
٢٠٢٠

٢٠٢٠



z



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 

 

 
                                                                                            

 
                                                                                          

                                                

    

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                                                   

 

 
                                 

 حسن الفهادي بن األستاذ/ محسن 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة        

 عماش الشمري بن سعد  /املهندس
 عضو مجلس اإلدارة

              األستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي 
 عضو مجلس اإلدارة

       الب��  محمدبن األستاذ/ تر�ي  
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد املعمر بن األستاذ/ خالد 
 عضو مجلس اإلدارة

 خالد الش��ي       بن األستاذ/ يز�د 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 خالد الش��ي بن األستاذ/ بدر 
 عضو مجلس اإلدارة



۰ 

 
 

   
    
 

 

 تقر�ـر مجلـس اإلدارة 

 م ٢٠٢٠ عن السـنة املاليـة

 
 ا�ح��م�ن                                                         حضرات السادة مساه�ي الشركة السعودية للصناعات املتطورة

 

 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

 
ونيابة عن  أل با نف��ي  املتطورةصالة عن  للصناعات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  إدارة    إخوا�ي  تقر�ر مجلس  لكم  نقدم  أن  �سرنا 

م، والذي سيتم من خاللھ التطرق إ�� أهم التطورات النوعية للشركة واستثمارا��ا، باإلضافة إ�� النتائج    ٢٠٢٠السنوي عن العام املا��   الشركة

 سنعرض �� طيات هذا التقر�ر سرد اإلفصاحات املالية وفق األنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق  السابق. كما املا��   املالية مقارنة مع العام

 .إدارة الشركة و�جان ا�جلس الفرعية والصالحيات واملهام املنوطة ��ا املالية، وعرض معلومات عن مجلس

 

 ات املساهم�ن ع�� ثقتكم �� املتطورة ومجلس إدار��ا. وال يفوت�ي هنا أن أشكرو�� ا�ختام، أود أن أتقدم بجز�ل الشكر والعرفان لكم يا حضر 

 رامجميع منسو�ي الشركة ع�� مجهودا��م �� مس��ة املتطورة، و�لنا أمل أن �ستمر مس��ة النجاح، مع تطلعاتنا إ�� تحقيق أهداف مساهمينا الك

 .�� ا�حافظة ع�� نمو وتطور مكتسبات واستثمارات الشركة

 هللا و�� التوفيق،،،، و 
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 خالد الش��ي بن يز�د                                                                                                                                                         
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 رأس مال الشركة واألسهم المصدرة:
 متساو�ة    ٥٠مقسم ا��    ر�ال  مليون   ٥٠٠بلغ رأس مال الشركة  ي

ً
 إسميا

ً
) عشرة ر�االت وجميعها أسهم  ١٠قيمة �ل م��ا (  القيمة،مليون سهما

 عادية.

 : النشــــاطات  أوًال: 
 يتلخص نشاط الشركة كما يلي : تستثمر الشركة في عدد من القطاعات المختلفة و

الب��وكيماو�ة:  -١ الصناعات  حيث  قطاع  الب��وكيماو�ة  الصناعات  قطاع   �� الشر�ات  من  عدد  تأسيس   �� الشركة  تمتلك    ساهمت 

بنسبة  الشركة   الشركة  ٪٠٫٦٢حصة  رشد)    ��  (إبن  الصناعيـة  لأللياف  بنسبةالعر�يـة  شركة  ٪٠٫٥٨١  وحصة  الوطنية    ��  ينبع 

 للب��وكيماو�ات (ينساب). 

شركة    من  ٪٤٠تملك الشركة حصة بنسبة  ساهمت الشركة �� تأسيس شركة العبي�ان للزجاج حيث  قطاع الصناعات الزجاجية:   -٢

  وذلكآخر  إضافة منتج  تم   كما  زجاج ا�حماية، واملرايا.    ،العبي�ان للزجاج و�� شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج املسطح

 . ال�ي تقوم بإنتاج الزجاج املعزول املستخدم �� املبا�ي واالبراجو  شركة تا�عة لها و�� شركة العبي�ان اي �� ��ي للزجاج   من خالل

بنسبة   -٣ الشركة حصة  تمتلك  الصناعية:  ا�خدمات  الطاقة  ٪٣٬٣٨قطاع  التصنيع وخدمات  و�� شركة سعودية   (طاقة) �� شركة 

� شركة السالم لصناعة �  ٪١٠تمتلك حصة بنسبة  ساهمت الشركة �� تأسيس شركة السالم لصناعة الط��ان و   مساهمة مقفلة، كما 

 الط��ان. 

مال شركة دو�تشھ ا�خليج للتمو�ل و�� شركة    رأس  من  ٪٣١٫٦٢بنسبة  طاع ا�خدمات واإلستثمارات املالية: تمتلك الشركة حصة  ق -٤

 . أخرى متنوعة كذلك إستثمارات ماليةو مساهمة مقفلة، 
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 سـتثمارات: ال ا 

 السالم لصناعة الطيران: شركة 
م تحت مظلة برنامج التوازن اإلقتصادي. تقع ١٩٨٨شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام  

الر�اض.   امللك خالد الدو�� بمدينة  حيث شاركت الشركة  الشركة �� منطقة الصناعات التقنية بمطار 

 ٪ ١٠السالم  شركة  املتطورة ��    الشركة  لغ حصةبتو املتطورة �� تأسيس شركة السالم لصناعة الط��ان  

   .من رأس املال

 

 

 

 

 ينساب):  (شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
�� إحدى الشر�ات التا�عة للشركة السعودية للصناعات  و   م٢٠٠٦تأسست عام    ركة سعودية مساهمة ش

من رأس املال البالغ   ٪٠٫٥٨١املتطورة    وتبلغ حصة  الصناعية   ينبع  مدينة  الشركة ��  تقعساسية (سابك)  أل ا

   مليون ر�ال.  ٥٬٦٢٥
ً
ر�ال  مليون    ٦٧٧٬٦م بلغت  ٢٠٢٠صافية عن العام املا��    حققت شـــركة ينساب أر�احا

توزيع أر�اح    وتم   ٪٣٧٬٨٢   قدره    بإنخفاضم  ٢٠١٩عن العام  مليار ر�ال    ١٬٠٩  أر�اح صافية بلغتمقابل  

م والنصف ٢٠١٩(عن النصف الثا�ي من عام    م٢٠٢٠ر�ال للسهم) خالل عام    ٣من رأس املال (  ٪٣٠بواقع  

م التوصية بتوزيع  ٢٠٢٠مليون ر�ال كما تم �� ��اية عام    ٩٫٨١  و�لغ نصيب املتطورة  م)٢٠٢٠االول من عام  

�ال للسهم الواحد)  ر   ١٫٢٥من رأس املال (  ٪١٢٫٥م بواقع  ٢٠٢٠أر�اح نقدية عن النصف الثا�ي من عام  

   .إلعتمادهاجمعية عامة أقرب ن �عرض ع�� ع�� أ

 : )إبن رشـد(الشركة العر�ية لأللياف الصناعية 
م كشركة  ١٩٩٣سست عام  أساسية (سابك) تأل إحدى الشر�ات التا�عة للشركة السعودية للصناعات ا

من رأس املال    ٪٠٫٦٢ع الصناعية، وتبلغ حصة املتطورة  ة �� مدينة ينب. تقع الشركةذات مسؤولية محدود

   مليار ر�ال. ٢بالغ ال

 : (طاقة) شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
عام   تأسست  مساهمة  سعودية  بالصناعات  ٢٠٠٣شركة  لها  التا�عة  والشر�ات  الشركة  تقوم  م، 

وا�خدمات املتعلقة بالصناعة الب��ولية واملعدنية والب��وكيماو�ة والكهر�ائية وتحلية املياه. وتقع الشركة  

التصنيع وخدمات    من رأس مال شركة   %  ٣٬٣٨املتطورة    وتبلغ حصة.  املنطقة الشرقيةب�� مدينة الظهران  

   .سهم مليون  ١٦٬٨٧�عادل الطاقة وال�ي 
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 ثانيـًا: النتــائج الماليـة: 
 اإليــرادات التشغيلية:  )١

اإليرادات   إجما��  للعام    ٣٦٫٧٨  ة التشغيليبلغ  ر�ال  �شغيلية  ٢٠٢٠مليون  إيرادات  إجما��  مقابل  ر�ال  ٤٤٬٣٩م  م  ٢٠١٩للعام    مليون 

 %. .١٧٫١٤ هقدر  بإنخفاض

 :المصا��ف العمومية واإلدا��ة )٢
 م.٢٠١٩مليون ر�ال لعام  ٩٬٨١م مقابل مصار�ف بلغت ٢٠٢٠للعام  ر�ال   مليون  ٧٫٧١ للشركةبلغت املصار�ف العمومية واإلدار�ة 

 :والخسائراألربــاح  )٣
 .٪٨٫٧ قدره بإنخفاضم ٢٠١٩مليون ر�ال للعام  ٢٨٬٥٥ مقابل أر�اح صافية بلغت م٢٠٢٠للعام ر�ال مليون   ٢٦٫٠٧بلغت األر�اح الصافية 

 ع�� النحو التا��كما تتوزع إيرادات ا       
ً
 :لشركة جغرافيا

 االجما��  خارج اململكة العر�ية السعودية داخل اململكة العر�ية السعودية  البيـــــــــان 

 ر�ال سعودي ر�ال سعودي ر�ال سعودي 

 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١
٣٦٬٧٧٧٬٠٤١ - ٣٦٬٧٧٧٬٠٤١ 

 إجما�� االيرادات ا�حققة

 ٤٤٬٣٨٩٬٤٩٣ - ٤٤٬٣٨٩٬٤٩٣ ٢٠١٩د�سم��  ٣١
 ا�حققةإجما�� االيرادات 
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ة للشركة: ياألنشطة الرئيس  
 النسبة إيرادات النشاط 

 ٪٢٦٫٦٧ ٩٬٨٠٨٬٤١٩ قطاع الصناعات الب��وكيماو�ة 

 ٪١٨٫٨١   ٦٬٩١٨٬١٥٩ قطاع الصناعات الزجاجية

 ٪٠ ٠ قطاع ا�خدمات الصناعية

 ٪٥٤٫٥٢ ٢٠٬٠٥٠٬٤٦٣ املالية واالستثماراتقطاع التمو�ل  

 ٪١٠٠   ٣٦٬٧٧٧٬٠٤١ اإلجما�� 

 

:الزميلةاألنشطة الرئيسية للشركات     
 النسبة إيرادات النشاط 

 ٪٢٦٫٨٨   ٦٬٩١٨٬١٥٩ �شاط الصناعات الزجاجية

 ٪٧٣٫١٢ ١٨٬٨٢١٬١٠٦ العقاري �شاط التمو�ل 

 ٪١٠٠ ٢٥٬٧٣٩٬٢٦٥ اإلجما�� 

 

 الزميلة: الشركات 

 رأس مالها اسم الشركة التا�عة 
�سبة ملكية 

 الشركة ف��ا
 �شاطها الرئيس 

الدولة ا�حل الرئيس 

 لعمليا��ا 

الدولة محل 

 التأسيس

 اململكة العر�يھ السعودية  اململكة العر�يھ السعودية  صناعة الزجاج املسطح ٪٤٠ ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة العبي�ان للزجاج

 اململكة العر�يھ السعودية  اململكة العر�يھ السعودية  العقاري  التمو�ل ٪٣١٫٦٢ ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة دو�تشھ ا�خليج للتمو�ل

 

 حقوق المساهمين: )٤
مليون ر�ال لعام    ٧٩٨٬٨٣مليون ر�ال مقابل  ٨٣٩٬٧٥  مليون ر�ال، حيـث بلغت  ٤٠٬٩٢  م بمبلغ٢٠٢٠حقـوق املسـاهم�ن للعام املـا��    ارتفعت

 ال  ٪٥٫١٢أي بنسبة م ٢٠١٩
ً
 و�حتياطي القيمة العادلة. ة األر�اح املبقارتفاع وذلك نظرا

 الذمم الدائنة والمستحقات: )٥
 م:٢٠٢٠املالية  حركة مخصص الز�اة الشرعية خالل السنة

 

 

 ر�ال سعودي 

 ٩٦٦٬٦٧٥ رصيد أول السنة 

 ) ١٬٣٨٤٬٤٠٥( ة املسدد خالل السن

 ٣٬٠٣٦٬٧٠٠ امل�ون خالل السنة

 ٢٬٦١٨٬٩٧٠ خر السنةآالرصيد 
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بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح�ى ��اية  

 :سباباأل الف��ة املالية السنو�ة، مع وصف موجز لها و�يان  
 

 البيان 

 م ٢٠٢٠

 بيان األسباب  وصف موجز لها
 املسدد

املستحق ح�ى ��اية  

املالية السنو�ة الف��ة 

 ولم �سدد 

 ١٬٣٤٢٬٠٨٠ ١٬٣٨٤٬٤٠٥ الز�اة
وعن   ٢٠١٩عن العام  مدفوعةز�اة 

 )٢٠١٨- ٢٠١٥سنوات سابقھ (

 ملتطلبات وقواعد فر�ضة  
ً
تطبيقا

 الز�اة باململكة.

 - ١٩٬٩٤٨ ٢١٨٬٥٦١ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
يتم التسديد �� الشهر الذي ي��  

 االستحقاق 

 ورسوم استقدام  ش��اتتأ - - ٩٬٧٤٠ ت�اليف تأش��ات وجوازات 

 - - ٤٥٬٥١٧ رسوم مكتب العمل
رسوم تجديد االقامة واملقابل املا��  

 للموظف�ن 

  

 تكاليف القروض: )٦
ية �سهيالت إئتمانية متوافقة مع الشريعة  قوقعت الشركة إتفام  ١/٧/٢٠١٨ع�� ما تم إعالنھ ع�� موقع تداول بتار�خ    بناءً  -

��   النمو �� �غطية  إ، ��دف الشركة من التمو�ل سنوات  ٣ملدة    ون ر�اليمل  ٥٠ستثمار بمبلغ  إل االسالمية مع البنك السعودي ل 

 . املستقبليةو ا�حالية   الشركة استثمارات

خالل    مليون ر�ال من التسهيالت املوقعة وذلك لدعم رأس املال العامل  ٨قامت الشركة بإستخدام جزء من التسهيالت البالغ   -

 . م٢٠١٩ام ع

 م.٠٤/٠٢/٢٠٢٠تم سداد مبلغ التسهيالت بال�امل بتار�خ  -

اسم ا�جهة   �سلسل 

 املانحة للقرض 

مبلغ أصل 

 القرض
 مدة القرض

  املبالغ 
ً
املدفوعة سدادا

 للقرض خالل السنة 

املبلغ املتبقي من 

 القرض

املديونية اإلجمالية  

 للشركة 

 - - ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ثالث سنوات ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ بنك االستثمار )١(

 

 إقرار مجلس اإلدارة:: ثالثـــاً 
 ملعاي�� ا�حاسبة واملالئمة لظروف الشركة.  )١

ً
 أعدت القوائم املالية وفقا

نقر بأنھ ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مص�حة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املا�� أو ألي   )٢

 �خص ذي عالقة بأي م��م. 

 للمعلومات ال�ي نمت إ�� علمنا و�ناءً ٣
ً
ع�� تقر�ر مراقب ا�حسابات ونتائج ومعطيات السوق ا�حالية واملؤشرات املستقبلية   ) وفقا

 قر باآل�ي:ن

 أن �جالت ا�حسابات أعدت بالش�ل ال�حيح.  -أ

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

 أنھ ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.  -ت 
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 :: سـياسة تو��ـع األربـاحرابعــاً 
ع�ـــــــ� توصـــــــية مـــــــن مجلـــــــس إدارة الشـــــــركة ويعتمـــــــد �شـــــــ�ل أسا�ـــــــ�ي ع�ـــــــ� مقـــــــدار  إن قـــــــرار توزيـــــــع األر�ـــــــاح مـــــــن صـــــــالحية ا�جمعيـــــــة العامـــــــة بنـــــــاءً 

األر�ـــــــــــاح الصـــــــــــافية ا�حققـــــــــــة �ـــــــــــ� �ـــــــــــل عـــــــــــام وحجـــــــــــم اإلنفـــــــــــاق املتوقـــــــــــع ع�ـــــــــــ� املشـــــــــــاريع اإلســـــــــــتثمار�ة املســـــــــــتقبلية وع�ـــــــــــ� التـــــــــــدفقات النقديـــــــــــة 

 املتوقعة.

 للمادة (
ً
 ع�� الوجھ التا��:نو�ة توزيع األر�اح الصافية الس ) من النظام األسا��ي٤٨تتبع الشركة وفقا

التجنيب م�ى بلغ  ٪١٠يجنب ( -١ العادية وقف هذا  النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة  ) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي 

 ) من رأس املال املدفوع. ٪٣٠االحتياطي املذ�ور (

من صا�� االر�اح لت�و�ن احتياطي اتفا�� يخصص بما �عود بالنفع  ) ٪١٠دارة أن تجنب (ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإل   -٢

 ع�� الشركة. 

ثابتة قدر    -٣ أر�اح  توزيع  يكفل  أو  الشركة  مص�حة  يحقق  الذي  بالقدر  إحتياطيات أخرى، وذلك  ت�و�ن  تقرر  أن  العادية  العامة  ل�جمعية 

مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة  حر�ااأل اإلم�ان ع�� املساهم�ن. ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا��  

 ما ي�ون قائما من هذه املؤسسات.

  م�افأة من هذا النظام، واملادة السادسة والسبع�ن من نظام الشر�ات إذا �انت    والعشرون)  (الثانيةمع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة    -٤

) من صا�� األر�اح �عد خصم االحتياطيات  ٪١٠أعضاء مجلس اإلدارة �سبة معينة من أر�اح الشركة فال يجوز أن تز�د هذه النسبة عن (

املدفوع، ع�� أن ي�ون استحقاق    ) من رأس مال الشركة٪٥عن (  ال يقلال�ي تقررها ا�جمعية العامة للشركة، و�عد توزيع ر�ح ع�� املساهم�ن  

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو وأن
ً
 ألف ر�ال عن السنة املالية.  ٥٠٠ال تز�د عن مبلغ  هذه امل�افأة متناسبا

ضـــــــــوابط واملتطلبـــــــــات كمـــــــــا يجـــــــــوز للشـــــــــركة توزيـــــــــع أر�ـــــــــاح مرحليـــــــــة ع�ـــــــــ� مســـــــــاهم��ا �شـــــــــ�ل نصـــــــــف ســـــــــنوي او ر�ـــــــــع ســـــــــوي، �عـــــــــد اســـــــــتيفاء ال

 الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 

 . مليون ر�ال ١٢٫٥تبلغ   إجمالية للسهم و�قيمة هللة ٢٥م بواقع ٢٠٢٠ول من عام ال م توزيع أر�اح عن النصف ا٢٠٢٠/  ١٨/٠٨اقر مجلس اإلدارة �� إجتماعھ املنعقد بتار�خ     * 
 
 
 
 
 
 
 

 �سب األر�اح املق��ح  �سب األر�اح ال�ي تم توزيعها خالل السنة

 توزيعها �� ��اية السنة

 إجما�� األر�اح املوزعة

 تار�خ االستحقاق والتوزيع  م ٢٠٢٠  ول النصف األ عن   واملق��ح توزيعها 

 ٣٠/٠٨/٢٠٢٠تار�خ االستحقاق  ٪٢٫٥ النسبة

 ١٥/٠٩/٢٠٢٠تار�خ التوزيع 

- ٢٫٥٪ 

 ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ االجما�� 
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 :: المخاطرخامسـاً 
 من خالل إستثمارا��ا املتعددة ومن تلك ا�خاطر: 

ً
 من ا�خاطر وخصوصا

ً
 قد تواجھ الشركة عددا

الر�حية   هوامش و�نخفاض  العاملي من حيث الر�ود والذي يؤدي إ�� إنخفاض الطلب ع�� منتجات تلك اإلستثمارات التغ�� �� اإلقتصاد -

لقطاع الب��وكيماو�ات (شركة إبن رشد وشركة ينساب) وقطاع الزجاج (شركة العبي�ان للزجاج) إلرتباط أسعار منتجا��ا بالسوق العاملي 

 والعوامل اإلقتصادية األخرى.  وتأثرها بتقلبات أسعار النفط

 �ا والشر�ات التا�عة.��غ�� أسعار املواد ا�خام ومدخالت الطاقة بالنسبة لبعض الشر�ات الصناعية املستثمر  -

 الشر�ات املساهمة السعودية والصناديق املالية.   الشركة �� ع�� تقييم إستثمار  السوق املالية وال�ي تؤثر التقلبات �� -

 .لدى الشركة وشر�ا��ا التا�عة األعباء املالية للقروضالتذبذب �� أسعار الفائدة مما قد يز�د من  -

 العقاري مما قد يؤثر ع�� إيرادات شركة دو�تشھ ا�خليج للتمو�ل. التمو�ل الر�ود �� قطاع  -

 . ) شركة السالم لصناعة الط��ان وشركة التصنيع وخدمات الطاقة التشغيل للشر�ات ا�خدمية (   �� عقود التغ�� -

إدارة هذه الشر�اتوتدير الشركة   الزميلة من خالل املشاركة ��  داء األ باالشراف والرقابة ع��    مخاطرها االستثمار�ة �� الشر�ات 

 . ستثمار�ةإوتخفيض أي مخاطر  ستثمارات وعوائد املتطورةإوتطو�ر عمليا��ا التشغيلية مما ينعكس ع�� 

وال�ي من املمكن    ا�جهات ا�ختصة ألغراض السالمة العامةمن  فرض  قد تال�ي  و األو�ئة    ملواجهة   اإلجراءات اإلح��از�ة والتداب�� الوقائية -

   .ع�� س�� أعمال الشركة والشر�ات التا�عةأو غ�� مباشر �ش�ل مباشر  أن تؤثر

 

 المستقبلية:والخطط  التوقعات: سادساً 
 من �شاط الشركة �و��ا �� قطاع اإلستثمار

ً
وذلك �� قطاعات مختلفة    فرص إستثمار�ةعدة  ، تقوم الشركة بدراسة  والتمو�ل  إنطالقا

للشركة مما �عزز محفظ��ا اإلستثمار�ة  إستثمارات جديدة  قد تتمخض عن  و   ،�� الشركةوتطو�ر األعمال    من خالل إدارة اإلستثمار

األصول   تنويع  ز�ادة  ا�خاطر  و�التا��  النقدية وتقليل  التدفقات  ز�ادة  ع��  ال��ك��  مع  اإلستثمارات  ع��  العائد  من    و�عز�ز  سواًء 

� قوي و�ناء قدرات  كما أ��ا �س��دف تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء ما�  املستقبليةاستثمارات الشركة ا�حالية أو اإلستثمارات  

حث الشر�ات الزميلة دفع و الشركة ع��    �عمل  كما.  مت�املة و�يجاد طرق تمو�ل متنوعة مع العمل ع�� توزيعات أر�اح نقدية مستدامة

 إلدراج أسهمها �� السوق املا�� 
ً
   .الشركة املا�� ركز مملا لذلك من إ�ع�اس إيجا�ي ع�� حقوق املساهم�ن و ، م�ى �ان ذلك ممكنا
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 سابعًا: �تائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:
 م ٢٠١٦ م ٢٠١٧ م ٢٠١٨ * م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ (االف الر�االت) 

 ٢٠٬٤٥٠ ٣٩٬٤٧٠ ٤٤٬٥٦٧ ٤٤٬٤٥٦ ٣٦٬٨٥١ اإليرادات

 ٨٬٣٣٤ ٨٬٨٨٧ ٧٬٦٤١ ١٥٬٩١١ ١٠٬٧٨٠ ت�اليف اإليرادات 

 ١٢٬١١٦ ٣٠٬٥٨٣ ٣٦٬٩٢٦ ٢٨٬٥٤٥ ٢٦٬٠٧١ صا�� الر�ح 

            .قوائم ماليھ معّدلھ*    

 

 

 *قوائم مالية معدلھ.  
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صا�� الر�ح

 م ٢٠١٦ م ٢٠١٧ م ٢٠١٨ * م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ (االف الر�االت) 

 ١٣٬٨٦١ ١١٬٥٤٧ ١٤٬٥٥٩ ٣٢٬٨٧٦ ٢٥٬٠٩٦ األصول املتداولة 

 ٧٨٥٬٩٨٦ ٧٨٩٬٩٩٥ ٧٩١٬٧٧٠ ٧٧٨٬١٥١ ٨٢٢٬١٦١ االصول غ�� املتداولة

 ٧٩٩٬٨٤٧ ٨٠١٬٥٤٢ ٨٠٦٬٣٢٩ ٨١١٬٠٢٧ ٨٤٧٬٢٥٧ إجما�� األصول 

 ٣٬٣١٦ ٣٬٦٧٦ ١٨٬٣٨٢ ٢٬٤٤١ ٥٬٣٠١ ا�خصوم املتداولة

 ٤١٬٠٠٨ ٢٥٬٧٨٦ ١٬٠٤٥ ٩٬٧٥٩ ٢٬٢٠١ ا�خصوم غ�� املتداولة

 ٤٤٬٣٢٤ ٢٩٬٤٦٢ ١٩٬٤٢٧ ١٢٬٢٠٠ ٧٬٥٠٢ إجما�� ا�خصوم
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 إيضاح للفروق الجوه��ة في النتائج التشغيلية عن �تائج السنة السابقة (بآالف ال��االت):
 �سبة التغ�� %  )-التغ��ات + أو ( * م٢٠١٩عام  م ٢٠٢٠عام  البيـــان 

 ٪١٧٫١٥- ٧٬٦١٢- ٤٤٬٣٨٩ ٣٦٬٧٧٧ التشغيليةاإليرادات 

 ٪٢١٫٤١- ٢٬١٠٠- ٩٬٨٠٩ ٧٬٧٠٩ مصروفات األعمال الرئيسية

 ٪١٥٫٩٤- ٥٬٥١٢- ٣٤٬٥٨١ ٢٩٬٠٦٨ إجما�� الر�ح من التشغيل 

 ٪ ٣١١٫٣١ ٢٬٢٩٩ ٧٣٨ ٣٬٠٣٧ يخصم الز�اة

 ٪٨٫٦٧- ٢٬٤٧٤- ٢٨٬٥٤٥ ٢٦٬٠٧١ صا�� الر�ح 

 *قوائم مالية معدلھ.       

 : من أهم أسباب اإلنحرافات والتغ��ات الهامة وا�جوهر�ة للنتائج الواردة �� ا�جدول أعاله

�رتفاع اإليرادات  و   م٢٠٢٠اإليرادات من الشر�ات الزميلة للعام املا��    ، إرتفاعم٢٠٢٠توزيعات االر�اح املكتسبة لعام    إنخفاض -

 . االخرى 

 م. ٢٠١٩م مقارنة مع العام ٢٠٢٠الز�اة الشرعية املقدرة ع�� حسابات الشركة للعام  ارتفاع -

 . خرى أل ستشار�ة واملصار�ف اإل �عاب األوامصار�ف املوظف�ن   إنخفاضاملصار�ف العمومية واإلدار�ة وذلك �سبب  �� إنخفاض -

 م. ٢٠١٩م مقارنة �عام ٢٠٢٠لعام   ت�اليف التمو�ل انخفاض -
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 :الزميلةأسماء الشركات 
 شركة دويتشه الخلي� للتمو�ل: 

مالها    العقاري ومقرها الرئي��ي مدينة الر�اض يبلغ رأس  التمو�ل  ) �عمل �� مجالخليج للتمو�ل (شركة مساهمة مقفلةشركة دو�تشھ ا�

، و تبلغ حصة  ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠مليون ر�ال وعدد أسهمها    ٥٧٥
ً
مال الشركة �عدد أسهم يبلغ    من رأس  ٪٣١٬٦٢املتطورة    الشركة   سهما

 بأن ت�لفة حصة املتطورة بلغت  ١٨٬١٨١٬٨١٨
ً
، علما

ً
ر�االت قيمة إسمية و   ١٠ر�ال (  ١١مليون ر�ال حيث تم تقييم السهم بـ   ٢٠٠سهما

الشركة،  أ�شطة  داخل  أن ت�خ  بأن   ر�ال واحد عالوة إصدار) ع��  ا�  وتجدر اإلشارة  دو�تشھ  ��  شركة  �شاطها  بدأت  للتمو�ل  خليج 

م و�س��دف تقديم خدمات الرهن العقاري لألفراد و إعادة بيع �عض املشتقات للبنوك، و�وجد فرعها الرئي��ي �� الر�اض وفرع�ن  ٢٠١٠

النصف ��  تا�ع�ن �� املنطقة الشرقية واملنطقة الغر�ية، وحصلت الشركة ع�� ال��خيص ال��ائي من مؤسسة النقد العر�ي السعودي  

  م��ا   بلغ نصيب الشركة املتطورةمليون ر�ال حيث      ٥٩٫٥  م بمبلغ  ٢٠٢٠م , وقد حققت الشركة أر�اح صافيھ لعام ٢٠١٤األول من عام  

 . مليون ر�ال ١٨٫٨٢ مبلغ

 

 
 

 

 : المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة

 �سلسل 
اسم ا�جهة  

 ض  و املانحة للقر 

مبلغ أصل 

 ض و القر 
 ضو مدة القر 

املبالغ املدفوعة  

 للقر 
ً
ض و سدادا

 خالل السنة

املبلغ املتبقي من 

 ض و القر 

املديونية اإلجمالية  

للشركة وشر�ا��ا 

 التا�عة

 ١٫٤٥٧٫١٠٩٫٨٤٩ ١٫٤٥٧٫١٠٩٫٨٤٩ - سنوات  ٣ح�ى  ١٫٤٥٧٫١٠٩٫٨٤٩ بنوك سعودية  )١(
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 شـركة الع�يكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة):
بإنتاج الزجاج  العبي�ان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) �� مدينة يشركة  مصنع  يقع مقر   نبع الصناعية و�تمثل �شاطها األسا��ي 

، ولدى الشركة منتجات آخرى زجاج  طن باليوم و�عت�� من أك�� مصا�ع الزجاج املسطح �� الشرق األوسط  ٨٠٠املسطح بقدرة إنتاجية  

الشركة    �وجد لدىو   .٪٤٠مليون سهم تبلغ حصة املتطورة    ٢٤ون ر�ال وعدد أسهمها  ملي  ٢٤٠مالها    هذا و�بلغ رأسا�حماية واملرايا،  

وتأ�ي هذه املشاريع �أحد جهود الشر�اء �� شركة العبي�ان للزجاج لتحو�ل   إلضافة منتجات جديدة ،  شركة تا�عة تنتج الزجاج املعزول 

تنويع  يحقق  مما  املسطح  الزجاج  ملصنع  مكملة  لت�ون  املضافة  القيمة  ذات  الزجاجية  للصناعات  مجمع  إ��  ينبع   �� الشركة  مقر 

أر�اح صافيھ لعام    . ةاملنتجات ورفع هوامش الر�حي حيث بلغ نصيب الشركة  مليون ر�ال    ١٧٬٣  بمبلغم  ٢٠٢٠وقد حققت الشركة 

 . مليون ر�ال ٦٫٩٢املتطورة م��ا مبلغ 

 

 

 

 
 

 

 : المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة 

 �سلسل 
اسم ا�جهة املانحة  

 للقرض 
 مبلغ أصل القرض 

مدة 

 القرض 

 
ً
املبالغ املدفوعة سدادا

 للقرض خالل السنة

املبلغ املتبقي 

 من القرض 

اإلجمالية املديونية 

 للشركة وشر�ا��ا التا�عة 

 ٢٣١٬٠٠٥٬٠٠٠ ٢٣١٬٠٠٥٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ سنة  ١١ ٣٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠ صندوق التنمية الصنا��  )١( 
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 : ثامنًا: الئحــة حوكمة الشركات
ومتا�عة خطط وضوابط �عزز من عملية الشفافية واإلفصاح للتوافق  تحرص الشركة املتطورة ممثلة بمجلس إدار��ا و�دار��ا التنفيذية ع�� وضع  

  الئحة   مع أح�ام   ها قامت الشركة بتقييم مدى توافق  حيث وغ��ها من املعاي��،    واإلستثمار  مع أنظمة ولوائح هيئة السوق املالية ووزارة التجارة

 بان الئحة حوكمة الشركةحوكمة الشر�ات
ً
تتفق مع جميع متطلبات الئحة حوكمة  م  ٢٠١٨/  ١٤/٥العامة للشركة ��  ال�ي اعتمد��ا ا�جمعية    . علما

هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة صالحية التطبيق االلزامي للمواد االس��شادية م�ى ما    خولتالصادرة من هيئة السوق املالية، وقد    الشر�ات

  الزمت ��ا ا�جهات ذات العالقة.

 وفيما ي�� مقارنة متطلبات الالئحة مع ما لم يتم تطبيقھ ح�ى اآلن وأسباب عدم تطبيقھ :  

 األسباب والتفاصيل  لم يطبق الفقرة/نص الفقرة  رقم املادة 

   املادة السبعون:

 �شكيل �جنة إدارة ا�خاطر 
  �شكيل �جنة إدارة ا�خاطر (إس��شادي) 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

املادة ا�حادية والسبعون:  

 إختصاصات �جنة ا�خاطر 
  �جنة ا�خاطر (إس��شادي)  اختصاصات

يتم اإلل��ام املادة مازالت إس��شادية وسوف 

 ��ا حال إعتمادها

املادة الثانية والسبعون:  

 ا�خاطر  إجتماعات �جنة إدارة 
  اجتماعات �جنة ا�خاطر (إس��شادي) 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

املادة ا�خامسة والثمانون: 

 تحف�� العامل�ن 

٢-  �� 
ً
 من األر�اح ال�ي تحققها و�رامج  برامج منح العامل�ن أسهما

ً
الشركة أو نصيبا

  التقاعد. وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق ع�� تلك ال��امج 
املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها
 إ�شاء مؤسسات إجتماعية للعامل�ن �� الشركة -٣

املادة السا�عة والثمانون:  

 اإلجتماعية املسؤولية 

ســـــــــــــيــاســــــــــــــة تكفــل إقـامـة   -بنــاًء ع�� إق��اح من مجلس اإلدارة   –تضـــــــــــــع ا�جمعيــة العــامـة  

التوازن ب�ن أهدافها واألهداف ال�ي يصـبو ا�جتمع إ�� تحقيقها : �غرض تطو�ر األوضـاع 

 اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.
 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 إعتمادها��ا حال 

املادة الثامنة والثمانون: 

 مبادرات العمل اإلجتما��  

وضع مؤشرات قياس تر�ط أداء الشركة بما تقدمھ من مبادرات �� العمل   -١

 اإلجتما��، ومقارنة ذلك بالشر�ات اآلخرى ذات النشاط املشابھ. 
 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

اإلفصاح عن أهداف املسؤولية اإلجتماعية ال�ي تتبناها الشركة للعامل�ن ف��ا   -٢

 وتوعي��م وتثقيفهم ��ا. 
 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية �� التقار�ر الدور�ة ذات الصلة  -٣

 بأ�شطة الشركة.
 

املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

  وضع برامج توعية للمجتمع للتعر�ف باملسؤولية االجتماعية للشركة.  -٤
املادة مازالت إس��شادية وسوف يتم اإلل��ام 

 ��ا حال إعتمادها

املاد ة ا�خامسة والتسعون:  

 �شكيل �جنة حوكة الشر�ات

مجلس اإلدارة �جنة مختصة بحوكمة الشر�ات،فعليھ أن يفوض إل��ا  �� حال �شكيل 

االختصاصات املقررة بموجب املادة الرا�عة والتسع�ن من هذه الالئحة ، وع�� هذه 

ال�جنة متا�عة  أي موضوعات �شأن تطبيقات ا�حوكمة ، وتزو�د مجلس اإلدارة ،  

 ع�� األقل ، بالتقار�ر والتوصيات ال�ي تتوصل إ
ً
 ليھ.سنو�ا

 

ال يوجد �جنة حوكمة الشر�ات لدى 

الشركة، املادة مازالت إس��شادية وسوف 

 يتم اإلل��ام ��ا حال إعتمادها. 
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 :مجلس اإلدارةتاسعًا: 
   :. تكو�ن وتصنيف مجلس اإلدارة١

 ) أعضاء و�ب�ن ا�جدول التا�� تصنيف أعضاء ا�جلس األساسية : ٧يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات املتطورة من سبعة (

 اسم العضو  م
 تصنيف العضو�ة

 مستقل غ�� تنفيذي  تنفيذي 

    يز�د خالد الش��ي  ١

    محسن حسن الفهادي  ٢

    سعد عماش الشمري  ٣

    ناصر الهواوي سلمان  ٤

    تر�ي محمد الب��  ٥

    خالد محمد املعمر  ٦

    بدر خالد الش��ي  ٧
 م ١٦/٠٩/٢٠٢٣م إ�� ١٧/٠٩/٢٠٢٠انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة ا�جديدة 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرا�هم:  وظائف. ٢
 ا�خ��ات املؤهالت الوظيفة السابقة  الوظيفة ا�حالية  االسم  م

١ 
*يز�د خالد الش��ي 

 ** 

 دارة رئيس مجلس اإل 
 ب�الور�وس إدارة مالية رجل أعمال رجل أعمال

إستثمار�ة متعددة  مجاالت   �� عقار�ة    خ��ة  خدمية  صناعية 

 و���وكيماو�ة 

٢ 
 **  محسن حسن الفهادي

 دارة نائب رئيس مجلس اإل 

 مدير عام املوارد البشر�ة 

 مركز برنامج التحول الوط�ي 

 مدير عام املوارد البشر�ة 

املركز الوط�ي لقياس أداء 

 األجهزة العامة(أداء) 

 املاجست�� �� اإلدارة 
�شركة إيالي لي�� و�مستشفى ا�جز�رة مدير عام املوارد البشر�ة  

 الط�ي. رئيس قسم التوظيف بمجموعة الفيصلية القابضة. 

٣ 
 سعد عماش الشمري 

 دارة عضو مجلس اإل 
 رجل أعمال

 العضو املنتدب 

 يان لالستثمار أشركة  

املاجست�� �� طرق التحكم  

 املتقدمة بالعمليات 

ا�حافظ  و�دارة  الفرص  تقييم  املشاريع،  و�دارة  تقنيات  تطو�ر 

 اإلستثمار�ة تنويع األ�شطة واألصول واالستحواذات 

٤ 
*سلمان ناصر الهواوي 

 ** 

 دارة عضو مجلس اإل 

الرئيس التنفيذي ملكتب 

براعة لالستشارات املالية  

 تحت التأسيس 

��  مدير عالقات املستثمر�ن

 شركة املرا�� 
 الب�الور�وس �� ا�حاسبة 

حاصل ع�� درجة من جامعة امللك سعود عمل �� مجاالت متعددة 

خ��ات   والعقار�ة،  وا�خدمية  والصناعية  االستثمار�ة  املالية 

املالية  والتقار�ر  واملوازنات  واإلستثمار  املا��  التحليل   �� متنوعة 

 ط اإلس��اتي�� وحوكمة الشر�ات واإلستشارات املالية والتخطي

٥ 
 تر�ي محمد الب�� 

 دارة عضو مجلس اإل 

 الرئيس التنفيذي 

 شركة إيجارة للتمو�ل 

 مدير إدارة البيع  -نائب رئيس 

 بنك الر�اض

الب�الور�وس �� ا�حاسب  

 آ�� ونظم معلومات 
 خ��ة  �� مجال اإلدارة وتقينة املعلومات  

٦ 
* خالد محمد املعمر

* ** 

 مجلس اإلدارة  عضو

 الرئيس التنفيذي 

 أنظمة حلول الطاقة 

 نائب الرئيس 

 شركة الشراع القابضة 
 الب�الور�وس �� املالية 

تنفيذي ورئيس  الطاقة  مؤسس  حلول  الشراع ألنظمة  وشركة   ،

 القابضة ومجموعة سامبا املالية 

٧ 
 ** بدر خالد الش��ي 

 دارة عضو مجلس اإل 
 حاصل ع�� درجة الب�الور�وس من جامعة دار العلوم   أعمالب�الور�وس إدارة  رجل أعمال رجل أعمال

 

 دارة):(عضو من خا�ج مجلس اإلوظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرا�هم . ٣
 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفية ا�حالية  الوظيفة االسم  

١ 
  محمد فرحان النادر

 املراجعةعضو �جنة 

 ا�حاسبون املتحدون 

 شر�ك اداري 

 وقف سليمان الراج�� القابضة

 املدير املا�� 

 ماجست��

 مالية  -إدارة اعمال 

عمل لدى شركة ديلو�ت و شركة املتحدة ا�حاسبون  

 كشر�ك تنفيذي. 

 

 

 *�جنة اإلستثمار            ** �جنة ال��شيحات وامل�افآت             *** �جنة املراجعة 
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 : . اإلدارة التنفيذية٤
 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفية ا�حالية  الوظيفة االسم  

 الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي  سعيد عبدهللا املعيذر  ١
ماجست��  

 هندسة

ع��   املاجست��  حاصل  وشهادة بشهادة  بكندا،  دلهاو��ي  جامعة  من  الهندسة 

امللك   جامعة  من  شر�اتوعمل    سعود،الب�الوريس  أراس�و،    ��  كشركة  متعددة 

باإلضافة لعملھ ا�حا�� بالشركة السعودية  شركة سابك. �ي ايھ اي سسيتمز،شركة 

 للصناعات املتطورة 

 املدير املا��  املا�� املدير   مهند مصطفى األشقر  ٢
ب�الور�وس علوم 

 مالية ومصرفية 

حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� العلوم املالية واملصرفية من جامعة ال��موك، عمل  

باإلضافة ا�� عملھ ا�حا��   �� عدة شر�ات �� مجاالت مختلفة صناعية و�ستثمار�ة.

 بالشركة السعودية للصناعات املتطورة 

 شهادة الدكتوراه  مستشار ما��  مدير إدارة اإلستثمار  * عبدهللا القاسم فيصل  ٣
اإل   �� الدكتوراه  درجة  ع��  �� حاصل  عمل  ال��يطانية،  و�لز  جامعة  من  املالية  دارة 

 واملصر�� مجاالت متعددة اإلستشارات املالية وخ��ة �� التحليل املا�� واإلستثماري 

 م.٣١/٣/٢٠٢٠ بتار�خ*استقال 

. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها  ٥
 : الحالية والسابقة 

 اسم العضو 

أسماء الشر�ات ال�ي ي�ون عضو  

 �� مجالس إدار��ا  
ً
مجلس اإلدارة عضوا

 ا�حالية أو من مدير��ا

داخل  

املم�لة/ 

 خارج اململكة

الكيان القانو�ي  

(مساهمة 

مدرجة/مساهمة 

غ�� مدرجة / ذات 

مسؤولية 

 محدودة/....)

أسماء الشر�ات ال�ي  

ي�ون عضو مجلس  

 �� مجالس 
ً
اإلدارة عضوا

إدار��ا السابقة أو من 

 مدير��ا

داخل اململكة /  

 خارج اململكة

الكيان القانو�ي ( مساهمة 

مدرجة / مساهمة غ�� 

مدرجة / ذات مسؤولية  

 دة /..)محدو 

 الشمري  عماشسعد 

    مساهمة مدرجة داخل اململكة  شركة الشرق األوسط لل�ابالت املتخصصة 

 - - - مساهمة مدرجة داخل اململكة  لإلستثمار  أيانشركة 

 - - - مساهمة مدرجة داخل اململكة  شركة اسمنت ا�جوف 

 - - - مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة روا��ي البناء 

 مساهمة مدرجة داخل اململكة  الشركة العقار�ة السعودية  مساهمة مدرجة داخل اململكة  شركة مالذ للتام�ن التعاو�ي السعودية  سلمان ناصر الهواوي 

 تر�ي محمد الب�� 

    مقفلة مساهمة  داخل اململكة  إيجارة للتمو�ل 

الشركة السعودية لت�جيل عقود االيجار 

   �جل-التمو���
 مقفلة مساهمة  اململكة داخل  

   

    مساهمة مقفلة  داخل اململكة  أديم املالية 

شركة املصا�ع العر�ية للمأ�والت وااللبان 

 (فادي�و) 
 مساهمة مقفلة  داخل اململكة 

   

 

  :بهامشـاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر .٦
 الوصف إسـم الشركة  اإلســم 

 عضو مجلس اإلدارة  شركة دو�تشھ ا�خليج للتمو�ل (مقفلة) يز�د خالد الش��ي 

 دارة عضو مجلس اإل  شركة السالم لصناعة الط��ان  محسن حسن الفهادي 

 الشمري سعد عماش 
 عضو مجلس اإلدارة  شركة دو�تشھ ا�خليج للتمو�ل (مقفلة)

 دارة عضو مجلس اإل  شركة العبي�ان للزجاج

 عضو �جنة املراجعة شركة التصنيع وخدمات الطاقة  سلمان ناصر الهواوي 

 دارة عضو مجلس اإل  شركة العبي�ان للزجاج تر�ي محمد الب�� 

 عضو مجلس اإلدارة  لصناعة الط��ان شركة السالم  بدر خالد الش��ي 

 عضو مجلس اإلدارة  شركة العبي�ان أي �� ��ي سعيد عبدهللا املعيذر 
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 م كما يلي:٢٠٢٠إجتماعات المجلس خالل العام .٧

 االسـم 
 تار�خ إجتماعات مجلس اإلدارة

 ا�جموع
١٨/٠٨/٢٠٢٠ ٢١/٠٤/٢٠٢٠ ١٠/٠٣/٢٠٢٠ ٣٠/٠١/٢٠٢٠  

     محمـد عو�ض ا�جعيد  ١

 

٤ 

 ٤     يز�ـد خالـــد الشــ��ي  ٢

 ٤     ســعد صا�ح األزوري  ٣

 ٤     عبد هللا صغ�� ا�حسي�ي  ٤

 ٤     سلمان ناصر الهواوي  ٥

 ٤     بدر خالد الش��ي  ٦

 ٣  ×   بــدر محمـــد العيســـى ٧
 

  * م٢٩/١٢/٢٠٢٠ م١٧/٠٩/٢٠٢٠ م١٦/٠٩/٢٠٢٣ – ١٧/٠٩/٢٠٢٠دورة مجلس اإلدارة ا�جديدة 

   يز�د خالد الش��ي  ١

 

١ 

 ١   محسن حسن الفهادي  ٢

 ١   سعد عماش الشمري  ٣

 ١   سلمان ناصر الهواوي  ٤

 ١   تر�ي محمد الب��  ٥

 ١   خالد محمد املعمر  ٦

 ١   الش��ي بدر خالد  ٧
 

 عدم حضور   ×  ا�حضور و�الة  -  ا�حضور أصالة 

 �عد موافقة جميع أعضاء ا�جلس.  م٠٤/٠١/٢٠٢١تار�خ إ��  تأجيل اإلجتماع تم*
 

 بتحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة، و�ق��اح طرق معا�جة ذلك بما يتفق مع مص�حة  
ً
تقوم �جنة ال��شيحات وامل�افآت سنو�ا

 ملتطلبات املادة .قار�ر املتا�عة الدور�ةمن خالل تال�جان املنبثقة ومتا�عة أعمال  كما يقوم ا�جلس بتقييم  ،الشركة
ً
الئحة  ) من ٤١( وتطبيقا

 دارة وأعضائھ و�جانھ واإلدارة التنفيذية.العام سياسات و�جراءات تقييم األداء �جلس اإل   دارة خاللحوكمة الشركة فقد اعتمد مجلس اإل 
 

 

 دارة التنفيذية: دارة واإلمكافآت أعضاء مجلس اإل. ٨
أعضاء   بم�افآت  للمجلس  بالتوصية  وال��شيحات  امل�افآت  �جنة  و تختص  وكبار  أ�عاب  ا�جلس  اإلدارة  مجلس  عن  املنبثقة  ال�جان  أعضاء 

 للسياسة املعتمدةذيالتنف
ً
وتو�ح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي إنحراف جوهري   ي�ن بالشركة، وفقا

 وذلك ع�� النحو التا��:  عن هذه السياسة 

 وأهدافها.  إ��جامها مع إس��اتيجية الشركة •

 أن ت�ون امل�افآت واأل�عاب مبنية ع�� توصية �جنة ال��شيحات وامل�افآت.  •

دارة التنفيذية ع�� أن تقدم امل�افآت أو األ�عاب نظ�� جهدهم �� مهام ال�جان املو�لة وكذلك ��دف حث وتحف�� أعضاء مجلس اإلدارة واإل  •

 ل. إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها ع�� املدى املتوسط والطو�

بناءً  • امل�افآت  تحدد  واملهارات،    أن  العملية،  العلمية، وا�خ��ات  واملؤهالت  �شاغلها،  املنوطة  واملسؤوليات  واملهام  الوظيفة،  مستوى  ع�� 

 ومستوى األداء.

 . وطبيعة ودرجة ا�خاطر لدى الشركةإ��جامها مع حجم  •

 الكفاءات املهنية وا�حافظة عل��ا وتحف��ها.  أن �س��دف إستقطاب •
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 : دارةلجان مجلس اإل. ٩
 :لجنة اإلستثمار -أ

 : تطورة من السادة التالية أسماؤهمللشركة السعودية للصناعات امل �جنة اإلستثمار  تت�ون 

 �جنة اإلستثمار رئيس       خالد بن محمد املعمر  األستاذ /  

 �جنة اإلستثمار عضو    الش��ي يز�د بن خالد  /   األستاذ 

   عضو �جنة اإلستثمار   سلمان بن ناصر الهواوي األستاذ /          

 .م١٧/٠٩/٢٠٢٠تم �عي�ن أعضاء �جنة اإلستثمار من قبل مجلس اإلدارة بتار�خ 

 :لجنة اإلستثمارصالحيات ومهام من 
�تخاذ أي إجراء أو تو�� أية صالحيات ومسؤوليات قد ت�لف ��ا من  محددة و   من مهام تنفيذ ما يفوضها  باإلستثمار    �جنة   دارة خول مجلس اإل  

 للمجلس �شأن:  صي��اخر �و��ا الذراع اإلستثماري الف�ي �جلس اإلدارة، كما ترفع تو آل وقت 

 .  و�عديلها عند الضرورةع�� تنفيذها  صياغة اإلس��اتيجية اإلستثمار�ة العامة للشركة واإلشراف  )١

 .  اإلستثمار�ة عند الضرورة لشركةاية  للشركة بما يتوافق مع إس��اتيج  ي�عديل النظام األسا��  )٢

 .  ستثماري للشركةإل مصادر التمو�ل ا )٣

 .  الفرص اإلستثمار�ة ا�جديدة سواًء �انت منشأت قائمة أو تأسيس منشأت جديدة )٤

 .  �� اإلستثمارات القائمةرفع أو خفض ا�حصص و�سب التملك  )٥

 .  جدوى التخارج أو اإلحتفاظ �� اإلستثمارات القائمة )٦

 .  شطب أو ت�و�ن مخصصات اإلستثمار )٧

 .  ولية واالوراق املاليةاإلستثمار �� الطروحات اال  )٨

 .  ما يحال إل��ا من مجلس اإلدارة لغرض الدراسة التقييم والتحليل )٩

 .  اإلشراف ع�� األعمال اإلستشار�ة ذات العالقة بأعمال ال�جنة ومهما��ا )١٠
 

 : م٢٠٢٠لعام  لجنة اإلستثمارجدول اجتماعات 

 طبيعة العضو�ة االسم 

 ) إجتماعات ٣عدد اإلجتماعات (

 االجتماع االول 

 م١٥/٠٧/٢٠٢٠

 االجتماع الثا�ي 

 م١٨/١٠/٢٠٢٠

 االجتماع الثالث

 م٠٧/١٢/٢٠٢٠

    رئيس ال�جنة  محمد املعمر خالد  ١

    عضو  سلمان ناصر الهواوي  ٢

    عضو  يز�د خالد الش��ي  ٣

 م١٦/٠٩/٢٠٢٠ بتار�خان��اء عضو�ة ال�جنة   رئيس ال�جنة بدر محمد العي��ى  ٤
 - عضو  فهد خالد السعود   ٥
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   لجنـة المراجعـة: -ب
 السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم: تت�ون �جنة املراجعة للشركة  

 رئيس �جنة املراجعة      خالد بن محمد املعمر /األستاذ   

 عضو �جنة املراجعة     تر�ي بن محمد الب��  األستاذ / 

 عضو �جنة املراجعة     محمد بن فرحان النادر االستاذ /  

 .م٢٨/١٠/٢٠٢٠ا�جمعية العامة العادية بتار�خ نتخاب أعضاء �جنة املراجعة من قبل اتم 
 

الرقابة الداخلية  نظام  رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية    جراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إ�� إنتائج املراجعة السنو�ة لفعالية  

 �� الشركة: 

 �� نظام الضبط الداخ��، باإلضافة إ�� عدم وجود أي قصور   بناءً 
ً
 جوهر�ا

ً
  ع�� تقر�ر املراجع الداخ�� لم تظهر عمليات املراجعة الداخلية ضعفا

 �� نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات واإلجراءات �� الشركة مالئمة. 

يتم ترشيحھ و�عيينھ من قبل �جنة  الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة    املراجعةعلما بأن الشركة �عتمد ع�� تنفيذ  

 املراجعة. 

 من مهام لجنة المراجعة:
  نظام وتطو�ره بما يحقق أغراض التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات �جلس اإلدارة من شأ��ا تفعيل ال

 الشركة و�ح�ي مصا�ح املساهم�ن.

جنة أهمية  يحق ل�جنة و�دون أية قيود اإلطالع ع�� �افة املعلومات والبيانات والتقار�ر وال�جالت واملراسالت أو غ�� ذلك من األمور ال�ي ترى ال� 

ل ل�جنة القيام بمهامها، كما يحق ل�جنة تقو�م فاعلية تقدير الشركة للمخاطر  اإلطالع عل��ا، وع�� مجلس اإلدارة إتخاذ �افة اإلجراءات ال�ي تكف 

 املهمة ال�ي قد تتعرض لها وا�خطوات ال�ي إتخذ��ا إدارة الشركة ملراقبة ومواجهة هذه ا�خاطر، وتقديم اإلق��احات �جلس اإلدارة. 
 

 

 :م٢٠٢٠أعضاء لجنة المراجعة لعام  جدول حضور إجتماعات

 طبيعة العضو�ة االسم 

 ) إجتماعات ٤عدد اإلجتماعات (

 االجتماع االول 

 م ٠٨/٠٣/٢٠٢٠

 االجتماع الثا�ي 

 م١١/٠٥/٢٠٢٠

 االجتماع الثالث

١٨/٠٨/٢٠٢٠ 

 االجتماع الرا�ع

٠٤/١١/٢٠٢٠ 

    رئيس ال�جنة عبدهللا صغ�� ا�حسي�ي  ١

    عضو  سعد صا�ح االزوري  ٢ عضو�ةالان��اء 

    عضو  عماد عبدامللك ال�حاف ٣

     رئيس ال�جنة خالد محمـد املعمـــر ٤

     عضو  تر�ي محمــد الب��  ٥

     عضو  محمــد فرحان النادر ٦
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   لجنـة الترشيحات والمكافآت:  -ج 
 تت�ون �جنة ال��شيحات وامل�افآت للشركة السعودية للصناعات املتطورة من السادة التالية أسماؤهم: 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت رئيس   محسن بن حسن الفهادي /  األستاذ 

 عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت                       بدر بن خالد الش��ي  / ألستاذا 

 عضو �جنة ال��شيحات وامل�افآت   سعد بن عماش الشمري   / املهندس  

 .م١٧/٠٩/٢٠٢٠ت من قبل مجلس اإلدارة بتار�خ آم �عي�ن أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افت

 

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت: من 
املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة و�عداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة    املراجعة السنو�ة لإلحتياجات -

 مجلس اإلدارة، بما �� ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصھ العضو ألعمال ا�جلس. 

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها.  -

 انب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة و�ق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة.تحديد جو  -

التأكد �ش�ل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقل�ن وعدم وجود �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة   -

 أخرى. 

 للسياسات وامل -
ً
عاي�� املعتمدة مع مراعاة عدم تر�ح أي �خص سبق إدانتھ بجر�مة  التوصية �جلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة ا�جلس وفقا

 مخلة بالشرف واألمانة. 

 وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن متضمنة معاي�� ترتبط باألداء. -

 

 : م٢٠٢٠أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام   جدول حضور إجتماعات

 طبيعة العضو�ة االسم  م

 ) إجتماع ١عدد اإلجتماعات (

 االجتماع االول 

 م٢٧/٠٢/٢٠٢٠

 الثا�ي االجتماع 

 * م٢٩/١٢/٢٠٢٠

   رئيس ال�جنة سلمان ناصر الهواوي  ١

   عضو  محمد عو�ض ا�جعيد  ٢

   عضو  يز�د خالد الش��ي  ٣

 �عد موافقة جميع أعضاء ا�جلس.  م٠٤/٠١/٢٠٢١تم تأجيل اإلجتماع إ�� تار�خ  *

 

 

 

 

 



۱۹ 
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 : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. ١٠
 األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر: -١

 

 �سبة التغ��  صا�� التغ��  االسهم ��اية العام  األسهم بداية العام  الوصف اإلســم  م

 - - ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ دارة رئيس مجلس اإل  يز�د خالد الش��ي  /األستاذ ١

 - - ١٬٠٤٩ ١٬٠٤٩ دارة نائب رئيس مجلس اإل  األستاذ/ محسن حسن الفهادي  ٢

 - - - - عضو   املهندس/ سعد عماش الشمري  ٣

 - - ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ عضو  األستاذ / سلمان ناصر الهواوي  ٤

 - - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ عضو  األستاذ/ تر�ي محمد الب��  ٥

 - - ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ عضو  األستاذ/ خالد محمد املعمر  ٦

 - - ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ عضو  األستاذ/ بدر خالد الش��ي  ٧

 - - - - الرئيس التنفيذي   سعيد عبدهللا املعيذر  /املهندس ٨

 - - - - املدير املا��  مهند مصطفى األشـقر /األستاذ  ٩
 

 

   :ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة -٢
 �سبة التغ��  صا�� التغ��  االسهم ��اية العام  األسهم بداية العام  الوصف اإلســم  م

 ٪١٦٬٨٦ ٢٬٢٩٣٬٠٠٠ ١١٫٣٠٧٫٠٠٠ ١٣٫٦٠٠٫٠٠٠ دارة اإل مجلس  ي والد عضو  ستاذ خالد صا�ح الش��ي أل ا ١
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 �يان مدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -٣
 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 اسم العضو

 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة 

م�افآت 

��اية 

 ا�خدمة 

ا�جموع  

 الك��

بدل 

 املصروفات 
مبلغ 

 مع�ن* 

بدل حضور 

جلسات 

 ا�جلس

مجموع بدل  

حضور جلسات 

 ال�جان

مزايا 

 عينية 

بيان ما قبضھ أعضاء 

ا�جلس بوصفهم عامل�ن 

أو إدار��ن أو ما قبضوه 

نظ�� أعمال فنية أو إدار�ة 

 أو إستشارات

م�افأة رئيس 

ا�جلس أو العضو  

املنتدب أو أم�ن  

السر إن �ان من 

 االعضاء 

 ا�جموع 
�سبة من 

 األر�اح

افآت م� 

 دور�ة 

خطط 

تحف��ية  

قص��ة 

 األجل

خطط 

تحف��ية  

طو�لة 

 األجل

 اآلسهم

املمنوحة 

(يتم 

إدخال 

 القيمة)

 ا�جموع 

: األعضاء املستقل�ن 
ً
 أوال

  ٣٬٠٠٠        ٣٬٠٠٠     ٣٬٠٠٠  محسن حسن الفهادي 

  ٢٣٬٠٠٠        ٬٠٠٠٢٣    ٬٠٠٠٨ ١٥٬٠٠٠  سلمان ناصر الهواوي 

  ٩٬٠٠٠        ٩٬٠٠٠    ٦٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠  خالد محمد املعمر 

 العضو املستقل للدورة السابقة

  ١١٬٠٠٠        ١١٬٠٠٠    ٢٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠  بدر محمد العي�ىى 

  ١٨٬٠٠٠        ١٨٬٠٠٠    ٦٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠  سعد صا�ح األزوري 

  ٦٤٬٠٠٠        ٦٤٬٠٠٠    ٢٢٬٠٠٠ ٤٢٬٠٠٠  ا�جموع 

: األ 
ً
 تنفيذي�نلعضاء غ�� اثانيا

  ٢٣٬٠٠٠        ٢٣٬٠٠٠    ٨٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠  يز�د خالد الش��ي 
  ١٥٬٠٠٠        ١٥٬٠٠٠     ١٥٬٠٠٠  بدر خالد الش��ي 
  ٥٬٠٠٠        ٥٬٠٠٠    ٢٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠  تر�ي محمد الب�� 

  ٣٬٠٠٠        ٣٬٠٠٠     ٣٬٠٠٠  سعد عماش الشمري 
 األعضاء غ�� التنفيذي�ن للدورة السابقة 

  ١٤٬٠٠٠        ١٤٬٠٠٠    ٢٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠  محمد عو�ض ا�جعيد 
  ١٨٬٠٠٠        ١٨٬٠٠٠    ٦٬٠٠٠ ١٢٬٠٠٠  صغ�� ا�حسي�ي  عبد هللا

  ٧٨٬٠٠٠        ٧٨٬٠٠٠    ١٨٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠  ا�جموع 
 

م�افآت كبار 

 التنفيذي�ن 

 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة 
��اية  م�افأة

 ا�خدمة 

  م�افأةمجموع 

التنفيذي�ن عن  

 ان وجدت ا�جلس 

 الك��  موعا�ج

 بدالت  رواتب
مزايا 

 عينية
 أر�اح  م�افآت دور�ة ا�جموع

تحف��ية خطط 

 قص��ة األجل

خطط تحف��ية 

 طو�ل األجل 

االسهم املمنوحة (يتم 

 إدخال القيمية) 
    ا�جموع

 ٢٫٤٩٦٬٥٨٢   ٥٠٦٬٤٢٣ - - - - ٥٠٦٬٤٢٣ ١٫٩٩٠٫١٥٩  ٥١٩٬٦٧٥ ١٬٤٧٠٬٤٨٤ كبار التنفيذي�ن
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 ا�جموع  بدل حضور جلسات األ�عاب الثابتة ( عدا بدل حضور ا�جلسات)  ا�عاب اعضاء ال�جان 

 للدورة السابقة أعضاء �جنة املراجعة

 ١١٢٬٢٥٠ ٦٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ هللا صغ�� ا�حسي�ي*  عبد

 ١١٢٬٢٥٠ ٦٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ سعد صا�ح األزوري* 

 ١١٢٬٢٥٠ ٦٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ امللك ال�حاف*  عماد عبد

 أعضاء �جنة املراجعة 

 ١٥٬٥٤٢ ٢٬٠٠٠ ١٣٬٥٤٢ **خالد محمد املعمر

 ٢٩٬٠٨٣ ٢٬٠٠٠ ٢٧٬٠٨٣ ** تر�ي محمد الب�� 

 ٢٩٬٠٨٣ ٢٬٠٠٠ ٢٧٬٠٨٣ ** محمد فرحان النادر

 ٤١٠٬٤٥٨ ٢٤٬٠٠٠ ٣٨٦٬٤٥٨ ا�جموع 

 للدورة السابقة أعضاء �جنة امل�افآت وال��شيحات

 ١٠٨٬٢٥٠ ٢٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ محمد عو�ض ا�جعيد* 

 ٥٥٬١٢٥ ٢٬٠٠٠ ٥٣٬١٢٥ * يز�د خالد الش��ي 

 ٥٥٬١٢٥ ٢٬٠٠٠ ٥٣٬١٢٥ * سلمان ناصر الهواوي 

 أعضاء �جنة امل�افآت وال��شيحات 

 ٤٣٬٧٥٠ - ٤٣٬٧٥٠    محسن حسن الفهادي

 ٤٣٬٧٥٠ - ٤٣٬٧٥٠ خالد الش��ي  بدر

 ٤٣٬٧٥٠  -  ٤٣٬٧٥٠ سعد عماش الشمري 

 ٣٤٩٬٧٥٠ ٦٬٠٠٠ ٣٤٣٬٧٥٠ ا�جموع

 للدورة السابقة  أعضاء �جنة اإلستثمار 

 ١٠٨٬٢٥٠ ٢٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ بدر محمد العي�ىى*

 ١٠٦٬٢٥٠ - ١٠٦٬٢٥٠ فهد خالد السعود*  

 أعضاء �جنة اإلستثمار 

 ٤٧٬٧٥٠ ٤٬٠٠٠ ٤٣٬٧٥٠ املعمر خالد محمد 

 ١٥٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ سلمان ناصر الهواوي 

 ١٥٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ يز�د خالد الش��ي 

 ٥٧٤٬٢٥٠ ١٨٬٠٠٠ ٥٥٦٬٢٥٠ ا�جموع

 م١٦/٠٩/٢٠٢٠ال�جان بتار�خ ��م �� ان��ت عضو�*

 م٢٨/١٠/٢٠٢٠**بداية عضو���م �� ال�جان بتار�خ 



۲۲

 

 

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

   :الجمعيات العمومية . ١١
بتوا�  -١ ال� �يان  للمساهمين  العامة  الجمعيات  امخ  المالية  السنة  خالل  مجلس  أ  ،خيرةألنعقدة  أعضاء  سماء 

 : لجمعياتاإلدارة الحاض��ن لهذه ا

 االسم  م
 )٢عدد اإلجتماعات (

 م٠٤/٢٠٢٠/ ٢١اجتماع ا�جمعية 

√ محمد عو�ض ا�جعيد  ١

√ يز�د خالد الش��ي  ٢

√ سعد صا�ح االزوري  ٣

√ عبدهللا صغ�� ا�حسي�ي ٤

√ سلمان ناصر الهواوي  ٥

 √ بدر محمد العي�ىى  ٦

 √ بدر خالد الش��ي  ٧
 م ١٠/٢٠٢٠/ ٢٨جتماع ا�جمعية  إ                                           )  م١٦/٠٩/٢٠٢٣-١٧/٠٩/٢٠٢٠دورة مجلس اإلدارة ا�جديدة (

 √ يز�د خالد الش��ي  ١

 √ محسن حسن الفهادي ٢

 − سعد عماش الشمري  ٣

 √ سلمان ناصر الهواوي  ٤

 − تر�ي محمد الب��  ٥

 √ املعمر خالد محمد  ٦

 √ بدر خالد الش��ي  ٧
 

 جتماع للجمعية العامة:إ خر آكل عضو من تا��خ  التي حضرها �يان بعدد إجتماعات المجلس -٢
 م ٢٨/١٠/٢٠٢٠تار�خ آخر إجتماع ل�جمعية العامة  االسم 

 م* ٢٩/١٢/٢٠٢٠ -

 �عد موافقة جميع أعضاء ا�جلس.  م٠٤/٠١/٢٠٢١تم تأجيل اإلجتماع إ�� تار�خ  *  

٢٢
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 :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتوا��خ تلك الطلبات وأسبابها -٣
 أسباب الطلب تار�خ الطلب عدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن 

 إجراءات الشركة  م ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ١

 العامة العادية ا�جمعية  م ٠٦/٠٤/٢٠٢٠ ٢

 إجراءات الشركة  م ٠١/٠٧/٢٠٢٠ ٣

 توزيع أر�اح  م ٠١/٠٩/٢٠٢٠ ٤

 إجراءات الشركة  م ١٩/١٠/٢٠٢٠ ٥

 ا�جمعية العامة العادية  م ٢٧/١٠/٢٠٢٠ ٦

 

 :عاشـرًا: برامج المسؤولية االجتماعية
 
ً
 من حرص الشركة السعودية للصناعات املتطورة ع�� ممارسة دور فاعل �� ا�جتمع، عملت الشركة ع�� دراسة ال��امج ال�ي يمك��ا   إنطالقا

 برنامج التدر�ب التعاو�ي والذي ��دف لرفع كفاءة ال�وادر الوطنية �� قطاع األعمال �� �ل منإعداد  املساهمة من خاللها وال�ي �ان من أبرزها

 �جائحة �ورونا ( ر ثماواإلست وتطو�ر األعمال العامة واملالية   اإلدارات
ً
 من الشركة باإلجراءات ) ١٩- COVID، ونظرا

ً
 الوقائية  واالح��ازاتوال��اما

 ع�� سالمة ا�جميع لم تتمكن الشركة من تنفيذ أية برامج تدر�بية للكفاءات الوطنية
ً
 ال��نامجتنفيذ   ، مع حرص الشركة الشديد ع�� وحرصا

 املناسبة لذلك. حال توفر الظروف 

 

 الحادي عشر: التحول لمعايير المحاسبة الدولية: 
 عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن   ، كما أنھ ال يوجد أي إختالفم٢٠١٧تم تطبيق املعاي�� الدولية منذ بداية العام  

 . القانوني�ن

 

 : ثاني عشـر: غرامات هيئة السوق الماليةال
 م.٢٠٢٠لم يتم فرض أية غرامات ع�� الشركة خالل العام املا�� 

 

اإلدارة الصادر عن هيئة  عداد تق��ر مجلس  إورد في النموذج االسترشادي في    إلتزام الشركة بما عشـر: ثالثال
 السوق المالية: 

 أي عقو�ة أو جزاء أو تدب�� إح��ازي أو قيد إحتياطي مفروض ع�� الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظمية أو قضائية:  . أ 

 و جزاء مفروضة ع�� الشركة. أاليوجد أي عقو�ة 

أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �شأن �عي�ن مراجع  توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة  .ب

  حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ 

 ��ا: 

 �جنة املراجعة و��ن قرارات مجلس اإلدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل ا�جلس. ال يوجد أي �عارض ب�ن توصيات 

 إيضاح ألي إختالف عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن:  .ت

 ال يوجد أي إختالف.
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وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت أل�خاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين   .ث

ا�خامسة واألر�ع�ن من قواعد الت�جيل واالدراج، وأي �غي�� �� تلك وأقر�ا��م أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة   (

 :األخ��ة ا�حقوق خالل السنة املالية 

 ــد أي مص�حة. ال يوج

وصف ألي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق إكتتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقر�ا��م) ��  .ج

 : أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة، وأي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة املالية األخ��ة

 ال يوجــد أي مص�حة.  

وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا  وصف لفئات   .ح

 أو منح��ا الشركة خالل السنة املالية: 

 ال يوجد. 

وصف ألي حقوق تحو�ل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو   .خ

 قوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة: ح

 ال يوجد. 

املالية املتبقية، مع  .د   وصف ألي إس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلس��داد، وقيمة األوراق 

 األوراق املدرجة ال�ي إش����ا الشركة، وتلك ال�ي إش����ا التا�عة:   التمي�� �ي

 ال يوجد. 

 ف��ا، وف��ا أو �انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو   .ذ
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود ت�ون الشركة طرفا

العقود، وطبيعة هذه   أو  باألعمال  املعني�ن  م��م، بحيث �شمل أسماء  بأي  أو ألي �خص ذي عالقة  التنفيذي�ن ف��ا  لكبار 

 بلغها: األعمال أو العقود وشروطها ومد��ا وم

 ال يوجــد.

 بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي م�افآت:  .ر

 ال يوجــد.

 بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح:  .ز

 ال يوجــد.

 طات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة: بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتيا .س

 ال يوجــد.

تلك   .ش اإلدارة  أن يو�ح تقر�ر مجلس  السنو�ة، يجب  املالية  القوائم  إذا �ان تقر�ر مراجع ا�حسابات يتضمن تحفظات ع�� 

 : وأسبا��ا وأي معلومات متعلقة ��ا  التحفظات

 ي تحفظات ع�� القوائم املالية السنو�ة. أتوجد   ال

  �� حال توصية مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل إن��اء الف��ة املع�ن من أجلها، يجب أن يحتوي التقر�ر ع�� ذلك،  .ص

 بيان أسباب التوصية بالتغي��: مع

 توجد توصية بذلك.  ال

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم ا�خز�نة ا�حتفظ ��ا من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه األسهم:  .ض

 توجد.  ال
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 :حراف جوهري عن هذه السياسةنتوضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�ان أي إ .ط

 يوجد أي إنحراف جوهري �� سياسة امل�افآت املمنوحة واملعمول ��ا.  ال

واملزايا املالية واملعينية املدفوعة ل�ل عضو من أعضاء مجلس    تفاصيل السياسة املتعلقة بامل�افآت وآليات تحديدها واملبالغ .ظ

 : اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة أو إستشار�ة

يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة أو إستشار�ة ألعضاء مجلس اإلدارة، واليوجد أي سياسات متعلقة    ال

 بذلك.

 بمق��حات املساهم�ن  –و�خاصة غ�� التنفيذي�ن    -ال�ي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھاإلجراءات   .ع
ً
وم�حوظا��م    علما

 : حيال الشركة وأدا��ا

املساهم�ن خالل   أو مالحظات من  أي مق��حات  يرد  ا�جمعية  ، وما يرد من  م٢٠٢٠لم  أو مق��حات خالل  العامة  مالحظات 

و�� حال وجود مالحظات خارج ا�جمعية العامة يتم    طلع عليھ أ�حاب العالقة.�ا�جمعية و يتم تدو���ا �� محضر    للشركة

 ضر االجتماع. ح��ا أثناء اجتماعھ و�وثق ذلك �� م اإلدارة إشعار مجلس 

 
 

   :جـدول األعمـال المقترحالرابع عشر: 
 والقوائم املالية املراجعة م٢٠٢٠الكرام املوافقة ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام يق��ح مجلس اإلدارة ع�� السادة املساهم�ن 

  إضافة إ�� �عض البنود األخرى ال�ي س��د، ا�حسابات عن ذات العاموتقر�ر مراجع  
ً
 هللا.  ل�جمعية العامة بحول دعوة ال�� إعالن  الحقا

 

 
 

 ا�ختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر إ�� مساه�ي الشركة ع�� دعمهم املتواصل وثق��م ال�ي أولوها �جلس اإلدارة. و�� 

 والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،،،                                   

 

 مجلـــس اإلدارة                                                                                                                                          

 م ٢٠٢١مارس                                                                                                                                            

 

 

 




