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   ةس اإلدار ـر مجلـتقر�

 م٦٢٠١ ـةالمالي ةنـلسعن ا
 

 المحترمين              ةللصناعات المتطور  ةالسعود� ةمساهمي الشرك /رام ـالك ةالساد
 

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

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

  .م٣١/١٢/٢٠١٦عن السنة المال�ة المنته�ة في ) المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقد�ة(المال�ة الختام�ة 
 

 النشــــاطات : أوًال 
 

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

 .المتطورة ةالمتوقع أن تنعكس إيجاب�ًا على أداء الشركالشركات لتحقق األهداف المرجوة والتي من 
 

 :يتلخص نشاط الشركة كما يلي 
في الشركة العر�يـة لألل�اف الصناعيـة % ٠,٦٢تمتلك الشركة حصة بنس�ة :  قطاع الصناعات البتروك�ماو�ة -١

من % ٥٠س�ة ، وحصة بن)ينساب(في شركة ين�ع الوطن�ة للبتروك�ماو�ات % ٠,٥٨١وحصة بنس�ة) بن رشدإ(
 .شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته

في شركة العب�كان للزجاج وهي شركة مساهمة % ٤٠تملك الشركة حصة بنس�ة :  قطاع الصناعات الزجاج�ة  -٢
نشاء إلضافة منتجات جديدة و�هوامش وتوجد مشار�ع تحو�ل�ة أحدها قيد اإل حسعود�ة مقفلة تنتج الزجاج المسط

 .ر�ح أفضل
وهي  )طاقة( في شركة التصن�ع وخدمات الطاقة% ٣,٣٨تمتلك الشركة حصة بنس�ة : قطاع الخدمات الصناع�ة -٣

 .في شركة السالم للطائرات المحدودة% ١٠شركة سعود�ة مساهمة مقفلة، كما تمتلك حصة بنس�ة 
كة دو�تشه الخليج مال شر  من رأس% ٣١,٦٢تمتلك الشركة حصة بنس�ة :  خدمات واإلستثمارات المال�ةقطاع ال -٤

 . للتمو�ل وهي شركة مساهمة مقفلة، كذلك هناك إستثمارات في صناديق مال�ة
وهي شركة مساهمة  الشركة الخليج�ة لصناعة الملحفي  %١١,٣١حصة بنس�ة لدى الشركة : األخرى قطاعات ال -٥

 .مقفلة، �اإلضافة إلى أصول أخرى متنوعة
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تنم�ة "على أساس م  ٢٠٢٠إلى عام  المستقبل�ة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورةالرؤ�ة تحديد مجلس اإلدارة أعاد 
 .إيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط التشغيلي وتطو�ر اله�كل التنظ�مي وطرق التمو�ل

 

 :كما يليأهداف الشركة كما حدد مجلس اإلدارة 

 .شركة مما �عزز حقوق المساهمينلإلستثمارات اسنوي وتنوع تحقيق نمو : أصول الشركةوتنو�ع تنم�ة  •
 .تحقيق عوائد مال�ة متنام�ة: أداء مالي قوي  •
 .مستمرةنقد�ة تنم�ة التدفقات النقد�ة مما �مكن من توز�ع أر�اح : توز�ع أر�اح نقد�ة  •

 .تعز�ز قدرات الشركة في الجوانب المال�ة وتطو�ر االعمال:  اله�كل اإلداري  •
  .توفير خ�ارات تمو�ل متنوعة مرنة وتنافس�ة: طرق تمو�ل متنوعة •

 

 
 

   : اإلسـتثمارات 
 

 : شركة السالم للطائرات المحدودة
 ر�ال مليون  ٣,٢٤ المتطورةبلغ نصيب حيث من رأس المال % ٢٠ �ما نسبته م ٢٠١٥ عن العامنقد�ة توز�ع أر�اح  إقرار تم

ستثمار في مجال ص�انة الطائرات العمود�ة لإلإضافة لنشاطها الحالي في ص�انة الطائرات و تسعى شركة السالم للطائرات 
بناء حظيرة را�عة لص�انة  تم اإلنتهاء منكما  ، من خالل الدخول مع تحالف شركاء عالميين و محليين في هذا المجال

 .�ةمستقبلالز قدرات الشركة �الطائرات لتعز 
 

 : شركة ينساب
مل�ار  ١,٢بلغت  مقابل أر�اح صاف�ةمل�ار ر�ال  ٢,٣بلغت  م٢٠١٦صاف�ة عن العام المالي  اً ر�احأينساب ركة ـــحققت ش

خالل عام ) ر�ال للسهم ٢,٥(من رأس المال % ٢٥ر�اح بواقع أتم توز�ع ، و %٩٠,٦٤دره م بإرتفاع ق٢٠١٥عن العام ر�ال 
بتوز�ع أر�اح نقد�ة عن النصف  التوص�ةم ٢٠١٦في نها�ة عام تم كما  مليون ر�ال ٨,١٧�لغ نصيب المتطورة م و ٢٠١٦
المقرر  ةعلى أن تعرض على الجمع�ة العام )للسهم الواحد ر�ال ١,٥(من رأس المال % ١٥ بواقعم ٢٠١٦من عام الثاني 
 .م ٢٠١٧شهر مارس في عقدها 

 

 : "إبن رشـد" الشركة العر��ة لألل�اف الصناع�ة 
للجمع�ة العامة غير شركة المتطورة إدارة فقد أوصى مجلس  ابن رشد المتراكمة لرأس المالشركة �سبب تجاوز خسائر 

مليون ر�ال سعودي وذلك لتغط�ة المت�قي من اإلستثمار  ٢٥٬١٦�ق�مة  "خسارة إنخفاض غير مؤقت" �أخذ مخصص العاد�ة 
تم تحديد تار�خ  .شركة ابن رشد صفراً  في شركة ابن رشد �اإلضافة إلى المخصصات السا�قة ل�ص�ح رصيد اإلستثمار في

م موعد إلجتماع الجمع�ة العامة للمرة األولى والتي لم تنعقد �سبب عدم إكتمال النصاب القانوني وتمت الدعوة ٤/١٢/٢٠١٦
 .التوص�ة إلقرار هذهم كإجتماع ثاني للجمع�ة العامة غير العاد�ة ١٥/١/٢٠١٧إلجتماع ثاني بتار�خ 
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  : لصناعة الملحالشركة الخليج�ة 
 

 .سنوات السا�قةر�ال خالل المليون  ٥,٠٣�كامل ق�مة اإلستثمار ال�الغ قامت الشركة المتطورة بتجنيب مخصص 
 

 : شركة التصن�ع وخدمات الطاقة
 

لم مليون سهم و  ١٦٬٨٧من رأس مال شركة التصن�ع وخدمات الطاقة والتي تعادل %  ٣٬٣٨تمتلك الشركة المتطورة حصة 
  .م٢٠١٦خالل العام  على المساهمينر�اح نقد�ة أ يأيتم توز�ع 

 

 :النتــائج الماليـة : ثانيـًا 

 : التشغيل�ةاإليــرادات  )١
 

مليون ر�ال  ١٩,١٢ إيرادات تشغيل�ةإجمالي مقابل  م٢٠١٦للعام مليون ر�ال  ١٨,٦٧التشغيل�ة  إليراداتإجمالي ابلغ 
 . %٢,٣٥بإنخفاض قدره م  ٢٠١٥للعام 

 

 :المصار�ف العموم�ة واإلدار�ة  )٢
 

ر�ال مليون  ٦,١٣ مقابل مصار�ف بلغت م ٢٠١٦للعام ر�ال مليون  ٥,٩٩بلغت المصار�ف العموم�ة واإلدار�ة للشركة 
 .م ٢٠١٥لعام 

 

 :األر�ــاح والخسائر  )٣
 

 بإرتفاع مليون ر�ال ١,١٨ م٢٠١٥أر�اح صاف�ة للعام مليون ر�ال مقابل  ١٢,١٢ م٢٠١٦م بلغت األر�اح الصاف�ة للعا
  .% ٩٢٧ قدره
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 :تفصيل المعلومات القطاع�ة على النحو التالي  
 

 
  

قطاع 
 البتروكيماويات

 

 
 قطاع صناعة الزجاج

 )االستثمار الصناعي(

 
قطاع الخدمات 

 الصناعية
الطاقة والمرافق (

 )الخدمية

 
قطاع الخدمات 

 واالستثمارات المالية
المصارف (

 والخدمات
 )المالية

 
القطاعات 

 األخرى

 
 االجمالي 

 

 
 :۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في 
 ۲۰٫٤٤۹٫۷۸٦ ۱۳۸٫٥۱٤  ۷٫۸۱۲٫٥۲٤ ۳٫۲٤۰٫۰۰۰ ۱٫۰۸٥٫۰٦٥ ۸٫۱۷۳٫٦۸۳   اإليرادات

 
 ۱۲٫۱۱٦٫٤۷۰     ٥۲٫۲٦۲ ٥٫٦٦۳٫۷۸٤ ۱٫۷۰٥٫۳۰۷ )۱٫۸٦٥٫۹۳٤( ٦٫٥٦۱٫۰٥۱ )الخسارة( صافي الربح

 
 ۸۲٥٫۰۰٦٫۸۱٤ ۱۰٫۷۹٥٫٥۳٤ ۲٦۸٫۹٤۳٫۳٥٤ ۱۹۲٫۰۸۷٫۱۸۹ ۱٥۱٫۳۳۸٫٤۱٦ ۲۰۱٫۸٤۲٫۳۲۱ إجمالي الموجودات 

 
       ٥٥۰٫۳۲۳٫٤٤ ٥٥۰٫۳۲۳٫٤-         -          ۰۰۰٫۰۰۰٫٤۰-          إجمالي المطلوبات 

 
 :۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 

 
 ۱۹٫۳۹۳٫۲۷۱ ۲۷۲٫٥۲٥  ۱۳٫۰۰۲٫٤٤٥ ۱٫٦۲۰٫۰۰۰ )۳٫٦۷٥٫۳۸۲( ۸٫۱۷۳٫٦۸۳ )ئرالخسا( اإليرادات

 
 ۱٫۱۸۳٫۷۰٥ ۱۳٥٫٥۸۱  ۱۰٫٥۸۰٫۲۹٤ )۹۲٫٥٦۷( )٥٫٤۲۳٫۱۹٦( )٤٫۰۱٦٫٤۰۷( )الخسارة( الربح صافي

 
 ۷٤۲٫۰۲٦٫۹۲۹ ۱٥٫۰۸۸٫۲۸۸ ۲٦٦٫۸۷۱٫۷۰۰ ۱۸۸٫٦۸۹٫۹۷۰ ۱٤۰٫۲٥۳٫۳٥۱ ۱۳۱٫۱۲۳٫٦۲۰ إجمالي الموجودات 

 
     ۲٤٥٫۹٦۱٫٤٤ ۲٤٥٫۹٦۱٫٤-         -          ۰۰۰٫۰۰۰٫٤۰-          إجمالي المطلوبات 

 

 
 
 :الشركة جغراف�ًا على النحو التالي  إيراداتكما تتوزع   

 

  البيـــــــــان
 داخل المملكة العر��ة

 السعود�ة 
 

خارج المملكة العر��ة 
 السعود�ة 

 
 االجمالي  

 ر�ال سعودي  ال سعودي�ر   ر�ال سعودي  
       ٦٢٠١د�سمبر  ٣١

 ٢٠٬٤٤٩٬٧٨٦  -  ٢٠٬٤٤٩٬٧٨٦  المحققة االيراداتإجمالي 
 
 
 

      
       ٥٢٠١د�سمبر  ٣١

 ١٩٬٣٩٣٬٢٧١  -  ١٩٬٣٩٣٬٢٧١  المحققة االيراداتإجمالي 
 

 

 

 :حقوق المساهمين  )٤

ر�ال  مليون  ٧٨٠,٦٨ث بلغت ـ، حيمليون ر�ال ٨٣,٦١م �مبلغ ٢٠١٦الي ـاهمين للعام المـوق المسـحق رتفعتإ
وراق أاألر�اح الغير محققة من  رتفاعإل وذلك نظراً % ١٢أي بنس�ة  م٢٠١٥ر�ال لعام  مليون  ٦٩٧,٠٧مقابل 

  .األر�اح الم�قاة وٕارتفاع مال�ة متاحة للب�ع
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 : الذمم الدائنة والمستحقات )٥
 

 :م ٢٠١٦المال�ة  مخصص الزكاة الشرعية خالل السنةحركة  -

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :م ٢٠١٦لسنة المال�ة ل ب�ان مصار�ف مستحقة ومطلو�ات متداولة أخرى ف�ما يلي 
 

   ر�ال ٢٨٩٬٧١٢ : م لم �ستلمها المساهمون ٢٠٠٩رصيد أر�اح موزعة خالل العام  -
 ر�ال ٧٠٬٠٠٠:        أتعاب مهن�ة وٕاستشارات -
 ر�ال ٢٢٬٥٣١ :    جتماع�ةشتراكات التأمينات اإلإمصار�ف  -
 ر�ال ١٥٠٬٠٧٩:       بدل إجازات مستحقة -
 ر�ال ١٦٬٧١٣ :      مصار�ف أخرى مستحقة -

  ر�ال ٥٤٩٬٠٣٥         المجمـــوع

 

 :تكاليف القروض  )٦

 البنك(األول  تفاق�ة تسه�الت مال�ة عامة مع البنكإم ٢٠١٥خالل النصف األول من العام وقعت الشركة 
 ٤٠مبلغ ستغالل إمليون ر�ال لمدة ثالث سنوات و قامت ب ١٥٠لى إ�سقف �صل  )سا�قاً  السعودي الهولندي

�اقي مع �قاء  ر�المليون  ١,٧٤ م٢٠١٦العام خالل  هابلغت تكال�ف وم ٢٠١٥خالل العام منها مليون ر�ال 
 . ي غرض مستقبليألالتسه�الت متاحة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  لایر سعودي 

  ٢٬٢١٧٬٠٢٥ رصيد أول السنة

  )٥٠٬٦٥٧( المسدد خالل السنة

  ٦٠٠٬٠٠٠ المكون خالل السنة

  ٢٬٧٦٦٬٣٦٨ رصيد آخر السنة
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 : ًا ـــلثثا
 

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

 .الشركة

لمدير أو ا جلس اإلدارة أو الرئ�س التنفيذينقر �أنه ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء م )٢

 .المالي أو ألي شخص ذي عالقة �أي منهم

وفقًا للمعلومات التي نمت إلى علمنا و�ناءًا على تقر�ر مراقب الحسا�ات ونتائج ومعط�ات السوق الحال�ة  )٣

 :نقر �اآلتيوالمؤشرات المستقبل�ة 
 

 .أعدت �الشكل الصح�ح حسا�اتن سجالت الأ - أ

 .ن نظام الرقا�ة الداخل�ة أعد على أسس سل�مة ونفذ �فعال�ةأ - ب

 .على مواصلة نشاطه مصدرال قدرة فيشك يذكر أي أنه ال يوجد  - ت
 

 احـع األر�ـ�اسة توز�ـس: را�عــًا  
علــــــى توصــــــ�ة مــــــن مجلــــــس إدارة الشــــــركة و�عتمــــــد �شــــــكل إن قــــــرار توز�ــــــع األر�ــــــاح مــــــن صــــــالح�ة الجمع�ــــــة العامــــــة بنــــــاءًا 

ــــــى المشــــــار�ع اإلســــــتثمار�ة  ــــــع عل ــــــة فــــــي كــــــل عــــــام وحجــــــم اإلنفــــــاق المتوق ــــــاح الصــــــاف�ة المحقق ــــــدار األر� ــــــى مق أساســــــي عل
 .المستقبل�ة وعلى التدفقات النقد�ة المتوقعة

 

ع أر�ــــاح الشــــركة الصــــاف�ة الســــنو�ة �عــــد الس�اســــة التال�ــــة فــــي توز�ــــ ،ساســــيمــــن النظــــام األ) ٤٠(وفقــــًا للمــــادة  ،تت�ــــع الشــــركة
 :خصم جم�ع المصروفات العموم�ة والتكاليف األخرى على الوجه التالي

 

 .اً تجنب الزكاة المفروضة شرع •
مــــن صــــافي األر�ــــاح لتكــــو�ن إحت�ــــاطي نظــــامي، و�جــــوز للجمع�ــــة العامــــة العاد�ــــة وقــــف هــــذا التجنيــــب متــــى % ١٠تجنــــب  •

 .البلغ اإلحت�اطي المذكور نصف رأس الم
 .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع ال�اقي �عد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  •
ــــــك علــــــى المســــــاهمين كحصــــــة % ٥يخصــــــص �عــــــدما تقــــــدم  • ــــــاقي �عــــــد ذل ــــــوزع ال� ــــــأة مجلــــــس اإلدارة، و� مــــــن ال�ــــــاقي لمكاف

 .إضاف�ة في األر�اح
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 المخاطر: ـًا  خامس
 

 :تها المتعددة ومن تلك المخاطر  اخالل إستثمار قد تواجه الشركة عددًا من المخاطر وخصوصًا من 

 التغير في اإلقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك اإلستثمارات -
العب�كان شركة (وقطاع الزجاج ) ينسابشركة بن رشد و إشركة ( او�اتلقطاع البتروك�م وٕانخفاض هوامش الر�ح�ة

 .سعار النفطأإلرت�اط أسعار منتجاتها �السوق العالمي وتأثرها بتقل�ات ) للزجاج

 .والشركات التا�عةالمستثمر فيها  الصناع�ة �النس�ة ل�عض الشركاتومدخالت الطاقة تغير أسعار المواد الخام  -

والصناديق  الشركات المساهمة السعود�ةإستثمار الشركة في تقي�م ؤثر على تي توال المال�ة السوق  التقل�ات في -
 . المال�ة

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

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

 .شركة دو�تشه الخليج للتمو�ليرادات إعلى  يؤثرقد ركود في قطاع الرهن العقاري مما ال -

 ).شركة السالم للطائرات وشركة التصن�ع وخدمات الطاقة(التغير في عقود التشغيل للشركات الخدم�ة  -

ستثمارات إم وما قد ينتج عنه من تأثير على تقي�م ٢٠١٧لى المعايير المحاسب�ة الدول�ة في عام إمخاطر التحول  -
 . الشركة

 

  :المشار�ع المستقبل�ة : ًا  سداس
 

تم إعادة تصنيف القطاعات من قبل هيئة السوق  ( قطاع اإلستثمار المتعددإنطالقًا من نشاط الشركة كونها في 
بدراسة فرص إستثمار�ة ، تقوم الشركة )حيث تم تصنيف الشركة المتطورة ضمن قطاع اإلستثمار والتمو�لالمال�ة 

قد تتمخض عن مشار�ع مستقبل�ة للشركة مما �عزز محفظتها عمال تطو�ر األوذلك عن طر�ق فر�ق �شكل مستمر 
 .مع التركيز على ز�ادة التدفقات النقد�ة العائد على اإلستثماراتصول و تعز�ز تنو�ع األاإلستثمار�ة و�التالي ز�ادة 
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 :نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة: سا�عـًا  

 )�آالف الر�ــاالت(  

 ٢٠١٢ 
 

 النمو خالل الخمس سنوات       ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

 %)٢,٥٠( ٨٢٥٬٠٠٧ ٧٤٢٬٠٢٧ ٧٨٨٬١٧٦ ٩٤٢٬٧٦٣ ٨٤٦٬١٤٨ صول مجموع األ

 %)٣٩,٢٣( ٤٤٬٣٢٤ ٤٤٬٩٦١ ٣٬١٤٢ ٥٨٬٠١٧ ٧٢٬٩٣٦ مجموع الخصوم

 %٠,٩٧ ٧٨٠٬٦٨٣ ٦٩٧٬٠٦٦ ٧٨٥٬٠٣٤ ٨٨٤٬٧٤٦ ٧٧٣٬٢١٣ حقوق المساهمين

  ١٨٬٦٧٣ ١٩٬١٢١ ٢٧٬٣١٢ ٣٠٬٨٠٣ )٣٨٬٣٧٧( اإليرادات) الخسائر(

  ١٢٬١١٦ ١٬١٨٤ ١٥٬٢٢٨ ٢٥٬٠٥٦ )٦٢٬١٠٥( ر�اح الصاف�ةاأل ) الخسائر(
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 :) �آالف الر�االت(إ�ضاح للفروق الجوهر�ة في النتائج التشغيل�ة عن نتائج السنة السا�قة 

 %نس�ة التغير  )-(أو + التغيرات  م٢٠١٥عام  م٢٠١٦عام  البيـــان

 %)٢,٣٥( )٤٤٨( ١٩٬١٢١ ١٨٬٦٧٣ التشغيل�ة اإليرادات

 %)٢,٣٠(  )١٤١( ٦٬١٣٥ ٥٬٩٩٤ مصروفات األعمال الرئ�س�ة

 %)٢,٣٦( )٣٠٦( ١٢٬٩٨٦ ١٢٬٦٨٠ إجمالي الر�ح من التشغيل

 - - ٦٠٠ ٦٠٠ يخصم الزكاة

 %٩٢٣,٣١ ١٠٬٩٣٢ ١٬١٨٤ ١٢٬١١٦ صافي الر�ح
 

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

رغم ارتفاع توز�عات  م٢٠١٦للعام المالي  والشركات الزميلة اإليرادات من الشركات المستثمر فيها نخفاضإ -
  .االر�اح المكتس�ة وارتفاع االيرادات االخرى 

  .م٢٠١٥مقارنة مع العام  م٢٠١٦المقدرة على حسا�ات الشركة للعام الزكاة الشرع�ة  ال يوجد تغير في -

قرض خالل حصول الشركة على نظرًا لم ٢٠١٥ مم مقارنة مع العا٢٠١٦خالل العام األع�اء المال�ة  ارتفاع -
 .مليون ر�ال ٤٠�مبلغ  م٢٠١٥من العام  الرا�ع ر�عال

 .المصار�ف االخرى  وذلك �سبب انخفاض المصار�ف العموم�ة واإلدار�ةانخفاض  -

خالل العام " بن رشدإ"العر��ة لألل�اف الصناع�ة ستثمارات خاص �الشركة إإنخفاض ق�مة  �سبب وجود مخصص -
  .مليون ر�ال ١١�مبلغ م ٢٠١٥

    :أسماء الشركات التا�عة 

 :شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
 

 

في مجال الرهن العقاري ومقرها الرئ�سي مدينة الر�اض تعمل ) شركة مساهمة مقفلة (شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
مال  من رأس% ٣١٬٦٢سهمًا، و تبلغ حصة المتطورة  ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠مليون ر�ال وعدد أسهمها  ٥٧٥رأسمالها يبلغ 

مليون ر�ال حيث تم  ٢٠٠تكلفة حصة المتطورة بلغت ، علمًا �أن  سهماً  ١٨٬١٨١٬٨١٨الشركة �عدد أسهم يبلغ 
 ،نشطة الشركةأن تضخ داخل أعلى ) صدارإسم�ة و ر�ال واحد عالوة إر�االت ق�مة  ١٠(ر�ال  ١١ ـبتقي�م السهم 

تستهدف تقد�م خدمات الرهن العقاري لألفراد و م و ٢٠١٠ت نشاطها في أدو�تشه الخليج للتمو�ل بدن شركة أعلما 
و�وجد فرعها الرئ�سي في الر�اض وفرعين تا�عين في المنطقة الشرق�ة والمنطقة  ،عادة ب�ع �عض المشتقات للبنوكإ 

ول من عام على الترخ�ص النهائي من مؤسسة النقد العر�ي السعودي في النصف األالشركة حصلت و  ،الغر��ة
 .م٢٠١٤
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 ٢٩,٦٧ر�اح �مبلغ أحيث حققت صافي م ٢٠١٦الخليج للتمو�ل خالل العام  حسنت النتائج المال�ة لشركة دو�تشهت

نمو ستمرار إ، ومن المتوقع %  ٨٦,٨٤ م بنمو مقداره٢٠١٥في عام  ليون ر�الم ١٥,٨٨ �مبلغمليون مقارنة 
 .األر�اح خالل األعوام القادمة

 

 ) :شركة مساهمة مقفلة(شـركة العب�كان للزجاج 

و�تمثل نشاطها األساسي بإنتاج في مدينة ين�ع الصناع�ة ) شركة مساهمة مقفلة(زجاج �قع مقر شركة العب�كان لل
لدى  و طن �اليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق األوسط ٨٠٠نتاج�ة إالزجاج المسطح �قدرة 

وتأتي هذه المشار�ع كأحد جهود الشركاء في ، الشركة مشار�ع تحو�ل�ة إلضافة منتجات جديدة و�هوامش ر�ح أفضل
لصناعات الزجاج�ة ذات الق�مة المضافة لتكون للى مجمع إشركة العب�كان للزجاج لتحو�ل مقر الشركة في ين�ع 

 .مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما �حقق تنو�ع المنتجات ورفع هوامش الر�ح�ه

 ٨�عدد مالها  من رأس% ٤٠المتطورة تبلغ حصة ليون سهم م ٢٠مليون ر�ال وعدد أسهمها  ٢٠٠مالها  و�بلغ رأس
لى إهذا وقد وافقت الجمع�ة العامة الغير عاد�ة لشركة العب�كان للزجاج على ز�ادة رأس مال الشركة  مليون سهم

 .مليون ر�ال ٣٠٠
 

دوق م دعم الشركة من قبل الشركاء �ضخ مبلغ تمو�لي لحين الحصول على قرض توسعي من صن٢٠١٠وتم في 
شترط صندوق التنم�ة امليون ر�ال و  ١٠التنم�ة الصناع�ة السعودي و كان نصيب شركة المتطورة من هذا الدعم 

  .ه١٤٤١في عام التوسعي نتهاء تسديد قرض الصندوق إالصناع�ة السعودي تسديد دعم الشركاء �عد 
 

 حققت صافي أر�احاألسعار حيث  الرتفاعم، نظرًا  ٢٠١٦النتائج المال�ة لشركة العب�كان للزجاج خالل العام  تحسنت
 .م ٢٠١٥مليون ر�ال للعام  ١١,٣١بلغت  خسائرصافي م مقابل  ٢٠١٦مليون ر�ال للعام  ٤,٩٢

 

علما م ٢٠١٥مليون ر�ال حتى نها�ة العام  ٦٥٬٥وف�ما يخص قرض صندوق التنم�ة الصناعي فقد تم سداد ما ق�مته 
 ٢٥٣,٥صندوق لشركة العب�كان للزجاج المت�قي لقرض الرصيد اليبلغ لم ٢٠١٦انه لم يتم تسديد أي مبلغ خالل عام 

تفاق�ة القرض الموقعة إه حسب ١٤٤١نهاء األقساط في عام إومن المتوقع ، م٣١/١٢/٢٠١٦كما في  مليون ر�ال
 .مع الصندوق 

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

من % ٥٠تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته و �قع مقر شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الر�اض 
مال الشركة من  م تخف�ض رأس٢٠١٢علمًا �أنه تم خالل الر�ع الرا�ع من العام  مليون ر�ال، ١٤٠رأسمالها ال�الغ 

سترجاع إوتم مليون ر�ال نظرًا لز�ادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء،  ٣٠مليون ر�ال إلى  ١٤٠
 .مليون ر�ال  ٥٥س المال من قبل الشركاء و بلغ نصيب المتطورة منه أفائض ر 
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 الشركة المتطورة  أن ، علماً إتفاق الشركاءب إل�قاف المشروع لشركة نظراً ا تصف�ةوتجدر االشارة �أنه جاري العمل على 
 .م٢٠١٢في عام  )مليون ر�ال ١٥(بتجنيب مخصص �كامل حصتها في رأس المال �عد التخف�ض قامت 

 

 الئحــة حوكمة الشركات: ًا  ـمناث

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

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

 
   

ً  ُطبق بالكامل الموضوع   المادة  األسباب والتفاصيل لم يطبق ُطبق جزئيا
لع���دم إش���تمال النظ����ام     المتصلة بالسهم حقوق المساهمين ۳

االساسي للشركة عل�ى 
آلي��ة للتص��ويت خاص��ة 

 بالجهات اإلعتبارية
 

     تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات ٤

     حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة ٥

     حقوق التصويت ٦

     االرباححقوق المساهمين في  ۷

     السياسات واإلجراءات المتعلقة باالفصاح ۸

     اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة ۹

     الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ۱۰

     مسئوليات مجلس اإلدارة  ۱۱

لع���دم إش���تمال النظ����ام     تكوين مجلس اإلدارة ۱۲
االساسي للشركة عل�ى 
آلي��ة للتص��ويت خاص��ة 

 بالجهات اإلعتبارية
     لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها ۱۳

     لجنة المراجعة ۱٤

     لجنة الترشيحات والمكافآت ۱٥

     إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال ۱٦

     مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ۱۷

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

 

 :كما يلي  م٢٠١٦عام إجتماعات المجلس خالل ال - أ

 م٢٨/١٢/٢٠١٦ م١٧/١٠/٢٠١٦ م٥/٥/٢٠١٦ م٢١/٢/٢٠١٦ الصفة تار�خ إجتماعات مجلس االدارة االسـم 
 غير تنفيذي  -   الشـثري خالـد صالـح  ١

 غير تنفيذي     عبد العز�ز عبدهللا الدعيلج ٢

 مستقل     عبد الرحمن علي القرعاوي  ٣

 غير تنفيذي    × دخيل رجـــــاء الهاجري  ٤

 غير تنفيذي -    محمـد عو�ض الجعيد ٥

 مستقل -  -  طارق عثمان العبد الج�ار ٦

 مستقل     محمـــد الع�ســـىبــدر  ٧
  

                                                    الحضور وكالة -          الحضور أصالة   X  عدم حضور 
 

عنه خالل العام المالي  ةاللجان المنبثقأتعاب أعضاء و من بدل حضور  ةالمتطور  ةأعضاء مجلس إدارة الشرك ما تقاضاهبلغ  ) ب
 .م٢٠١٥ ر�ال للعام) ١٬٠٧١٬٨٦٠( بِـ  ر�ال مقارنة )١٬٠٤٩٬٥٠٠(وقدره م مبلغًا ٢٠١٦

  ) ت

 الب�ان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 

 المستقلين/ التنفيذيين 

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

 �كونا من ضمنهمالمالي إن لم 

 ١٬٩٢٢٬٨٢٧   الرواتب والتعو�ضات

 ٩٢٥٬١٦٧ ١١٩٬٥٠٠ - البدالت

 - ٩٠٠,٠٠٠ - الدور�ة والسنو�ة األتعاب

 - - - الخطط التحفيز�ة

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

- - - 

 .والمدير الماليونائب الرئ�س التنفيذي  التنفيذيالرئ�س يوجد سوى  فصاح عن ك�ار التنفيذيين في الشركة الإل�ا •

أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن خــارج  الســنو�ة بــدون  أتعــاب أعضــاء اللجــانإجمــالي مــا تقاضــاه أعضــاء المجلــس مــن بــدالت و  •
  .ر�ال ١٬٠١١٬٥٠٠ اإلدارة أعضاء مجلس 

 .م٢٠١٦لم يتقاضى مجلس االدارة مكافآت عن العام  •
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 :والتعو�ضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين �الشركة  األتعابالجدول التالي يبين تفصيل ) ج 
 

 المبلــغ الجهــة م
 ٦٧٬٥٠٠ مجلس اإلدارة ١
 ٣٢٤٬٠٠٠ اللجنة التنفيذ�ة ٢
 ٣٥٤٬٠٠٠ لجنة المراجعة ٣
 ٣٠٤٬٠٠٠ لجنة الترش�حات والمكافآت ٤
 ٢٬٨٤٧٬٩٩٤ ك�ار التنفيذيين ٥

 
 
 

 

 المساهمة    الجدول التالي يبين عضو�ة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة في الشركات )د
 

 الوصف إسـم الشركة اإلســم
 رئ�س مجلس اإلدارة شركة إسمنت تبوك خالد صالح الشثري 

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

 عضو مجلس اإلدارة )مساهمة عامة(الشركة السعود�ة للط�اعة والتغليف 
 رئ�س مجلس اإلدارة )مقفلةمساهمة ( شركة عبر المستقبل لل�الست�ك

 مجلس اإلدارة نائب رئ�س الشركة المتحدة لز�وت التشح�م محمـد عو�ـض الجعيد

 عضو مجلس اإلدارة شركة مالذ للتأمين وٕاعادة التأمين  طارق عثمان العبدالج�ار

 - - عبدالرحمن علي القرعاوي 

 - - دخيل رجاء الهاجري 

 - - بدر دمحم الع�سى
 

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

 

 : مشـاركة أعضاء المجلس وك�ار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر فيها ) هـ
 

 الوصف إسـم الشركة اإلســم

 عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج

 عضو مجلس إدارة شركة السالم للطائرات المحدودة
 عضو اللجنة التنفيذ�ة شركة السالم للطائرات المحدودة

 عضو مجلس إدارة )مقفلة(الخليج للتمو�ل شركة دو�تشه 

رئ�س لجنة الترش�حات  )مقفلة(شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
 والمكافآت

 عضو مجلس اإلدارة " ابن رشد" الشركة العر��ة لألل�اف الصناع�ة  عبد الرحمن علي القرعاوي 

 محمـد عو�ض الجعيد
 عضو مجلس اإلدارة  شركة العب�كان للزجاج

 مجلس اإلدارة رئ�س )مقفلة(دو�تشه الخليج للتمو�ل شركة 
 رئ�س اللجنة التنفيذ�ة )مقفلة(شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 

 سـعد عماش الشـمري 
 
 

 عضو مجلس اإلدارة الشركة الخليج�ة لصناعة الملح
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  الشركة الخليج�ة لصناعة الملح

 مجلس اإلدارةعضو  شركة العب�كان للزجاج
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  شركة العب�كان للزجاج
 عضو مجلس اإلدارة شركة السالم للطائرات
 عضو لجنة المراجعة شركة السالم للطائرات

 . �صفتهم ممثلين للشركة المتطورة المستثمر فيهاعن عضو�ة اعضاء مجلس االدارة في الشركات ) هـ(يبين الجدول  •



    

۱٤ 
 

 
 
 

 :  وأزواجهم وأوالدهم القصر وك�ار التنفيذييندارة اإلعضاء مجلس أل المملوكةاألسهم ) ح
 

 

إجمالي األسهم  الوصف اإلســم م
 بدا�ة العام

إجمالي االسهم 
 نها�ة العام

إجمالي نس�ة 
التملك نها�ة 

 العام
 % ٢٧,٢ ١٣٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٣٬٦٠٠٬٠٠٠ رئ�س مجلس اإلدارة األستاذ خالد صالح الشثري  ١
 %٠,٠٠٤٦ ٢٬٣١٤ ٢٬٣١٤ نائب رئ�س مجلس اإلدارة  األستاذ عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ٢
 %٠,٠٠٢٣ ١٬١٥٧ ١٬١٥٧ عضو المهندس عبد الرحمن القرعاوي  ٣
 %٥,٠٩٠ ٢,٥٤٥,١٣٨ ٢,٥٤٥,١٣٨ عضو  دخيـــل رجـــــــــاء الهاجــــــــري  ٤
 %٠,٠٠٢٣ ١٬١٥٧ ١٬١٥٧ عضو المهندس دمحم عو�ض الجعيد ٥
المهندس طارق عثمان العبد  ٦

 الج�ار
 %٠,٠٠٢٥ ١٬٢٧٣ ١٬٢٧٣ عضو

 %٠,٠٠١ ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ عضو األستاذ بـــدر محمـــد الع�ســـى ٧
- - -  الرئ�س التنفيذي المهندس سـعد عماش الشمري  ٨
 - - - نائب الرئ�س التنفيذي المهندس سعيد عبدهللا المعيذر ٩
 - - - المدير المالي األشـقراألستاذ مهند مصطفى  ١٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

۱٥ 
 

 
 اللجنـة التنفيذيـة

 

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

  
 رئ�س اللجنة التنفيذ�ة   عبد هللا الدعيلـجبن عبد العز�ز  / األستاذ 

 عضو اللجنة التنفيذ�ة          عو�ــــض الجعيـــــــــــدبن محمــــــد  / المهندس      
 عضو اللجنة التنفيذ�ة    عماش الشــــــمري بن ســـعد  / المهندس 
 

 .اتإجتماع )٤(م بلغ  ٢٠١٦عدد إجتماعات اللجنة التنفيذ�ة خالل العام 
 

 : ةالتنفيذ� ةصالح�ات ومهام اللجن
 

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

 :  ةتوص�اتها حولها إلى مجلس االدار 
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 



    

۱٦ 
 

 
 

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

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

 :السادة التال�ة أسماؤهم 
 

  ةلجنة المراجع رئ�س     دـض الجعيـعو�بن د ـمحم/  المهندس 
 لجنة المراجعة عضو      بـدر بن محمـد العيـسى  /االستاذ         

 ةلجنة المراجع عضو     الصحافعبد الملك بن عمــاد   /االستاذ  
 

 .إجتماعات) ٤(م بلغ  ٢٠١٦عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 

، وتم إخت�ارهم م٢٠١٦لحسا�ات الشركة للعام المالي  كمراجعينالعظم والسديري السادة  تعيينإعادة أوصت لجنة المراجعة ب
 .م٥/٥/٢٠١٦بتار�خ من قبل الجمع�ة العامة العاد�ة 

 

لم تظهر عمل�ات المراجعة الداخل�ة ضعفًا جوهر�ًا في نظام الض�ط الداخلي، على تقر�ر المراجع الداخلي  بناءاً 
  .إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقا�ة الداخل�ة وأن الس�اسات واإلجراءات في الشركة مالئمة �اإلضافة

 

 : من مهام لجنة المراجعة
 

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

 

 

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

�مهامها، كما �حق للجنة تقو�م فاعل�ة تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة 
 . لس اإلدارةالشركة لمراق�ة ومواجهة هذه المخاطر، وتقد�م اإلقتراحات لمج

 

   : ترش�حات والمكافآتة الـلجن
 

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

 ترش�حات والمكافآتلجنة ال رئ�س        طـارق بن عثمان العبد الجبـار / لمهندسا        
 ترش�حات والمكافآتلجنة ال عضو     رجـــــــاء الهاجري  بن دخيــــــل / األستاذ 
 ترش�حات والمكافآتلجنة ال عضو             بـدر بن محمـد العيـسى /األستاذ  
 

 .م ٢٠١٦خالل العام  ترش�حات والمكافآتلجنة اللاجتماع  )١(د قعتم 



    

۱۷ 
 

 

 

 :مهام لجنة الترش�حات والمكافآت 
 

لإلحت�اجـــات المطلو�ـــة مـــن المهـــارات المناســـ�ة لعضـــو�ة  مجلـــس اإلدارة وٕاعـــداد وصـــف للقـــدرات والمـــؤهالت المراجعـــة الســـنو�ة   -
 .المطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة، �ما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس

 .إجراؤهامراجعة ه�كل مجلس اإلدارة ورفع التوص�ات في شأن التغييرات التي �مكن  -
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وٕاقتراح معالجتها �ما يتفق مع مصلحة الشركة  -
التأكد �شكل سنوي من إستقالل�ة األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصـالح إذا كـان العضـو �شـغل عضـو�ة مجلـس إدارة   -

 .شركة أخرى 
المجلـس وفقـًا للس�اسـات والمعـايير المعتمـدة مـع مراعـاة عـدم ترشـح أي شـخص سـبق  التوص�ة لمجلس اإلدارة �الترش�ح لعضو�ة  -

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

  برامج المسؤول�ة االجتماع�ة: ًا عاشـر 
 

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

          .٢٠١٦أحد طالب الجامعات خالل عام حيث تم تدر�ب  دارات العامة والمال�ة وتطو�ر األعمالفي قطاع األعمال في كل من اإل
 

 الدول�ةالمحاس�ة خطة التحول لمعايير :  حادي عشـر

 .الموظفين في اإلدارة المال�ة بخصوص المعايير المحاسب�ة الدول�ةتم تدر�ب  -
للتقر�ر المالي �متطل�ات المعايير المحاسب�ة الصادرة عن الهيئة السعود�ة للمحاسبين مقارنة متطل�ات المعايير الدول�ة تم  -

 .القانونيين وذلك لكل أنواع الحسا�ات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتحديد اإلختالفات
 .من قبل مجلس اإلدارةالس�اسات المحاسب�ة المناس�ة للشركة د اإعتمتم  -
 .التعد�الت الواجب إدخالها لتتفق القوائم المال�ة للشركة مع المعايير الدول�ة للتقار�ر المال�ةٕاجراء التصنيف و  إعادةتم  -
، وفق متطل�ات مع�ار )٢٠١٥د�سمبر  ٣١أو ما �عادله ( ٢٠١٦يناير  ١إعداد قائمة المركز المالي االفتتاح�ة كما في تم  -

 . ر الدول�ة للتقر�ر المالي ألول مرةتطبيق المعايي: التقار�ر المال�ة األول
معدة وفقًا للمعايير الدول�ة للتقر�ر المالي، �التزامن مع القوائم المال�ة  ٢٠١٦إعداد قوائم مال�ة أول�ة ر�ع سنو�ة خالل تم  -

كأرقام مقارنة في  األول�ة المعدة وفقًا للمعايير المحاسب�ة الصادرة عن الهيئة السعود�ة للمحاسبين القانونيين، الستخدامها
، وتقد�مها للمحاسبين القانونيين لفحصها ٢٠١٧ة للتقر�ر المالي خالل لسنة القوائم المال�ة األول�ة المتفقة مع المعايير الدول�

 . والتقر�ر حولها
لتقر�ر المالي وفقًا للمعايير الدول�ة ل ٢٠١٦د�سمبر  ٣١إعداد القوائم المال�ة السنو�ة للشركة للسنة المنته�ة في سيتم  -

�التزامن مع تلك المعدة وفقًا للمعايير المحاسب�ة الصادرة عن الهيئة السعود�ة للمحاسبين القانونيين، الستخدامها كأرقام مقارنة 
، وتقد�مها للمحاسبين القانونيين لمراجعتها  ٢٠١٧في القوائم المال�ة المتفقة مع المعايير الدول�ة للتقر�ر المالي خالل لسنة 

 . التقر�ر حولهاو 
  .م ٠١/٠١/٢٠١٧الشركة مستعدة �مشيئة هللا للتحول إلى المعايير الدول�ة إعت�ارًا من  -



    

۱۸ 
 

 
 

 غرامات هيئة السوق المال�ة:  عشـر ثاني 
 

  .م٢٠١٦لم يتم فرض أ�ة غرامات على الشركة خالل العام المالي  

 

 ال المقترح ـدول األعمـج:  رـعش لثثا
 

 : المساهمين الجدول التالي  ةعلى الساد ةدار �قترح مجلس اإل

 .م٢٠١٦عن عام  ةدار على ما ورد بتقر�ر مجلس اإل تصو�تال )١

 .م٣١/١٢/٢٠١٦في للسنة المنته�ة  ةللشرك ةعلى القوائم المال� تصو�تال )٢

 .م٢٠١٦على ما ورد بتقر�ر مراجعي الحسا�ات عن السنة المال�ة  تصو�تال )٣

 . م٢٠١٦للعام المالي  ةعن إدارة الشرك ةدار مجلس اإل أعضاء إبراء ذمةالتصو�ت على  )٤

 ةالمال� ةللسن القوائم المال�ةلمراجعة الحسا�ات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  راقبمعلى اخت�ار  التصو�ت )٥
 .هوتحديد أتعا�والب�انات المال�ة الر�ع سنو�ة  م٢٠١٧

نفد�ة مرحل�ة على المساهمين، مع تحديد توار�خ األحق�ة والتوز�ع وفقًا التصو�ت على تفو�ض مجلس اإلدارة بتوز�ع أر�اح  )٦
 .للضوا�ط واإلجراءات التنظ�م�ة الصادرة مع هيئة السوق المال�ة

 ). م١٦/٩/٢٠٢٠ – ١٧/٩/٢٠١٧(أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة  إنتخابالتصو�ت على  )٧
 

 . دارةوثقتهم التي أولوها لمجلس اإلعلى دعمهم المتواصل  ةالشركمساهمي وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة �الشكر إلى 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته ،،،

 ةمجلـــس اإلدار                       


