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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس / محمد بن عويض الجعيد

نائب رئيس مجلس  اإلدارة

األستاذ / سعد بن صالح االزوري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /  بدر بن محمد العيسى
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور عبد اهلل بن صغير الحسيني
عضو مجلس اإلدارة

األستاد / سلمان بن ناصر الهواوي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / يزيد بن خالد الشثري

المهندس / سعيد بن عبداهلل المعيذر
الرئيس التنفيذي



التقرير السنوي 2018 مالتقرير السنوي 2018 م

حضرات السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

قدم لكم تقرير جملس إدارة الشركة نأن  ايسرن املتطورةالسعودية للصناعات خواني أعضاء مجلس إدارة الشركة إصالة عن نفس ي ونيابة عن بال 

مقارنة مع العام ، ابإلضافة إىل النتائج املالية واستثماراهتا التطرق إىل أهم التطورات النوعية للشركة خاللهسيتم من م، والذي 2019السنوي عن العام املايل 

معلومات عن جملس  وعرضمن هيئة السوق املالية،  واللوائح الصادرةاألنظمة  سرد اإلفصاحات املالية وفقيف تطيات هذا التقرير  سنعرض. كما السابقاملايل 

 هبا. واملهام املنوطةوالصالحيات  الفرعيةوجلان اجمللس إدارة الشركة 
 

أن أشكر  يفوتني هناوال ومجلس إدارتها.  املتطورةفي  ثقتكمعلى  املساهمين بجزيل الشكر والعرفان لكم يا حضرات، أود أن أتقدم وفي الختام

لى تحقيق أهداف مساهمينا الكرام مع تطلعاتنا إ النجاح،أن تستمر مسيرة  وكلنا أمل، املتطورةجميع منسوبي الشركة على مجهوداتهم في مسيرة 

 في املحافظة على نمو وتطور مكتسبات واستثمارات الشركة.

          ولي التوفيق،،،،وهللا    

 أخوكم

 عويض الجعيدبن  محمد

 رئيس مجلس اإلدارة
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تقريــر مجلـس اإلدارة

السادة الكـرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة     المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ،،،

رأس مال الشركة واألسهم المصدرة:

أواًل: النشــــاطات: 

تستثمر الشركة في عدد من القطاعات المختلفة ويتلخص نشاط الشركة كما يلي :

1

 

  

 به تقرير مراقب 
ً
الحسابات والبيانات املالية الختامية يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشركة ونتائجها املالية مرفقا

 م.31/12/2019عن السنة املالية املنتهية في 

 متساوية  50مقسمة الى  ريال مليون  500بلغ رأس مال الشركة 
ً
 إسميا

ً
( عشرة رياالت وجميعها أسهم 10قيمة كل منها ) القيمة،مليون سهما

 عادية.

 

تمتلك  ساهمت الشركة في تأسيس عدد من الشركات في قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث قطاع الصناعات البتروكيماوية : -1

في شركة ينبع الوطنية  ٪0,581 رشد( وحصة بنسبةفي الشركة العربيـة لأللياف الصناعيـة )إبن  ٪0,62الشركة حصة بنسبة 

 للبتروكيماويات )ينساب(.

 

شركة  من ٪40تملك الشركة حصة بنسبة ساهمت الشركة في تأسيس شركة العبيكان للزجاج حيث قطاع الصناعات الزجاجية:  -2

 وذلكإضافة منتجات جديدة لى عمل الشركة عت كما ،العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج املسطح

والتي تقوم بإنتاج الزجاج املعزول املستخدم في املباني  تأسيس شركة تابعة لها وهي شركة العبيكان اي جي س ي للزجاج من خالل

 .واالبراج

 

ية وهي شركة سعود )طاقة( في شركة التصنيع وخدمات الطاقة ٪3,38قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة  -3

في شركة السالم لصناعة  ٪10تمتلك حصة بنسبة ساهمت الشركة في تأسيس شركة السالم لصناعة الطيران و  مساهمة مقفلة، كما

 الطيران.

مال شركة دويتشه الخليج للتمويل وهي شركة  من رأس ٪31,62طاع الخدمات واإلستثمارات املالية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ق -4

 .أخرى متنوعة ستثمارات ماليةكذلك إو مساهمة مقفلة، 

م2019عن السـنة املاليـة
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االسـتثمارات : 

شركة السالم لصناعة الطيران:

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(:  

2

 

الشركة العربية لأللياف الصناعية ) إبن رشـد(:

  
 

 

شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

من خالل العمل على تنمية حقوق  م.2024إلى عام  أعاد مجلس اإلدارة تحديد الرؤية املستقبلية للشركة السعودية للصناعات املتطورةو 

كما أنها تستهدف  .اإلستثماري للشركةمع التأكيد على النشاط مع تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة، ، املساهمين وزيادة التدفقات النقدية

مستدامة ديةتوزيعات أرباح نقمع العمل على تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة 

 ن املتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي مستقبلي على حقوق املساهمين في املركز املالي  للشركة خالل السنوات الخمس القادمة. وم

. تقع الشركة في منطقة الصناعات التقنية م تحت مظلة برنامج التوازن اإلقتصادي1988شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

املتطورة  الشركة لغ حصةبتو حيث شاركت الشركة املتطورة في تأسيس شركة السالم لصناعة الطيران بمطار امللك خالد الدولي بمدينة الرياض. 

  .من رأس املال 10السالم شركة في 

 الشركة في تقعساسية )سابك( ل هي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات او  م2006تأسست عام  مساهمة ركة سعوديةش

حققت شـــركة ينساب أرباحا صافية عن العام  مليون ريال. 5,625من رأس املال البالغ  0.581املتطورة  وتبلغ حصة الصناعية ينبع مدينة

وتم توزيع أرباح  54.86قدره  بإنخفاضم 2018عن العام مليار ريال  2,41 أرباح صافية بلغتمليار ريال مقابل  1,09م بلغت 2019املالي 

وبلغ  م(2019م والنصف االول من عام 2018) عن النصف الثاني من عام  م2019ريال للسهم( خالل عام  3.75من رأس املال ) 37,5بواقع 

 17,5م بواقع 2019م التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019كما تم في نهاية عام مليون ريال  12,26 نصيب املتطورة

 .إلعتمادهاجمعية عامة أقرب يال للسهم الواحد( على أن تعرض على ر  1,75من رأس املال )

م، تقوم الشركة والشركات التابعة لها بالصناعات والخدمات املتعلقة بالصناعة البترولية 2003شركة سعودية مساهمة تأسست عام 

 3,38املتطورة  وتبلغ حصة. املنطقة الشرقيةبواملعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية املياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران 

 3بنسبة  م2018العام  عنتوزيع أرباح نقدية  تمو مليون سهم  16,87التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل  مال شركة

 مليون ريال  5.06بلغ نصب املتطورة 

٪

٪

٪

٪

٪

من رأس املال حيث ٪

من رأس ٪

ة تقع الشرك . ةم كشركة ذات مسؤولية محدود1993سست عام أساسية ) سابك ( تل إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات ا

  مليار ريال. 2بالغ من رأس املال ال ٪0.62غ حصة املتطورة ع الصناعية، وتبلفي مدينة ينب
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ثانيـًا : النتــائج الماليـة :

1(  اإليــرادات التشغيلية:

2(  المصاريف العمومية واإلدارية :

3(  األربــاح والخسائر :

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافيًا على النحو التالي :

االجماليخارج اململكة العربية السعودية داخل اململكة العربية السعودية البي���������ان

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2018

     31 ديسمبر 

-       إجمالي االيرادات احملققة

     31 ديسمبر 

-       إجمالي االيرادات احملققة

  

   

 

  

م  2018مليون ريال للعام  44,54م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية 2019مليون ريال للعام  44,16ة بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلي

 .٪0.85 هقدر  بإنخفاض

قدره  بإنخفاضم 2018مليون ريال للعام  36,93 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 28,52م 2019بلغت الرباح الصافية للعام 

22,76٪. 

2019

44,539,61544,539,615

م.2018مليون ريال لعام  6,61م مقابل مصاريف بلغت 2019ريال للعام  مليون  9,83بلغت املصاريف العمومية واإلدارية للشركة 

44,164,66844,164,668
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األنشطة الرئيسية للشركة :
النسبة إيرادات النشاط

% قطاع الصناعات البتروكيماوية

% قطاع الصناعات الزجاجية

% قطاع اخلدمات الصناعية

%قطاع التمويل واإلستثمارات املالية

% اإلجمالي

األنشطة الرئيسية للشركات الزميلة :
النسبة إيرادات النشاط

%نشاط الصناعات الزجاجية

%نشاط التمويل العقاري

%اإلجمالي

الشركات الزميلة : 

ريال سعودي

رصيد أول السنة

املسدد خالل السنة

املكون خالل السنة

رصيد آخر السنة

 

9201

4( - حقوق المساهمين :

5( - الذمم الدائنة والمستحقات :
م :حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة املالية 

رأس مالهااسم الشركة التابعة
نسبة ملكية 
الشركة فيها

نشاطها الرئيس
الدولة احملل الرئيس 

لعملياتها
الدولة محل التأسيس

شركة العبيكان للزجاج

575شركة دويتشه اخلليج للتمويل 000 000,,%31.62

صناعة الزجاج املسطح%40

اململكة العربيه السعوديةالتمويل العقاري

اململكة العربيه السعودية

اململكة العربيه السعودية

اململكة العربيه السعودية 240,000,000

12,260,52427.76

11,080,53525.09

5,062,49911.46

35.69

100

11,080,53543.29

14,513,57656.71

25,594,111100

مليون ريال لعام  786,90مليون ريال مقابل  799,32مليون ريال، حيـث بلغت  12,42م بمبلغ 2019حقـوق املسـاهمين للعام املـالي  ارتفعت

 إلرتفاع ٪1.58أي بنسبة م 2018
ً
  .رغم إنخفاض إحتياطي القيمة العادلة الرباح املبقاه وذلك نظرا

5,450,789

(5,222,491)

738,377

966,675

15,761,110

44,164,668
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بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية  

 :سبابال الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان 
 

 البيان

 م2019

 بيان األسباب وصف موجز لها
 املسدد

حتى نهاية الفترة  املستحق

 املالية السنوية ولم يسدد

 - 5,222,491 الزكاة
 2018عن العام  مدفوعةزكاة 

 (2014وعن سنوات سابقة )

 ملتطلبات وقواعد فريضة الزكاة باململكة.
ً
تطبيقا

 يتم التسديد في الشهر الذي يلي اإلستحقاق - 21,109 259,363 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 شيراتتأ - - 600 تكاليف تأشيرات وجوازات

 رسوم تجديد االقامة واملقابل املالي للموظفين - - 30,477 رسوم مكتب العمل

  

 
6(  تكاليف القروض :

 على ما تم إعالنه على موقع تداول بتاريخ  -
ً
متوافقة مع الشريعة  ية تسهيالت إئتمانيةقوقعت الشركة إتفام 1/7/2018بناءا

وفي  النمولى تغطية إ، تهدف الشركة من التمويل سنوات 3ملدة  ون رياليمل 50ستثمار بمبلغ ل االسالمية مع البنك السعودي ل

 .املستقبليةالحالية  الشركة استثمارات

خالل  دعم رأس املال العاململيون ريال من التسهيالت املوقعة وذلك ل 8قامت الشركة بإستخدام جزء من التسهيالت البالغ  -

 
 

اسم الجهة  تسلسل

 املانحة للقرض 

مبلغ أصل 

 القرض
 مدة القرض

املبالغ املدفوعة 

 للقرض خالل 
ً
سدادا

 السنة

املبلغ املتبقي 

 من القرض

املديونية اإلجمالية 

 للشركة

 8,000,000 8,000,000 - ثالث سنوات 8,000,000  (1)

و 

.م2019ام ع

ستثمارلل السعوديبنكال
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ثالثـــًا : إقرار مجلس اإلدارة :

رابعــًا : سـياسة توزيـع األربـاح:

 ملعايير املحاسبة واملالئمة لظروف الشركة. (1
ً
 أعدت القوائم املالية وفقا

نقر بأنه ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو لي  (2

 شخص ذي عالقة بأي منهم.

 للمعلومات ا3
ً
 على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية واملؤشرات املستقبلية ( وفقا

ً
لتي نمت إلى علمنا وبناءا

 نقر باآلتي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -أ

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. -ب

 نشاطها. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة -ت

 علـــــــى توصـــــــية مـــــــن مجلـــــــس إدارة الشـــــــركة ويعتمـــــــد بشـــــــكل أساســـــــ ي علـــــــى مقـــــــدار 
ً
إن قـــــــرار توزيـــــــع الربـــــــاح مـــــــن صـــــــالحية الجمعيـــــــة العامـــــــة بنـــــــاءا

ـــة  الربـــــــــــاح الصـــــــــــافية املحققـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــل عـــــــــــام و جـــــــــــم اإلنفـــــــــــاق املتوقـــــــــــع علـــــــــــى املشـــــــــــاريع اإلســـــــــــتثمارية ــ ــ ــ ـــــدفقات النقديــ ــ ــ ــــى التــ ــ ــ ــ ـــــتقبلية وعلـ ــ ــ املســ

 املتوقعة.

 للمادة )
ً
 على الوجه التالي:توزيع الرباح الصافية السنوية  ( من النظام الساس ي48تتبع الشركة وفقا

بلغ ( من صافي الرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 10يجنب ) -1

 ( من رأس املال املدفوع.30االحتياطي املذكور )

( من صافي االرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع 10للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس االدارة أن تجنب )  -2

 على الشركة.

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات  -3

 مكافأةمن هذا النظام، واملادة السادسة والسبعين من نظام الشركات إذا كانت  والعشرون( )الثانيةاملادة  مع مراعاة الحكام املقررة في  -4

( من صافي الرباح بعد خصم االحتياطيات 10أعضاء مجلس اإلدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عن )

املدفوع، على أن يكون استحقاق  ( من رأس مال الشركة5عن ) ال يقلالتي تقررها الجمعية العامة للشركة، وبعد توزيع ربح على املساهمين 

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وأن ال تزيد عن مبلغ هذه املكاف
ً
 ألف ريال عن السنة املالية. 500أة متناسبا

كمـــــــــا يجــــــــــوز للشــــــــــركة توزيــــــــــع أربــــــــــاح مرحليــــــــــة علــــــــــى مســــــــــاهم ها بشـــــــــكل نصــــــــــف ســــــــــنوي او ربــــــــــع ســــــــــوي، بعــــــــــد اســــــــــتيفاء الضــــــــــواب  واملتطلبــــــــــات 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 

٪

٪

٪

٪

٪

ح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الرباإلمكا

 ما يكون قائما من هذه املؤسسات.
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التسعة أشهر  2018عن 

28/2/2019تاريخ االستحقاق 

13/3/2019تاريخ التوزيع 

خامسـًا  : المخاطر :
 من خالل إستثماراتها املتعددة ومن تلك املخاطر  :

ً
 من املخاطر وخصوصا

ً
 قد تواجه الشركة عددا

الربحية  هوامش وإنخفاض العاملي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك اإلستثمارات التغير في اإلقتصاد -

رشد وشركة ينساب( وقطاع الزجاج )شركة العبيكان للزجاج( إلرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العاملي  لقطاع البتروكيماويات )شركة إبن

 والعوامل اإلقتصادية الخرى. وتأثرها بتقلبات أسعار النف 

 ها والشركات التابعة.بتغير أسعار املواد الخام ومدخالت الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية املستثمر  -

 الشركات املساهمة السعودية والصناديق املالية.  الشركة في على تقييم إستثمار السوق املالية والتي تؤثر في التقلبات -

 .لدى الشركة وشركاتها التابعة التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من العباء املالية للقروض -

 ويتشه الخليج للتمويل.العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة د التمويلالركود في قطاع  -

 .( شركة السالم لصناعة الطيران وشركة التصنيع وخدمات الطاقة التشغيل للشركات الخدمية ) في عقود التغير -

 داءال  باالشراف والرقابة على  وتدير الشركة مخاطرها االستثمارية في الشركات الزميلة من خالل املشاركة في إدارة هذه الشركات

 .ستثماريةإوتخفيض أي مخاطر  ستثمارات وعوائد املتطورةإوتطوير عملياتها التشغيلية مما ينعكس على 

سادسًا  : التوقعات المستقبلية :

 من نشاط الشركة كونها في قطاع اإلستثمار
ً
من خالل بشكل مستمر وذلك  ، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثماريةوالتمويل إنطالقا

قد تتمخض عن مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها اإلستثمارية وبالتالي زيادة تنويع الصول و و  ،في الشركة اإلستثمارإدارة 

حث الشركات الزميلة إلدراج دفع و كما تقوم الشركة على . تعزيز العائد على اإلستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية

  الشركة املالي ركزمي ملا لذلك من إنعكاس إيجابي على حقوق املساهمين و أسهمها في السوق املال
ً
 .متى كان ذلك ممكنا

 

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

تاريخ االستحقاق والتوزيع

تاريخ االستحقاق والتوزيع

النسبة 

جمالي اال 

نسب األرباح املقترح 

توزيعها في نهاية السنة 

إجمالي األرباح املوزعة

واملقترح توزيعها

2.5٪2.5٪

12,500,00012,500,000

-

-
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سابعًا : نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:
 

 م2015 2016 2017 م*2018 2019 )االف الرياالت(

 8.393 20.450 39.470   اإليرادات

 7.209 8.334 8,887   تكاليف اإليرادات

 1.184 12.116 30.583   صافي الربح
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اإليرادات

صافي االرباح

 2015 2016 2017 م*2018 2019 ) االف الرياالت (

 4.938 13.861 11,547 14.559 12.936 األصول املتداولة

 711.929 785.986 789.995   االصول غير املتدوالة

 716.867 799.847 801,542   إجمالي األصول 

 4.103 3.316 3.676   الخصوم املتداولة

 40.858 41.008 25.786   املتداولةالخصوم غير 

 44.961 44.324 29.462   إجمالي الخصوم

م م

44,45644,567

15,9357,641

28,52136,926

م

مم مم

798,091791,770

811,027806,329

2,44118,382

9,2651,045

11,70619,427

* قوائم ماليه معّدله.           
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إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( :

2018مالبي���ان معام  نسبة التغير %التغيرات + أو )-(عام 

%اإليرادات التشغيلية

%مصروفات األعمال الرئيسية

%إجمالي الربح من التشغيل

%يخصم الزكاة

%صافي الربح

من أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات الهامة واجلوهرية للنتائج الواردة في اجلدول أعاله :

2019

* قوائم ماليه معّدله.           

*

44,16544,540-375-0.84

9,8336,6123,22148.71

34,33237,928-3,596-9.48

738956-218-22.80

28,52136,926-8,405-22.76

اإليرادات من الشركات الزميلة للعام املالي  إنخفاضعلى الرغم من م وإرتفاع اإليرادات االخرى 2019توزيعات االرباح املكتسبة لعام ع رتفاإ -

 .م2019

 م.2018م مقارنة مع العام 2019الزكاة الشرعية املقدرة على حسابات الشركة للعام  نخفاضإ -

 خرى.ل ستشارية واملصاريف اإل تعاب الرتفاع اإو    املصاريف العمومية واإلدارية   في رتفاعإ -

 م.2018م مقارنة بعام 2019لعام  رتفاع تكاليف التمويلإ -

 م2019مليون ريال خالل عام  4.8بمبلغ  مستثمر  ةعدام إيرادات مستحقة من شركإ -
 

بها
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تسلسل
اسم اجلهة املانحة 

للقروض 

مبلغ أصل 

القروض
مدة القروض

 

ً

املبالغ املدفوعة سدادا

للقروض خالل السنة

املبلغ املتبقي من 

القروض

املديونية اإلجمالية 

للشركة وشركاتها 

التابعة

968-حتى 5 سنواتبنوك سعودية)1( 850 391, ,968 850 391, , 968 850 391, ,

 
مالها  العقاري ومقرها الرئيس ي مدينة الرياض يبلغ رأس التمويل ( تعمل في مجالخليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلةشركة دويتشه ال

، و تبلغ حصة 57,500,000مليون ريال وعدد أسهمها  575
ً
مال الشركة بعدد أسهم يبلغ  من رأس ٪31,62املتطورة  ةالشرك سهما

 بأن تكلفة حصة املتطورة بلغت  18,181,818
ً
، علما

ً
رياالت قيمة إسمية  10ريال ) 11مليون ريال حيث تم تقييم السهم بـ  200سهما

لخليج للتمويل بدأت نشاطها في شركة دويتشه ا وتجدر اإلشارة بأن و ريال واحد عالوة إصدار( على أن تضخ داخل أنشطة الشركة،

م وتستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري لألفراد و إعادة بيع بعض املشتقات للبنوك، ويوجد فرعها الرئيس ي في الرياض 2010

فيوفرعين تابعين في املنطقة الشرقية واملنطقة الغربية، وحصلت الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي 

بلغ نصيب الشركة مليون ريال حيث  45.90م بمبلغ 2019م , وقد حققت الشركة أرباح صافيه لعام 2014النصف الول من عام  

 .مليون ريال 14.51 مبلغ منها املتطورة

أسماء الشركات الزميلة:

شركة دويتشه الخليج للتمويل :

المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة :

األرباح السنوية لشركة دويتشه الخليج للتمويل

45.9

36.8937.4

27.1

13.3
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شـركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة( :

المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة :

اسم اجلهة املانحة للقرض تسلسل
مبلغ أصل 

القرض
مدة القرض

املبالغ املدفوعة 
 للقرض 

ً

سدادا
خالل السنة

املبلغ املتبقي 
من القرض

املديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة

115,995,900238,505,000238,505,000 سنة309,500,000صندوق التنمية الصناعي)1(

لزجاج )شركة مساهمة مقفلة( في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها الساس ي بإنتاج الزجاج شركة العبيكان لمصنع يقع مقر 

مليون  240مالها  . هذا ويبلغ رأسطن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج املسطح في الشرق الوس  800املسطح بقدرة إنتاجية 

ولدى الشركة  .م2019مليون ريال خالل العام  40حيث تم رسملة مبلغ ،  ٪40مليون سهم تبلغ حصة املتطورة  24ريال وعدد أسهمها 

إلضافة منتجات جديدة ، وتأتي هذه املشاريع كأحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل  شركة تابعة تنتج الزجاج املعزول

ملة ملصنع الزجاج املسطح مما يحقق تنويع مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة املضافة لتكون مك

حيث بلغ نصيب الشركة مليون ريال  27.70بمبلغ م 2019وقد حققت الشركة أرباح صافيه لعام  .ةاملنتجات ورفع هوامش الربحي

 .مليون ريال 11.08املتطورة منها مبلغ 

لشركة العبيكان للزجاجاألرباح السنوية 

27.70 

38.34 

12.51 
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شـركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )شركة ذات مسؤولية محدودة( :

 إليقاف املشروع بإتفاق الل جراءات الالزمةإل كمال اإ على ملجرى الع
ً
 بأن الشركة املتطورةتصفية الشركة نظرا

ً
قامت  شركاء، علما

رة أنه تم تصفية هذا وتجدر اإلشا م.2012مليون ريال( في عام  15بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس املال بعد التخفيض )

م كما تم اإلعالن عنه في موقع تداول وال يوجد أي أثر مالي على الشركة 17/01/2019وذلك بتاريخ  الشركة وشطب السجل التجاري 

 .جراء عملية التصفية املشار إل ها
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ثامنًا : الئحــة حوكمة الشركات :
حترص الش���ركة املتطورة ممثلة مبجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية واإلفصاح 
للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة الس���وق املالية ووزارة التجارة واإلس���تثمار وغيرها من املعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافقها مع 
أحكام الئحة حوكمة الش���ركات. علماً بان الئحة حوكمة الش���ركة التي اعتمدتها اجلمعية العامة للشركة في 5/14/ 2018  تتفق مع جميع 
متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وقد خولت هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة صالحية التطبيق االلزامي 

للمواد االسترشادية متى ما الزمت بها اجلهات ذات العالقة.

وفيما يلي مقارنة متطلبات الالئحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى اآلن وأسباب عدم تطبيقه :

 

 

 الفقرة/نص الفقرة رقم املادة
لم 

 يطبق
 األسباب والتفاصيل

  املادة الرابعة والخمسون 
ً
 مستقال

ً
 يتم اإللتزام بها حال إعتمادهااملادة مازالت إسترشادية وسوف   ب( يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

املادة السبعون : تشكيل 

 لجنة إدارة املخاطر
 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  تشكيل لجنة إدارة املخاطر )إسترشادي(

املادة الحادية والسبعون: 

 إختصاصات لجنة املخاطر 

 لجنة املخاطر )إسترشادي( اختصاصات
 ادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاامل 

املادة الثانية والسبعون : 

 إجتماعات لجنة إدارة

 املخاطر

 اجتماعات لجنة املخاطر )إسترشادي(
 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها 

املادة الخامسة والثمانون : 

 تحفيز العاملين

 من الرباح التي تحققها وبرامج التقاعد. وتأســــيس صــــندوق مســــتقل برام -2
ً
 في الشــــركة أو نصــــيبا

ً
ج منح العاملين أســــهما

 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  للنفاق على تلك البرامج

 إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة -3

ون: املادة السابعة والثمان

 املسؤولية اإلجتماعية

ســــــــــياســــــــــة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والهداف التي  -بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة –تضــــــــــع الجمعية العامة 

 يصبو املجتمع إلى تحقيقها : بغرض تطوير الوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.

 حال إعتمادها املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها 

املادة الثامنة والثمانون : 

 مبادرات العمل اإلجتماعي 

وضع مؤشرات قياس ترب  أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل اإلجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات اآلخرى  -1

 ذات النشاط املشابه.

 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها 

 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  اإلفصاح عن أهداف املسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين ف ها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. -2

 دة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهااملا  اإلفصاح عن خط  تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. -3

 املادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة. -4

املاد ة الخامسة والتسعون : 

 تشكيل لجنة حوكة الشركات

دارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض إل ها االختصاصات املقررة بموجب في حال تشكيل مجلس اإل 

املادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة  أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد 

 على القل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليه.
ً
 مجلس اإلدارة ، سنويا

 
 يوجد لجنة حوكمة الشركات لدى الشركة ، املادة مازالت ال

 إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها.
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تاسعًا : مجلس اإلدارة :

1. تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة : 
يتكون مجلس إدارة الش���ركة السعودية للصناعات املتطورة من سبعة )7( أعضاء ويبني اجلدول التالي تصنيف أعضاء املجلس األساسية :

اسم العضوم
تصنيف العضوية

مستقل غير تنفيذي تنفيذي

2. وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

    محمد عويض الجعيد 1

    سعد صالح االزوري  2

    عبدهللا صغير الحسيني 3

    سلمان ناصر الهواوي  4

    بدر محمد العيس ى 5

    يزيد خالد الشثري  6

 *لجنة اإلستثمار            ** لجنة الترشيحات واملكافآت             *** لجنة املراجعة 

 املؤهالت الخبرات السابقة الوظيفة الحالية الوظيفة االسم 

1 
 ** محمد عويض الجعيد

 رئيس مجلس اإلدارة

 لعضو املنتدبا

 الصناعية شركة بترون السعودية

 العضو املنتدب 

 شركة بترون السعودية الصناعية

لصناعية من جامعة سنترال متشغن من الواليات املتحدة، تقلد في اإلدارة ا اجستيرحاصل على درجة امل

 ،والعقارية البتروكيمياوية، الصناعة،االستثمار،املاليةك مجاالت عدة العديد من املناصب القيادية في 

 اإلدارات والهيئات والشركات. مجالس من العديد وشغل

2 
*يزيد خالد الشثري 

** 

 نائب رئيس مجلس االدارة
 بكالوريوس إدارة مالية خبرة في مجاالت متعددة إستثمارية صناعية خدمية عقارية وبتروكيماوية رجل أعمال رجل أعمال

3 
 ***عبدهللا صغيرالحسيني

 عضو مجلس االدارة
 عميد بجامعة المير سلطان عميد بجامعة المير سلطان

منخرط في العمل اإلكاديمي  في املحاسبة من جامعة كنت، اململكة املتحدة  هحاصل على درجة الدكتورا

في الجامعات السعودية وشغل العديد من املناصب القيادية وعضو مجلس إدارة في العديد من 

 الشركات

4 
*سلمان ناصر الهواوي 

** 

 عضو مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي ملكتب براعة 

 لالستشارات املالية تحت التأسيس

 مدير عالقات املستثمرين  شركة املراعي

مدير شعبة القوائم املالية للمجموعة 

 بشركة االتصاالت السعودية

مسؤول تقارير مالية وموازنة بشركة السوق 

 املالية السعودية )تداول(

أخصائي محاسبة بشركة االتصاالت 

 السعودية

مساعد مدقق ومحلل مالي بصندوق التنمية 

 يالصناعية السعود

املالية  ةن جامعة امللك سعود عمل في مجاالت متعددحاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة م

خبرات متنوعة في التحليل املالي واإلستثمار واملوازنات االستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، 

 والتقارير املالية وحوكمة الشركات واإلستشارات املالية والتخطي  اإلستراتيجي

5 
 *بدر محمد العيس ى

 عضو مجلس االدارة
 ارمستش تشارمس

خصص إدارة مالية من جامعة كاليفورنيا، الواليات املتحدة خبرة في تحاصل على درجة املاجستير 

 املالية االستثمارية االدارية . ةمجاالت متعدد

6 
 سعد صالح االزوري 

 عضو مجلس اإلدارة

شركة الشرق االوس   -العضو املنتدب 

 للكابالت املتخصصة
 شاريع الصناعيةالعضو املنتدب   شركة امل

حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال من اململكة املتحدة الصناعة. قام بإدارة عدة 

شركات داخل وخارج اململكة العربية السعودية بما ف ها شركات مدرجه في سوق السهم وشركات ذات 

 ملكية عائليه

 

 

1

  عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج                   عضو مستقل  تاريخ االستقالة -

 إلكمال مدة العضو المستقيلم25/60/2019تعيينه بتاريخ  تم م12/2019/ 06ريخ الوفاة  تا   عضو مستقل سعد محمد االحمـد ) رحمة هللا(-

م2019 /05 /05
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. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ) عضو من خارج مجلس االدارة( : 3
اخلبراتاملؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة احلاليةاالسم

1
عماد عبد امللك الصحاف عضو جلنة املراجعه 

من خارج مجلس االدارة
بكالوريوس محاسبةأعمال خاصةأعمال خاصة

حاص���ل على درجة البكالوريوس من جامعة امللك س���عود عم���ل في مجاالت 

املالية اإلس���تثمارية والصناعي���ة واخلدمية والعقارية، وعض���و مجلس إدارة 

شركات أخرى.

4. اإلدارة التنفيذية:
اخلبراتاملؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة احلاليةاالسم

ماجستير هندسةالرئيس التنفيذي سعيد عبدالله املعيذر1

حاصل على ش���هادة املاجس���تير بالهندس���ة من جامعة دلهاوس���ي بكندا، وشهادة 

كشركة  متعددة  البكالوريس من جامعة امللك س���عود ، وعمل في  شركات 

بالشركة  لعمله احلالي  باإلضافة  سابك.  بي ايه اي سسيتمز،  شركة  شركة 

أراسكو ، 

السعودية للصناعات املتطورة.

املدير املالياملدير املاليمهند مصطفى األشقر2
بكالوريوس علوم مالية 

ومصرفية

حاصل على درجة البكالوريوس في العل���وم املالية واملصرفية من جامعة اليرموك، 

عمل في عدة شركات في مجاالت مختلفة صناعية وإستثمارية باإلضافة الى عمله 

احلالي بالشركة السعودية للصناعات املتطورة.

شهادة الدكتوراهمستشار ماليمدير إدارة اإلستثمارفيصل عبدالله القاسم3

حاص���ل على درجة الدكت���وراه في اإلدارة املالية من جامع���ة ويلز البريطانية عمل 

ف���ي مجاالت متعددة اإلستش���ارات املالية وخبرة في التحليل املالي واإلس���تثماري 

واملصرفي. 

5. أســماء الشــركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها 
الحالية والسابقة : 

 الخبرات املؤهالت السابقة الوظيفية الحالية الوظيفة االسم 

1 

عماد عبد امللك 

عضو لجنة  الصحاف

 املراجعه 

 أعمال خاصة أعمال خاصة
بكالوريوس 

 محاسبة

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود عمل في مجاالت 

املالية االستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، وعضو مجلس  ةمتعدد

 إدارة في في شركات أخرى.

2 

 فهد خالد السعود

 عضو لجنة اإلستثمار

الرئيس التنفيذي 
ألفا املالية
 

مستشار 
 

 

ماجستير 
حاصل على درجة املاجستير في تمويل شركات من كلية هينلي لألعمال لدى  

جامعة ريدينق في بريطانيا، ودرجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من جامعة 

خدمات الوراق محلل امللك فهد للبترول واملعادن عمل في مجاالت متعددة 

 مالي محلل انتمان 

الرئيس التنفيذي 

 

 اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو 

 في مجالس مجلس 
ً
اإلدارة عضوا

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل 

املمكلة/ 

 خارج اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 

مدرجة / ذات 

مسؤولية 

 محدودة/....(

أسماء الشركات التي يكون 

 في 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

مجالس إدارتها السابقة أو من 

 مديريها

داخل اململكة / 

 ارج اململكةخ

الكيان القانوني ) مساهمة 

مدرجة / مساهمة غير مدرجة 

 ذات مسؤولية محدودة /..( /

 محمد عويض الجعيد

شركة الشرق االوس  للكابالت  مساهمة غير مدرجة داخل اململكة الشركة املتحدة لزيوت التشحيم

 املتخصصة 
 مساهمة مدرجة داخل اململكة 

الشركة الوطنية للتصنيع وسبك  مساهمة غير مدرجة اململكة داخل شركة الرياض املالية 

 املعادن 

 مساهمة مدرجة داخل اململكة

 سعد صالح الزوري 

شركة الشرق الوس  للكابالت 

 املتخصصة

الشركة السعودية للطباعة  مساهمة مدرجة داخل اململكة

 والتغليف

 مساهمة مدرجة داخل اململكة 

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل اململكة املتقدمةاملشاريع الصناعية 

 عبدهللا صغير الحسيني
أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين 

 التعاوني 

 - - - مساهمة مدرجة داخل اململكة

 سلمان ناصر الهواوي 
شركة مالذ للتامين التعاوني 

 السعودية

 مساهمة مدرجة اململكةداخل  الشركة العقارية السعودية مساهمة مدرجة داخل اململكة
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6.مشـاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر بها :
الوصفإس�م الشركةاإلس��م

رئيس مجلس اإلدارة / رئيس اللجنة التنفيذيةشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(محم�د عويض اجلعيد

عضو مجلس االدارة / رئيس جلنة  الترشيحات واملكافآتشركة دويتشه اخلليج للتمويل )مقفلة(عبدالله صغير احلسيني

سعد صالح األزوري
نائب رئيس مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذيةشركة السالم لصناعة الطيران

عضو مجلس اإلدارةشركة العبيكان للزجاج )مقفلة(

سعيد عبدالله املعيذر
عضو مجلس اإلدارة شركة العبيكان للزجاج )مقفلة(

عضو مجلس اإلدارةشركة العبيكان أي جي سي

م كما يلي : 7.إجتماعات المجلس خالل العام 

تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح طرق معاجلة ذلك مبا يتفق مع مصلحة 
الشركة، كما يقوم املجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان املنبثقة من خالل تقارير املتابعة الدورية. وتطبيقاً ملتطلبات املادة  )41( من الئحة 

8. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تختص جلنة املكافآت والترش���يحات بالتوصية للمجلس مبكافآت أعضاء املجلس وأتعاب أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيني بالشركة، وفقاً للسياسة املعتمدة وتوضح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري 

عن هذه السياسة وذلك على النحو التالي: 
•     إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.

•     أن تكون املكافآت واألتعاب مبنية على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت.
•      أن تقدم املكافآت أو األتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان املوكلة وكذلك بهدف حث وحتفيز أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

على إجناح الشركة وحتقيق أهدافها على املدى املتوسط والطويل.
•     أن حتدد املكافآت بناءاً على مس���توى الوظيفة، واملهام واملس���ؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، واخلبرات العملية،  واملهارات، 

ومستوى األداء.
•     إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.

•     أن تستهدف إستقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة عليها وحتفيزها.

x  عدم حضور -الحضور وكالة    الحضور أصالة   

201 9  

 االسـم

 

 تاريخ إجتماعات مجلس اإلدارة
 

 املجموع

14/3/2019 29/4/2019 20/05/2019 16/9/2019 26/12/2019 

      محمـد عويض الجعيد 1
5 

    × - بــدر محمـــد العيســـى 2
3 

      ســعد صالح الزوري  3
5 

      عبد هللا صغير الحسيني 4
5 

      سلمان ناصر الهواوي  5
5 

  ×    يزيـد خالـــد الشــثري  6
4 

    2 عبد العزيز عبدهللا الدعيلج * 7

    سعد محمد الحمد )رحمه هللا( ** 8
1 

التنفيذية.دارة وأعضائه ولجانه واإلدارة  سياسات وإجراءات تقييم الداء ملجلس اإل  اعتمد مجلس االدارة سبق وأن حوكمة الشركة فقد 
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9. لجان مجلس اإلدارة :

أ- لجنة اإلستثمار
مت تشكيل جلنة اإلستثمار مع بداية العام 2018م وتتكون جلنة اإلستثمار للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس جلنة اإلستثمار  األستاذ / بدر بن محم�د العيسى
عضو جلنة اإلستثمار األستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي

عضو جلنة اإلستثمار األستاذ / يزيد بن خالد الشثري

من صالحيات ومهام لجنة اإلستثمار:
خول مجلس االدارة جلنة اإلستثمار بتنفيذ ما يفوضها من مهام محددة وإتخاذ أي إجراء أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات قد تكلف بها 

من وقت آلخر كونها الذراع اإلستثماري الفني ملجلس اإلدارة، كما ترفع توصيتها للمجلس بشأن:
1(     صياغة اإلستراتيجية اإلستثمارية العامة للشركة واإلشراف على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة. 

2(     تعديل النظام األساسي للشركة مبا يتوافق مع إستراتيجية الشركة اإلستثمارية عند الضرورة. 
3(     مصادر التمويل اإلستثماري للشركة. 

4(     الفرص اإلستثمارية اجلديدة سواًء كانت منشآت قائمة أو تأسيس منشآت جديدة. 
5(     رفع أو خفض احلصص ونسب التملك في اإلستثمارات القائمة. 

6(     جدوى التخارج أو اإلحتفاظ في اإلستثمارات القائمة. 
7(     شطب أو تكوين مخصصات اإلستثمار. 

8(     اإلستثمار في الطروحات األولية واألوراق املالية. 
9(     ما يحال إليها من مجلس اإلدارة لغرض الدراسة، التقييم والتحليل. 

10(   اإلشراف على األعمال اإلستشارية ذات العالقة بأعمال اللجنة ومهماتها. 

م جدول اجتماعات لجنة اإلستثمار لعام 

م092019/

 

 
 العضوية

   

 االجتماع االول 

 م03/02/2019

 االجتماع الثاني

 م02/04/2019

 االجتماع الثالث

 م02/05/2019

 االجتماع الرابع

 م21/07/2019

 االجتماع الخامس

 م08/09/2019

 االجتماع السادس

 م15/12/2019

  - -    رئيس اللجنة بدر محمد العيس ى 1

       عضو سلمان ناصر الهواوي  2

    -   عضو يزيد خالد الشثري  3

       عضو فهد خالد السعود  4

عدد اإلجتماعات ) 6 ( إجتماعات

االسم

طبيعة 

201 9

عضو لجنة اإلستثمار*الستاذ / فهد بن خالد السعود

الصفةاالسم

م2019/  11/07تمرير بتاريخ الالستثمار بقرار مجلس االدارة بتم تعيين االستاذ/ فهد بن خالد السعود في لجنة ا*
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ب- لجنـة المراجعـة:

عضو جلنة املراجعة االستاذ /  بدر بن محمد العي�سى

عضو جلنة املراجعة االستاذ /  عم��اد بن عبد امللك الصحاف

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام 

الرقابة الداخلية في الشركة :
بن���اًء 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.
علما بأن الش���ركة تعتمد على تنفيذ املراجعه الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الش���ركة مرشح من قبل جلنة املراجعة ومت 

تعيينه من قبل مجلس اإلدارة.

من مهام لجنة المراجعة :

التحق���ق من كفاية نظام الرقاب���ة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقدمي توصيات ملجلس اإلدارة من ش���أنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق 
أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمني.

يحق للجنة وبدون أية قيود اإلطالع على كافة املعلومات والبيانات والتقارير والسجالت واملراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة 
أهمي���ة اإلطالع عليها، وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل للجن���ة القيام مبهامها، كما يحق للجنة تقومي فاعلية تقدير 
الش���ركة للمخاطر املهمة التي قد تتعرض لها واخلطوات التي إتخذتها إدارة الش���ركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر، وتقدمي اإلقتراحات 

ملجلس اإلدارة.

م جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 

 

تم إعتماد تعديل الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة و تشكلت لجنة املراجعة للشركة السعودية للصناعات املتطورة 

 تطورة من السادة التالية أسماؤهم :وتتكون لجنة املراجعة للشركة السعودية للصناعات امل م23/10/2017العادية للشركة بتاريخ 

 طبيعة العضوية االسم

 ( إجتماعات ماعات ) عدد اإلجت

 االجتماع االول 

 م07/03/2019

 االجتماع الثاني

 م23/04/2019

 االجتماع الثالث

30/07/2019 

 االجتماع الرابع

28/10/2019 

     رئيس اللجنة عبدهللا صغير الحسيني 1

    - عضو بدر محمد العيس ى  2

     عضو عماد عبدامللك الصحاف 3

(هللارحمه الحمد )سعد محمد  4

 

     عضو

     عضو سعد صالح االزوري  5

4

201 9

عضو لجنة املراجعة*الستاذ / سعد بن صالح االزوري 

رئيس لجنة املراجعةالدكتور/ عبدهللا بن صغير الحسيني

الصفةاالسم

 عن م2019 / 04 /29 بتاريخ تم تعيين االستاذ/ سعد بن صالح االزوري بقرار مجلس االدارة *
ً
االستاذ/ بدر بن محمد العيس ى. العضو املستقيل بدال
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ج - لجنـة الترشيحات والمكافآت :
تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت األستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي
عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

من 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 بش���كل س���نوي من إستقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 
أخرى.

 

 للسياس���ات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترش���ح أي شخص سبق إدانته 

ً

-     توصية ملجلس اإلدارة بالترش���يح لعضوية املجلس وفقا
بجرمية مخلة بالشرف واألمانة.

م 201جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام  9

/محمد بن عويض الجعيد   

 طبيعة العضوية االسم

 إجتماعات (2عدد اإلجتماعات ) 

 االول االجتماع 

 م14/03/2019

 االجتماع الثاني

 م26/12/2019

   رئيس اللجنة سلمان ناصر الهواوي  1

   عضو محمد عويض الجعيد 2

   عضو يزيد خالد الشثري  3

الصفةاالسم

خالد الشثري  عضو لجنة الترشيحات واملكافآتالستاذ / بن  يزيد 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتب  بالداء.-
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10. ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :

1- األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر :
نسبة التغير صافي التغير  االسهم نهاية العام األسهم بداية العام الوصف اإلس��م م

- - رئيس مجلس اإلدارة 1

- -

1,157 1,157
 نائب رئيس مجلس

االدارة

املهندس محمد عويض اجلعيد

2

- - 1.000 1.000 عضو االستاذ سعد صالح األزوري 3
- - 1.000 1.000 عضو الدكتور عبدالله صغير احلسيني 4
- - 5,000 5.000 عضو االستاذ سلمان ناصر الهواوي 5
- - 5,000 5,000 عضو األستاذ ب���در محم���د العيس���ى 6
- -

2,000 2,000 األستاذ يزيد خالد الشثري

7
- -

- - الرئيس التنفيذي

 

املهندس سعيد عبدالله املعيذر

8
- -

- - املدير املالي األستاذ مهند مصطفى األش�قر

9- - مدير إدارة اإلستثمار الدكتور فيصل عبدالله القاسم

2- ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة :
نسبة التغير صافي التغير  االسهم نهاية العام األسهم بداية العام الوصف اإلس��م م

- - 13.600.000 13.600.000 والد عضو مجلس إدارة 1        االستاذ خالد صالح الشثري 
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س اإلدارة وكبار التنفيذيين:
ضاء مجل

ت أع
مدفوعا

3-  بيان
 

 
المكافآت الثابتة

 
المكافآت المتغيرة

 

مكافآت 
نهاية 
الخدمة

 

المجموع 
الكلي

 
بدل 

صروفات
الم

 
مبلغ معين

 
ضور 

بدل ح
جلسات 
المجلس

 

مجموع بدل 
ضور 

ح
جلسات اللجان

 

مزايا 
عينية

 

ضه 
بيان ما قب

ضاء
أع

 
المجلس 

بوصفهم عاملين أو 
إداريين أو ما 

ضوه نظير أعمال 
قب

فنية أو إدارية أو 
إستشارات

 

مكافاة رئيس 
ضو 

المجلس أو الع
المنتدب أو أمين 
السر إن كان من 

ضاء
االع

 

المجموع
 

نسبة من 
األرباح

 
مكافآت 
دورية

 

خطط 
تحفيزية 
صيرة 

ق
األجل

 

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

 

اآلسهم 
الممنوحة

    
 

( 
يتم إدخال 

القيمة (
 

المجموع
 

أواًل : األعضاء المستقلين
 

عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج
 

250,000
 

6,000
 

- 
 

 
 

256,000
 

 
 

 
 

 
 

 
256,000

 

 

بدر محمد العيسى
 

250,000
 

9,000
 

10,000
 

 
 

 
269,000

 
 

 
 

 
 

 
 

269,000
 

 

صر الهواوي 
سلمان نا

 
250,000

 
15,000

 
16,000

 
 

 
 

281,000
 

 
 

 
 

 
 

 
281,000

 

 

المجموع
 

750,000
 

30,000
 

26,000
 

 
 

 
806,000

 
 

 
 

 
 

 
 

806,000
 

 

ثانيًا : االعضاء الغير تنفيذيين
 

ض الجعيد
محمد عوي

 
250,000

 
15,000

 
4,000

 
 

 
 

269,000
 

 
 

 
 

 
 

 
269,000

 
 

صغير الحسيني
عبدهللا 

 
250,000

 
15,000

 
8,000

 
 

 
 

273,000
 

 
 

 
 

 
 

 
273,000

 
 

صالح األزوري 
سعد 

 
250,000

 
15,000

 
2,000

 
 

 
 

267,000
 

 
 

 
 

 
 

 
267,000

 
 

يزيد خالد الشثري 
 

250,000
 

12,000
 

14,000
 

 
 

 
276,000

 
 

 
 

 
 

 
 

276,000
 

 

سعد محمد األحمد 
)رحمه هللا (

 
- 

3,000
 

4,000
 

 
 

 
7,000

 
 

 
 

 
 

 
 

7,000
 

 

المجموع
 

1,000,000
 

60,000
 

32,000
 

 
 

 
1,092,000

 
 

 
 

 
 

 
 

1,092,000
 

 
  

مكافآت كب
ار التنفيذيين

 
المكافآت الثابتة

 
المكافآت المتغيرة

 

رواتب
 

بدالت
 

مزايا عينية
 

المجموع
 

مكافآت دورية
 

أرباح
 

صيرة األجل
خطط تحفيزية ق

 
خطط تحفيزية طويل األجل

 
االسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمية(

 
المجموع

 

كبار التنفيذيين
 

1,567,767
 

562,782
 

 
2,130,549

 
616,988

 
-

 
-

 
-

 
-

 
616,988

 

س اإلدارة
ضاء مجل

 *مكافآت أع
ريخ  شركة املنعقدة بتا

 بناًء على موافقة الجمعية العامة لل
29

/
04

/
2019

 م.

*
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املجموع
ضور جلسات

بدل ح
جللسات(

ضور ا
األتعاب الثابتة ) عدا بدل ح

ضاء اللجان
اتعاب اع

ضاء لجنة المراجعة
أع

صغير الحسيني 
عبدهللا 

 
150,000

 
8,000

 
158,000

 

صحاف
عماد عبدالملك ال

 
150,000

 
8,000

 
158,000

 

سعد محمد األحمد
 

)رحمه هللا(
 

150,000
 

4,000
 

154,000
 

صالح األزوري 
سعد 

 
100,000

 
2,000

 
102,000

 

بدر محمد العيسى
 

50,000
 

2,000
 

52,000
 

        
المجموع

 
600,000

 
24,000

 
624,000

 

ضاء لجنة المكافآت والترشيحات
أع

 

صر الهواوي 
سلمان نا

 
150,000

 
4,000

 
154,000

 

ض الجعيد
محمد عوي

 
150,000

 
4,000

 
154,000

 

ي
زيد خالد الشثري 

 
150,000

 
4,000

 
154,000

 

        
ا

لمجموع
 

450,000
 

12,000
 

462,000
 

ضاء 
أع

لجنة اإلستثمار
 

بدر محمد العيسى
 

150,000
 

8,000
 

158,000
 

صر الهواوي 
سلمان نا

 
75,000

 
12,000

 
87,000

 

يزيد خالد الشثري 
 

75,000
 

10,000
 

85,000
 

فهد خالد السعود
 

75,000
 

6,000
 

81,000
 

       
المجموع

 
375,000

 
36,000

 
411,000
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11. الجمعيات العمومية :

1- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة، أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

الحاضرين لهذه الجمعيات:
عدد اإلجتماعات )1( 

االسم

 عبدالعزيز عبدالله الدعيلج 1
 محمد عويض اجلعيد 2
 3 سعد صالح االزوري
 عبدالله صغير احلسيني 4
 سلمان ناصر الهواوي 5

2- بيان بعدد إجتماعات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة:

االسم
م / / تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة 

االجتماع االول 

م / /

االجتماع الثاني 

م

االجتماع الثالث 

م /

1

2

محمد عويض اجلعيد



3

سعد صالح االزوري



4

عبدالله صغير احلسيني



5

سلمان ناصر الهواوي



6

بدر محمد العيسى



7

يزيد خالد الشثري



3 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل املساهمني

1

م29/04/2019اجتماع الجمعية  

)رحمه هللا(الحمدسعد محمد 

2005201916/09/20192612/2019

2

3

) ( 
) ( 

) ( 

م02/01/2019

م07/02/2019

م29/04/2019

إجراءات الشركة

لتوزيع أرباح على املساهمين

) مركز إيداع(بإشراف الجمعية العامة العادية 

29042019

  عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 1

  محمد عويض الجعيد 2

  سعد صالح االزوري  3

  عبدهللا صغير الحسيني 4

  ان ناصر الهواوي سلم 5
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عاشـرًا : برامج المسؤولية االجتماعية :

الحادي عشر : التحول لمعايير المحاسبة الدولية :
مت تطبي���ق املعايي���ر الدولية منذ بداية الع���ام 2017م، كما أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير احملاس���بة املعتمدة من الهيئة الس���عودية 

للمحاسبني القانونيني.

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

الثالث عشـــر: إلتزام الشــركة بما ورد في النموذج االسترشــادي في إعداد تقرير مجلس اإلدارة الصادر عن هيئة 

السوق المالية :

أ-  أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظمية أو 
      قضائية :

      اليوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.

ب-  توصي���ات جلن���ة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض املجلس األخذ بها بش���أن تعيني مراجع 

حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:
      ال يوجد أي تعارض بني توصيات جلنة املراجعة وبني قرارات مجلس اإلدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل املجلس.

ج-  إيضاح ألي إختالف عن معايير احملاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني :
     ال يوجد أي إختالف.

د-  وص���ف ألي مصلحة في فئة األس���هم ذات األحقية في التصويت ألش���خاص )ع���دا أعضاء مجلس إدارة الش���ركة وكبار التنفيذين 
وأقربائهم( أبلغوا الش���ركة بتلك احلقوق مبوجب املادة اخلامس���ة واألربعني من قواعد التسجيل واالدراج، وأي تغيير في تلك احلقوق 

خالل السنة املالية األخيرة :
      ال يوج��د أي مصلحة.

هـ- وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الش���ركة وكبار التنفيذين وأقربائهم  في أسهم أو 
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك احلقوق خالل السنة املالية األخيرة :

      ال يوج��د أي مصلحة.

 من حرص الشركة السعودية للصناعات املتطورة على ممارس 
ً
ة دور فاعل في املجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها إنطالقا

إستمرار برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع العمال في  املساهمة من خاللها والتي كان من أبرزها

م وذلك 2019لكوادر الوطنية خالل ا في املجال الصحي الحد اختراع دعمتم ر ثماواإلست كل من اإلدارات العامة واملالية وتطوير العمال

 .ينا الدوليامعرض  يفللمشاركة 

9201
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ح- وص���ف لفئات وأع���داد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مش���ابهة أصدرتها أو 
منحتها الشركة خالل السنة املالية : 

      ال يوجد.

ط- وصف ألي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة 
أصدرتها أو منحتها الشركة :

      ال يوجد.

ي- وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بني 
األوراق املدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة :

      ال يوجد.

ك-  معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار 
التنفيذيني فيها أو ألي ش���خص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تش���مل أسماء املعنيني باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود 

وشروطها ومدتها ومبلغها:
      ال يوج��د.

ل –  بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت:

و -  بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح :
      ال يوج��د.

ز –   بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة:
      ال يوج��د.

ر –    إذا كان تقري���ر مراجع احلس���ابات يتضمن حتفظات على القوائم املالية الس���نوية، يجب أن يوض���ح تقرير مجلس اإلدارة تلك                 
التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

      ال توجد أي حتفظات على القوائم املالية السنوية.

س –في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع احلس���ابات قبل إنتهاء الفترة املعني من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك،            
مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

      ال توجد توصية بذلك.

ش –  اإلفصاح عن تفاصيل أسهم اخلزينة احملتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه األسهم:
      ال توجد.

ص – توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة:
      ال يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة املكافآت املمنوحة واملعمول بها.

ض – تفاصي���ل السياس���ة املتعلقة باملكافآت وآليات حتديدها واملبالغ واملزايا املالي���ة والعينية املدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس  
اإلدارة  مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية:

       ال يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية ألعضاء مجلس اإلدارة، واليوجد أي سياسات متعلقة بذلك.

      ال يوجد.
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 ظ – اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه- وبخاصة غير التنفيذيني – علماً مبقترحات املس���اهمني وملحوظاتهم 
حيال الشركة وأدائها:

م، وما يرد م���ن مالحظات أو مقترحات خالل اجلمعية العامة         ل���م يرد أي مقترحات أو مالحظات من املس���اهمني خالل 
للشركة يتم تدوينها في محضر اجلمعية ويطلع عليه أصحاب العالقة. وفي حال وجود مالحظات خارج اجلمعية العامة يتم إشعار 

مجلس اإلدارة بها أثناء إجتماعه ويوثق ذلك في محضر اإلجتماع.

الرابع عشر : جـدول األعمـال المقترح 

م  والقوائم املالية املراجعة وتقرير  يقترح مجلس اإلدارة على السادة املساهمني الكرام املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 
مراجع احلسابات عن ذات العام، إضافة إلى بعض البنود األخرى التي سترد الحقاً في إعالن الدعوة للجمعية العامة بحول الله.

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي 

أولوها لمجلس اإلدارة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

مجلـــس اإلدارة

م مارس 

2019

2019
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