقرر أن تنتج حوالي أربعة ماليين طن من منتجات اإليثلين والبروبلين             البتروكيماوية العالمية   

فـي خطـط    ) سابك(يثلين ومنتجات بتروكيماوية أخرى والتي تزيد إسهامات        والبولي إثلين وجاليكول اإل   
مسـاهمة المتطـورة فـي الشـركة        بلغت نسـبة    .  التنمية الوطنية وتعزز قدرتها التنافسية في األسواق      

 . ريال سعودي١٦,٠٤٠,٠٠٠أي ما يعادل % ٠,٢٨٥



 

٢٤ 

 

 ركاء الش ٥.٢
 

 %النسبة  

 %٥٥ " سابك"الشركة السعودية للصناعات االساسية 

 %٣٥ سهم المطروحة لالكتتاب العاماأل

 %١٠ بن رشـد وطيفإشركاء شركتي 

 )١٣( أنظر صفحة لقائمة الشركاء في شركة إبن رشد، فضالً) ١(مالحظة 
 الشركة السعودية الصناعية التجارية للوكاالت) ١(الشركاء في شركة طيف هم ) ٢(مالحظة 

 )تطوير(شركة تطوير الصناعات السعودية ) ٢(  
 شركة الخزف السعودي) ٣(  

 

 :الوضع الحالي إلستثمار الشركة  ٥.٣
 

بلغت تكلفة اإلستثمار فـي     . م٢٠٠٦ ن عام  م تم طرح أسهم شركة ينساب لإلكتتاب العام في شهر فبراير         
 مليون ريال سعودي وبلغت القيمـة السـوقية         ١٦,٠٤) ينساب(أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات      

م وقد أظهر ذلك اإلستثمار     ٢٠٠٦ سبتمبر   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٦٣,٤) ينساب(ألسهم الشركة   
 ٣٠سعودي ظهرت ضمن رصيد حقوق الملكية كمـا فـي            مليون ريال    ٤٧,٣أرباحاً غير محققة بمبلغ     

كما ويحظر على المساهمين المؤسسين في شركة ينساب حسب التعليمات الصادرة من            .  م٢٠٠٦سبتمبر  
 تأسيس الشـركة أو     ن سنوات من تاريخ إعال    ٣سهم لفترة    بيع األ  يئة السوق المالية في هذا الخصوص     ه

 ويجب أن يحصل أي بيع لألسـهم مـن قبـل المسـاهمين              ،)أيهما أكثر (دخول المشروع طور اإلنتاج     
 .المؤسسين بعد نفاذ فترة الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوالً

 
 مقارنة تكلفة إستثمارات الشركة بقيمتها الدفترية .٦

 

 ألف ريال سعودي
٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 

نسبة  الشركة
القيمة  التكلفة الملكية

مة القي التكلفة الفرق الدفترية
القيمة  التكلفة الفرق الدفترية
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 وإدارة الشركةواللجان أعضاء مجلس اإلدارة   ـ٥
 

 أعضاء مجلس اإلدارة ١-٥
 

 :أعضاء هم) ٩(يتألف مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من 
 

 خالد بن صالح الشثري/ ستاذـ  األ ١
 رئيس مجلس اإلدارة :المسمى الوظيفي

 ٥٠ :العمر
 لي إدارة أعمالدبلوم عا: المؤهل العلمي
 :مجاالت الخبرة

 

 .هـ١٤٢٢هـ ـ ١٤١٩العضو المنتدب والمدير العام لشركة المنتجات الغذائية من  −
 .هـ ١٤٢٣ ـ ١٤٢٢رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية من  −
 للـدورتين الثالثـة والرابعـة مـن       ) جـازادكو (رئيس مجلس إدارة شـركة جـازان للتنميـة           −

 . حتى تاريخهـه١٥/٣/١٤٢٢
 .ـه١٤٢٢ ـ ١٤١٩رئيس لجنة الصناعات الغذائية ـ الغرفة التجارية الصناعية من عام  −
 .هـ١٤٢٢ ـ ١٤١٩عضو اللجنة الصناعية ـ الغرفة التجارية الصناعية من عام  −
 . حتى تاريخهـه٢٠/١١/١٤٢٥رئيس مجلس إدارة إسمنت تبوك من  −
 .هـ وحتى تاريخه٤/١/١٣٩٨ منذ ا العاممؤسس مجموعة خالد الشثري ومديره −

 

 سلطان بن محمد الشهيل/  ـ  األستاذ٢
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٥٧: العمر
  :المؤهل العلمي

ــ الواليـات المتحـدة     ـ والية واشـنطن بكالوريوس علوم إدارية ـ جامعة بوجيت ساوند    −
 .ـه٢٦/١٢/١٣٩٦األمريكية في 

 .ـه٣/٦/١٣٩٢في  والية تكساسة الدفاع الجوي األمريكي بكالوريوس علوم سياسية ـ مدرس −
 : مجاالت الخبرة

 

 .هـ١٤٠٢طيار سابق، وضابط صواريخ بالدفاع الجوي ركن إدارة المشاريع بالدفاع الجوي  −
 عاماً، وتوسع في مجاالت عملـه ليشـمل عـدة      ١٥مارس العمل التجاري بالمعدات الطبية منذ        −

خدمات األمنية، الوكـاالت التجاريـة، المسـح واإلتصـاالت،          أنشطة مثل الخدمات البحرية، ال    
 .المكتبات والدوريات العلمية

 هـ١٤١٤هـ ـ ١٤١٠عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض من عام  −
هـ وحتـى   ١٤/١٠/١٤٠٧  من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمساندة البحرية المحدودة        -

 .تاريخه
 .خهيهـ وحتى تار٢٩/٨/١٤٠١  فيجارية منذ تأسيسهاصاحب مؤسسة سلطان الشهيل الت -
 .هـ وحتى تاريخه٤/٩/١٤١٧  فيصاحب مؤسسة سلطان الشهيل للخدمات األمنية منذ تأسيسها −
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 صالح بن ناصر الجاسر/  ـ  األستاذ٣
  عضو المجلس:المسمى الوظيفي

 ٤٢ :العمر
 : المؤهل العلمي

 .ـه١٤١٦ماجستير إدارة األعمال من جامعة الملك سعود  −
 .ـه١٤١١بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة ـ عام  −

 :مجاالت الخبرة
 

مديراً تنفيذياً لقطاع لكزس بشركة عبد اللطيف جميل بالمملكة العربيـة السـعودية مـن عـام                  −
 . وحتى تاريخهـه١٤٢٤

ـ   ـه١٤٢١تولى عدة مناصب في شركة اإلتصاالت السعودية من عام           − ـ ١٤٢٤ام   وحتى ع  ـه
 : مثل

o  م٢٠٠٠(هـ ١٤٢١مدير عام التسويق بوحدة الجوال في.( 
o  م٢٠٠٢(هـ ١٤٢٢مدير عام للشؤون اإلعالمية ومساندة التسويق( 

في شركة الجميح للتعبئة وتصنيع العلب مـن عـام           الفنية والتسويقية شؤون  للمدير عام مساعد     −
 .ـه١٤٢١ وحتى عام ـه١٤١٧

 ـه١٤١٠لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك من عام    محلل مشاريع ثم مدير مشاريع       −
 .ـه١٤١٧وحتى عام 

 .ـه١٤١٠ وحتى عام ـه١٤٠٤صراف ثم مشرفاً لتنمية الفروع لدى بنك الجزيرة من عام  −
 .هـ١٤١٣  ـ الواليات المتحدة األمريكية نيويورك–من بنك تشيس منهاتن في اإلئتمان دورة  -
 . )م١٩٩٠(هـ ١٤١٠ في برنامج اإلئتمان الداخلى لصندوق التنمية الصناعية السعوديورة د -
 .)م١٩٨٦(_ هـ ١٤٠٦ في  لندن-برنامج تدريب المصرفيين الداخلي لبنك لويدزدورة  −

 

 عبد العزيز بن عبد اهللا الدعيلج/  ـ  األستاذ٤
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٤٥: العمر
وريوس علوم في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ عام  بكال:المؤهل العلمي

 هـ ١٤٠٧
 .هـ١٤٠٩ في  جنيف–الدورة العالمية للتسويق الصناعي  -
 . هـ١٤٠٩ دورة في اإلشراف على المبيعات -
 .هـ١٤٠٩ مدريد –دورة إقتصاديات صناعة الكيماويات العضوية  -
 كات ـ جامعة ستانفورد ـ كاليفورنيا ـ الواليات المتحدة األمريكية   دورة البرنامج التنفيذي للشر -

 .هـ١٤١٥
 

  :مجاالت الخبرة
 

 :تولى مناصب إدارية في شركة سابك −
 

 .ـه١٤٠٨ وحتى عام ـه١٤٠٧مسؤول مبيعات ـ إدارة األوليفين من عام  .١
 .هـ١٤١٠ وحتى عام ـه١٤٠٨مدير منتج اإليثيلين والبروبلين ـ إدارة األوليفين من عام  .٢
 .ـه١٤١٣ وحتى عام هـ ١٤١٠مدير إدارة التسويق لمنتج اإليثيلين جليكول من عام  .٣

ـ ١٤١٣المدير العام لشركة عدوان للتجارة والمقاوالت ـ اإلدارة الكيماوية من عام   −  وحتـى  ـه
 .هـ١٤١٤عام 
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 .ـه١٤٢٦م  وحتى عاـه١٤١٤الرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيماوية من عام  −
 . وحتى تاريخهـه١٤٢٠مؤسس ورئيس مكتب الدعيلج لإلستشارات الصناعية من عام  −

 
 

 عبد العزيز بن محمد النملة/  ـ  المهندس٥
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٥٤ :العمر
  :المؤهل العلمي

 .ـه١٣٩٧عام بالواليات المتحدة األمريكية ماجستير إدارة عامة من جامعة دنفر  −
 .ـه١٣٩٦وس هندسة مدنية من جامعة دنفر بالواليات المتحدة األمريكية ـ عام بكالوري −
 .حصل على دورة تأسيسية لدى سالح المهندسين األمريكي −
 .حصل على دورة متقدمة لدى سالح المهندسين األمريكي −

 : مجاالت الخبرة
قاعده عـام    وحتى ت  ـه١٣٩٧تولى عدة مناصب إدارية خالل خدمته بالقطاع العسكري منذ عام            −

 .مهندس/  برتبة عميدـه١٤١٨
 ذو الحجـة    من شهر ) عشر شركات (بالكامل  رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات التي يملكها         −

 : وهي وحتى تاريخهـه١٤٢٤
 .شركة صناعات العزل الحديثة .١
 .مصنع الشرق األوسط لكابالت األلياف البصرية .٢
 .شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري .٣
 .أمانكريت لكيماويات البناءمصنع  .٤
 .مصنع سبك للمعدات الصناعية .٥
 .مصنع العالمية لمعالجة الهالون .٦
 .شركة أعمال المقاولين للتجارة .٧
 .مؤسسة الهدبانية للتجارة .٨
 .ه العربية السعوديةشركة دونج آ .٩
 .مصنع الشارقة للكابالت ـ اإلمارات العربية المتحدة .١٠

 :عضو مجلس إدارة الشركات المشارك فيها −
 

 . وحتى تاريخههـ١٤١٣شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة من عام  .١
 . وحتى تاريخههـ١٤٢٤المصنع السعودي لعزل األنابيب من ذو الحجة  .٢
 . وحتى تاريخههـ١٤٢٤مصنع العيون للمياه من ذو الحجة  .٣
 . وحتى تاريخههـ١٤٢١شركة توزيع الغاز الطبيعي من عام  .٤
 . وحتى تاريخههـ١٤٢١إلمارات لصناعة األنابيب المعزولة من عام مصنع ا .٥
 . وحتى تاريخههـ١٤٢٤شركة الكابالت األردنية الحديثة من عام  .٦
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 عبد اهللا بن عبد العزيز آل الشيخ/ ـ  األستاذ ٦

 عضو المجلس: المسمى الوظيفي
 ٤٦ :العمر

 والعلوم اإلجتماعية مـن جامعـة واليـة بورتالنـد            بكالوريوس في العلوم السياسية    :المؤهل العلمي 
 .ـه١٤٠٩بالواليات المتحدة األمريكية ـ عام 

 : مجاالت الخبرة
أنظمـة الـدفاع    والمتخصصة فـي    تولى منصب مسؤول الشؤون اإلدارية في شركة ليرسيجلر          −

 .ـه١٤١٢ وحتى عام ـه١٤٠٩من عام  وصيانة وتشغيل الطائرات
 الشـرق األوسـط المحـدودة       (Raytheon)مال لشركة ريثون    يشغل منصب مدير تطوير األع     −

 . وحتى تاريخهـ ه١٤١٢بالمملكة العربية السعودية من عام 
 
 عبد اهللا بن محمد الحجاج/  ـ  المهندس٧

 عضو المجلس: المسمى الوظيفي
 ٥٣ :العمر

 ١٤٠٠يكية عام   هندسة مدنية من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمر       بكالوريوس  : المؤهل العلمي 
 .هـ

 : مجاالت الخبرة
 

عمل في وزارة الدفاع والطيران في اإلدارة العامة لألشغال العسـكرية فـي أعمـال التصـميم                  −
 .ـه١٤٠٤ وحتى عام ـه١٤٠٢واإلشراف على تنفيذ المشاريع من عام 

 وحتـى عـام     ـه١٤٠٤شغل منصب مدير عام مؤسسة عبد العزيز الحجاج للمقاوالت من عام             −
 .ـه١٤١٥

ـ ١٤١٥شريك ومدير عام شركة بوالد لإلنشاءات المحدودة وأحد المؤسسين من عام      −  وحتـى  ـه
 ومن ثم رئيس مجلس إدارة شركة بوالد لإلنشاءات والمـدير العـام مـن عـام                 ـه١٤٢٤عام  

 . وحتى تاريخهـه١٤٢٤
 .ـه١٤٠١ وحتى محرم ـه١٤٠٠دورة في سالح المهندسين األمريكي من شهر محرم  −
ـ ١٤٠١بأمريكا في التصميم وإدارة المشاريع مـن        " بويل للتصاميم " مركز   دورة في  −  وحتـى   ـه

 .ـه١٤٠٢
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 فهد بن فيصل المعمر/  ـ  األستاذ٨
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٥٠: العمر
 : مجاالت الخبرة

 

 . منذ تأسيسها وحتى تاريخهطبية ـ دبيرئيس مجلس إدارة شركة ضماد لصناعة المستلزمات ال −
 . منذ تأسيسها وحتى تاريخهرئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للمنتجات الطبية ـ دبي −
 . منذ تأسيسها وحتى تاريخهـ دبي. م.م.رئيس مجلس إدارة شركة ولدن الشرق األوسط ذ −
 .١٢رئيس فريق التدريب المزدوج بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورة  −
 .هـ وحتى تاريخه١٤٠٧منذ عام ) ضماد(الرئيس الحالي للشركة الوطنية للمنتجات الطبية  −
 .١٣ و١٢عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورة  −
 .١٣عضو لجنة أصدقاء الهالل األحمر السعودي للدورة  −
 .ـه١٤٢٥تى عام  وحـه١٤٢٢عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية من عام  −
 .عضو مجلس حوار رجال األعمال السعودي األلماني −
 .رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورة الحالية −
 .١٤عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورة الحالية  −
 .والمقاييس للدورة الحاليةعضو مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات  −

 

 منصور بن موسى اليحيان/ ـ  األستاذ ٩
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٥١: العمر
 هـ ١٤٠١لوريوس إقتصاد من جامعة الملك سعود ـ عام بكا: المؤهل العلمي
 : مجاالت الخبرة

 

 .ـه١٣٩٩ وحتى عام ـه١٣٩٨عمل في الهاتف السعودي بمنطقة الرياض من عام  −
 وحتى  ـه١٤٠٣اإلدارة العامة للتخطيط وتقويم المشروعات لدى شركة سابك من عام           عمل في    −

 .ـه١٤٠٤عام 
 بأمريكا ضمن برنامج التعاون مع      (Exxon)عمل في إدارة التخطيط اإلستراتيجي بشركة إكسون         −

 .هـ١٤٠٦ـ وحتى عام ه١٤٠٥سابك عام 
 .ـه١٤١٢ وحتى عام ـه١٤٠٦ة سابك من عام عمل كأخصائي تخطيط ومتابعة بشرك −
 .ـه١٤١٣ وحتى عام ـه١٤١٢آرثردي ليتل من عام / عمل كمشرف ومنسق لبرامج سابك  −
 وحتـى عـام     ـه١٤١٤شغل منصب رئيس قسم تنسيق الخطط والمتابعة بشركة سابك من عام             −

 .ـه١٤١٦
 .ـه١٤١٨حتى عام  وهـ١٤١٧شغل منصب مدير إدارة التخطيط بالنيابة بشركة سابك من عام  −
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 .ـه١٤٢٣ وحتى عام ـه١٤١٩شغل منصب مدير إدارة الخطط السنوية بشركة سابك من عام  −
 .هـ ١٤٢٦مؤسس ورئيس تنفيذي لمكتب كنز لإلستشارات اإلقتصادية منذ عام  −

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

ثالث سنوات األخيرة قد تم إيرادهـا   إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة شامالً الرئيس والمدير العام لل         
 :في الجدول أدناه

 
 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 

من صافي األرباح % ٥ من النظام األساسي للشركة على أن تكون مكافأة مجلس اإلدارة ١٩تنص المادة 
أال  ريال سعودي عن كل جلسه، على ٥,٠٠٠ويستحق كل عضو حضر اإلجتماع بنفسه مكافأة قدرها 

ويتمثل .   ريال سعودي في السنة١٠٠,٠٠٠يتجاوز ما يتقاضاه العضو من مكافأة وبدل حضور مبلغ 
تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس 

ك من اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب عن األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذل
المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين وما 

 .قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية
 

هـ ١٨/١/١٤١٧  وتاريخ٥٠بناءاً على قرار مجلس اإلدارة رقم في الواقع العملي، و: مالحظة
 ريال سعودي بدالً من ٢,٥٠٠عضاء مجلس اإلدارة مبلغاً قدره يتقاضي كل عضو من أ) ٤/٦/١٩٩٦(

 . ريال سعودي٥,٠٠٠
 
 

 ارة شامالً الرئيسمكافآت أعضاء مجلس اإلد السنة
  ريال سعودي٢٢٤,٠٠٠ م ٢٠٠٥

  ريال سعودي١١٢,٥٠٠ م ٢٠٠٤

  ريال سعودي١٣٥,٠٠٠ م ٢٠٠٣
 إدارة الشركة: المصدر 

 

ة المكافأة نقداً وهي ترتبط باألجور أو بدل السفر والمصـروفات ذات الصـلة، كمـا تـم                  تم صرف كاف  
 .اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للشركة

 
 أمين سر المصدر

 

لج بمهـام أمـين سـر       يعبد العزيز بن عبد اهللا الدع     / يقوم حالياً عضو المجلس والعضو المنتدب األستاذ      
.  كرابع إسم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة     ) ٥( الذاتية في هذا القسم      المصدر وقد ورد شرح كامل لسيرته     

 . اإلفالسدر إشهار إفالسه أو التعرض لدعاوىلم يسبق ألمين سر المص
 



 

٣١ 

 

 

 إقرارات المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة
 

 :الشركة بما يلىإدارة يقر أعضاء مجلس 
 

 . اإلفالس وقت إشهار إفالسهم أو التعرض لدعاوىلم يسبق لهم في أي 
 

 أعضاء مجلس يمتلك كل من فيما عدا األعضاء الواردة أسماؤهم وعدد أسهمهم في الجدول أدناه، 
مصلحة  من أقاربهم أو من ينتسبون إليهم سهم بالشركة وليس لديهم أو لدى أي ١,٠٠٠ اإلدارة

 :ضافية للشركة أو سندات مديونيتها أسهم إ أييمباشرة أو غير مباشرة ف
 

 عدد األسهم لصفةا مــاإلس

 ١,٢٣٨,٤٥١ رئيس مجلس اإلدارة خالد بن صالح الشثري/ األستاذـ ١
 ١,١٠٠ عضو المجلس سلطان محمد الشهيل/ ستاذاألـ ٢
 ١٣٨,٧١٨ عضو المجلس عبد العزيز محمد سليمان النملة/ ـ المهندس٣
 ٦,٤٠٠ عضو المجلس عبد اهللا عبد العزيز آل الشيخ/ األستاذـ ٤
 ٥,١٠٠ عضو المجلس منصور موسى اليحيان/ األستاذـ ٥

 

 
 .اليملكون وال يعتزمون إمتالك عقود عمل مع الشركة 

 

 الممنوحة له فيما عدا القرض الممنوح من رئيس مجلس اإلدارة للشركة من خالل التسهيالت البنكية 
حصة الشركة في زيادة رأس مال شركة التصنيع وخدمات والتي قام بموجبها رئيس المجلس بتمويل 

ظهر جزء من ذلك المبلغ .   مليون ريال سعودي٤٩,٥الطاقة وهي أحد إستثمارات الشركة بمبلغ 
 ٣٠شركة كما في ضمن اإللتزامات المتداولة في قائمة المركز المالي لل)  مليون ريال سعودي٤١,٥(

وبحسب .   مليون ريال سعودي لرئيس المجلس٨م حيث قامت الشركة بسداد ٢٠٠٦سبتمبر 
اإلتفاقية، فلن يترتب على الشركة المتطورة أي مزايا لرئيس المجلس أو أية إلتزامات على الشركة 

سعودية تضاف إلى معدل اإلقتراض بين البنوك ال% ١,٥المتطورة بإستثناء رسوم بنكية قدرها 
(SIBOR) ة المقدم وذلك كتمويل مرحلي لحين إستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة المتطور

 من أقاربهم  أو لدى أي فإنه ليس لدى أعضاء مجلس اإلدارة، فيما عدا ذلك،لدى هيئة السوق المالية
ى وقت صدور  أو قيد النظر فة جوهرية فى أي عقد أو تنظيم ساريأو من ينتسبون إليهم أى مصلح

 .هذه النشرة، يكون ذا أهمية تتعلق بنشاط الشركة
 

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطٍة أو أي تعويض غير نقدي خالل السنتين المنصرمتين 
ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين، أو 

 .لخبراء الذين لهم عالقة بعملية بيع أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركةالقائمين بالترويج أو ا
 

إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو 
الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو إقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت على 

 .لهم أو حق اإلقتراض من الشركةمكافأت تمنح 



 

٣٢ 

 

 المدراء التنفيذيين ٢-٥
 

حيث أن دور الشركة يقتصر على إدارة إستثماراتها في الشركات األخرى التي تستثمر بهـا، فإنهـا ال                  
المدير العام إضـافة إلـى      فيما يلي نبذة مختصرة عن      .  تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين للعمل لديها       

 .ي يقوم إضافة إلى وظيفته بمهام الشؤون اإلدارية وشؤون المساهمينالمدير المالي والذ
 

 الريسبن عبد الرحمن طارق / الدكتور
  عاما٤٤ً: العمر

 المدير العام :الوظيفة
 : المؤهل العلمي

 

، جامعة أكرون، والية أوهايو، الواليـات المتحـدة    )البالستيك والمطاط   (ر   في علم البوليم   دكتوراة −
 .هـ١٤٢١ـر صف، األمريكية

، رجـب   ر، جامعة أكرون، والية أوهايو، الواليات المتحـدة األمريكيـة         م في علم البولي   ماجستير −
 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٠ في الكيميــــاء، جامعة الملك سعود، الرياض رجب بكالوريوس −
 

 الخبرة العملية
 

حتـى  هــ و  ٦/١٤٢١ للفترة من      شركة ســابـك   - مجمع البحث والتطوير     في اًباحــثعمل   −
تخطيط وتنفيذ عدة مهـام      ومسؤوالً عن    تطوير منتج البوليستايرين  هـ وذلك في قطاعات     ٦/١٤٢٧

 .لدعم مصنع البوليستايرين بالجبيل
 -١/١٤٢٦ للفتـرة مـن      أول رئيس لجنة عمل منتخبة من قبل الموظفين في شركة سابــــك            −

 .هـ٦/١٤٢٧
رياضـيات ، جامعـة   لحاسـب وال في قسم علوم ا ) Teaching Assistantship( منحة تدريس  −

 - ٤/١٤١٩ للفتـرة مـن      تدريس مبـادئ الجــبــــر     ل ، الواليات المتحدة األمريكية   أكرون
 .هـ٥/١٤٢٠

 - ٩/١٤١٠ للفتـرة مـن      معيد ومحاضر في قسم التقنية الكيميائيـة ، الكليـة التقنيـة بالريـاض              −
 هـ٧/١٤١١

 هـ١٢/١٤١٥ - ٨/١٤١٤ للفترة من تدريس كيمياء تحليلية وعامة −
 هـ١٤١١ - ١٤١٠وضع مناهج كيميائية للفترة من  −
 هـ١٤١٦ -١٤١٤ للفترة من القيام بأعمال إدارية متنوعة −
 هـ١٤١٤هـ وحتى ١٤١١الماجستير لفترة من مرحلة  −
 للفتـرة مـن     ، الريـاض  البنكية، البنك السعودي الهولندي   منسق خدمات تجارية ، قسم الضمانات        −

 هـ٥/١٤٠٧ – ٧/١٤٠٥
 

 الجوائز
 

زة أخبار البالستك والمطاط ، مدينة أكرون ، والية أوهايو ، الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،                  جائ •
 .هـ١٤٢٠

جائزة التدريس، في قسم علوم الحاسب والرياضيات، جامعة أكرون، الواليات المتحدة األمريكيـة،              •
 .هـ١٤٢٠ -١٤١٩



 

٣٣ 

 

 مهند مصطفى األشقر/ األستاذ
  عاما٤٣ً: العمر

 المالي المدير :الوظيفة
 هـ١٤٠٨بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ـ جامعة اليرموك ـ األردن : المؤهل العلمي
 : الخبرة العملية

 

 . شركة المصيريعي للتجارة والصناعة- هـ٢٦/٨/١٤١٤ -هـ١٤١٠ −
 المركز الرئيسي بالرياض، متابعة حسابات الشركة المختلفـة مـن المشـتريات             –رئيس حسابات   

ية والمبيعات والعمالء وإعداد الميزانيات المجمعة لحسابات فـروع الشـركة           واإلعتمادات المستند 
 .ومصانعها واستثماراتها المختلفة

 

 .م الشركة العربية للعمران واإلنشاءات٢١/٢/١٤١٥ -هـ ٢٧/٨/١٤١٤ −
بـاطن   إدارة حسابات مشاريع الشـركة المختلفـة، متابعـة حسـابات مقـاولي ال              –محاسب أول   

 .ى ذلكوالمستخلصات وما إل
 

 .الشركة السعودية للصناعات المتطورة:  حتى تاريخه -هـ٢٢/٢/١٤١٤ −
ـ ٢٧/٥/١٤٢٥ -هـ  ٢٢/٢/١٤١٤ إدارة حسابات الشركة للفترة من       –محاسب أول    مـدير  .  هـ

 . حتى تاريخه-هـ ٢٨/٥/١٤٢٥ للفترة من –مالي 
 
 

 لجان مجلس اإلدارة ٣-٥
 

 :هناك لجنتان منبثقتان عن مجلس اإلدارة هما
 

 اللجنة التنفيذية .١
 

  أعضـاء يرأسـها عضـو مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب              ٤تتكون اللجنة التنفيذيـة مـن       
 :عبد العزيز بن عبد اهللا الدعيلج إضافة إلى عضوين وهما كما يلي/ األستاذ

 

 عبد اهللا بن عبد العزيز آل الشيخ ـ عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة/ ـ  األستاذ
 بن موسى اليحيان ـ عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارةمنصور / ـ  األستاذ
 طارق بن عبد الرحمن الريس/ ـ  الدكتور

 
 عمل اللجنة التنفيذيةمهام ملخص 

 

خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صالحيات اإلدارة المتعلقة باألمور التنفيذية والمسـائل اإلجرائيـة              
ضيع وأمور أخرى ترفع اللجنة توصياتها حولها إلـى         للشركة حسب النظام األساسي للشركة، وهناك موا      

 .مجلس اإلدارة
 

 لجنة المراجعة .٢
 

 أعضاء إثنان من داخل مجلس اإلدارة وعضو من مساهمي الشـركة            ٣لجنة المراجعة من    تتكون  
 :وهم كما يلي

 

 صالح بن ناصر الجاسر ـ رئيس اللجنة عضو مجلس اإلدارة/ ـ  األستاذ
  محمد الحجاج ـ عضو اللجنة عضو مجلس اإلدارةعبد اهللا بن/ ـ  األستاذ
 سعد بن صالح السبتي ـ عضو اللجنة/ ـ  األستاذ

 

 .م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ سهماً كما في ١٠٠سعد بن صالح السبتي / يملك األستاذ: مالحظة* 



 

٣٤ 

 

 عمل لجنة المراجعةمهام ملخص 
 

ية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقـديم        تتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفا        
أي توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح               

ويحق للجنة وبدون أي قيود اإلطالع علـى كافـة          .  المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة     
رير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهميـة             المعلومات والبيانات والتقا  

  كما ترشـح     .وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها          .  اإلطالع عليها 
اليـة  عم بمراجعة حسابات الشـركة بكفـاءة        اللجنة أسماء خمسة من المحاسبيين القانونيين المرخص له       

 .يةوفاعل
 

 ضوابط إدارة الشركة ٤-٥
 

تتبنى الشركة السعودية للصناعات المتطورة أسلوباً إلدارة الشركة مستندة في ذلك على قواعد أخالقيـة               
 .تقوم على مبادىء الشفافية والنزاهة والمسؤولية

 

ارهم المعنيـة   يقدم نظام إدارة الشركة في إطار عمل يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عبره بالقيام بأدو              
 :على النحو التالي

 

 دور مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ثالث سـنوات                 •
 .تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة

م عمل مجلس إدارة المتطورة بالخبرة والمعرفة والتقدير المتوازن لألمور ويتم حـث أعضـاء               يتس •
مجلس اإلدارة على سلوك النقد الهادف البناء، فهم يتقدمون بأسئلة واضحة وإستفسـارية ويطلبـون               

 .مدىإجابات محددة وأمينة ويزاولون مهامهم بنزاهة ويظهرون إلتزاماً بخطط الشركة وقيمها بعيدة ال
والمـاليين  يعتمد مجلس إدارة المتطورة على نصائح وتقارير وآراء اإلدارة والمستشارين القانونيين             •

 .الخبراءووالمحاسبين القانونيين 
 



 

٣٥ 

 

 إستخدامات متحصالت االكتتاب  ـ٦
 
 

 يـة  اإلسـتثمارات الحال   :أوالًيوضح الجدول التالي ملخصاً لمبالغ اإلستثمار مقسمة إلى إضـافات إلـى             
 :إستثمارات جديدة :ثانياًو

 

 اإلجمالي  أعباء إضافية رأس المال اإلستثمار/ الشرآة 
 )مليون ريال سعودي( 

    إضافات إلى اإلستثمارات الحالية: أوالً
    

 ٤٤ ٢,٥ ٤١,٥ )١(مالحظة    شركة التصنيع وخدمات الطاقة
 ٤٤ ٢,٥ ٤١,٥ إجمالي اإلضافات إلى اإلستثمارات الحالية

    

    اإلستثمارات الجديدة: ثانياً
    

 ٣٠٠ ــ ٣٠٠ %١٠مشروع المواد العطرية ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 
 ٦٣ ٣ ٦٠ )٢(مالحظة    %٣٠مشروع إطارات السيارات ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 

 ١١٢ ٣٢ ٨٠ )٣(مالحظة    %٤٠مشروع الزجاج ـ السعودية ـ بنسبة ملكية 
 ٤٧٥ ٣٥ ٤٤٠ إجمالي اإلستثمارات الجديدة

 ٥١٩ ٣٧,٥ ٤٨١,٥ إجمالي اإلستثمارات الحالية والجديدة
 ١١٤   مبلغ يتم اإلحتفاظ به للمساهمة في فرص إستثمارية مجدية أخرى: يضاف

 ٦٣٣   اإلجمالي الكلي
 

ال سعودي في مصاريف التمويل مقابل التسهيالت البنكية التي          مليون ري  ٢,٥تتمثل األعباء اإلضافية والبالغة     ): ١(مالحظة  
الممنوحة له عن طريق أحد البنـوك المحليـة         البنكية   من خالل التسهيالت     ،قدمت من رئيس مجلس اإلدارة    

لتغطية حصة الشركة المتطورة في زيادة رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة كتمويل مرحلـي لحـين                 
 .لمالإستكمال زيادة رأس ا

 ماليين ريال سعودي في رسوم التطوير التي سيدفعها الشركاء الجدد مقابل            ٣تتمثل األعباء اإلضافية والبالغة     ): ٢(مالحظة  
 .من رأس المال% ٥حصصهم في الشركة والبالغة 

شركاء الجدد مقابل   مليون ريال سعودي في رسوم التطوير التي سيدفعها ال         ٣٢تتمثل األعباء اإلضافية والبالغة     ): ٣(مالحظة  
 .من القيمة اإلسمية% ٤٠حصصهم في الشركة والبالغة 

سيتم تخصيص ذلك المبلغ اإلضافي إلعطاء الشركة الفرصة للدخول في أي مشروعات مستقبلية حالما تكون               ): ٤(مالحظة  
المال تضيع على الشركة فرصة الدخول في إستثمارات جديدة مجدية بسبب عدم توفر راس              ال  سانحة وبذلك   

 .في الوقت المالئمللمساهمة في تلك الفرص اإلستثمارية المطلوب 
 

 

 إضافات إلى اإلستثمارات الحالية ١-٦
 

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة .١
 

 ريـال سـعودي     ٥٣٣,٣٣٤,٠٠٠ برأس مال بلغ     م ٢٠٠٣شركة سعودية مساهمة تأسست عام       •
من رأس المال والباقي يساهم فيه العديد من شركات القطـاع الخـاص             % ٤٠تساهم الدولة في    

و خدمات متعلقة بمجـال الـنفط،       /وتتلخص أغراض الشركة في إنشاء صناعات أو      .  السعودية
يات، الكهرباء وتحلية المياه، ويكون ذلك مباشرة أو عن طريـق تأسـيس             والمعادن، البتروكيما 

% ٣,٣٨بلغت نسبة مساهمة المتطورة في الشركة       .  ات تابعة متخصصة في المجال المعني     شرك
 . من رأس مال الشركة ريال سعودي١٨,٠٠٠,٠٠٠أي ما يعادل 

م لشركة التصنيع وخـدمات     ٢٠/٥/٢٠٠٦وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقده بتاريخ         •
 ٢ مليون ريال سعودي إلى  ٥٣٣ل الشركة من    على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس ما      الطاقة  

 .  مليـون ريـال سـعودي      ٤٩,٥مليار ريال سعودي حيث تبلغ حصة المتطورة من تلك الزيادة           
 .تهدف الزيادة إلى التوسع في أنشطة ومشروعات وأعمال الشركة



 

٣٦ 

 
 خالد بن صالح الشثري بسداد حصة الشركة في زيـادة رأس          / قام رئيس مجلس اإلدارة األستاذ     •

وقد تم التنويه في الموقع اإللكترونـي للشـركة          مليون ريال سعودي     ٤٩,٥والبالغة  مال الشركة   
ولتداول بأن التمويل لن يترتب عليه أي مزايا لرئيس المجلس أو أية إلتزامـات علـى الشـركة          

 زيادة   المعتادة وذلك كتمويل مرحلي لحين إستكمال إجراءات       تمويليةالمتطورة بإستثناء الرسوم ال   
 .رأس المال لدى هيئة السوق المالية

 

 اإلستثمارات الجديدة ٢-٦
 

من رأس مـال  % ١٠ المتطورة تبلغ نسبة ملكية الشركةالمواد العطرية ـ السعودية ـ س  مشروع  .١
 . مليارات ريال سعودي٣الغ  والبمشروعال

 

 :ةالمقدم
 

نزين الكيميائي والصناعات التابعة    ن والب بتطوير مجمع تصنيع العطريات البرازايلي    المشروع الجديد   قوم  ي
 هيـدروجين   ،غـازالوقود  ،رافينـات  ،الغـازالخفيف (  مثل لها والمعتمدة عليها وكذلك المنتجات الجانبية     

 ).والعطريات الثقيلة
 

 لقيام بالدراسات السوقية  ل ) Dewitt(شركة ديويت فقد تم تعيين    ولتحقق النظرة العامة اإليجابية للمشروع      
 . كجزء من هذه الوثيقهلمشروع والنتائج المستخلصة موجودة لاإلقتصادية الالزمةالجدوى و
 

 :نقاط مهمة
 .ةبالواليات المتحدة األمريكي (Dewitt)دراسات الجدوى شركة ديويت قامت ب •
 .Axens  وUOP  وهي تقنية ومجربة تجارياًة مستخدمة عالميةتقني •
 . للمشروعةالبرازايلين والبنزين هي المنتجات الرئيسي •
 .اليابان –كأبحاث وتطوير مع شركة نيبون أويل " فورمر -زي"تقنية  •
 . عليها المعتمدةهدف المشروع العطريات والمنتجات •

 

 :وصف المشروع
 

ى ما توصلت إليه الدراسات سيقوم الشركاء في المشروع بتنفيذ مصنع بطاقة إنتاجيه قدرها علباإلعتماد 
 .مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية مليون طن متري سنوياً في ١
 

  ألف طن متري سنوياً من البرازايلين٧٢٠  سينتج المشروع 
  ألف طن متري سنوياً من البنزين١٩٥و   

 

 فكرة المشروع/ مفهوم 
 

لب على العطريات إعتمدت فكرة تطوير وإنشاء المشروع إلقتناص حصة من النمو القوي للط •
 .خصوصاً في آسيا

توافق المشروع مع سياسات الدولة في تنويع اإلعتمادات على الخام ومنتجاته إلعطاء قيمة مضافة  •
 .للنافثا

 

 اللقيم/ مصدر الخام 
 

 برميل ٥٠,٠٠٠(بـ من هذه المادة النافثا والذي تنتجه أرامكو في مصافيها وتقدر إحتياجات المشروع 
 .ل قيام المشروعلتسهي) يومياً



 

٣٧ 

 
 اإلستثمار

 

 %)٥٥(مليون دوالر أمريكي  ٨٠٦ رأس المال
 %)٤٥(مليون دوالر أمريكي  ٦٧٤ )١(مالحظة    قروض
 %)١٠٠(مليون دوالر أمريكي  ١,٤٨٠ اإلجمالي

 

 .الشركة في طور ترتيب قروض للمشروع): ١(مالحظة 
 

 الــشـركـاء اإلسـتـراتـيجـيـون المحتملون
 

 للمشروع للحصول على التقنيه وإجازتها      كاء إستراتيجيين محتملين ومهمين    تفاهمات مع شر   شركةلدى ال 
 .وقين ومالكي سفن لشحن الكيماوياتوتطويرها ومس

 
  المشروعيكلةه
مـن  % ٨٥ومن المتوقع أن تتملك هذه الشركه       ه   تؤسس ل   مساهمة عامة  ةيكون المشروع مملوكا لشرك   س

 ريـال   ارملي ٣ومن المخطط أن تتكون هذه الشركه برأس مال قدره             بأجانلشركاء  % ١٥المشروع و 
 .سعودي 

 
 تنوع السوق

 

 العطريات تتجه في يوضح التأمل في سلسلة المنتجات العطرية أنها أطول من سلسلة األولفينات فمنتجات
ويخدم البوليستر والنايلون سوق .  إلخ... المقام األول إلى البوليستر والنايلون والستايرين والفينول 

وتفتقر حالياً منطقة الخليج لهذه المنتجات ومثل هذه السلسلة سوف توفر تنوعاً عظيماً ) النسيج(األقمشة 
 .لصادرات المملكة العربية السعودية

 

لدى المملكة العربية السعودية إمكانية ، فإن .Dewitt & co من قبل شركة عدةدراسة الموبحسب ال
 لوجود مصافي بترول في رأس في المملكةمن حصة سوق العطريات % ٣٠الحصول مستقبالً على 

 أن تقوم الشركةوتتوقع الدراسة .  تنورة والجبيل وينبع ورابغ لتوفير النافثا المادة الخام الالزمة للمشروع
 . مليون طن سنوياً من العطريات إذا ما تم تحويل النافثا المتوفرة إلى عطريات٣إنتاج ب
 

 اإلستثمار الجديد والتوظيف
 فإن إنتاج مليون طن إضافي من العطريات سوف ،.Dewitt & co من قبل شركة عدةبحسب الدراسة الم

دوالرأمريكي من فرص اإلستثمارالمعتمده عليها والتي بدورها بليون  ١يولد إستثمارات إضافيه بـ 
البوليستروالبولياميد سيتفرع منها  وكمثال فإن . مباشرة وغيرة مباشرتوفر فرص توظيف كبيرةسوف 

 . مرات٤ إلى ٣صناعات سوف تزيد من فرص اإلستثماروتوفيرالوظائف من 
 

 زي فورمر
 

 وبما  .لمستوى التنافسي عالميا يجب توفر اللقيم الالزم المنافسألجل تطوير صناعة العطريات بالمملكة با
 ولحل مشكلة النقص هذه تهدف الشركة الجديدة.  تبعا لطاقة المصافي محدودة هناةأن النافثا المتاح

 . NGL)(لتأسيس معمل رائد لزي فورمر بهدف إنتاج العطريات من 
من عوائد المشروع لهذا %  ٢ع وسيخصص  من أبحاث وتطوير المشرواًجزء سوف يكون زي فورمر

 .الغرض
 

 إستعدادها لإلنضمام لتطوير هذه التقنية لتكون تقنية ة مالكة المعالجه لهذه التقنيشركة نيبون أويلأبدت 
 .مجربة 



 

٣٨ 

 
 الجدول الزمني للمشروع

 

وعادة .   المنطقةد تم تخطيطها وتنفيذها في قة فإن عدد من المشاريع العمالقةكنتيجه لخطط الدولة الراهن
ونتوقع أن . عقود المقاولين  من وقت ترسيةاً شهر٣٦يتطلب إنجاز هذا النوع من المشاريع  حوالي 

 . إنشاء اهللا شهرا٤٠ً  حوالييستغرق إنشاء هذا المشروع
 وصاحب المشروع والمقاول  بين مالك التقنيةةعاقدات المطلوبوللتقيد بهذا الجدول الزمني يجب عمل الت

 .فذالمن
 

 األرض ،ية الرخص الصناعامية المتضمنة إلنجازالحسابات الختشهراً ١٢المشروع إلى حتاج وي
عقد ، المتطلبات الهندسيه ،دراسة الجدوى ، على خط األنابيبالموافقة ، عقود الشحن والنقل،المختارة

 .الخ...أولي للمعدات المستعجله 
 

 نظرة عامة ألهداف المشروع
 

وذلك  (جات المملكة من البتروكيماويات وعدم اإلقتصار على األولفينات فقط إضافة تنويع لمنت •
بإختيار منتجات ذات نسب نمو جيدة وتطبيقات متعددة وتعتبر العطريات ومشتقاتها هي األسرع 

 ). لتحقيق هذا التنوع
 منها عديدةتطوير المشتقات في المرحلة الثانية للصناعات المتوسطة وذلك بالتركيز على مزايا  •

الموقع التنافسي، إمدادات المواد الخام، إهتمامات الشركاء األجانب، الربحية لجذب مستثمرين جدد (
 ).في الصناعة وما يعتمد عليها من صناعات أخرى

 
 الخاتمة/ إستنتاجات 

 

توضح دراسة الجدوى بأن الطلب مرتفع على كل من البرازايلين والبنزين وسيستمر في الزيادة  •
 .خالل العقد القادم وبأهمية كبرى في آسيا وخاصة الصين والهندعالمياً 

تعتبر السعودية موقعاً جذاباً لقربها من أسواق آسيا فأجور الشحن المنخفضة ألسواق آسيا تعتبر  •
 .ميزة للمشروع مقارنة مع المنافسين في أمريكا وأوروبا

 .أظهرت دراسة الجدوى بأن المشروع إقتصادياً •
 . العطريات المستقبلي والفرصة سانحةسوقمن % ٣٠المنطقة مؤهلة للحصول على  •
 .النمو يتسارع في األسواق الممكن وصولها •



 

٣٩ 

 

 من رأس مال المشـروع % ٣٠سبة ملكية الشركة المتطورة  ـ ستبلغ ن إطارات السياراتمشروع  .٢
  مليون ريال سعودي٢٠٠والبالغ 

 

 :إسم المشروع
 

 المصنع السعودي لصناعة اإلطارات
 

 :منتجات المشروع
 

 إطارات السيارات الخفيفة والمتوسطة
 

 :نبذة عن مراحل المشروع وتحليل السوق
 

 بالمملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج جميعها        حيث ال يوجد أي مصنع إلنتاج إطارات السيارات       
فكـر  ، فقـد    يع الـدول  مع أن صناعة اإلطارات من الصناعات اإلستراتيجية والهامة والتي تحتاجها جم          

ودول المملكة  تحتاج لها   اعة  نصأنها  الصناعة وباألخص   تلك  في الدخول في مجال     األعضاء المؤسسون   
 .جالخلي

 

 العديد من المحاوالت إلقامـة مصـنع إلنتـاج إطـارات            مأنه قد سبقه  األعضاء المؤسسون ب  وقد الحظ   
السيارات بالمملكة ومع أن جميع المحاوالت تقدمت بدراسات جدوى إقتصادية لصندوق التنمية الصناعي             

ل لـدى الصـندوق    منها لم يحز القبو اً ولكن أي  ،السعودي للحصول منه على قرض للمساهمة في التمويل       
لعدم إقتناع خبراء الصندوق بعناصر المشروع سواء الشريك الفني أو التكنولوجيـا أو التكلفـة العاليـة                 

 للمشروع
 

 باإلتصال بالشركات المتخصصة حتى تم اإلتفاق مع إحدى كبريـات الشـركات الصـينية               قام الشركاء 
ــركة    ــي شــ ــارات وهــ ــناعة اإلطــ ــي صــ ــة فــ ــة المتخصصــ  الحكوميــ

CHINA HAOHUA RUBBER & PLASTIC MACHINERY (C.H.C)   وذلـك إلنشـاء 
 وشراكة  تضاهي أفضل التقنيات العالمية    وآالت ومواصفات وتقنية      مليون إطار سنوياً   ١,٥بطاقة  المصنع  

لمدة عشرة سنوات بالتعاون مع شركة جويلين إلنتاج آآلت تصنيع اإلطارات وكـذلك شـركة كابيتـال                 
من إنتاج الشركة خارج المملكة إذا      % ٤٠ لتصدير   C.H.Cفاق مع شركة    لصناعة اإلطارات كما تم اإلت    

 .دعت الضرورة لذلك
 

 ١٢٦,٠٠٠ع مساحتها   بوتم الحصول على قطعة أرض ممتازة في مدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية بين            
 إنتـاج    متر مربع نظراً لألخذ في الحسبان التوسع مستقبالً فـي          ٢٠٠,٠٠٠ زيادتها إلى    تمتر مربع تم  

 .إطارات النقل الثقيل
 

لصندوق التنمية الصناعي السعودي للحصول على قرض طويل األجل للمساهمة فـي            المؤسسون  ثم تقدم   
وقد تم الحصـول علـى       . تمويل المشروع طبقاً للنظم السعودية لمساعدة المشاريع التي تحتاجها الدولة         

د إستغرقت الموافقة على منح القرض أكثر من        وقهـ  ١/٩/١٤٢٦بمنح القرض بتاريخ    الصندوق  موافقة  
 الصـندوق   ع فنياً وماليـاً وتسـويقياً مـن قبـل خبـراء            جميع جوانب المشرو   اللها دراسة سنتين تم خ  

 .المتخصصين في دراسات الجدوى والتأكد من جدوى المشروع وربحيته وحاجة المملكة إليه



 

٤٠ 

 

 الشـركة الصـينية وتابعيهـا       ندوق للصين لزيارة  وفد من خبراء الص   وأخيراً تم تتويج هذا البحث بسفر       
 .وزيارة مصانعها والتعرف على قوتها

 

 مليـون   ١٣٨ه  على منح الشركة قرضاً قدر    إدارة صندوق التنمية الصناعي السعودي      بعدها تمت موافقة    
 .ريال سعودي

 

يمن وسوريا وليبيـا    كما تم توقيع عقود وكاالت لتوزيع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية وال            
 .ومصر

 
 :الجزء الفني

 

ـ        (ولضمان وجود الخبرات الفنية في صناعة اإلطارات         يارات حيث ال توجد مصانع إلنتاج إطـارات الس
  فقد تم إستقطاب مجموعة من خبراء هذه الصـناعة         ، المشروع بهذه الخبرات   لمد) بالمملكة ودول الخليج  

شؤون الهندسية ومدير عام    ل كمدير عام اإلنتاج ومدير عام ا      تعمل في هذا المجال ألكثر من عشرين عاماً       
سيسـتمرون  الذين  الخالطات والمعامل ومدير عام القوى المحركة باإلضافة إلى خبراء الشركة الصينية            

 .اف والمشاركة في اإلدارة لمدة عشر سنواترفي اإلش
 

ات الخبـرة العالميـة فـي صـناعة         كما تم اإلتفاق مع إحدى كبريات الشركات اإلستشارية اإلنجليزية ذ         
الصين في  لإلشراف على المصنع من بداية تصنيع اآلآلت JACOB CONSULTANCEاإلطارات 

 السـعودية والخليجيـة     تمواصـفا للحتى يتم تركيبها وتجربتها بدء اإلنتاج الفعلي المطـابق          و وباوأور
 .بيةوواألور

 

 إطار سنوياً راديال نصـف معـدني لسـيارات          ١,٥٠٠,٠٠٠تم اإلتفاق مع الشركة الصينية على إنتاج        
 . إطار سنويا٢,١٠٠,٠٠٠ًالركوب ونصف النقل والباصات ترتفع إلى 

 
 التكلفة الرأسمالية للمشروع

 

 : مليون ريال سعودي وهي مقسمة كما يلي بالدوالر األمريكي٤١٢,٥تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
 

 تقنية وتركيب وتدريب تسليم مفتاحآآلت ومعدات و  أمريكيدوالر ٦٨,٠٠٠,٠٠٠
 مباني وإنشاءات المصنع كامال  أمريكيدوالر ١٤,٠٠٠,٠٠٠
 اإلجمالي دوالر أمريكي ٨٢,٠٠٠,٠٠٠

 يضاف إليها
 رأسمال عامل لمدة ثالثة شهور  أمريكي دوالر١٢,٠٠٠,٠٠٠ 
إلـخ  ..ت مقدمة   مباني للعاملين ووسائل نقل وإنتقال وأثاث ونفقا        أمريكي دوالر١٦,٠٠٠,٠٠٠ 

 )تقريباً(
  دوالر أمريكي ٢٨,٠٠٠,٠٠٠

  الكلياإلجمالي   دوالر أمريكي ١١٠,٠٠٠,٠٠٠
 

  مليون ريال سعودي٢٠٠ :  رأس المال
 

  مليون ريال سعودي١٣٨ : SIDFتمويل من 
 

 مليون ريال سعودي  ٧٤,٥ : الصينيةتمويل من الحكومة
 

 ليون ريال سعودي م٤١٢,٥ :  إجمالي اإلستثمار



 

٤١ 

 

 :الشركاء في المشروع
 

 قيمة الحصص النسبة الشريك
  مليون٩١,٥٠ %٤٥,٧٥ محمد بن سعود العلي/ الشيخ
  مليون٢٠ %١٠ عبد اهللا الصغير/ األستاذ

  مليون٦٠ %٣٠ الشركة السعودية للصناعات المتطورة
  مليون٢٨,٥ %١٤,٢٥ الشركة الصينية

 ال سعودي مليون ري١٠٠ %١٠٠ إجمالي
 

  مليون ريال سعودي٢٢حوالي  : مصاريف التطوير**
 

من رأس المال ويقوموا بتسديده عند الدخول في الشركة، يبلـغ نصـيب             % ٥يتحمل الشركاء ما يعادل     
 ). مليون ريال سعودي٣(الشركة المتطورة 

 

 .يتم إعتبار الباقي كمصاريف تأسيس ويتم إطفاؤها الحقاً
 

 والبـالغ  س مال المشـروع من رأ% ٤٠غ نسبة ملكية الشركة المتطورة  ـ ستبل الزجاجمشروع  .٣
  مليون ريال سعودي٢٠٠

 

 :إسم المشروع
 

 شركة العبيكان للزجاج
 

 :منتجات المشروع
 

 ألواح الزجاج المسطح
 

 :نبذة عن المشروع
 

ك بغرض بيعها في السوق المحلـي وكـذل       المسطح  تأسست شركة العبيكان بغرض إنتاج ألواح الزجاج        
 .تصديرها إلى خارج المملكة وباألخص لدول الخليج واألسواق العربية المجاورة األخرى

 
 Argent Enterprise الفرنسية وشركة Stein Heurtey ةوبحسب الدراسات الفنية المعدة من قبل شرك

 ملليمتـر،  ١٢ ـ  ٣سـماكة   بالمسطح النقيةألواح الزجاج   إنتاجفي المرحلة األولىاألمريكية فإنه سيتم 
في حين أنه وفي المرحلة الثانية سينتج المصنع أنواعاً أخرى من الزجـاج             يومياً   طن   ٨٠٠قدرها  بطاقة  

.  ياً يوم طن ٤٠٠ ملليمتراً من خالل طاقة صهر إضافية قدرها         ١٩ ملليمتراً و  ١,٦بسماكة تتراوح ما بين     
إنه من المتوقع أن يصبح واحداً من أحدث المصانع وأكثرها          وعند إستكمال إنشاء المصنع بكافة مراحله ف      

 .تطوراً في منطقة الخليج
 

 متراً مربعاً في الهيئة الملكيـة بمدينـة ينبـع           ٣٧٨,٢٠١سيتم إنشاء المصنع على قطعة أرض مساحتها        
اإلنتـاج  من المتوقع أن يبدأ المصنع مرحلة       .  الصناعية على الشاطىء الغربي للمملكة العربية السعودية      

م في حين أن اإلنتاج التجاري سيبدأ خالل الربع الثالث مـن            ٢٠٠٨التجريبي خالل الربع الثاني من عام       
م وسـوف تبـدأ     ٢٠٠٩سيتم البدأ في تشييد المرحلة الثانية منتصف العـام          .  نفس العام للمرحلة األولى   

 .م٢٠١١إنتاجها التجاري خالل الربع األول من عام 



 

٤٢ 

 
 :نبذة عن السوق

 

يبلغ حجم السوق المحلي من ألواح  الفرنسية، BJS Differencesبحسب الدراسة السوقية المعدة من قبل 
 طن  ٦٣,٠٠٠يبلغ حجم اإلستيراد من عدة دول حوالي        .   طن سنوياً  ١٦٥,٠٠٠الزجاج المسطح حوالي    

إلنشـاءات  يعد قطاع ا  .  م٢٠٠٤ طن في العام     ٦٥,٤٠٠في حين بلغت صادرات المملكة للخارج حوالي        
 .هو السوق الرئيسي لهذا المنتج

 

وشركة " زجاج"والتي هي مشروع مشترك فيما بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية           ) قلف جارد (تعد  
والتي تقع في مدينة الجبيل الشركة الوحيدة التي        ) جلف جارد (زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة      

 طن متري سـنوياً، علـى       ١٣١,٤٠٠ة بطاقة إنتاجية مرخصة قدرها      تقوم بإنتاج ألواح الزجاج المسطح    
 طن متري فـي     ١٧٠,٠٠الرغم من ذلك فقد بلغت مبيعات الشركة وإنتاجها أكثر من ذلك حيث وصلت              

ونظراً للنشاط الملحوظ حالياً في قطاع اإلنشاءات بشكل خاص والقطاعات األخـرى المرتبطـة              .  السنة
 .سنوياً للسنوات الخامسة القادمة% ٥أن ينمو السوق بنسبة بشكل عام، فإنه من المتوقع 

 

كذلك تضيف دول الخليج األخرى طلباً إضافياً على ذلك المنتج حيث أنه من المتوقع أن يتجاوز الطلـب                  
وبنسبة نمو تعادل تلك التي في المملكة وذلـك         المسطح   طن سنوياً من ألواح الزجاج       ٩٠,٠٠٠اإلجمالي  

 .ع الذي تشهده دول الخليج األخرى وبخاصة قطر واإلمارات العربية المتحدةبسبب التطور السري
 

هناك أيضاً إمكانية التصدير إلى دول ومناطق أخرى تشهد طلباً متزايداً على هذا المنتج منهـا العـراق                  
  تم توقع أن تقـوم العبيكـان بإنتـاج كميـات تبلـغ               .وإيران وشمال أفريقيا وأوروبا والشرق األقصى     

 طن سنوياً للسنوات الثالثة األولى مـن اإلنتـاج وستصـل قيمـة              ٢٣٣,٦٠٠ و ٢١٠,٢٤٠،  ١٨٦,٨٨٠
 .مليون ريال سعودي على التوالي ٢٤٦و ٢٣١، ٢٠٦المبيعات لتلك الكميات 

 

  المسطحعدا شركة جارديان فإنه ال يوجد منافس حقيقي للشركة في نشاطها في مجال ألواح الزجاجوفيما 
 :وذلك نظراً لكبر حجم السوق، كما أن هناك مزايا تنافسية عدة لشركة العبيكان مقارنة بمنافسيها منها

 

 المكائن وأكثرهـا     بشراء أحدث   أحدث التقنيات العالمية كما ستقوم     بتنفيذ المشروع وفق  ستقوم  أنها   −
 .تطوراً في العالم في هذا المجال

 .٩٠٠٢تطبقها الشركة وتطبيقها لنظام آيزو سمعايير الجودة والنوعية المرتفعة والتي  −
 .فريق عمل مميز ومتمرس وذو خبرة كبيرة في مجال صناعة الزجاج −
 .لن تقوم الشركة بمنافسة عمالؤها من خالل البيع المباشر لقطاعات صغيرة −
 .س على الشركة أية قيود للتصدير لخارجلي −
 .الموقع المميز على شاطىء البحر األحمر مما سيمكنها من التصدير بسهولة وكفاءة وفاعلية −

 

إن الشركة تدرك بأنه قد يكون هناك منافسة خارجية من أكبر شركات الزجاج العالمية مثـل بلكنقتـون،                  
الزجاج المشكل والمطلي   (جات ذات القيمة المضافة     أساهي، سانت جوبيان وتلك شركات تركز على المنت       

، من ناحية أخرى ستكون هناك منافسة من دول الشرق األقصى وباألخص الصين وأندونيسـيا               )والملون
واللتان تركزان على إنتاج الزجاج بغرض بيعه كمنتج نهائي للمستهلك ويشمل ذلك خصوصـاً الزجـاج                

 . بدخولهالنقي وهو قطاع لن تقوم شركة العبيكان



 

٤٣ 

 

وعلى الرغم من أن لدى تلك الشركات العالمية خبرة كبيرة في التجارة واألسواق الدولية ولديها عالمات                
تجارية مميزة وطاقة إنتاجية ضخمة غير مستغلة وتتمتع بمراكز مالية قوية ولديها تكنولوجيـا متطـورة                

عيد اإلنتاجي في المملكة أو في أي من دول         وأقسام للبحث والتطوير، إال أنه ليس لها أي تواجد على الص          
الخليج أو الشرق األوسط وأفريقيا حيث أن دخولها لتلك األسواق بشكل مباشر عن طريق إنشاء مصـانع                 
لها سيكلفها الكثير سواء من ناحية اإلستثمارات الضخمة التي ستتطلبها عمليات التوسع إضافة إلى األمور      

كلفة المواد الخام والطاقة واألرض يضاف إلى ذلك كله الضرائب وأمـور            اللوجستية والمساندة وإرتفاع ت   
 .العمالة والتكلفة اإلضافية المتعلقة باألمور البيئية

 

إن ما سيميز شركة العبيكان عن أولئك المنافسين الدوليين هو سهولة توفير المواد الخام، وكذلك القـدرة                 
 إضافة إلى إنخفاض مصاريف النقل والمنافسة من حيث         على تسليم اإلنتاج إلى عمالؤها بسرعة وفاعلية      

السعر، يضاف إلى تلك األمور الميزة التفضيلية في التعامل مع القطاعات الحكومية بإعتبـاره مصـنعاً                
محلياً سعودياً كل تلك العوامل ستساهم منفردة أو مجتمعه في إعطاء العبيكان ميـزة تنافسـية مقارنـة                  

 نشاطال يتوقع أن تكون هناك منافسه محمومة في         وبالتالي فإنه   .  سالفة الذكر بالشركات الدولية األخرى    
سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي كما وأن حجم الطلب الكبير محليـاً وإقلميـاً                 الشركة  

 .أو من منافسيهايستطيع أن يستوعب كافة اإلنتاج المحلي سواء من شركة العبيكان 
 

 مليون طـن    ١,٥% (٤ مليون طن بمعدل نمو سنوي بلغ        ٣٨م  ٢٠٠٤بلغ حجم السوق العالمي في العام       
 مليـار  ٤,٣، وقد أظهرت اإلحصاءات الدولية بأن قيمة اإلستيراد العالمي للزجاج قـد بلغـت               )في السنة 

 .يكي مليار دوالر أمر٣,٦  العالميدوالر أمريكي في حين بلغ حجم التصدير
 

ستكون المملكة العربية السعودي واحدة من أهم الدول في تزويد األسواق الدولية بإحتياجاتها من الزجاج               
في السنوات القادمة بسبب عدة عوامل أهما توفر المادة الخام الرئيسية في اإلنتاج وهي رمل السـليكا ذو                  

، إضافة إلـى إنخفـاض      )دمة في اإلنتاج  من المواد الخام المستخ   % ٧٠تمثل  (الجودة والنوعية العاليتين    
تكاليف الطاقة والتي تعد األقل على مستوى العالم والتكاليف المنخفضة لتوفير أرض للمشروع والتي تكاد     
تقترب من كونها مجانية يضاف إلى ذلك كله السياسات الحكومية المساندة والمشجعة على اإلنتاج المحلي               

 .عالوة على توفر الكفاءات والعمال الالزمة لإلنتاجوالدعم الذي تتلقاه تلك الصناعات 
 

 :األمور الفنية
 

 :اإلنتاج
 

، فقد تم تحديد  الفرنسيةBJS Differences والمعدة من قبل إعتماداً على نتائج الدراسة السوقية الشاملة
 يوم  ٣٦٥دة   ورديات على مدار الساعة لم     ٣سيكون هناك   .  المنتجات التي ستقوم شركة العبيكان بإنتاجها     

 طن سنوياً من ألواح الزجاج منذ بداية السنة الثالثة مـن            ٢٣٣,٦٠٠في السنة، ستمكن الشركة من إنتاج       
 طن سـنوياً مـن المرحلـة        ١١٦,٨٠٠التشغيل وذلك من المرحلة األولى في حين ستصل كمية اإلنتاج           

 .الثانية
 

 :الموظفين والعمالة
 

ستتكون إدارة الشـركة    .   عند بلوغه طاقته اإلنتاجية القصوى      موظفاً وعامالً  ٢١٠سيحتاج المشروع إلى    
من موظفين ذوي كفاءة وخبرة مميزة سواء في المبيعات والتسيوق والتصنيع واإلدارة وتشـغيل اآلآلت               

 ٥خـالل   % ٥٠كما ستركز الشركة على السعودة فهي تهدف إلى أن تبلغ نسـبة السـعودة               .  والمعدات
روع وذلك من خالل برامج تدريبية مكثفة في كافة المسائل التقنية وكـذلك             سنوات من تاريخ تأسيس المش    

 .اللغة اإلنجليزية



 

٤٤ 

 
 :المواد الخام

 

تحتاج عملية تصنيع ألواح الزجاج المسطح إلى عدة مواد خام تتمثل بشكل رئيسي في رمـل السـيليكا،                  
لصودا والذي سيتم إسـتيراده مـن       وبإستثناء رماد ا  .  الدولومايت، رماد الصودا، حجر الليمون، والملح     

 .محلياًعليها  الحصولالخارج، فإن جميع مواد اإلنتاج األخرى يتم 
 

 :اآلآلت والمعدات
 

 لشراء وتركيب أحدث المكائن في هذا المجال ويشمل ذلك كافة عمليات اإلنتاج سواء الخلـط       تم التفاوض 
اللوجسـتية واآلآلت والمعـدات المسـاندة وأجهـزة         والتجميع والصهر والقطع ومناولة المواد والمسائل       

إن هدف ذلك هو التأكد من أن الشركة ستكون قادرة علـى تحقيـق خططهـا                .  ومعدات الرقابة البيئية  
 .الموضوعة والوصول إلى أهدافها في الوقت المحدد وبحسب ما خطط له عند تأسيسها

 
 :القطاعات والخدمات المساندة األخرى

 

 ٧٠٠قة الكهربائية من خالل الشركة السعودية للكهرباء والتي سـتزود المشـروع بــ               سيتم توفير الطا  
.  سيتم تزويد المياه من خالل النظام الموجود حالياً في الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصـناعية               .  كيلووات

طـاع الغـاز    سيتم إستخدام الغاز الطبيعي في علميات التسخين والصهر وسيتم توفير الديزل في حال إنق             
سيتم تزويد المشروع بالغاز من خالل شركات التوزيع المحلية وفي حال إنقطاع الديزل كذلك              .  الطبيعي

 .سيتم توفيره من خالل الصهاريج الكبيرة والمخصصة لهذا الغرض
 

إن عمليات إنتاج ألواح الزجاج المسطحة كذلك تحتاج إلى غازي النيتروجين والهيدروجين للمحافظة على              
قاء وجودة اإلنتاج، لذلك ستقوم الشركة بإنشاء محطات إلنتاج وتخزين النيتروجين والهيدروجين داخـل              ن

 .المصنع
 

 :أمور ومسائل بيئية
 

أما الفاقد من المـادة     .  ر على البيئة بسبب التقنية العالية المطبقة في هذا الصدد         اضرألن يكون هناك أي     
 .ه في اإلنتاج مرة أخرىالخام فإنه سيتم إعادة تدويره وإستخدام

 

وحيث أن اآلآلت والمكائن التي ستقوم الشركة بتركيبها إلنتاج األلواح الزجاجية المسطحة تحتوي علـى               
 عوامل الحفاظ على البيئة ضمن خصائص تصنيعها، فإن الشركة ليست بحاجة إلى توقيع إتفاقيـة                معظم

 .مور البيئيةمستقلة مع أي طرف لتزويدها بخبراته فيما يتعلق باأل



 

٤٥ 

 
 :التكلفة الرأسمالية

 

 . ريال سعودي كما يلي٥٤٤,٧٢٤,٩٧٤تبلغ التكاليف الرأسمالية للمرحلة األولى 
 

 ريال سعودي بيان
 ٧٢,٧٠٠,٠٠٠ مباني وإنشاءات

 ٣٩٩,٦١٣,٠٠٠ مكائن واآلآلت ومعدات
 ١,٩٥٤,٠٠٠ سيارات ووسائط نقل

 ٤,٠٠٤,٢٥٠ أثاث ومفروشات مكتبية
 ٢,٠٠٠,٠٠٠ إحتياطي

 ٤٨٠,٢٧١,٢٥٠ إجمالي فرعي
 ٢١,٣٥٠,٠٠٠ مصاريف ما قبل التشغيل
 ١٩,٠٩٠,١٦١ تكاليف رأس المال العامل

 ٢٤,٠١٣,٥٦٣ %٥أحتياطي بنسبة 
 ٥٤٤,٧٢٤,٩٧٤ إجمالي التكاليف الرأسمالية

 

 .إن كافة األرقام أعاله مستنبطة من الدراسة الفنية وملحقاتها
 

 :تمويل المشروعحجم 
 

  مليون ريال سعودي٢٠٠ : رأس المال
 

  مليون ريال سعودي٢٢٩ : قرض الصندوق
 

 مليون ريال سعودي ١١٥ : تمويل بنكي
 

  مليون ريال سعودي٥٤٤ : إجمالي اإلستثمار
 

  مليون ريال سعودي٨٠أي )  مليون سهم٨(من رأس المال % ٤٠: حصة الشركة المتطورة
 

 .لواحد ريال سعودي للسهم ا٤: مصاريف تطوير
 

تضاف إلـى   % ٤٠تمثل نسبة تبلغ      مليون ريال سعودي   ٣٢: إجمالي مصاريف التطوير على المتطورة    
فـي المشـروع    ون الحاليون   قيمة إستثمار الشركة مقابل رسوم التطوير التي يستحقها األعضاء المؤسس         

 :مقابل قيامهم بتوفير مايليوذلك 
 

 .ت العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج المسطحإتفاقيات نقل التقنية والتشغيل مع أحد الجها .١
إضافة إلى  إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية والفنية والتسويقية وكافة الدراسات األخرى المطلوبة            .٢

م ويشمل ذلك سداد أتعاب اإلستشاريين والفنيين       ٢٠١٦ وحتى   ٢٠٠٨خطة العمل للشركة للفترة من      
 .إلخ....

 .ألرض التي سيتم إنشاء المشروع عليهاقيام مطوري المشروع بتوفير ا .٣
 وبالقدر الالزم إلنطالق المشروع بكفـاءة       توفير إلمادة الخام األساسية والمتمثلة في الغاز الطبيعي        .٤

 .وفاعلية
أخـرى  بنـوك  قروض مـن  إنهاء إجراءات قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي إضافة إلى          .٥

 .محلية
 

  مليون ريال سعودي١١٢: إجمالي التكلفة على المتطورة



 

٤٦ 

 

 مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال  ـ٧
 

إن مناقشة وتحليل إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة لمركزها المالي ونتائج أعمالها مبنية على              
م ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١ويجب أن تقرأ مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المنتهية في           

م، والتي قام بمراجعتها ٢٠٠٥م و٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةوالبيانات المالية المفحوصة لل
الدار لتدقيق الحسابات عبد اهللا البصري وشركاه للسنتين الماليتين المنهتهيتـين           / المحاسب القانوني السادة  

 إنترناشيونال  BDOالمحاسبون المتضامنون عضو    / ة وبواسطة الساد  م ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١في  
 سـبتمبر  ٣٠ وحتى   م ٢٠٠٦ يناير   ١ وللفترة الممتدة من     م ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١للسنة المالية المنتهية في     

 .م ٢٠٠٦
 

 تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج األعمال بواسطة إدارة الشركة بيانـات ذات طبيعـة               
وقد تختلف البيانـات الختاميـة بشـكل        .  مستقبلية تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة        

جوهري عن هذه البيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى مـن                 
 ".عوامل المخاطرة"هذه النشرة، خصوصاً في قسم 

 

 بخصوص المعلومات الماليةإقرارات أعضاء مجلس اإلدارة  ١-٧
 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم إستخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم    
المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم               

 . المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمالية ومراجعتها وفحصها وفقاً لمعايير
 

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة                
م باإلضافة إلى الفترة منذ نهاية      ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١خالل الثالث سنوات المنتهية في      

 . وحتى تاريخ نشرة اإلصدارم ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠



 

٤٧ 

 
 

 قائمة المركز المالي ٢-٧
 

 م ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥يشرح هذا الفصل األداء المالي التاريخي للشركة خالل الثالث سنوات المالية            
 .م٢٠٠٦ من السنة المالية ثالثة أرباع األولىإضافة إلى ال

 

 

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣

األصول

األصول المتداولة

١,٩٩٠,٩٨٩٣١١,٧٩٨١,٩٤٦,٩٧٨١٧١,٨٦٤٤٥٣,٣٠٦نقد في الصندوق ولدى البنوك
٩٠,٠٩٤١٠١,٨٧٨٨٦,٣٧٧٤٤٩,٥٢٩٦١٢,٤٧١مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ــــ١١,٦١٥,٥٩٣ــــإستثمارات في أوراق مالية لإلتجار

٢,٠٨١,٠٨٣٤١٣,٦٧٦١٣,٦٤٨,٩٤٨٦٢١,٣٩٣١,٠٦٥,٧٧٧مجموع األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

١٢٥,٦٣١,٩٩٠٨٩,٠٣٤,٤٢٦٨٨,٩٤٠,٠٠٠٧٢,٩٩٤,٤٢٦٧٢,٩٩٤,٤٢٦إستثمارات في رؤوس أموال شركات
ــــــــ٦٣,٣٥٨,٠٠٠إستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع

٢٥,٢٦٥,٢٨٥٢٥,٦٢٩,٦٦٨ــ٩,٨٩٥,٢٥٥ــإستثمارات أخرى
ــــــــ١,٣٤٧,١٨٧مشاريع تحت التنفيذ

١٧,٧٨٦١٧,٤٣٢٢٤,٣٧٧٢٣,١٣٣٣٠,٨٨٠ممتلكات ومعدات صافي
١٩٢,٤٣٦,٠٤٦٩٩,٣٦٠,٧٨٩١٠٢,٦١٣,٣٢٥٩٨,٩٠٤,٢٣٧٩٩,٧٢٠,٧٥١إجمالي األصول

الخصوم وحقوق المساهمين

الخصوم المتداولة

٦٨٣,٥٩٠٦٨٣,٥٩٠٦٨٣,٥٩٠٤٦٠,٦١٦١٦٠,٢٧٨ذمم دائنة
٢٠,٢٢٢٥٩,٠٩٦٨٢,٤٤٩٦٢,٠٤٤٤٧,٩٢٣مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

١,٩٣٩,٣٧٢١,٨٢٥,٨٩٨٢,٠٢٨,٩٣٨١,٨٠٦,٨٤١١,٨٢٥,٨١٢زكاة مستحقة
ــــــــ٤١,٥٠٠,٠٠٠المطلوب لطرف ذو عالقة
٤٤,١٤٣,١٨٤٢,٥٦٨,٥٨٤٢,٧٩٤,٩٧٧٢,٣٢٩,٥٠١٢,٠٣٤,٠١٣إجمالي الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

١٩٠,٥٣٣٢٥٨,٤٠٦٢٧٥,٢٣٢٢٣٤,٨٥٩١٨٣,١٢٨مخصص نهاية الخدمة
٤٤,٣٣٣,٧١٧٢,٨٢٦,٩٩٠٣,٠٧٠,٢٠٩٢,٥٦٤,٣٦٠٢,٢١٧,١٤١إجمالي الخصوم

حقوق المساهمين

١٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٠٨,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع
(١٠,٤٩٦,٣٩٠)(١١,٦٦٠,١٢٣)(٨,٤٥٦,٨٨٤)(١١,٤٦٦,٢٠١)(٧,٢١٥,٦٧١)خسائر متراكمة

ــــــــ٤٧,٣١٨,٠٠٠أرباح غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع
١٤٨,١٠٢,٣٢٩٩٦,٥٣٣,٧٩٩٩٩,٥٤٣,١١٦٩٦,٣٣٩,٨٧٧٩٧,٥٠٣,٦١٠حقوق المساهمين

١٩٢,٤٣٦,٠٤٦٩٩,٣٦٠,٧٨٩١٠٢,٦١٣,٣٢٥٩٨,٩٠٤,٢٣٧٩٩,٧٢٠,٧٥١مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

شكل ٧-١: قائمة المركز المالي (بالريال سعودي)
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبرالتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر

البيان

 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي ثالثة أرباع األولى والمفحوصة لل٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لألعوام المراجعةم المالية القوائ: المصدر

 
 رأس المال العامل ١-٢-٧

 

لب على  ا ريال سعودي بالس   )٤٢,٠٦٢,١٠١(م  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للشركة كما في    بلغ رأس المال العامل     
 :النحو التالي

 

 )ريال سعودي (م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ا في مال العامل كمرأس ال: ٢-٧شكل 
 ٢,٠٨١,٠٨٣ األصول المتداولة
 )٤٤,١٤٣,١٨٤( الخصوم المتداولة
 )٤٢,٠٦٢,١٠١( رأس المال العامل

 القوائم المالية المفحوصة: المصدر



 

٤٨ 

 
 مليون ريال سعودي ضمن المطلوبات      ٤١,٥يظهر رصيد رأس المال العامل بالسالب نظراً إلظهار مبلغ          

خالد الشثري لسداد حصة الشركة في زيـادة        / المتداولة ويمثل ذلك مساهمة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ       
وقد تم توقيع إتفاقية تمويل فيما بـين        ) أحد إستثمارات الشركة  (رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة       

جلس أو أية إلتزامات علـى      خالد الشثري ولن يترتب على التمويل أية مزايا لرئيس الم         / الشركة واألستاذ 
 المعتادة وذلك كتمويل مرحلي لحين إستكمال إجراءات زيادة         تمويليةالشركة المتطورة بإستثناء الرسوم ال    

 .رأس مال الشركة المتطورة لدى هيئة السوق المالية
 

من تاريخ   شهراً   ١٢يقر أعضاء مجلس اإلدارة وبعد الزيادة بأن لدى الشركة رأس مال عامل كاف لمدة               
 .النشرة

 
 إستثمارات في أوراق مالية لإلتجار ٢-٢-٧

 

م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في العـام        ١١,٦ بند إستثمارات في أوراق مالية لإلتجار إرتفاعاً بلغ          أظهر
 .وذلك بسبب اإلستثمار في األسهم المحلية

 

 ألـف ريـال     ٢٤٩عام بمبلـغ    تم إظهار بند خسائر غير محققة من أوراق مالية في قائمة الدخل لنفس ال             
 .سعودي خالل نفس العام

 

 بسبب قيام الشركة ببيع إستثماراتها في األسـهم         م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠إنخفض الرصيد إلى صفر كما في       
 .المحلية

 

 إستثمارات في رؤوس أموال شركات ٣-٢-٧
 

ـ  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ مليون ريال سعودي كما في      ١٢٥,٦بلغ رصيد تلك اإلستثمارات      ين كـان  م فـي ح
 ٣١ مليون ريال سعودي كما فـي     ٧٣م و ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٨٨,٩الرصيد  
 :م وهي تتكون مما يلي٢٠٠٤ديسمبر 

 

  دسمبر٣١السنة المنتهية في   سبتمبر ٣٠ شهور المنتهية في تسعةال إستثمارات في رؤوس اموال شركات:٣-٧شكل 

نسبة  البيان
 المشاركة

 م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  % 
ــائرات    ــالم للط ــركة الس ش

 المحدودة
١٦,٩٤٠,٠٠٠  ١٦,٩٤٠,٠٠٠  ١٦,٩٤٠,٠٠٠  ١٦,٩٤٠,٠٠٠  ١٦,٩٤٠,٠٠٠  %١٠ 

ــاف   ــة لأللي ــركة العربي الش
 ٥٣,٢٤٩,٩٩١  ٥٣,٢٤٩,٩٩١  ٥٣,١٦٠,٠٠٠  ٥٣,٢٤٩,٩٩١  ٥٣,١٦٠,٠٠٠  %١,٥ )إبن رشد(الصناعية 

ــة  ــع الوطنيـ ــركة ينبـ شـ
     ١٦,٠٤٠,٠٠٠  ١٦,٠٤٠,٠٠٠  ـ  %٠,٢٨٥ للبتروكيماويات ـ ينساب

 ١,٨٠٤,٤٣٥  ١,٨٠٤,٤٣٥  ١,٨٠٠,٠٠٠  ١,٨٠٤,٤٣٥  ٥,٠٣٢,٠٠٠  %١١,١٨ الشركة الخليجية لصناعة الملح
 ١٨,٠٠٠,٠٠٠  ١٨,٠٠٠,٠٠٠  ١٨,٠٠٠,٠٠٠  ١٨,٠٠٠,٠٠٠  ٦٧,٤٩٩,٩٩٠  %٣,٣٨ شركة التصنيع وخدمات الطاقة

اإلستثمارات في رؤوس أمـوال     
 شركات قبل المخصص

  ٨٩,٩٩٤,٤٢٦  ٨٩,٩٩٤,٤٢٦  ١٠٥,٩٤٠,٠٠٠  ١٠٦,٠٣٤,٤٢٦  ١٤٢,٦٣١,٩٩٠ 

ــة   ــاض قيم ــص إنخف مخص
إستثمارات في الشركة العربيـة     

 )إبن رشد(لأللياف الصناعية 
  )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )١٧,٠٠٠,٠٠٠( 

اإلستثمارات في رؤس أمـوال     
 ٧٢,٩٩٤,٤٢٦  ٧٢,٩٩٤,٤٢٦  ٨٨,٩٤٠,٠٠  ٨٩,٠٣٤,٤٢٦  ١٢٥,٦٣١,٩٩٠   شركات بعد المخصص

 م٢٠٠٥ و٢٠٠٦ عامي  من والمفحوصة للثالثة أرباع األولى٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر
 

 مليـون   ٤٩,٥تعود الزيادة إلى اإلرتفاع في رصيد اإلستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بمبلـغ               
ريال سعودي ونظراً إلى قيام الشركة بزيادة رأسمالها مما ترتب عليه زيـادة قيمـة إسـتثمار الشـركة                   

 .المتطورة في رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة



 

٤٩ 

 

م مما حدا بإدارة الشـركة      ٢٠٠٥ركة إبن رشد خسائر متتالية منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام            حققت ش 
 اإلستثمارات في شركة إبن رشد، وتعتقد إدارة        إلى تكوين مخصص لمواجهة النقص الطارىء على قيمة       

 .كاف لمواجهة ذلك النقص)  ريال سعودي١٧,٠٠٠,٠٠٠(الشركة بأن مبلغ المخصص 
 

 بيعلثمارات في أوراق مالية متاحة لتإس  ٤-٢-٧
 

 وذلك بسـبب إعـادة      م ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٦٣,٤أظهر ذلك الرصيد مبلغ     
من إستثمارات فـي رؤوس أمـوال       ) ينساب(تصنيف اإلستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات        

ع وقد أظهر ذلك اإلستثمار أرباحاً غير محققة بمبلـغ          شركات إلى إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبي       
 . مليون ريال سعودي ظهرت ضمن رصيد حقوق الملكية٤٧,٣

 

تداول أسهمهم،  ومنهم المتطورة   ر ال يستطيع خاللها األعضاء المؤسسون       على الرغم من وجود فترة حظ     
ية للمحاسـبين القـانونيين يلـزم       الصادر عن الهيئة السعود   وإال أن معيار اإلستثمار في األوراق المالية        

 الماليـة   ية ويتم تقييمها عند إعداد القوائم     ستثمارات في أوراق مال   إالشركات بإظهار ذلك اإلستثمار ضمن      
إعادة التقيـيم   أو خسائر   كأرباح  في قيمة تلك اإلستثمارات     ظهار الزيادة والنقص    إ، يتم   الربعية أو السنوية  

حسب التعليمـات   في شركة ينساب     على المساهمين المؤسسين       يحظر  .تظهر ضمن حقوق المساهمين   و
 تأسيس  إعالن سنوات من تاريخ     ٣ لفترة    بيع األسهم  الخصوصهذا  الصادرة من هيئة السوق المالية في       

أي بيع مـن قبـل المسـاهمين        ويجب أن يحصل    ) رثأيهما أك (ل المشروع طور اإلنتاج     الشركة أو دخو  
 .على موافقة هيئة السوق المالية أوالًبعد نفاذ فترة الحظر المؤسسين 



 

٥٠ 

 

 ممتلكات ومعدات، صافي  ٥-٢-٧
 

نظراً لكون الشركة تقوم باإلستثمار في شركات أخرى بنسب ملكية مختلفة كما هو ظـاهر فـي البنـود                   
 فإنه ليس لدى الشركة ممتلكات ومعدات جوهرية وتتمثل موجوداتها في أجهزة وبرامج، سيارات، السابقة،
 .روشات معظمها مستهلكة بشكل شبه كاملكتبية، تحسينات مباني مستأجرة ومفمعدات م

 

رصدة الممتلكات والمعدات حيث لـم تتغيـر القيمـة الدفتريـة            أيوضح الجدول التالي تفاصيل الحركة و     
 ٢٠٠٥ ألف ريال سـعودي بنهايـة العـام          ٢٤,٤للممتلكات والمعدات بشكل جوهري حيث بلغ الرصيد        

 .م ٢٠٠٦ من عام سبتمبر ألف ريال سعودي بنهاية ١٧,٨تهالك ويصل إلى لينخفض بسبب اإلس
 ريال سعودي

 ممتلكات ومعدات، صافي: ٤-٧شكل 
 المجموع مفروشات مكتبية تحسينات ممتلكات معدات مكتبية سيارات أجهزة وبرامج التكلفة

 ٥٨٥,٩٢٤ ٢٩١,٦٨٦ ١٥٠,٠٠٠ ـ ٧٨,٧٤٩ ٦٥,٤٨٩ م٢٠٠٣ يناير ١الرصيد كما في 
 ٧,١٣٠ ٥,٩٨٠ ـ ـ ـ ١,١٥٠ م٢٠٠٣اإلضافات خالل عام 
 )١١٧,٤٧٥( )٤٣,٧٣١( ـ ـ )٥١,٢٤٩( )٢٢,٤٩٥( م٢٠٠٣إستبعادات خالل عام 

 ٤٧٥,٥٧٩ ٢٥٣,٩٣٥ ١٥٠,٠٠٠ ـ ٢٧,٥٠٠ ٤٤,١٤٤ م٢٠٠٤ يناير ١الرصيد كما في 
 ٥,٦٩٠ ـ ـ ـ ـ ٥,٦٩٠ م٢٠٠٤اإلضافات خالل عام 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ م٢٠٠٤إستبعادات خالل عام 

 ٤٨١,٢٦٩ ٢٥٣,٩٣٥ ١٥٠,٠٠٠ ـ ٢٧,٥٠٠ ٤٩,٨٣٤ م٢٠٠٥ يناير ١الرصيد كما في 
 ١١١,٩٥٧ ـ ـ ١٠٢,١٣٩ ـ ٩,٨١٨ م٢٠٠٥اإلضافات خالل عام 
 )١٠٠,٧٤٠( )١٠٠,٧٤٠( ـ ـ   م٢٠٠٥إستبعادات خالل عام 

 ٤٩٢,٤٨٦ ١٥٣,١٩٥ ١٥٠,٠٠٠ ١٠٢,١٣٩ ٢٧,٥٠٠ ٥٩,٦٥٢ م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

 المجموع مفروشات مكتبية تحسينات ممتلكات معدات مكتبية سيارات أجهزة وبرامج ستهالكمجمع اإل
 ٥٤٤,٧٣٧ ٢٧١,١٣٨ ١٤٩,٩٩٨ ـ ٦١,٥٦١ ٦٢,٠٤٠ م٢٠٠٣ يناير ١الرصيد كما في 

 ١٧,٤٣٧ ٧,٩٨٩ ـ ـ ٦,٨٧٥ ٢,٥٧٣ م٢٠٠٣اإلضافات خالل عام 
 )١١٧,٤٧٥( )٤٣,٧٣١( ـ ـ )٥١,٢٤٩( )٢٢,٤٩٥( م٢٠٠٣إستبعادات خالل عام 

 ٤٤٤,٦٩٩ ٢٣٥,٣٩٦ ١٤٩,٩٩٨ ـ ١٧,١٨٧ ٤٢,١١٨ م٢٠٠٤ يناير ١الرصيد كما في 
 ١٣,٤٣٧ ٣,٨٩٢ ـ ـ ٦,٨٧٥ ٢,٦٧٠ م٢٠٠٤اإلضافات خالل عام 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ م٢٠٠٤إستبعادات خالل عام 

 ٤٥٨,١٣٦ ٢٣٩,٢٨٨ ١٤٩,٩٩٨ ـ ٢٤,٠٦٢ ٤٤,٧٨٨ م٢٠٠٥ يناير ١الرصيد كما في 
 ١٠٠,٦٣٩ ٩٥٦ ـ ٩٣,٥٤٠ ٣,٤٣٧ ٢,٧٠٦ م٢٠٠٥اإلضافات خالل عام 
 )٩٠,٦٦٦( )٩٠,٦٦٦( ـ ـ ـ ـ م٢٠٠٥إستبعادات خالل عام 

 ٤٦٨,١٠٩ ١٤٩,٥٧٨ ١٤٩,٩٩٨ ٩٣,٥٤٠ ٢٧,٤٩٩ ٤٧,٤٩٤ م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

 المجموع مفروشات مكتبية نات ممتلكاتتحسي معدات مكتبية سيارات أجهزة وبرامج صافي القيمة الدفترية
 ٣٠,٨٨٠ ١٨,٥٣٩ ٢ ـ ١٠,٣١٣ ٢,٠٢٦ ٣١/١٢/٢٠٠٣كما في 
 ٢٣,١٣٣ ١٤,٦٤٧ ٢ ـ ٣,٤٣٨ ٥,٠٤٦ ٣١/١٢/٢٠٠٤كما في 
 ٢٤,٣٧٧ ٣,٦١٧ ٢ ٨,٥٩٩ ١ ١٢,١٥٨ ٣١/١٢/٢٠٠٥كما في 
 .م٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر

 



 

٥١ 

 
 إستثمارات أخرى  ٦-٢-٧

 

م ٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣ مليون ريال سعودي كما فـي        ٢٥,٦يمثل رصيد اإلستثمارات األخرى والبالغ      
إستثمارات الشركة في سندات التنمية الحكومية والتي يتم تقييمها بالتكلفة حيث تمثل القيمة اإلسمية لتلـك                

 .م٢٠٠٥السندات والتي تم بيعها خالل العام 
 

 ة الدخلقائم ٣-٧
 

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣

ــــ٤,٠٦٧,٥٢٤ــ١,٣٩٨,٣٣٩الدخل من بيع أوراق مالية لإلتجار
٩٦٥,٩٢٢١,٢٦٠,٠٠٠١,٢٦٠,٠٠٠١٧٨,٢٣٨٤٣٠,٣٢٤توزيعات مستلمة من الشركات المستثمر بها

٧٢,٠٩٧٣٣٩,٠٨٦٣٣٩,٠٨٦٤٨٤,٣٦٤٦٢٠,٤٧٨الدخل من إستثمارات أخرى
٢,٤٣٦,٣٥٨١,٥٩٩,٠٨٦٥,٦٦٦,٦١٠٦٦٢,٦٠٢١,٠٥٠,٨٠٢مجموع الدخل

(١,٦٣٥,٠٣٠)(١,٨٢٣,٨٦٦)(١,٨٩٤,٨٨٩)(١,٤٠٠,١٩٣)(١,١٩٥,١٤٥)مصروفات إدارية وعمومية 
ــــ(٢٤٩,٤٩٠)ــــخسائر غير محققة من أوراق مالية لإلتجار

٢,٠٠٠ــــــــإيرادات أخرى
(٥٨٢,٢٢٨)(١,١٦١,٢٦٤)١,٢٤١,٢١٣١٩٨,٨٩٣٣,٥٢٢,٢٣١الدخل (الخسارة) قبل الزكاة

(٢١,٤٤٠)(٢,٤٦٩)(٨٩,٥٦٦)(٤,٩٧٢)(٣١,٠٣٠)زكاة شرعية
(٦٠٣,٦٦٨)(١,١٦٣,٧٣٣)١,٢١٠,١٨٣١٩٣,٩٢١٣,٤٣٢,٦٦٥صافي دخل (خسارة) الفترة

شكل ٧-٥: قائمة الدخل (بالريال سعودي)
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبرالتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر

البيان

 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي ثالثة أرباع األولى والمفحوصة لل٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر

 

 :اإليرادات
 

حققت الشـركة   .    عادة ما تحقق الشركة إيراداتها من توزيعات األرباح من الشركات التي تستثمر بها            
 مقارنة مع م ٢٠٠٦ من عام ثالثة أرباع األولى مليون ريال سعودي لل٢,٤غت إيرادات من إستثماراتها بل  

بسبب الزيادة في الـدخل     % ٥٠بنسبة نمو بلغت     م٢٠٠٥مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام         ١,٦
 مقارنة م ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي خالل العام ٥,٧بلغت تلك اإليرادات .  من بيع أوراق مالية لإلتجار  

 وذلـك    أي بزيادة تمثل حوالي ثمانية أضعاف      م ٢٠٠٤ ألف ريال سعودي للعام      ٦٦٣مع إيرادات بلغت    
مليون  ١,٢كما حققت الشركة صافي ربحاً قدره       .  بسبب بيع إستثمارات الشركة في أوراق مالية لإلتجار       

مليون ريال سعودي خـالل نفـس        ٠,٢ مقارنة مع    م٢٠٠٦ من العام    ثالثة أرباع األولى  ريال سعودي لل  
 مليون ريال سعودي خالل عـام       ٣,٤بلغ ربح الشركة    .  أضعاف ستة أي بمقدار    م٢٠٠٥الفترة من العام    

 مليون  ٠,٦ وخسارة قدرها    م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام       ١,٢ مقارنة بخسارة قدرها     م ٢٠٠٥
 .ب بيع أوراق مالية لإلتجار وذلك بسبم ٢٠٠٣ريال سعودي في العام 



 

٥٢ 

 

 مصروفات إدارية وعمومية
 

مصروفات إدارية وعمومية : ٦-٧شكل 
 )ريال سعودي(

 سبتمبر ٣٠ شهور المنتهية في التسعة
 

  دسمبر٣١السنة المنتهية في 

 م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  البيان
 ٧٢١,٤٨٦  ٧١٨,٤٣٥  ٧٦٠,٥٨٥  ٥٢٨,٩٠٣  ٣٩٥,١٤٩  رواتب وأجور وملحقاتها

 ١٦٨,٣١٢  ٣٠٧,٠٧٣  ٢٢٦,٧٦٣  ٢٢٦,٧٦٤  ٦,٦٥٥  مصاريف شركات مستثمر بها
 ١٣٥,٠٠٠  ١١٢,٥٠٠  ٢٢٤,٠٠٠  ٧٦,٥٠٠  ٣٦٣,٠٠٠  إجتماعات مجلس اإلدارة

 ٤٩,١٢٠  ١١٧,٠٠٠  ١٥٢,٠٠٠  ١٢٩,٩٨٩  ٤٨,٢٧١  أتعاب مهنية
 ٦٧,٨٩٤  ٩١,٠١٢  ٩٦,٢٦٥  ١٠٧,٥٤٥  ٨٥,١٩٠  مصروفات طباعة ونشر القوائم المالية

 ١٠٦,٩٢١  ٦٣,٠٠٤  ٦١,٦٤٤  ٤٦,٠٩٧  ٢٧,١٢٢  تأمينات إجتماعية
 ٦٧,٠٤٥  ٦٧,٠٤٥  ٧٠,٩٣١  ٥٠,٢٨٦  ٥٠,٢٧٧  إيجارات

 ٦٢,١٥٨  ٦٢,٨٨٣  ٦٢,٥٨٢  ٣٧,٦٢٩  ٤٠,٦٦٤  إجازات وتذاكر
 ١٩,٥٢٠  ٢٤,٦٢٦  ٥٧,٧٤٠  ١٧,٨٨٠  ١٥,٧٨٠  سفر وتنقالت
 ٥٢,٤١٧  ٥١,٧٣١  ٤٠,٣٧٤  ٢٣,٥٤٨  ٢٣,٤٤٧  لخدمةمكافأة نهاية ا

 ٦٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ٤٥,٠٠٠  ٤٥,٠٠٠  أتعاب شركة تسجيل األسهم
 ٦,٨٨٠  ٦,٨٨٠  ١٨,٥٢٩  ٥,٠٣٢  ٣,٣٠٠  رسوم إشتراكات

 ١١,٧٠٢  ١١,٣٨٥  ١٢,٦٥٧  ٨,٨٦١  ١٥,٢٢٣  بريد وهاتف
 ١٧,٤٣٧  ١٣,٤٣٧  ٩,٩٧٣  ٨,٩٢٨  ٧,٠٣٠  إستهالكات

 ١١,٢٤٩  ١٠,٢٦٣  ٨,٩٠١  ١١,٧٤٧  ٦,١٧٣  إصالح وصيانة
 ٧٧,٨٨٩  ١٠٦,٥٩٢  ٣١,٩٤٥  ٧٥,٤٨٤  ٦٢,٨٦٢  متنوعة

 ١,٦٣٥,٠٣٠  ١,٨٢٣,٨٦٦  ١,٨٩٤,٨٨٩  ١,٤٠٠,١٩٣  ١,١٩٥,١٤٣  اإلجــمــالــي
 م٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي لثالثة أرباع األولى والمفحوصة ل٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر

 

 مـن العـام     ثالثة أرباع األولى   مليون ريال سعودي خالل ال     ١,٢بلغت المصروفات العمومية واإلدارية     
 أي بنسـبة إنخفـاض      م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة من العام          ١,٤ مقارنة مع    م٢٠٠٦
 .وفاتويعود ذلك إلى الترشيد في المصر% ١٥بلغت 

 

م، لم يحدث تغيير كبير في تلك المصروفات فإرتفعـت بنسـبة            ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣خالل األعوام   
 .م ٢٠٠٥في العام % ٤م وبنسبة ٢٠٠٤في العام % ١٢

 
 
 

 قائمة التدفقات النقدية ٤-٧
 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ١-٤-٧
 

 
شكل ٧-٧: التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية (بالريال السعودي)

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣

(٥٨٢,٢٢٨)(١,١٦٣,٧٣٣)١,٢٤١,٢١٣١٩٣,٩٢١٣,٤٣٢,٦٦٥صافي الدخل (الخسارة)
تعديالت لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد 

    المتحصل من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية:
٥,٣٤٥٨,٩٢٧٩,٩٧٣١٣,٤٣٧١٧,٤٣٧إستهالكات وإطفاءات
٢٣,٥٤٧٤٠,٣٧٣٥١,٧٣١٥٢,٤١٧(٨٤,٦٩٩)مخصص نهاية الخدمة

ــــ٢٤٩,٤٩٠ــــخسائر غير محققة من أوارق مالية لإلتجار
ــ٢٢٢,٠٩٧٩,٢٧١ــ(٨٩,٥٦٦)زكاة مستحقة

ــــ(٢٢٩,٤٢٦)ــــتسويات سنوية سابقة
٣٤٧,٦٥١٣٦٣,١٥٢١٦٢,٩٤٢١٣٦,٣٥٤(٣,٧١٧)النقص في المدينون واألرصدة المدينة األخرى

٢٢٢,٩٧٤٢٢٢,٩٧٤٣٠٠,٣٣٨١٦٠,٢٧٨ــالزيادة في الذمم الدائنة
(٣,٩٧٨)(١٤,١٢١)١٦,١١١٢٠,٤٠٥(٦٢,٢٢٧)الزيادة (النقص) في المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

(١٢٣,٩٤٧)ــــــــزكاة شرعية مدفوعة
(٢,٠٠٠)ــــــــأرباح بيع أصول ثابتة

ــــ(١١,٨٦٥,٠٨٣)ــــإستثمارات في أوراق مالية لإلتجار
(٣٤٥,٦٦٧)(٦٤٠,١٣٥)(٧,٥٣٣,٣٨٠)١,٠٠٦,٣٤٩٨١٣,١٣١صافي النقد المحصل من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبرالتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر
البيان

 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي ثالثة أرباع األولى والمفحوصة لل٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لألعوام راجعةالمالقوائم المالية : المصدر



 

٥٣ 

 

م ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ أشهر األولى من العـامين       تسعة التدفقات النقدية أرصدة موجبة لفترة ال      أظهرت قائمة 
كة ألرباح  وعلى الرغم من تحقيق الشر    .  ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق الشركة ألرباح خالل الفترتين         

 مليون ريال سعودي بسبب     ٧,٥م، إال أن صافي النقد من األنشطة التشغيلية ظهر سالباً بمبلغ            ٢٠٠٥للعام  
 . مليون ريال سعودي١١,٩اإلستثمار في أوراق مالية لإلتجار بمبلغ 

 

 قات النقدية من األنشطة اإلستثماريةالتدف ٢-٤-٧
 

شكل ٧-٨: التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية (بالريال السعودي)

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣

(٧,١٣٠)(٥,٦٩٠)(١١,٢١٧)(٣,٢٢٧)١,٢٤٦شراء أصول ثابتة
٩,٣١٩,٧١١٣٦٤,٣٨٣٧٠٣,١٥٠(٦٦٩,٩٧٠)(٤١,١١٦,٣٩٧)التغير في اإلستثمار، بالصافي

ــ(١,٣٤٧,١٨٧)مشاريع تحت التنفيذ
٢,٠٠٠ــــــــعوائد بيع أصول ثابتة

٩,٣٠٨,٤٩٤٣٥٨,٦٩٣٦٩٨,٠٢٠(٦٧٣,١٩٧)(٤٢,٤٦٢,٣٣٨)صافي النقد المحصل من (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبرالتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبرالبيان

 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي ثالثة أرباع األولى والمفحوصة لل٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر

 

م ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ أشهر األولى مـن العـامين        تسعةأظهرت قائمة التدفقات النقدية أرصدة سالبة لفترة ال       
يـون   مل٤١,١ النقدية المستخدمة لتمويل إستثمارات  صافيبسبب الزيادة في إستثمارات الشركة حيث بلغ  

ثالثـة أربـاع     مليون ريال سـعودي لل     ٠,٧م في حين بلغت     ٢٠٠٦  أشهر من العام   تسعةريال سعودي لل  
 .م٢٠٠٥  من العاماألولى

 

م، أظهرت قائمة التدفقات النقدية من األنشـطة اإلسـتثمارية          ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣خالل السنوات   
 .من تلك اإلستثماراترصيداً موجباً بسبب قيام الشركة ببيع العديد 

 

 قات النقدية من األنشطة التمويليةالتدف ٣-٤-٧
 

شكل ٧-٩: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية (بالريال السعودي)

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣

ــــــــ٤١,٥٠٠,٠٠٠المتحصل من طرف ذو عالقة
ــــــــ٤١,٥٠٠,٠٠٠صافي النقد المحصل من األنشطة التمويلية

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبرالتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبرالبيان

 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ من عامي ثالثة أرباع األولى والمفحوصة لل٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥ لألعوام المراجعةالقوائم المالية : المصدر

 

  من العـام    أرباع األولى  ثالثة مليون ريال سعودي في ال     ٤١,٥أظهرت قائمة التدفقات النقدية رصيداً بلغ       
حصة الشركة المتطورة من زيادة رأس مال شركة التصـنيع          جزء من   يتمثل ذلك الرصيد في     .  م٢٠٠٦

والتي قام بسدادها رئـيس      مليون ريال سعودي     ٤٩,٥والبالغة  ) أحد إستثمارات الشركة  (وخدمات الطاقة   
ل مرحلي وذلك لن يترتب عليه أية مزايا لـرئيس          خالد الشثري ضمن إتفاقية تموي    / مجلس اإلدارة األستاذ  

 المعتادة وذلك حتى إستكمال إجراءات زيـادة رأس مـال           تمويليةالمجلس وال للشركة بإستثناء الرسوم ال     
 .المتطورة لدى هيئة السوق المالية

 

 إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية ٥-٧
 

من قبل إدارة الشركة، وتـم      " رة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال     مناقشة وتحليل اإلدا  "تم إعداد قسم    
وبإستثناء ما نصت عليه نشرة اإلصدار فإن اإلدارة تعتقد بأنه لم يكـن             .  إعتماده من قبل مجلس اإلدارة    

.  ههناك أي تغيرات ذات اثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ تاريخ نشرة اإلصدار هذ   
وتتحمل اإلدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكـل              

كما ال توجد أي معلومات أو      .  اإلجراءات الالزمة وأنها قامت باإلفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات         
معلومات الواردة مضللة بأي شـكل مـن        وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية وال          

 .األشكال
 

هذا وتقر اإلدارة أيضاً أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما فـي تـاريخ                    
 .النشرة



 

٥٤ 

 

 حتى تاريخهم ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠التاريخي ومنذ لمحة عن نشاط الشركة  ٦-٧
 

شـركة السـالم    ( مشاريع   خمسةاعات المتطورة في     السعودية للصن  تنحصر االستثمارات الحالية للشركة   
شـركة  لصـناعة الملـح،    يـة لخليجاشركة ال، )بن رشدإ( لياف الصناعيةلألللطائرات ، الشركة العربية 

 ). ينساب - والشركة الوطنية للبتروكيماويات الطاقةخدمات التصنيع و
 

بشكل ملحوظ وتضـاعفت عـدة       مالية   في أوراق لقد إرتفعت القيمة السوقية إلستثمارات الشركة الحالية        
التي تمت خالل الفترة األخيـرة والتـي        ) التخارج(مرات ويتضح ذلك من خالل عمليات البيع والشراء         

أثبتت أن القيمة السوقية لتلك اإلستثمارات تزيد بعدة أضعاف عن القيمة التاريخية والتي يتم إثبات تلـك                 
 .ة للشركة بحسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييناإلستثمارات على أساسها في القوائم المالي

 
وذلك بتقديم الدعم والمشورة مـن      متابعة أداء الشركات التي تستثمر فيها       يتمثل نشاط الشركة المتطورة ب    

خالل المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات واللجان الفرعية والتنسيق مع الشركاء اآلخرين بهدف              
 ن تنعكس إيجابياً على أداء الشركة     ء تلك الشركات لتحقق األهداف المرجوة والتي من المتوقع أ         الرقي بأدا 

نتخاب مجلس إدارة جديد والذي باشر مهامه بتطوير الخطة         إم  ٢٠٠٥المتطورة، وقد تم في شهر سبتمبر       
 مـل علـى   اإلستراتيجية إلعادة بناء الشركة على أسس واضحة ومحددة من أجل النهوض بالشركة والع            

صناعة البتروكيماويـات   ستثماراتها في قطاع صناعة البتروكيماويات حيث يتوقع أن يكون قطاع           زيادة إ 
 .نضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدوليةإأكبر المستفيدين من 

 
 توجيـه إعـادة   " على أساس    الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورة     حدد مجلس اإلدارة    

تركـز  ة السعودية للصناعات المتطورة لتصبح منشأة إستثمارية ذات كفاءة عالية وربحيـة جيـدة        الشرك
لهذا القطاع، قـادرة    في قطاع البتروكيماويات األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندةأعمالها

  ".ستثمارفضل معدل عائد على اإلأعلى التنافس بنجاح ولها القدرة على تحقيق 
 
 :كما يلي للخطة الخمسية القادمةأهداف الشركة ا حدد مجلس اإلدارة الجديد كم

 

تركيز االستثمار في الصناعات البتروكيماوية األساسية والوسيطة والتحويلية والخدمات المساندة  •
 .لهذه القطاعات مما يحقق ترابط تكاملي ويعظم القيم المضافة فيما بينها

ن خالل زيادة رأس مالها مستقبالً وبشكل تدريجي لتمويل تعزيز المركز المالي للشركة م •
مشروعات الشركة واإلستفادة من القروض الصناعية والتجارية لتمويل اإلستثمارات المستقبلية 

 .كذلك
 .متوسط العائد الصناعي في المنطقةيتماشى مع عوائد مجزية بما تحقيق  •
 .  شغيليةتوسعة وتنمية أعمال الشركة الحالية لتشمل نشاطات ت •

 

 تـؤثر علـى      فلم يكن هناك أمور جوهرية     ،م وحتى تاريخه  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠أما فيما يتعلق بالفترة من      
المركز المالي للشركة فيما عدا التمويل الذي قام به رئيس مجلس اإلدارة ألحد إستثمارات الشركة بمبلـغ        

إن إدارة الشـركة    .   هذه النشـرة    مليون ريال سعودي والذي تمت اإلشارة إليه في عدة مواقع من           ٤٩,٥
ن على المشروعات المستقبلية للشركة والتي ستوجه يحالياً هي في مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع القائم
 .النسبة العظمى من زيادة رأس المال المقترحة لها



 

٥٥ 

 

 حقوق المساهمينو المديونية ٧-٧
 

       المبالغ باأللف ريال سعودي
 

 م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في رسملة الشركة كما 
 حقوق المساهمين

  ١٠٨,٠٠٠     رأس المال 
   )٧,٢١٦(     خسائر متراكمة

 ٤٧,٣١٨  أرباح غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع
         
 ١٤٨,١٠٢    حقوق المساهمينمجموع 

 

الخـدمات  م لشـركة التصـنيع و     ٢٠/٥/٢٠٠٦وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقده بتاريخ         
 ٢ مليون ريال سـعودي إلـى        ٥٣٣العامة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من           
 . مليون ريال سعودي٤٩,٥مليار ريال سعودي حيث تبلغ حصة المتطورة من تلك الزيادة 

خالد بن صالح الشثري بسداد حصة الشركة في زيادة رأس مـال            / قام رئيس مجلس اإلدارة األستاذ     
كة وقد تم التنويه في الموقع اإللكتروني للشركة ولتداول بأن التمويل لن يترتب عليه أي مزايـا                 الشر

 المعتـادة وذلـك     تمويليـة لرئيس المجلس أو أية إلتزامات على الشركة المتطورة بإستثناء الرسوم ال          
 .لماليةكتمويل مرحلي لحين إستكمال إجراءات زيادة رأس مال المتطورة لدى هيئة السوق ا

 

فيما عدا ذلك، ال تمتلك الشركة أي أدوات دين صادرة وقائمة أو مصرح بها ولم يتم إصدارها، كمـا ال                    
تشمل مديونيتها أية قروض مشمولة بضمان شخصي، أو غير مضمونة بضمان شخصي، أو مضـمونة               

 .أو غير المضمون برهن) سواء قدم المصدر أو الغير رهناً لها(برهن 
 

نية الشركة قروض أخرى على شكل إلتزامات تحت القبول وإئتمان القبـول أو إلتزامـات               ال تشمل مديو  
الشراء التأجيري أو ديون مشمولة بضمان شخصي أو غير مشمولة بضمان شخصي أو مضمونة برهن               

ولـيس  .  أو غير مضمونة برهن وال ترزخ الشركة تحت أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها               
 .أي إلتزامات محتملة أو ضماناتعلى الشركة 

 

 



 

٥٦ 

 

 النظام األساسي للشركة  ـ٨
 

 النظام األساسي للشركة ١-٨
 

 تأسيس الشركة
 

هــ  ٢٢/٣/١٣٨٥ وتـاريخ    ٦/تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م           
فقاً ألحكـام هـذا النظـام       وتعديالته، شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم، المبينة أسمائهم أدناه وو          

 :التالية
 

 فيما يلي سرداً ألهم المواد في النظام األساسي للشركة
 

  إسم الشركة:١المادة 
 

 .شركة مساهمة سعودية) الشركة السعودية للصناعات المتطورة: (إسم الشركة هو 
 

  أغراض الشركة:٢المادة 
 

 :حددت أغراض الشركة فيما يلي
 

لمتقدمة للمملكة العربية السعودية بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامـة           نقل التقنية الصناعية ا    .١
 .وذلك من خالل المشاركة في برنامج التوازن اإلقتصادي والمشاريع الصناعية األخرى

المساهمة في توسيع القاعدة التصديرية للمملكة عن طريق تصدير منتجات المملكة المصـنعة إلـى                .٢
 .الدول األخرى

ي تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق تطوير الصناعات الكبيـرة باإلسـتفادة مـن               المساهمة ف  .٣
 .المزايا النسبية التي تتوفر في المملكة

تحقيق درجة أعلى من اإلكتفاء الذاتي والمساهمة في رفع درجة اإلستقاللية اإلقتصادية في مجاالت               .٤
 .اإلستهالك واإلنتاج والخدمات الصناعية الفنية

ي أبراز وتأكيد وترسيخ وتطوير اإلمكانيات الذاتية للمملكة العربية السـعودية وتحقيـق             المساهمة ف  .٥
التكامل بين القطاعات اإلنتاجية وسعودتها والعمل على تخفيض درجـة إعتمادهـا علـى قطـاع                

 .اإلستيراد
 .ةتقوية التعاون الصناعي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية بصفة عام .٦
تحقيق أقصى العائدات الممكنة على الموارد اإلقتصادية التي تستثمرها بحيث تساهم في تحقيق تنمية               .٧

 .إيجابية للدخل القومي وعائد مجز على رؤوس األموال المستثمرة
إنشاء الصناعات المتقدمة في مجالت الصناعات اإللكترونية والصـناعات الهندسـية والميكانيكيـة       .٨

 وتقديم الدعم والخدمات الفنية واإلستشارية لهذه الصـناعات لتأكيـد نجاحهـا             والصناعات المكملة 
 .وضمان إستمرار تطورها التقني

 .تأسيس الشركات بمختلف أشكالها لتنفيذ مشاريعها الصناعية أو المساعدة في تنفيذها أو إدارتها .٩
اع الصناعي الوطني بصفة إدارة المصانع وتطوير القدرات الذاتية على اإلدارة الصناعية لخدمة القط .١٠

 .عامة
 .إكتساب التقنية الصناعية عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع مالكها أو مطوريها .١١
إنشاء مشاريع تطوير القدرة على الصيانة الصناعية والفحص الصناعي لخدمة مشـاريع الشـركة               .١٢

 .الصناعية والمشاريع الصناعية في المنطقة العربية
 .قطع الغيار واألجزاء واآلآلت والمعدات الرأسماليةتطوير صناعات إنتاج  .١٣



 

٥٧ 

 
تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطـوير                .١٤

 .وتشجيع مواهب اإلبتكار واإلختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة
تها أو للصـناعات المحليـة األخـرى باإلشـتراك          إقامة الصناعات المكملة أفقياً أو رأسياً لصناع       .١٥

 .والمساهمة فيها مع غيرها من الشركات والمؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها
 .تطوير مصادر المواد الخام المحلية بفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة .١٦
تدعيم نشـاطه لخدمـة األسـواق       التعاون مع القطاع التجاري المحلي والعمل على تلبية متطلباته و          .١٧

 .المحلية وإكتساب األسواق الخارجية
تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينهـا             .١٨

والمعارض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين              
 تيراد والتصديروالعرض والبيع واإلس

 
 :٣المادة 

 

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشـركات التـي                    
 .تزاول أعماالً أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها

 
  المركز الرئيسي:٤المادة 

 

للشركة في مدينة الرياض ويجوز نقله إلى أية مدينة أخـرى داخـل المملكـة          يقع المركز الرئيسي     . ١
 .العربية السعودية بمقتضى قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية

يجوز لمجلس إدارة الشركة إنشاء فروع أو وكاالت أو مكاتب أو معارض للشركة داخل المملكـة                 . ٢
 .ة الشركةالعربية السعودية أو خارجها حسبما تقتضية مصلح

 
  مدة الشركة:٥المادة 

 

سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجـارة بـإعالن تأسـيس            ) ٩٩(حددت مدة الشركة بتسع وتسعين       . ١
 .الشركة

يجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة    . ٢
 .على األقل

 
  رأس مال الشركة:٦المادة 

 

) فقط مائة وثمانية مليون ريـال سـعودي  ( ريال سعودي ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة مبلغ وقدره      
متساوية القيمة تبلغ قيمة كل     ) فقط مليون وثمانون ألف سهم إسمي     ( سهم إسمي    ١,٠٨٠,٠٠٠مقسمة إلى   

 .ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية نقدية) ١٠٠(سهم منها مائة 
 

 ي األسهم االكتتاب ف:٧المادة 
 

فقط مائة وثمانيـة    ( ريال سعودي    ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠إكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأس المال والبالغ         
فقط سبعة وعشـرون مليـون ريـال        ( ريال سعودي    ٢٧,٠٠٠,٠٠٠وقد دفع مبلغ    ) مليون رياالً سعودياً  

عربي الوطني بإسم   من قيمتها اإلسمية أودع لدى البنك ال      %) ٢٥(يعادل خمسة وعشرون بالمائة     ) سعودي
، وتدفع باقي قيمة األسهم المكتتب بها في المواعيد         )تحت التأسيس (الشركة السعودية للصناعات المتطورة     

 .التي يحددها مجلس اإلدارة



 

٥٨ 

 
 :٨المادة 

 

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المسـاهم                  
جل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني، ومـع ذلـك يجـوز                  بخطاب مس 

للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي               
ب السهم، فإذا لم أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاح          

تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغـي الشـركة                
 .السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتشر بذلك في سجل المساهمين

 
 :٩المادة 

 

قيمتها اإلسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هـذه          تكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من          
القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى اإلحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى والسهم                
غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب                

المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن اإللتزامات         عنهم في إستعمال الحقوق     
 .الناشئة عن ملكية السهم

 
  تداول األسهم:١٠المادة 

 

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها وإستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم، التـي يكتتـب بهـا                   
ئر عن سنتين ماليتين كاملتين التقل كل منهما عن         المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسا      

إثني عشر شهراً من تاريخ إعالن تأسيس الشركة، كما ال يجوز تداول أسهم زيادة رأس المال التي يكتتب      
بها المؤسسون أو التي تعطى مقابل حصص عينية إذا تمت زيادة رأس المال في فترة الحظر المـذكورة                  

 .هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادةعلى أن تبدأ مدة السنتين في 
 

ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيهـا تـداولها،                  
ـ                  ين ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسس

إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين                  
 .في حالة وفاته إلى الغير

 
 :١١المادة 

 

تتداول األسهم اإلسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسـماء المسـاهمين                
اوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد علـى           وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعن    

السهم، وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المـذكور،                   
ويفيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة وإلتزامه بالقرارات التـي تصـدر مـن                 

المساهمين وفقاً ألحكام النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات               جمعيات  
 .أو مخالفاً لها



 

٥٩ 

 

 :١٢المادة 
 

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئـيس مجلـس إدارة                 
لشركة، ويتضمن السهم علـى األخـص رقـم    الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وتختم بخاتم ا 

وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد األسهم المـوزع عليهـا                
وقيمة السهم اإلسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة بإختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز             

 .مشتملة على رقم السهم المرفقة بهأن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة و
 

  زيادة رأس المال:١٣المادة 
 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مـرات بإصـدار           . ١
 .أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله

صليين أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة النقدية ويجب إعالن هؤالء بـأولويتهم           يكون للمساهمين األ   . ٢
بنشر القرار الصادر بالزيادة في جريدة يومية مع بيان شروط االكتتاب أو إخطارهم بذلك بواسـطة               
إرسال خطابات مسجلة ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في إستعمال حقة في األولوية خالل خمسـة                

 . تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليهعشر يوماً من
وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصلييين الذين طلبوا االكتتاب بقيمة ما يملكـون مـن أسـهم      . ٣

أصلية بشرط أال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسـهم                 
 من نصيبهم بنسبة ما يملكون من أسهم أصـلية          الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر      

 .على أال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما تبقى لالكتتاب العام
 

  تخفيض رأس المال:١٤المادة 
 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشـركة                   
وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعـن                بخسائر  

اإللتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه اإللتزامات وإذا كان التخفيض نتيجة لزيادة رأس 
 .مال الشركة عن حاجتها وجب دعوة الدائنين

 
  تكوين مجلس اإلدارة:١٥المادة 

 

إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثـالث      يتولى   . ١
سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصـادر بـإعالن تأسـيس                 

 .الشركة
 

 :١٦المادة 
 

 عشـرة آالف ريـال      يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها عن              
يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينهـا           ) ٣٠(سعودي وتودع هذه األسهم خالل ثالثين       

وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غيـر           .  وزير التجارة لهذا الغرض   
من ) ٧٧(لمنصوص عليها في المادة     قابلة للتداول إلى أن تنقض المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية ا          

 .نظام الشركات أو لحين الفصل في الدعوى المذكورة



 

٦٠ 

 

 :١٧المادة 
 

تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقـاً ألي نظـام أو تعليمـات                   . ١
ة أن يعين   سارية في المملكة، وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة يجوز لمجلس اإلدار             

عضواً آخر محله على أن يعرض هذا التعيين على أول جمعية عامة للمساهمين إلقـراره ويكمـل                 
 .العضو الجديد مدة سلفة

إذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ستة أعضاء وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب                 . ٢
 .وقت ممكن إلنتخاب العدد الالزم من األعضاء

 

 :١٨المادة 
 

ع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلـس اإلدارة أوسـع السـلطات فـي إدارة                 م
الشركة، كما يكون له في حدود إختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة    

 .عمل أو أعمال معينة
 

 :١٩المادة 
 

 ويستحق كل عضو حضر اإلجتماع بنفسه مكافأة        من صافي األرباح  % ٥تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من      
 ريال عن كل جلسة، على أال يتجاوز ما يتقاضاه العضو من مكافأة وبدل حضـور مبلـغ                  ٥,٠٠٠قدرها  

 . ريال سعودي في السنة١٠٠,٠٠٠
 

ويشمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصـل عليـه أعضـاء               
ة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك              مجلس اإلدار 

من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم مـوظفين أو                 
 .إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية

 
 :٢٠المادة 

 

ئيساً، كما يعين من بين أعضائه أو من الغير مديراً عاماً للشـركة             يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه ر      
على أن تحدد صالحياته وأتعابه بقرار تعيينه، كما يعين المجلس من بين أعضائه أو من الغير سـكرتيراً                  
ويحدد واجباته ومكافأته، وال تزيد مدة رئيس المجلس والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كـل                

لس ويجوز دائماً إعادة تعيين السكرتير عضو مجلس اإلدارة لعدة فترات أما رئيس المجلس              منهم في المج  
 .تتجدد لمدة واحدة فقط

 
 :٢١المادة 

 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة بخطاب مسجل مصحوب بجدول األعمال على أن يكون               
ه إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلـك        قبل أسبوع من موعد اإلجتماع، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو          

 .إثنان من األعضاء
 

 :٢٢المادة 
 

ال يكون إجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره ستة من األعضاء على األقـل بشـرط أال يقـل عـدد                     
الحاضرين باألصالة عن خمسة أعضاء وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة، وفي حالـة تسـاوي               

 . منه الرئيساألصوات يرجح الرأي الذي



 

٦١ 

 
 :٢٣المادة 

 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واألعضاء الحاضـرين والسـكرتير             
 .وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس واألعضاء الحاضرين والسكرتير

 
  جمعيات المساهمين:٢٤المادة 

 

مثل جميع المساهمين واليجوز إنعقادها إال فـي المقـر الرئيسـي            الجمعية العامة المكونة تكويناً صحياً ت     
 .للشركة

 

لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيـره مـن                   
المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مسـاهماً                

 .ر أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامةآخر من غي
 

 :٢٦المادة 
 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور 
ة، المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية إلنتهاء السنة المالية للشرك               

 .كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
 

 :٢٧المادة 
 

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامـاً               
الً عن وتختص كذلك بالنظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل إنتهاء مدتها ألي سبب، وفض             

ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصاص الجمعية العامة العادية وذلـك بـنفس                  
 .الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

 
 :٢٨المادة 

 

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة       
من رأس المـال علـى األقـل،    % ٥ا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل العادية إذ 

وتنشر الدعوة إلنعقاد الجميعة العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركـز الرئيسـي                
ال، وترسل  للشركة قبل الميعاد المحدد لإلنعقاد بثالثين يوماً على األقل، وتشتمل الدعوة على جدول األعم             

صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خـالل المـدة المحـددة                 
 .للنشر

 
 :٢٩المادة 

 

يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيـان عـدد                
دد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصـلحة         األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وع       

 .اإلطالع على هذا الكشف
 

 :٣٠المادة 
 

من رأس المـال    % ٥٠ال يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون             
ل على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقـد خـال                  

من هـذا   ) ٢٨(الثالثين يوماً التالية لإلجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة             
 .النظام ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه



 

٦٢ 

 
 :٣١المادة 

 

مـن رأس   % ٥٠ثلـون   ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يم            
المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثـان بـنفس                   
األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون اإلجتماع الثاني صـحيحاً إذا حضـره عـدد مـن                  

 .المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل
 

 :٣٢المادة 
 

 صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات فـي الجمعيـات العامـة      لكل مكتتب 
العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم، ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشـتراك                 

 .في التصويت على قرار الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم
 

 :٣٣المادة 
 

ت في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعيـة             تصدر القرارا 
 .العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع

 
كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة فـي اإلجتمـاع إال إذا كـان                   

زيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضـاء المـدة                 القرار متعلقاً ب  
المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صـحيحاً إال إذا                   

 .صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع
 

 :٣٤المادة 
 

لموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسـئلة بشـأنها إلـى             لكل مساهم حق مناقشة ا    
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلـس اإلدارة أو مراقـب الحسـابات عـن أسـئلة                  
المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غيـر                 

 .ة وكان قرارها في هذا الشأن نافذاًمقنع إحتكم إلى الجمعي
 

 :٣٥المادة 
 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من يحل محله في حالة غيابه ويعين الرئيس سـكرتيراً                 
ويحرر بإجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو         .  لإلجتماع وجامعاً لألصوات  

زتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقـرارات التـي            الممثلين وعدد األسهم في حيا    
إتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اإلجتماع،               
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص يوقعه رئـيس الجمعيـة وسـكرتيرها                 

 .وجامع األصوات
 
  مراقب الحسابات:٣٦لمادة ا
 

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعيـة العامـة                  
 .سنوياً وتحدد مكافأته، ويجوز لها إعادة تعيينه



 

٦٣ 

 
 :٣٧المادة 

 

ئق، وله أن   لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثا              
يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يحقق موجودات الشـركة               

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشـركة              .  وإلتزاماتها
ن قد كشفه من مخالفات ألحكـام       من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكو          

 .نظام الشركات أو أحكام النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع
 

  حسابات الشركة وتوزيع األرباح:٣٨المادة 
 

تبدأ السنة المالية األولى للشركة إعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيسها وتنتهي فـي                
ويكون مدة كل سنة مالية تالية إثنى عشر        ) م ١٩٨٨ ديسمبر   ٣١الموافق   (هـ ١٤٠٩ جمادى األولى    ٢٣
 .شهراً

 
 :٣٩المادة 

 

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما                 
الشركة ومركزها المالي عـن السـنة       يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط          

المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العاديـة               
السنوية بستين يوماً على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعـد                

 وخمسين يوماً على األقل ويوقع رئـيس مجلـس اإلدارة الوثـائق             المحدد إلنعقاد الجمعية العامة بخمسة    
المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحـدد                
إلنعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة                

ئيسي للشركة الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس           توزع في المركز الر   
اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلـى اإلدارة العامـة                 

 .للشركات قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على األقل
 

 :٤٠المادة 
 

 الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخـرى علـى              توزع أرباح 
 :الوجه اآلتي

 
 .تجنب الزكاة المفروضة شرعاً . ١
من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا            % ١٠يجنب   . ٢

 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال
 .من رأس المال المدفوع% ٥زع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل يو . ٣
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين           % ٥يخصص بعد ما تقدم      . ٤

 .كحصة إضافية في األرباح
 

 :٤١المادة 
 

 .تي يحددها مجلس اإلدارةتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد ال



 

٦٤ 

 
 :٤٢المادة 

 

اذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامـة    
من هذا النظام وينشر قرار     ) ٥(غير العادية للنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة             

 .جريدة الرسميةالجمعية في جميع األحوال في ال
 

  المنازعات:٤٣المادة 
 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن                 
الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مـا زال قائمـاً،                    

 .ع الدعوىويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رف
 

  حل الشركة وتصفيتها:٤٤المادة 
 

عند إنتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بنـاء علـى                   
إقتراح اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سـلطة مجلـس                

لك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيـين المصـفي وتبقـى               اإلدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذ    
 .ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين

 
  أحكام ختامية:٤٥المادة 

 

 .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات
 

 مواد تم تعديلها في النظام األساسي ٢-٨
 

رأس مال الشركة مبلـغ     :  لتكون كالتالي   من النظام األساسي والخاصة برأس مال الشركة       ٦  المادة تم تعديل  .١
 إسمي متساوية القيمة تبلغ قيمة كل سهم         سهم ٢,١٦٠,٠٠٠سعودي مقسماً إلى     ريال   ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠وقدره  
م ٢٠/٣/٢٠٠٦وبناءاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ       ،   ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية      ٥٠منها  

ليصـبح عـدد     رياالت سعودية، قامت الشركة بتجزئة األسهم        ١٠ ريال سعودي إلى     ٥٠بتجزئة السهم من    
 .  سهما١٠,٨٠٠,٠٠٠ًالمصدرة حالياً األسهم 

يعـين مجلـس    : من النظام األساسي للشركة والخاصة بمجلس اإلدارة لتكون كالتـالي         ) ٢٠(تم تعديل المادة     .٢
ه، كمـا   بقرار تعيين وأتعابه للشركة على أن تحدد صالحياتهن الغير مديراً عاماً   أعضائه أو م  اإلدارة من بين    

وال تزيد مدة رئيس المجلـس      ته   أو من الغير سكرتيراً ويحدد واجباته ومكافآ       يعين المجلس من بين أعضائه    
 .والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم

 

 أنـه فـي     ،لتصبحمن النظام األساسي والخاصة بزيادة رأس المال        ) ١٣(في المادة   ) ٣( تعديل الفقرة    يجار .٣
إغالق حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في اإلسهم المطروحة كلياً للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة في                 

األسهم المتبقية على المساهمين المقيدين     من قبلهم، يتم توزيع     السوق يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية        
 الذين طلبوا شـراء عـدد   نهاية إقفال تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية في سجالت الشركة في     

أكثر من نصيبهم بنسبة ما طلبوه من األسهم اإلضافية، على أن ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه مـن                    
 .األسهم الجديدة

 

 رياالت سعودية، فإن مبلـغ العشـرة آالف         ١٠ رياالً سعودياً إلى     ٥٠جزئة القيمة اإلسمية للسهم من      نظراً لت  .٤
 سهماً فـي    ٢٠٠تمثل القيمة اإلسمية لعدد        من النظام األساسي كانت      ١٦ريال سعودي والمذكور في المادة      

 سهماً حيـث    ١,٠٠٠ حين أنه وبعد تجزئة األسهم سيمتلك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ما مجموعه             
 . رياالً سعودياً إلى عشرة رياالت سعودية٥٠تمت تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من 



 

٦٥ 

 

 المعلومات النظامية  ـ٩
 

 تاريخ وتفاصيل التأسيس ١-٩
 

لقد تأسست الشركة السعودية للصناعات المتطورة كشركة سعودية مساهمة وفقاً لنظام الشركات الصادر             
 وتعديالته الالحقة المبنية على قـرار مقـام وزارة          هـ ٢٢/٣/١٣٨٢ بتاريخ   ٦/ م بالمرسوم الملكي رقم  

 ٨/٣/١٤٠٨ بتاريخ   ٢٦٢ وبالقرار الوزاري رقم     هـ ١٠/٥/١٤٠٨ بتاريخ   ٤٣٣التجارة والصناعة رقم    
لكـة  وكان الهدف من تأسيسها مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الصناعية في المم             .  هـ

العربية السعودية، وتحديداً لتدعيم دور القطاع الخاص اإلستثماري في المملكة والعمل ضمن برنامج درع              
بتـاريخ  ) ١٠١٠٠٦٨٣٢١(السالم للتوازن اإلقتصادي، وقد تم قيدها بموجب السـجل التجـاري رقـم              

ـ      ١٠٨ بمدينة الرياض برأس مال قدره       هـ ٢٤/٥/١٤٠٨  ٢,١٦٠,٠٠٠ى   مليون ريال سعودي مقسمه إل
 . ريال سعودي وتم االكتتاب في أسهم الشركة بالكامل٥٠سهم القيمة اإلسمية لكل سهم 

 

 بيانات المساهمين ٢-٩
 

 م ٢٠٠٦  أغسطس٣١مساهماً كما في  ٨,٧٨٢يبلغ إجمالي عدد المساهمين في الشركة 
 

 كثـرأ آالف سهم فخمسةالذين يمتلكون ـ ) ١
 

 من مجموع عدد مساهمي الشركة% ٣ة  مساهماً يمثلون نسب٢٨٢
                    من أسهم الشركة% ٦٤ مساهماً يمتلكون نسبة ٢٨٢

 
 كثـرأ آالف سهم فةالذين يمتلكون عشر -) ٢

 

 من مجموع عدد مساهمي الشركة% ١,٤ مساهماً يمثلون نسبة ١٢٨
  من أسهم الشركة% ٥٤ مساهماً يمتلكون نسبة ١٢٨

 
 كثـرأ سهم فألفن عشرون الذين يمتلكو -) ٣

 

 من مجموع عدد مساهمي الشركة% ٠,٠٦ مساهماً يمثلون نسبة ٥٧
 من أسهم الشركة% ٤٦ مساهماً يمتلكون نسبة ٥٧
 

 :م ٣١/١٠/٢٠٠٦من أسهم الشركة كما في فأكثر % ٥أسماء المساهمين الذين يمتلكون 
 

عدد 
 المساهمين

نسبة معدد األسه أسماء المساهمين
 الملكية

 %١١,٥ ١,٢٣٨,٤٥١ خالد بن صالح الشثري ١

 %١٠ ١,٠٦٧,١٦٦ األمير مشعل بن عبد اهللا بن تركي بن عبد العزيز آل سعود ٢
 

مسـاهمي الشـركة    من مجموع عدد    % ٠,٠١٨ مساهماً يمثلون نسبة     ١١م، فإن   ٣١/١٠/٢٠٠٦كما في   
 .كةمن أسهم الشر% ٤٢يمتلكون ما نسبته و



 

٦٦ 

 

ملكية أسهم المتطورة من قبـل أعضـاء مجلـس اإلدارة والمـدراء التنفيـذيين كمـا فـي                    ٣-٩
  م٣٠/٩/٢٠٠٦

 

 عدد األسهم الصفة مــاإلس
نسبة الملكية 
 في األسهم

 %١١,٥ ١,٢٣٨,٤٥١ رئيس مجلس اإلدارة خالد بن صالح الشثري/ األستاذـ ١
 %٠,٠١ ١,١٠٠ عضو المجلس الشهيلسلطان محمد / ستاذاألـ ٢
 %٠,٠١ ١,٠٠٠ عضو المجلس صالح ناصر العلي الجاسر/ األستاذـ ٣
 %٠,٠١ ١,٠٠٠ عضو المجلس عبد العزيز عبد اهللا الدعيلج/ األستاذـ ٤
 %١,٣ ١٣٨,٧١٨ عضو المجلس عبد العزيز محمد سليمان النملة/ ـ المهندس٥
 %٠,٠٦ ٦,٤٠٠ عضو المجلس  العزيز آل الشيخعبد اهللا عبد/ األستاذـ ٦
 %٠,٠١ ١,٠٠٠ عضو المجلس  محمد صالح الحجاجعبد اهللا/ ـ المهندس٧
 %٠,٠١ ١,٠٠٠ عضو المجلس فهد فيصل عبد الرحمن المعمر/ األستاذـ ٨
 %٠,٠٤ ٥,١٠٠ عضو المجلس منصور موسى اليحيان/ األستاذـ ٩

 

ي مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو أحد أقاربهم أو أحد األشخاص       اليوجد ألي عضو آخر ف    
 .التابعين لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الدين للشركة

 

 عالمة وإسم الشركة ٤-٩
 

تم تسجيل العالمـة    قد   و التجاري للشركة هي اإلسم   ) "المتطورة"( صناعات المتطورة الشركة السعودية لل  
 .التجارية في المملكة العربية السعودية

 

 المقر الرئيس للشركة ٥-٩
 .بمدينة الرياض) المتطورة(يوجد المقر الرئيسي للشركة السعودية للصناعات المتطورة 

 )الستين(شارع صالح الدين األيوبي 
 العقارية الجديدة

 البرج األول ـ الدور الثامن
 ٥١٧٤٣. ب.ص

 ١١٥٥٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 ٠١ – ٤٧٨ – ٩٨٤٠هاتف رقم 
 ٠١ – ٤٧٧ – ٦١٩٣فاكس رقم 

 رأس المال ٦-٩
) مائة وثمانية ماليين ريال سعودي     (١٠٨,٠٠٠,٠٠٠قامت المتطورة بدفع أسهم رأس المال كامالً وقدره         

ولم يطرأ تغيير علـى رأس المـال        .   ريال سعودي  ١٠ سهم قيمة كل منها      ١٠,٨٠٠,٠٠٠موزعة إلى   
المصدر للشركة خالل الثالث سنوات التي سبقت تاريخ هذه النشرة إال فيما يختص بالقيمة اإلسمية للسهم                

 . ريال سعودي١٠ ريال سعودي إلى ٥٠والتي تم تخفيضها من 
 

تتاب ليست خاضعة   ال تخضع الشركة ألي إتفاقية خيار قد تتطلب إصدار أسهم إضافية كما أن أسهم االك              
 .ألي إتفاقية خيار

 

 .هـ ١٤٠٨لم تقم الشركة بزيادة رأس مالها منذ أن تاسست عام 
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 وجوداتالم ٧-٩
 

ليس لدى الشركة رصيداً كبيراً من الموجودات الثابتة حيث أن معظم الرصيد قد تم إسـتهالكه بالكامـل                  
 سـبتمبر  ٣٠ألف ريال سعودي كما فـي        ١٧,٨ وبلغت صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة للشركة      

 .م ٢٠٠٦
 

يعود السبب في إنخفاض رصيد الموجودات الثابتة للشركة إلى أنها تقـوم بتوظيـف رأس مالهـا فـي                   
 .إستثمارات تمثل في رؤوس أموال شركات أخرى وبالتالي فليس لديها موجودات ثابتة كبيرة

 

 مسئولين التنفيذيينعقود أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ال ٨-٩
 

أبرم المدير العام إضافة إلى المدراء التنفيذيين عقود عمل لمدة سنة تتجدد تلقائيـاً مـع الشـركة تحـدد                    
 .مكافآتهم وصالحياتهم ومسؤولياتهم

 
 سنوات وقد تم    ٣يتم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية لدورات تبلغ مدة كالً منها               

 .م١٦/٩/٢٠٠٨م وتستمر عضويتهم حتى ١٧/٩/٢٠٠٥ورة الحالية بتاريخ إنتخابهم للد
 
 

 .وبإستثناء ما تم إيضاحه أعاله، لم يبرم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد أو خدمة مع الشركة
 

 التأمين ٩-٩
 

 أبرمت الشركة عقود تأمين مختلفة بخصوص التغطية التأمينية التي ترى اإلدارة أنها مناسـبة ألعمـال               
 .من القيمة الدفترية لموجودات الشركة والتي ال تعتبر جوهرية% ١٠٠يغطي التأمين أكثر من .  الشركة

 

  والعالمات التجاريةالملكية الفكرية ١٠-٩
 

 هي اإلسم التجاري للشـركة السـعودية للصـناعات          "المتطورة"الشركة السعودية للصناعات المتطورة     
 .ة العربية السعوديةالمتطورة وقد تم تسجيله في المملك

 

 العمولة ١١-٩
 

لم يتلق أي شخص أي عمولة أو أتعاب سمسرة أو مقابل غير نقدي بالنسبة ألسهم رأسمال الشركة أثنـاء                   
 . العامين السابقين لتاريخ هذه النشرة

 

 إستمرار األنشطة ١٢-٩
 

 .اريخ هذه النشرة شهراً التي سبقت ت١٢لم يحدث أي توقف لعمليات الشركة أو انشطتها في الـ 
 

 .وال يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة
 

 في الثالث سـنوات الماضـية       ال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للشركة           
 .حتى تاريخ هذه النشرةو
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  القضائيةنزاعاتال ١٣-٩
 

و أأنه ال يوجد قضايا أو تحكيمـات        ") المتطورة("المتطورة صناعات الشركة السعودية لل   يقر مجلس إدارة  
هـذه  حقوق متنازع عليها مرفوعة من أو على الشركة حتى تاريخ           أية  و  أإلتزامات مالية   أية  مطالبات أو   

 . تؤثر سلباً على الموقف المالي للشركةقد  والتي النشرة
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 لمتاحة للفحصالوثائق ا ١٠
 

لشركة السعودية للصناعات   ستتوافر المستندات المذكورة أدناه لمن يرغب فى فحصها بالمركز الرئيسى ل          
 :بفترة كافية الطرح موعدبين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة بعد الظهر قبل المتطورة 

 

 .حةالدراسات التحليلية للمشروعات المقتر 
 .النظام األساسي للشركة 
 .مستند تقدير قيمة الشركة 
 .التعهد بالتغطيةخطاب  
 .قرار الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال 
 .موافقة هيئة السوق المالية على الطرح 
 .م ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١القوائم المالية المراجعة لألعوام المنتهية في  
 .م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ للعامين سبتمبر ٣٠ يناير وحتى ١القوائم المالية المفحوصة للفترة الممتدة من  
 مليون ريال ٤٣٢ مليون ريال سعودي إلى ١٠٨توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  

 .سعودي
 .صورة مصدقة من السجل التجاري للشركة 
 .التقييمتقرير  
 .الخاص برئيس مجلس اإلدارةالمقدم للشركة وتمويل الصورة عقد  
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 ات وإختصاراتتعريف -١١
 
 

 التعريف المصطلح
  

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ................................الهيئة
  

 )المتطورة (الشركة السعودية للصناعات المتطورة .................المتطورةالشركة أو 
  

 مجلس إدارة الشركة ..............................المجلس
  

 fth  بيت االستشارات المالية .....................المستشار المالي
  

 سهمأ ٣ .................كتتابالحد األدنى لال
  

حسبما ضمن أسهم حقوق األولوية      لالكتتاب اً سهم ٣٢,٤٠٠,٠٠٠طرح   .............................االكتتاب
 هو وارد في النشرة

  

ــن ........................االكتتابفترة  ـــ٢٠/٠٢/١٤٢٨ مـ ــق  هـ ــى م ١٠/٠٣/٢٠٠٧الموافـ إلـ
 م١٩/٠٣/٢٠٠٧الموافق هـ ٢٩/٠٢/١٤٢٨

  

  سهم اكتتاب سيتم بيعها في هذا الطرح٣٢,٤٠٠,٠٠٠ .......................أسهم االكتتاب
  

 ١٠ سهم عادي مدفوعة بالكامل القيمة اإلسمية لكل منها          ١٠,٨٠٠,٠٠٠ ........................األسهم القائمة
 ريال سعودي

  

اد الجمعيـة العموميـة     المساهمين المسجلة أسماؤهم حتى إقفال يوم إنعق       .............................المكتتبين
 غير العادية

  

 نهاية إقفال تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية تاريخ األحقية
  

 جميع التواريخ الهجرية الواردة في النشرة حسب تقويم أم القرى ....................التواريخ الهجرية
  

  المستلمة لمبالغ إكتتاب المساهمينالبنوك .............البنوك المستلمة لالكتتاب
  

 ")المتطورة("إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة  ...............................اإلدارة
  

 ١٠ رياالت قيمة إسمية يضاف لها مبلـغ         ١٠منها  ( ريال سعودي    ٢٠ ............سعر أسهم حقوق األولوية
 )ريال يمثل عالوة إصدار

  

يحق لكل مساهم مقيد في نهاية إقفال تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية             ......................حقوق اإلصدار
 غير العادية االكتتاب في عدد أسهمه لكل سهم ثالثة أضعافه

  

 المادة الخام التي تدخل في بداية التفاعل ...............................اللقيم 
  

 البنزين الطبيعي ..............................النافثا 
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 تقرير مراجعي الحسابات )١ (ملحق
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 تقرير مراجعي الحسابات
 

واإليضاحات المتعلقـة بهـا     م  ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١ القوائم المالية للشركة كما في        مراجعة تلقد تم 
محاسـبون المتضـامنون ـ محاسـبون     المدرجة في نشرة اإلصدار هذه من قبل السادة مكتب ال

  إنترناشيونال كما هو مذكور في تقريرهم المرفقBDOقانونيون وإستشاريون ـ عضو مجموعة  
م من قبل نفـس     ٢٠٠٦ سبتمبر   ٣٠ يناير وحتى    ١كما تم فحص القوائم المالية للفترة الممتدة من         

م ٢٠٠٣م و٢٠٠٤سـمبر   دي٣١، في حين تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كمـا فـي        المكتب
 .بواسطة الدار لتدقيق الحسابات ـ عبد اهللا البصري وشركاه

 
وتجدر اإلشارة إلى أن كالً من مكتب المحاسبون المتضامنون ـ محاسبون قانونيون وإستشاريون  

 إنترناشيونال وشركة الدار لتدقيق الحسـابات ـ عبـد اهللا البصـري     BDOـ عضو مجموعة 
نهما أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى كـل مـن               وشركاه ال يملك أياً م    

 BDOمكتب المحاسبون المتضامنون ـ محاسبون قانونيون وإستشاريون ـ عضـو مجموعـة     
إنترناشيونال وشركة الدار لتدقيق الحسابات ـ عبد اهللا البصري وشركاه موافقتهما الخطية علـى   

بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لـم يـتم سـحب تلـك             نشر إفادتهما ضمن نشرة اإلصدار هذه       
 .الموافقة
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