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بسم الله الرحمن الرحيم

تقريـر مجلـس اإلدارة
عن السـنة الماليـة 2015م

السادة الكـرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة                     المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشركة ونتائجها املالية مرفقاً به تقرير مراقب احلسابات والبيانات املالية اخلتامية )املركز 
املالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية( عن السنة املالية املنتهية في 2015/12/31م. 

 : النشــــاطات 
ً
أوال

يتمثل نش���اط الش���ركة املتطورة الرئيسي باإلستثمار في شركات صناعية وخدماتية وتقوم الش���ركة بتقدمي الدعم واملشورة من خالل املشاركة في 
مجالس إدارات تلك الش���ركات واللجان الفرعية والتنسيق مع الشركاء اآلخرين بهدف الرقي بأداء تلك الشركات لتحقق األهداف املرجوة والتي من 

املتوقع أن تنعكس إيجابياً على أداء الشركة املتطورة.

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :
قطاع الصناعات البتروكيماوية : متتلك الشركة حصة بنسبة 0.62% في الشركة العربي�ة لأللياف الصناعي�ة )إبن رشد( وحصة بنسبة%0.581 . 1

في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، وحصة بنسبة 50% من شركة التصنيع واملتطورة للبوليول ومشتقاته.
قطاع الصناعات الزجاجية : متلك الش���ركة حصة بنس���بة 40% في ش���ركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج . 2

املسطح وتوجد مشاريع حتويلية أحدها قيد اإلنشاء إلضافة منتجات جديدة وبهوامش ربح أفضل.
قطاع اخلدمات الصناعية: متتلك الش���ركة حصة بنس���بة 3.38% في ش���ركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وهي شركة سعودية مساهمة . 3

مقفلة، كما متتلك حصة بنسبة 10% في شركة السالم للطائرات احملدودة.
قطاع اخلدمات واإلستثمارات املالية : متتلك الشركة حصة بنسبة 31.62% من رأس مال شركة دويتشه اخلليج للتمويل وهي شركة مساهمة . 4

مقفلة، كذلك هناك إستثمارات في صناديق مالية. 
القطاعات األخرى: لدى الش���ركة حصة بنسبة 11.31% في الشركة اخلليجية لصناعة امللح وهي شركة مساهمة مقفلة، باإلضافة إلى أصول . 5

أخرى متنوعة.

أعاد مجلس اإلدارة حتديد الرؤية املستقبلية للشركة السعودية للصناعات املتطورة إلى عام 2020 م على أساس »تنمية إيرادات الشركة مع التأكيد 
على النشاط التشغيلي وتطوير الهيكل التنظيمي وطرق التمويل.

كما حدد مجلس اإلدارة أهداف الشركة كما يلي:
• تنمية وتنويع أصول الشركة: حتقيق منو وتنوع سنوي إلستثمارات الشركة مما يعزز حقوق املساهمني.	
• أداء مالي قوي : حتقيق عوائد مالية متنامية.	
• توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما ميكن من توزيع أرباح نقدية مستمرة.	
• الهيكل اإلداري : تعزيز قدرات الشركة في اجلوانب املالية وتطوير االعمال.	
• طرق متويل متنوعة: توفير خيارات متويل متنوعة مرنة وتنافسية. 	

علما أنه مت خالل عام 2015م اإلنتقال إلى مقر الش���ركة اجلديد في ش���مال الرياض ) تقاطع طريق عثمان بن عفان مع ش���ارع التخصصي، حي 
النرجس - مبنى جرير بالزا - الدور الثاني - مكتب رقم 203( 
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اإلسـتثمارات :   

شركة السالم للطائرات المحدودة :
مت إقرار توزيع أرباح نقدية عن العام 2014 م مبا نس���بته 10% من رأس املال حيث بلغ نصيب املتطورة 1.62 مليون ريال و تس���عى ش���ركة الس���الم 
للطائرات لإلستثمار في مجال صيانة الطائرات العمودية من خالل الدخول مع حتالف شركاء عامليني و محليني في هذا املجال ، كما يجري العمل 

على إكمال بناء حظيرة رابعة لصيانة الطائرات لتعزز قدرات الشركة مستقبليا.

شركة ينساب :
حققت ش������ركة ينس���اب أرباحاً صافية عن العام املالي 2015م بلغت 1.21 مليار ريال بإنخفاض قدره 51.28% عن عام 2014م ، ومت توزيع أرباح 
بواقع 25% من رأس املال )2.5 ريال للسهم( خالل عام 2015م وبلغ نصيب املتطورة 8.17 مليون ريال كما مت في نهاية عام 2015 م التوصية بتوزيع 
أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع 10% من رأس املال )ريال للس���هم الواحد( على أن تعرض على اجلمعية العامة املقرر عقدها 

في شهر مارس 2016 م.

الشركة العربية لأللياف الصناعية » إبن رشـد« :
بلغ نصيب الش���ركة من اخلس���ائر املتراكمة لشركة إبن رش�د كما في 30 سبتمبر 2015م مبلغ ) 50.25 مليون ريال( مقابل )45.52 مليون ريال كما 
في نهاية عام 2014م(، في حني أن خس���ارة اإلنخفاض غير املؤقت احململة على ذلك اإلس���تثمار قد بلغت 28 مليون ريال بعد قيام الشركة املتطورة 
بتجنيب مخصص إنخفاض في قيمة اإلس���تثمار مببلغ 11 مليون ريال في العام 2015م . هذا وتعتزم الش���ركة املتطورة جتنيب مخصصات إضافية 

خالل السنوات القادمة في حال إستمرار هذه اخلسائر.

الشركة الخليجية لصناعة الملح : 
مت خالل العام 2014م حتويل الشركة اخلليجية لصناعة امللح إلى شركة مساهمة مقفلة بهدف تعديل أوضاع الشركة اإلدارية و املالية و متكينها من 
اإلستفادة من الفرص املتوفرة في قطاعها، كما قامت الشركة املتطورة بتجنيب مخصص مببلغ  3.03 مليون ريال خالل العام 2014م وبذلك تكون 

الشركة قد جنبت مخصص لكامل حصتها في الشركة اخلليجية لصناعة امللح.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة :
مت خالل العام 2015م زيادة رأس مال ش���ركة التصنيع وخدمات الطاقة من 2.000 مليون ريال إلى 5.000 مليون ريال وقامت الش���ركة الس���عودية 
للصناعات املتطورة بتسديد كامل حصتها في الزيادة املشار إليها بقيمة إجمالية 101.25 مليون ريال ولم يتم توزيع أي أرباح نقدية على املساهمني 

خالل العام 2015م. 

 : النتــائج الماليـة :
ً
ثانيـا

1(  اإليــرادات التشغيلية :
بلغ إجمالي األرباح 19.12 مليون ريال للعام 2015م مقابل إجمالي أرباح 27.31 مليون ريال للعام 2014 م بإنخفاض قدره 29.99% وذلك إلنخفاض 

حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإنخفاض التوزيعات املكتسبة. 

2(  المصاريف العمومية واإلدارية :
بلغت املصاريف العمومية واإلدارية للشركة 6.13 مليون ريال للعام 2015 م مقابل مصاريف بلغت 5.83 مليون ريال لعام 2014 م بسبب زيادة عدد 

املوظفني.

3(  األربــاح والخسائر :
بلغت األرباح الصافية للعام 2015م 1.18 مليون ريال مقابل أرباح صافية للعام 2014م 15.23 مليون ريال بإنخفاض قدره 92.25 % وذلك إلنخفاض 

اإليرادات التشغيلية بسبب خسائر قطاع الزجاج وإنخفاض اإليرادات األخرى ووجود مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات في شركة إبن رشد. 
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تفصيل المعلومات القطاعية على النحو التالي :

31 ديسمبر 2015 
         

قطاع 
البتروكيماويات 

قطاع 
الصناعات 
الزجاجية
)اإلستثمار 

الصناعي(

قطاع اخلدمات 
الصناعية

)الطاقة واملرافق 

اخلدمية(

قطاع اخلدمات 
واالستثمارات 

املالية
)املصارف 

واخلدمات املالية(

القطاعات 
األخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1,620,00013,002,445272,52519,393,271)3,675,382(8,173,683إجمالي اإليرادات )اخلسائر(

10,580,294135,5811,183,705)92,567()5,423,196()4,016,407(صافي الربح  )اخلسارة(

131,123,620140,253,351188,689,970266,871,70015,088,288742,026,929إجمالي املوجودات

4,961,24544,961,245--40,000,000-إجمالي املطلوبات

31 ديسمبر 2014  
        

قطاع 

البتروكيماويات 

قطاع 

الصناعات 

الزجاجية 
)اإلستثمار 

الصناعي(

قطاع اخلدمات 
الصناعية 

)الطاقة واملرافق 

اخلدمية(

قطاع اخلدمات 
واالستثمارات 
املالية )املصارف 
واخلدمات املالية(

القطاعات 
األخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

11,443,1565,558,2073,960,1505,016,65310,282,35536,260,521إجمالي اإليرادات

2,581,8013,798,70515,228,748)5,915,689(9,929,5994,834,332صافي الربح  )اخلسارة(

136,917,69489,928,73387,439,990311,794,720162,094,959788,176,096إجمالي املوجودات

3,142,2163,142,216----إجمالي املطلوبات

 على النحو التالي :
ً
كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافيا

االجماليخارج اململكة العربية السعوديةداخل اململكة العربية السعوديةالبي���������ان

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

31 ديسمبر 2015

19,393,271-19,393,271إجمالي األرباح احملققة

31 ديسمبر 2014

36,260,521-36,260,521إجمالي األرباح احملققة
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4(  حقوق المساهمين :
إنخفضت حق�وق املس�اهمني للعام امل�الي 2015م مببلغ 87.97 مليون ريال، حي�ث بلغت 697.06 مليون ريال مقابل 785.03 مليون ريال لعام 2014م 
أي بنس���بة 11.20 % وذلك نظراً إلنخفاض األرباح الغير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع وإنخفاض األرباح املبقاة )بس���بب توزيعات أرباح نقدية 

مببلغ 21.6 مليون ريال(. 

5(  الذمم الدائنة والمستحقات :

- حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة املالية 2015م :

ريال سعودي

2,019,918رصيد أول السنة

)402,893(املسدد خالل السنة

600,000املكون خالل السنة

2,217,025رصيد آخر السنة

فيما يلي بيان مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للسنة المالية 2015م :

930,000 ريال-  أتعاب أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة

289,712 ريال-  رصيد أرباح موزعة خالل العام 2009م لم يستلمها املساهمون

57,500 ريال-  أتعاب مهنية وإستشارات 

21,463 ريال-  مصاريف إشتراكات التأمينات اإلجتماعية

269,935 ريال-  بدل إجازات مستحقة

274,032 ريال-  مصاريف متويل مستحقة

43,255  ريال-  مصاريف أخرى مستحقة

1,885,897 ريالالمجمـــوع

6(  تكاليف القروض :
وقعت الش���ركة خالل النصف األول من العام 2015م إتفاقية تس���هيالت مالية عامة مع البنك السعودي الهولندي بسقف يصل إلى 150 مليون ريال 
ملدة ثالث س���نوات و قامت بإستغالل مبلغ 40 مليون ريال منها خالل العام 2015م و بلغت تكاليفها 474.862 ريال مع بقاء باقي التسهيالت متاحة 

ألي غرض مستقبلي. 
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 : 
ً
ثالثـــا

أعدت القوائم املالية وفقاً ملعايير احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني واملالئمة لظروف الشركة.. 1
نقر بأنه ال توجد عقود لدى الش���ركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو ألي ش���خص ذي . 2

عالقة بأي منهم.
وفقاً للمعلومات التي منت إلى علمنا وبناءاً على تقرير مراقب احلسابات ونتائج ومعطيات السوق احلالية واملؤشرات املستقبلية نقر باآلتي:. 3

أ  -   أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ب  -  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

ت  -  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.

  : سـياسة توزيـع األربـاح
ً
رابعــا

إن قرار توزيع األرباح من صالحية اجلمعية العامة بناءاً على توصية من مجلس إدارة الش���ركة ويعتمد بش���كل أساسي على مقدار األرباح الصافية 
احملققة في كل عام وحجم اإلنفاق املتوقع على املشاريع اإلستثمارية املستقبلية وعلى التدفقات النقدية املتوقعة.

تتبع الشركة، وفقاً للمادة )40( من النظام األساسي، السياسة التالية في توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية 
والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

• جتنب الزكاة املفروضة شرعاً.	
• جتن���ب 10% م���ن صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور نصف 	

رأس املال.
• يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمني تعادل 5% من رأس املال املدفوع.	
• يخصص بعدما تقدم 5% من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية في األرباح.	
• قامت الش���ركة بتوزيع أرباح نقدية للمس���اهمني عن العام 2014م في النصف األول من العام 2015م بواقع 5% من رأس املال مبا يعادل نصف 	

ريال للسهم.

  : المخاطر
ً
خامسـا

قد تواجه الشركة عدداً من املخاطر وخصوصاً من خالل إستثماراتها املتعددة ومن تلك املخاطر  :
• التغي���ر في اإلقتص���اد العاملي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك اإلس���تثمارات وإنخفاض هوامش الربحية 	

لقطاع البتروكيماويات )ش���ركة إبن رش���د وشركة ينساب( وقطاع الزجاج )ش���ركة العبيكان للزجاج( إلرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العاملي 
وتأثرها بتقلبات أسعار النفط.

• تغير أسعار املواد اخلام ومدخالت الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية املستثمر فيها والشركات التابعة.	
• التقلبات في السوق املالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات املساهمة السعودية والصناديق املالية. 	
• التأخر في تنفيذ املشاريع اجلديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك املشاريع في القطاعات الصناعية.	
• التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من األعباء املالية للقروض.	
• أي ركود في قطاع الرهن العقاري مما يؤثر سلبا على إيرادات و أرباح شركة دويتشه اخلليج للتمويل.	
• التغير في عقود التشغيل للشركات اخلدمية )شركة السالم للطائرات وشركة التصنيع وخدمات الطاقة(.	
• مخاطر التحول إلى املعايير احملاسبية الدولية في عام 2017م وما قد ينتج عنه من تأثير على تقييم إستثمارات الشركة. 	

  : المشاريع المستقبلية : 
ً
سادسا

إنطالقاً من نش���اط الشركة كونها في قطاع اإلستثمار املتعدد، تقوم الش���ركة بدراسة فرص إستثمارية بشكل مستمر وذلك عن طريق فريق تطوير 
األعمال قد تتمخض عن مش���اريع مس���تقبلية للشركة مما يعزز محفظتها اإلستثمارية وبالتالي زيادة تنويع األصول و تعزيز العائد على اإلستثمارات 

مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية.
حيث مت خالل العام تقدمي عقد غير ملزم باملشاركة في زيادة رأس مال الشركة السعودية للفحم البترولي املكلس على أن تكون حصة الشركة املتطورة 
بعد زيادة رأس املال 20% وبتكلفة قدرها 120.5 مليون ريال علما بأن الشركة املتطورة ليست من املالك احلاليني للشركة السعودية للفحم البترولي 

املكلس ، وتأتي هذة اخلطوة في إطار تعزيز وتنويع إستثمارات الشركة املتطورة مبا يتفق مع اخلطط اإلستراتيجية للشركة.
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  : نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:
ً
سابعـا

)بآالف الري��االت(

 النمو خالل اخلمس سنوات20112012201320142015

)17,39%(898,189846,148942,763788,176742,027مجموع األصول 

)38,96%(73,66172,93658,0173,14244,961مجموع اخلصوم

)15,46%(824,528773,213884,746785,034697,066حقوق املساهمني

92,58%30,80327,31219,121)38,377(9,929اإليرادات

)71,16%(25,05615,2281,184)62,105(4,106األرباح الصافية
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إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( :

نسبة التغير %التغيرات + أو )-(عام 2014 معام 2015 مالبي���ان

)29,99%()8,191(19,12127,312اإليرادات

5,14%6,1355,835300مصروفات األعمال الرئيسية

)39,53%()8,491(12,98621,477إجمالي الربح من التشغيل

)19,46%()145(600745يخصم الزكاة

)92,23%()14,045(1,18415,229صافي الربح

من أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات الهامة واجلوهرية للنتائج الواردة في اجلدول أعاله :
• إنخفاض اإليرادات من الشركات املستثمر فيها والشركات الزميلة للعام املالي 2015م وإنخفاض اإليرادات األخرى.	
• إنخفاض الزكاة الشرعية املقدرة على حسابات الشركة للعام 2015م. 	
• إنخف���اض األعباء املالية نظراً حلصول الش���ركة على قرض خالل الربع الرابع من الع���ام 2015م مببلغ 40 مليون ريال مقارنة بالقرض الذي 	

حصلت عليه الشركة في النصف األول من العام 2014 والبالغ قيمته 110 مليون ريال والذي مت تسديده في الربع الرابع من العام 2014م.
• إرتفاع املصاريف العمومية واإلدارية نظراً لزيادة عدد املوظفني.	
• جتنيب ما قيمته 11 مليون ريال كمخصص إنخفاض قيمة إس���تثمارات خاص بالشركة العربية لأللياف الصناعية »إبن رشد« مقابل مخصص 	

إنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة اخلليجية للملح بقيمة 3.03 مليون ريال في العام 2014م. 

 : أسماء الشركات التابعة   
ً
ثامنا

شركة دويتشه الخليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلة( :

ش���ركة دويتش���ه اخلليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلة ( تعمل في مجال الرهن العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الرياض يبلغ رأسمالها 575 مليون 
ريال وعدد أس���همها 57,500,000 س���هماً، و تبلغ حصة املتطورة 31.62% من رأس مال الش���ركة بعدد أسهم يبلغ 18.181.818 سهماً ، علماً بأن 
تكلفة حصة املتطورة بلغت 200 مليون ريال حيث مت تقييم الس���هم ب� 11 ريال )10 رياالت قيمة إس���مية و ريال واحد عالوة إصدار( على أن تضخ 

داخل أنشطة الشركة 
علما أن ش���ركة دويتش���ه اخلليج للتمويل بدأت نشاطها في 2010م وتس���تهدف تقدمي خدمات الرهن العقاري لألفراد و إعادة بيع بعض املشتقات 
للبنوك، ويوجد فرعها الرئيس���ي في الرياض وفرعني تابعني في املنطقة الش���رقية واملنطقة الغربية ، وحصلت الش���ركة على الترخيص النهائي من 

مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف األول من عام 2014م.
حتسنت النتائج املالية لشركة دوتشية اخلليج للتمويل خالل العام 2015م حيث حققت صافي أرباح مببلغ 30.01 مليون مقارنة مببلغ 17.23 مليون 
ريال في عام 2014م بنمو مقداره 74.17% وبلغ نصيب شركة املتطورة من أرباح الشركة مبلغ 10.41 مليون ريال، ومن املتوقع إستمرار منو األرباح 

بشكل جيد خالل األعوام القادمة.

شـركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة( :
يقع مقر ش���ركة العبيكان للزجاج )ش���ركة مساهمة مقفلة ( في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها األساسي بإنتاج الزجاج املسطح بقدرة إنتاجية 
800 طن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج املسطح في الشرق األوسط وتوجد لدى الشركة مشاريع حتويلية أحدها قيد اإلنشاء إلضافة منتجات 

جديدة وبهوامش ربح أفضل.
ويبلغ رأس مالها 200 مليون ريال وعدد أسهمها 20 مليون سهم تبلغ حصة املتطورة 40% من رأس مالها بعدد 8 مليون سهم هذا وقد وافقت اجلمعية 
العامة الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج على زيادة رأس مال الشركة إلى 300 مليون ريال ليصبح عدد االسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم وقامت 

الشركة املتطورة بتسديد حصتها في زيادة رأس املال مببلغ 40 مليون ريال ليصبح عدد أسهم الشركة املتطورة 12 مليون سهم.
ومت في 2010م دعم الش���ركة من قبل الش���ركاء بضخ مبلغ متويلي حلني احلصول على قرض توسعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي و كان 
نصيب ش���ركة املتطورة من هذا الدعم 10 مليون ريال واش���ترط صندوق التنمية الصناعية السعودي تسديد دعم الشركاء بعد إنتهاء تسديد قرض 

الصندوق التوسعي في عام 1441ه�. 
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تراجعت النتائج املالية لش���ركة العبيكان للزجاج خالل العام 2015 م، نظراً لتدني األس���عار حيث بلغ نصيب املتطورة من اخلسائر 3.68 مليون ريال 
للعام 2015 م مقابل أرباح بلغت 5.56 مليون ريال للعام 2014 م.

مت توقيع خطاب نوايا بني شركة العبيكان للزجاج و شركة أساهي للزجاج )شركة يابانية مقرها طوكيو( لتأسيس مشروع مشترك مناصفه لبناء خط 
زجاج معزول بتقنية طالء التحكم الشمسي في مدينه ينبع الصناعية حيث تشغل شركة العبيكان أكبر خط إنتاج للزجاج املسطح في منطقة اخلليج 
و يتوقع بدء إنتاج هذا اخلط في النصف األول من عام 2016م ، هذا وس���ددت الش���ركة املتطورة في العام 2015م مبلغ 14 مليون ريال وهو ميثل 

نصيبها في حصة شركة العبيكان للزجاج في املشروع املشار إليه.
حصلت ش���ركة العبيكان للزجاج على موافقة صندوق التنمية الصناعية الس���عودي على منح قرض مببلغ 90 مليون ريال لشركة ينبع للزجاج )شركة 
حتت التأس���يس( تابعة لش���ركة العبيكان للزجاج و متلك فيها 60% و ذلك لتمويل مش���روع خط إنتاج األواني الزجاجية وجاري إعادة دراسة جدوى 

هذا املشروع .
وتأتي هذه املش���اريع كأحد جهود الش���ركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل مقر الشركة في ينبع إلى مجمع من الصناعات الزجاجية ذات القيمة 

املضافة لتكون مكملة ملصنع الزجاج املسطح مما يحقق تنويع املنتجات ورفع هوامش الربحيه. 
وفيم���ا يخص قرض صندوق التنمية الصناعي فقد مت س���داد م���ا قيمته 65.5 مليون ريال حتى نهاية الع���ام 2015م ليبلغ الرصيد املتبقي لقرض 
الصندوق لش���ركة العبيكان للزجاج 253.5 مليون ريال كما في 2015/12/31م ومن املتوقع إنهاء األقس���اط في عام 1441ه� حسب إتفاقية القرض 

املوقعة مع الصندوق.

شـركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )شركة ذات مسؤولية محدودة( :

يقع مقر ش���ركة التصنيع واملتطورة للبوليول ومش���تقاته في مدينة الرياض ومتتلك الش���ركة املتطورة ما نسبته 50% من رأسمالها البالغ 140 مليون 
ريال، علماً بأنه مت خالل الربع الرابع من العام 2012م تخفيض رأس مال الشركة من 140 مليون ريال إلى 30 مليون ريال نظراً لزيادة رأس املال عن 
حاجة الش���ركة حس���ب قرار الشركاء، ومت إسترجاع فائض رأس املال من قبل الشركاء و بلغ نصيب املتطورة منه 55 مليون ريال ، كما قامت الشركة 

املتطورة بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس املال بعد التخفيض )15 مليون ريال( في عام 2012م.
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 : الئحــة حوكمة الشركات
ً
تاسعا

حترص الش���ركة املتطورة ممثلة مبجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الش���فافية واإلفصاح للتوافق 
مع أنظمة ولوائح هيئة الس���وق املالية ووزارة التجارة وغيرها من املعايير، وبعد صدور الئحة حوكمة الشركات اإلسترشادية بتاريخ 2006/11/12م. 
قام���ت الش���ركة بتقييم مدى توافق الش���ركة مع أحكام هذه الالئحة وفيما يلي مقارنة متطلبات الالئحة مع م���ا مت تطبيقه من أحكامها وما لم يتم 

تطبيقه حتى اآلن وأسباب عدم تطبيقه :

األسباب والتفاصيللم يطبقُطبق جزئياًُطبق بالكاملاملوضوعاملادة  

حقوق املساهمني املتصلة بالسهم3

النظام  إش���تمال  لعدم 
على  للشركة  االساسي 
آلي���ة للتصويت خاصة 

باجلهات اإلعتبارية

تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصولهم على املعلومات4

حقوق املساهمني املتصلة بإجتماع اجلمعية العامة5

حقوق التصويت6

حقوق املساهمني في االرباح7

السياسات واإلجراءات املتعلقة باالفصاح8

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة9

الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة10

مسئوليات مجلس اإلدارة 11

تكوين مجلس اإلدارة12

النظام  إش���تمال  لعدم 
على  للشركة  االساسي 
آلي���ة للتصويت خاصة 

باجلهات اإلعتبارية

جلان مجلس اإلدارة وإستقالليتها13

جلنة املراجعة14

جلنة الترشيحات واملكافآت15

إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال16

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة17

تعارض املصالح في مجلس اإلدارة18
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 : أعضـاء مجلـس اإلدارة
ً
عاشرا

بلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة )4( إجتماعات، وكان الحضور حسب السجل الحالي

أ -  إجتماعات املجلس خالل العام 2015م كما يلي :

الصفةتاريخ إجتماعات مجلس االدارةاالس�م

2015/2/232015/4/192015/10/192015/12/28

غير تنفيذي--خال�د صال�ح الش�ثري1

مستقلعبد العزيز محمد النملة2

غيرتنفيذيعبد الرحمن علي القرعاوي3

مستقلعبد العزيز عبدالله الدعيلج4

غير تنفيذيمحم�د عويض اجلعيد5

مستقلطارق عثمان العبد اجلبار6

غير تنفيذي-ب��در محم���د العيس���ى7

 
×  عدم حضور                           احلضور أصالة            - احلضور وكالة   

ب (  بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة املتطورة من بدل حضور وأتعاب أعضاء اللجان املنبثقة عنه خالل العام املالي 2015م مبلغاً وقدره 
)1,071,860( ريال مقارنة بِ� )1,640,000( ريال للعام 2014م.

ت (
 

أعضاء املجلس التنفيذينيالبيان
أعضاء املجلس غير 
التنفيذيني / املستقلني

خمس���ة من كبار التفنيذيني مم���ن تلقوا أعلى 
املكاف���آت والتعويضات يض���اف إليهم الرئيس 

التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا من ضمنهم

1,658,236الرواتب والتعويضات

33,360100,500761,466البدالت

-900,000-األتعاب الدورية والسنوية

---اخلطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية اخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي

---

• باإلفصاح عن كبار التنفيذيني في الشركة ال يوجد سوى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي واملدير املالي.	
إجمال���ي م���ا تقاضاه أعض���اء املجلس من بدالت وأتعاب أعضاء اللجان الس���نوية بدون أعض���اء جلنة املراجعة من خارج أعض���اء مجلس اإلدارة  

1,033,860 ريال. 

• لم يتقاضى مجلس االدارة مكافآت عن العام 2015م.	
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ج ( اجلدول التالي يبني تفصيل األتعاب والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني بالشركة :

املبل��غاجله��ةم

89,860مجلس اإلدارة1

476,000اللجنة التنفيذية2

202,000جلنة املراجعة3

304,000جلنة الترشيحات واملكافآت4

-العضو املنتدب5

2,419,702كبار التنفيذيني6

د( اجلدول التالي يبني عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات املتطورة في الشركات املساهمة 

الوصفإس�م الشركةاإلس��م

رئيس مجلس اإلدارةشركة إسمنت تبوكخالد صالح الشثري

عبدالعزيز محمد النملة

رئيس مجلس اإلدارةشركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة »مس�ك«  )مساهمة عامة(

رئيس مجلس اإلدارةشركة عبد العزيز محمد النملة القابضة )مقفلة(

رئيس مجلس اإلدارةشركة توزيع الغاز الطبيعي ) مقفلة (

رئيس مجلس اإلدارةشركة الشرق األوسط لكابالت األلياف البصرية )مقفلة(

عبدالعزيز عبدالله الدعيلج
عضو مجلس اإلدارةشركة رافال للتطوير العقاري )مقفلة(

عضو مجلس اإلدارةالشركة السعودية للطباعة والتغليف )مساهمة عامة(

عضو مجلس اإلدارةشركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة »مس�ك«  )مساهمة عامة(محم�د عوي�ض اجلعيد

عضو مجلس اإلدارةالشركة السعودية للصادرات الصناعية )عامة(ب���در محم���د العيس��ى

• يبني اجلدول )د( عن عضوية اعضاء مجلس االدارة في الشركات املساهمة بصفتهم الشخصية. 	
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ه�( مش�اركة أعضاء املجلس وكبار التنفيذيني في مجالس إدارات وجلان الشركات املستثمر فيها : 

الوصفإس�م الشركةاإلس��م

عبدالعزيز عبدالله الدعيلج
عضو مجلس إدارةشركة السالم للطائرات احملدودة

عضو اللجنة التنفيذيةشركة السالم للطائرات احملدودة

عبد الرحمن علي القرعاوي

عضو مجلس اإلدارةالشركة العربية لأللياف الصناعية » ابن رشد« 

عضو مجلس اإلدارةشركة العبيكان للزجاج

عضو مجلس اإلدارةشركة التصنيع واملتطورة للبوليول ومشتقاته

عضو مجلس اإلدارةشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(محم�د عويض اجلعيد

س�عد عماش الش�مري

عضو مجلس اإلدارةالشركة اخلليجية لصناعة امللح

عضو اللجنة التنفيذية الشركة اخلليجية لصناعة امللح

عضو مجلس اإلدارةشركة العبيكان للزجاج

عضو اللجنة التنفيذية شركة العبيكان للزجاج

عضو مجلس اإلدارةشركة التصنيع واملتطورة للبوليول ومشتقاته

عضو مجلس اإلدارةشركة السالم للطائرات

عضو جلنة املراجعةشركة السالم للطائرات

ب���در محم���د العيس��ى

عضو مجلس اإلدارةشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(

عضو جلنة املراجعةشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(

عضو جلنة الترشيحاتشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(

	••يبني اجلدول )ه�( عن عضوية اعضاء مجلس االدارة في الشركات املستثمر فيها بصفتهم ممثلني للشركة املتطورة. 

ح( األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر : 

الوصفاإلس��مم
إجمالي األسهم 

بداية العام
إجمالي االسهم 

نهاية العام
إجمالي نسبة التملك 

نهاية العام

% 27,2 11,518,78513,600,000رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ خالد صالح الشثري1

0,131608%56,85565,804نائب رئيس مجلس اإلدارةاملهندس عبدالعزيز محمد النملة2

0,0023%1,0001,157عضواملهندس عبد الرحمن القرعاوي3

0,0046%2,0002,314عضواألستاذ  عبدالعزيز عبدالله الدعيلج4

0,0023%1,0001,157عضواملهندس محمد عويض اجلعيد5

0,0025%1,1001,273عضواملهندس طارق عثمان العبد اجلبار6

0,001%4,3205,000عضواألستاذ ب���در محم���د العيس���ى7

---الرئيس التنفيذياملهندس س�عد عماش الشمري8

---نائب الرئيس التنفيذياملهندس سعيد عبدالله املعيذر9

---املدير املالياألستاذ مهند مصطفى األش�قر10
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اللجنـة التنفيذيـة
تتكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس اللجنة التنفيذيةاملهندس/ عبد العزيز بن محم�د النمل�ة

عضو اللجنة التنفيذيةاألست�اذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيل�ج

عضو اللجنة التنفيذيةاملهندس / عبد الرحمن بن علي القرعاوي

عضو اللجنة التنفيذيةاملهندس  / ط�ارق بن عثمان العبد اجلب�ار

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2015 م بلغ )4( إجتماعات.

صالحيات ومهام اللجنة التنفيذية :
بناءاً على قرار مجلس االدارة رقم ) 93 (، فقد خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صالحيات مجلس االدارة املتعلقة باألمور التنفيذية واملسائل 

اإلجرائية للشركة حسب النظام األساسي للشركة، أما املواضيع واألمور التاليه فترفع اللجنه توصياتها حولها إلى مجلس االدارة : 

املساهمه في الشركات أو في املشاريع اجلديدة أو القائمة. . 1
بيع حصص الشركة أو أسهمها في الشركات املستثمر بها. . 2
منح القروض للشركات املستثمر بها. . 3
تقدمي الضمانات اإلعتبارية لصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية نيابة عن الشركات املستثمر بها. . 4
إعتماد املوازنة التقديرية السنوية. . 5
دعوة اجلمعيات العامة العادية والغير عادية وحتديد املواضيع التي تدرج على أعمالها. . 6
تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي. . 7
جميع املهام واملسئوليات املناطه بلجنة املراجعة. . 8
جميع املهام واملسئوليات والصالحيات املنوطة بلجان أخرى. . 9

تغيير أو تعديل الهيكل التنظيمي للشركة. . 10
تغيير أي قرار يصدره املجلس أو أية قواعد أو لوائح يضعها. . 11

لجنـة المراجعـة :  
تش���كلت جلنة املراجعة للش���ركة الس���عودية للصناعات املتطورة في العام 1994م حيث مت إعتماد الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة من اجلمعية 
العامة للش���ركة املتطورة في العام 1994م، كما مت إعتماد تعديل الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة العادية للش���ركة بتاريخ 

2013/5/7م، وتتكون جلنة املراجعة للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

   رئيس جلنة املراجعة املهندس / محم�د بن عوي�ض اجلعي�د

   عضو جلنة املراجعةاالستاذ /  ب�در بن محم�د العي�سى

   عضو جلنة املراجعةاالستاذ /  عم��اد بن عبد امللك الصحاف

عدد اجتماعات جلنة املراجعة خالل العام 2015 م بلغ )4( إجتماعات.
أوصت جلنة املراجعة بإعادة تعيني السادة العظم والسديري كمراجعني حلسابات الشركة للعام املالي 2015م، ومت إختيارهم من قبل اجلمعية العامة 

العادية بتاريخ 2015/4/19م.
بناءاً على تقرير املراجع الداخلي لم تظهر عمليات املراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، باإلضافة إلى عدم وجود أي قصور 

في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات واإلجراءات في الشركة مالئمة. 
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من مهام لجنة المراجعة :
التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقدمي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق أغراض الشركة 

ويحمي مصالح املساهمني.
يحق للجنة وبدون أية قيود اإلطالع على كافة املعلومات والبيانات والتقارير والس���جالت واملراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية 
اإلطالع عليها، وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام مبهامها، كما يحق للجنة تقومي فاعلية تقدير الش���ركة للمخاطر 

املهمة التي قد تتعرض لها واخلطوات التي إتخذتها إدارة الشركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر، وتقدمي اإلقتراحات ملجلس اإلدارة. 

لجنـة الترشيحات والمكافآت :  
تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآتاألستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

عضو جلنة الترشيحات واملكافآتاملهندس / ط�ارق بن عثمان العبد اجلب�ار

عضو جلنة الترشيحات واملكافآتاألستاذ  / ب�در بن محم�د العي�سى

مت عقد )1( اجتماع للجنة الترشيحات واملكافآت خالل العام 2015 م.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :
• املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية  مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس 	

اإلدارة، مبا في ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال املجلس.
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.	
• حتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.	
• التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.	
• التوصية ملجلس اإلدارة بالترش���يح لعضوية املجلس وفقاً للسياس���ات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجرمية 	

مخلة بالشرف واألمانة.
• وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني متضمنة معايير ترتبط باألداء.	

الحادي عشر : برامج المسؤولية االجتماعية 
إنطالقاً من حرص الش���ركة الس���عودية للصناعات املتطورة على ممارس���ة دور فاعل في املجتمع، عملت الش���ركة على دراسة البرامج التي ميكنها 
املس���اهمة من خاللها والتي كان من أبرزها إس���تمرار برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع األعمال في كل 
من اإلدارات العامة واملالية وتطوير األعمال وإستمرار تقدمي دعم مالي لنادي الهندسة الكيميائية في جامعة امللك سعود مببلغ 20 ألف ريال سنوياً 

للعام الثاني على التوالي بغرض تطوير الكوادر الوطنية.

الثاني عشر : خطة التحول للمعايير الدولية
إدراج املوظفني في اإلدارة املالية في دورات تدريبية بخصوص املعايير احملاسبية الدولية .. 1
مقارنة متطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي مبتطلبات املعايير احملاس���بية الصادرة عن الهيئة الس���عودية للمحاسبني القانونيني وذلك لكل . 2

أنواع احلسابات الظاهرة في قائمة املركز املالي وقائمة الدخل وحتديد اإلختالفات، على أن يتم :
• حتديد السياسات احملاسبية املناسبة للشركة لتطبيقها في حال وجود خيارات مطروحة من قبل املعايير الدولية للتقرير املالي.	
• حتديد اإلعفاءات من املعايير الدولية األخرى، إن وجدت وحتديد ما إذا كانت الش���ركة ستس���خدمها.حتديد القيم العادلة كما في 31 	

ديس���مبر 2015م لكل املوجودات واملطلوبات الواجب إظهارها في القوائم املالية بالقيمة العادلة، وحتديد الطرق املالئمة لتحديد القيم 
العادلة.

• حتديد إعادة التصنيف والتعديالت الواجب إدخالها لتتفق القوائم املالية للشركة مع املعايير الدولية للتقارير املالية.	
• اإلستعانة باملستشارين واخلبراء عند احلاجة.	
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إعداد قائمة املركز املالي االفتتاحية كما في 1 يناير 2016 )أو ما يعادله 31 ديسمبر 2015(، وفق متطلبات معيار التقارير املالية األول: تطبيق . 3
املعايير الدولية للتقرير املالي ألول مرة، ووفقاً لنتيجة الدراسة في اخلطوات أعاله. 

إع���داد قوائم مالية أولية ربع س���نوية خالل 2016 معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير املالي، بالتزام���ن مع القوائم املالية األولية املعدة وفقاً . 4
للمعايير احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، الستخدامها كأرقام مقارنة في القوائم املالية األولية املتفقة مع املعايير 

الدولية للتقرير املالي خالل سنة 2017 ، وتقدميها للمحاسبني القانونيني لفحصها والتقرير حولها. 
إعداد القوائم املالية الس���نوية للش���ركة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير املالي بالتزامن مع تلك املعدة وفقاً . 5

للمعايير احملاس���بية الصادرة عن الهيئة الس���عودية للمحاسبني القانونيني، الس���تخدامها كأرقام مقارنة في القوائم املالية املتفقة مع املعايير 
الدولية للتقرير املالي لسنة 2017 ، وتقدميها للمحاسبني القانونيني ملراجعتها والتقرير حولها. 

ستكون الشركة مستعدة مبشيئة الله للتحول إلى املعايير الدولية إعتباراً من 2017/01/01 م. . 6

الثالث عشـر : غرامات هيئة السوق المالية
لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خالل العام املالي 2015م. 

الرابع عشـر : جـدول األعمـال المقترح 
يقترح مجلس اإلدارة على السادة املساهمني اجلدول التالي : 

املوافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة عن عام 2015م.. 1
املوافقة على القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في 2015/12/31م.. 2
املوافقة على ما ورد بتقرير مراجعي احلسابات عن السنة املالية 2015م.. 3
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشركة للعام املالي 2015م. . 4
املوافقة على اختيار مراقب احلس���ابات من بني املرش���حني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للسنة املالية 2016م والبيانات املالية . 5

الربع سنوية وحتديد أتعابة.

وفي اخلتام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم املتواصل وثقتهم التي أولوها ملجلس اإلدارة. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

       

                                                                               

                                                                                                       مجل���س اإلدارة
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ص.ب : ٥١٧٤٣ الـريـــاض ١١٥٥٣ تـليـفــون : ٤٧٨٩٨٤٠ ١١ ٩٦٦ +
فاكس : ٤٧٧٦١٩٣ ١١ ٩٦٦ + المملكة العربية السعودية الرياض
حي النــرجس تقاطع شارع التخصصي مع طريـــق عثمان بن عفان

مبنـــي جريـــر بالزا الـــدور الثانـــي مكتـــب رقم ٢٠٣

Narjes Distrect - Cross Takhassosi Street with Othman Bin Affan Road
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