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 المحترمين      مساهمي شركة الصناعات الكهربائية  /السادة الكرام

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة اهلل 

المنتهية السنوي للسنة المالية  رــــتقريركة الكرام الــــاهمي الشـــيقدم لمسركة الصناعات الكهربائية أن ــــــشر مجلس إدارة ــــيس
ونظام الشركات ونظام الشركة األساس  الشركات،م، والذي تم إعداده وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة 2018ديسمبر 31 في

 ظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.والضوابط واإلجراءات التن

مساهميها والجهود التي تبذلها لتنمية حقوق  المستقبلية،يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وخططها 
 م.2030في المملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية  الكهربائيةودعم صناعة المنتجات 

( 869.818)بــ  مقارنة ـالري ( ألف705.887) م2018 المالي عـــامالــالل ركة خـــــالتي حققتها الش مبيعاتجمالي الإ بلغ
ريـال  ألف( 57.322)بـ  مقارنة ـالريألف  (7.113)م 2018 اح لعامــــــــربصافي األ  بلغفيما ، ابقــلعام السل ـالريألف 

 .للعام السابق ـالري( ألف 53.467مقارنة بــ ) ـالري( ألف 11.083م )2018فيما بلغ الدخل الشامل لعام  للعام السابق.

كما أشكر زمالئي أعضاء المجلس على توجيهاتهم  اإلدارة،مجلس  ثقتكم فيبخالص الشكر والتقدير على  وبهذا أتقدم لكم
 والنجاحات خالللمزيد من العطاء  المخلصة، متطلعيناإلدارة التنفيذية على جهودهم  لإلخوة فيوالشكر موصول  وجهودهم،

 م. 2019عام 

 القريشي زيد يوسف بن علي 
 رئيس مجلس اإلدارة
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 الرؤية والرسالة 

 رؤيتنا 

جي مجلس التعاون الخليالشريك المفضل لحلول الطاقة الشاملة في دول هي أن تكون الشركة 

 والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 رسالتنا

 ها السوقية وزيادة مواصلة النمو بتطوير أعمال الشركة في قطاع الطاقة بهدف توسيع حصت

 .االجتماعيةبمسؤولية الشركة  االلتزاممع  االستثمارالعائد على 

  وخدمات عالية الجودة بذل أقصى جهد إلرضاء عمالء الشركة من خالل توفير منتجات

 .بمعايير آمنة، صحية وصديقة للبيئة

 الشباب السعوديين للعمل في الشركة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام. استقطاب 
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 أوال: التأسيس والنشاط 

  :التأسيس
 

ق وتاريخ  /198رقم  تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري

هـ 22/8/1428وتاريخ  2050056359وهي مسجلة بالسجل التجاري رقم  ،م7/8/2007هـ الموافق 25/7/1428

( 450ويبلغ رأس مالها ) ،م، وعنوانها الدمام، المدينة الصناعية األولى، المملكة العربية السعودية4/9/2007الموافق 

من أسهم الشركة  %30هيئة السوق المالية السعودية على طرح  موافقةم صدرت 22/9/2014وفي تاريخ  لاير،مليون 

 م.7/12/2014 بتاريخ ()تداولالسعودية  األسهمسهم الشركة في سوق أج دراوتم إ العام، لالكتتاب

التوزيع تقوم الشركة بممارسة أنشطتها في مجاالت تصنيع وتجميع وتوريد وإصالح وصيانة المحوالت الكهربائية ومحطات  

ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل الكابالت ولوحات  ومحوالت الطاقة الصغيرة والمتوسطة المدمجة

الكهربائية األخرى باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية المتعلقة  والمتوسط والمعداتالمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض 

       بهذه األنشطة. 

 النشاط:
 

يختص كل حيث  بالدمام،ولى والثانية صناعية األال في المدينةها الكائنة مصانعالشركة بتصنيع منتجاتها من خالل  تقوم

 رئيسية:لى أربعة عمليات تشغيلية أنشطة الشركة الرئيسية إ المنتجات. وتنقسممعين من  بإنتاج نوعمصنع 

 

 ركة وسكوسا وشركة محوالت الطاقةشركة المحوالت السعودية وشبائية والتي يتم تصنيعها من قبل المحوالت الكهر (1

قوم الشركات التابعة بتصنيع وتوريد المحوالت والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات تحيث  السعودية،

محول ( ألف 28)من محوالت التوزيع الكهربائية  اإلنتاجيةتبلغ الطاقة  التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

ق األوسط. ــرالشفي المملكة العربية السعودية و الكهربائية عأكبر ُمصنِّع لمحوالت التوزي ركةــتعد الشوبذلك  ،سنويا

سطة بقدرة ة الصغيرة والمتوــالتي تنتج محوالت الطاق ةــالعربية السعودي ركة الوحيدة في المملكةــالش كما أنها ُتعد

 (.م ف أ 100إلى )تصل 

ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض  (2

والتي ماية ومراكز التحكم في المحركات والموصالت الكهربائية والمسارات الناقلة للكابالت ولوحات الترحيل والح

 يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا.

 تم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا.يوالتي حوامل الكابالت  (3

لمنتجات بتقديم خدمات ما بعد البيع الشركة  وسكوسا. تقومتم تقديمها من قبل شركة الخدمات والصيانة والتي ي (4

العمالء الذين يستخدمون منتجات الشركة  ةلوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وخدم

صالح والفحص والتحديث ودراسة ى تقديم خدمات الصيانة واإلإلضافة ت الشركات التابعة بشكل عام، باإلومنتجا

في المواقع  االختبارتقوم بتقديم خدمات  الصلة. كما عمال ذاتألنظمة واتجات الكهربائية والميكانيكية واألالمن

 المشاريع.و

التركيب والصيانة والتشغيل لمشاريع نقل وتوزيع الجهد العالي والمتوسط وجميع األعمال المتعلقة بها  خدمات (5

 السعودية.ل شركة سي جي العربية من قبوالمعدات التابعة لها والتي يتم تقديمها 
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 المبيعات والتسويق :ثانيا

 م 2018ام ـعالالل ـخركة ـإجمالي مبيعات الش وقد بلغ واإلقليمي. ركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحليـتقوم الش

 لاير. ألف( 705.887)

 ( الرياالت بآالف) النتائج وإسهامها فيتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة الجدول التالي يوضح 

 النسبة  إيرادات النشاط  النشاط 

 %61 429.924 المحوالت والمحطات 

 %26 183.588 لوحات المفاتيح 

 %5 36.213 حوامل الكابالت

 %8 56.162 الخدمات 

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية :ثالثا
م بخططها لتحسين األداء ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية، ولكنه 2019سوف تستمر شركة الصناعات الكهربائية خالل عام 

 السوق المحلي واإلقليمي يرجع إلى وضعألن ذلك م والسنوات التالية، 2019من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خالل عام 
 واإلقليمي.المحلي الطلب  أو ارتفاعومستوى انخفاض 

 
تقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية وتلبية متطلبات عمالئها وتحقيق عوائد  إلى تراتيجية وخطط الشركةاستهدف 

 . والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع في أعمالها والتنوع في أنشطتها خالل التحسينمناسبة لمساهميها من 

 

استهداف أسواق إقليميه لتصدير منتجاتها لتعويض االنخفاض في السوق المحلي. كما تقوم الشركة تعمل الشركة حالياً على 

  المستطاع في ظل وضع السوق خالل الفترة القادمة.  ربزيادة مبيعاتها من المنتجات والخدمات ذات الربحية األعلى قد

مع شركات لها واتفاقيات الية والدخول في شراكات كما تهدف االستراتيجية إلى تنويع قاعدة المنتجات في األنشطة الح

       أنشطة مكملة أو مشابهة لنشاط الشركة.

 المتعلقة بأعمال الشركة المخاطر  رابعا:

  المنافسة  (1

حدة هذه المنافسة بعد  وقد زادت ،لمجالين المحلي والخارجيتعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في ا

التغيير  . وهذاخاصة على محوالت التوزيع والمحطاتالمنتجات والخدمات و معظمعلى  عامالطلب بشكل  انخفاض

 سيؤدي إلى زيادة في انخفاضأو الدخول في أسواق جديدة ذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي في البيئة التنافسية إ  

والعمل مع عمالء  قاعدة عمالئها. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على وهامش الربح المبيعات

مصاريف لتعزيز وال ة الشركة الرامية لترشيد التكاليففي خط واإلقليمية واالستمرار سواق المحليةاأل ُجدد في

  التنافسية.قدرتها 

 مخاطر تشغيلية  (2

قد تتعرض بعض خطوط اإلنتاج للتوقف نتيجة ألعمال طارئة أو نتيجة لضعف الطلب. وقامت الشركة بتطوير عدد 

من الموردين المعتمدين لتوريد القطع المطلوبة التي تساهم في تعويض توقف بعض خطوط اإلنتاج. كما يتوفر لدى 

 هذا الخطر المحتمل. أثاريقلل من  إنتاج الخطوط المتوقفة مما في تعويضتساهم  إنتاجشركة خطوط ال
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 المواد الخام األولية (3

 تقلباتوالتذبذبات الر طلمخاالشركة قد تتعرض تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي 

راقبة والمتابعة الدقيقة من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالم الرئيسية. وللحد الخام في أسعار المواد

      .لتقلبات أسعار المواد الخام في األسواق المحلية والعالمية

 لمخاطر الماليةاعوامل   (4

مخاطر العملة ومخاطر آثار التغيرات في مخاطر السوق )بما في ذلك  تتضمنلمخاطر مالية مختلفة أنشطة المجموعة  تتعرض 

ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة  ومخاطر االئتمان (القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ومخاطر األسعار

إلدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على 

 تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقاً لسياسات معتمدة من مجلس اإلدارة.ء المالي للمجموعة. األدا

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة  

 ليها.مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة ع

وضوابط حدود لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع  لدى المجموعة ُمصممهإدارة المخاطر  اتإن سياس 

. يتم مراجعة سياسة وأنظمة المخاطر بشكل منتظم بما يعكس أثار التغيرات في الحدودمالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك 

تهدف المجموعة من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات إلى تطوير بيئة رقابية  .ظروف السوق وأنشطة الشركة

 منضبطة وبناءه يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. 

ت وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة لاللتزام بسياسالجنة المراجعة لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة  تتولى 

 . المجموعة. كما تقوم بمراجعة مدى مالئمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة

  العمالتمخاطر 

تتم  إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

بالدوالر  بوطكي. وبما أن اللاير السعودي مراللاير السعودي والدوالر األمريبشكل رئيسي ب معامالت المجموعة

 األدوات المالية غير جوهري. التعرض لمخاطر العملة على األمريكي، ترى اإلدارة أن

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة 

مالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض ال األدواتإن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة 

إن القروض المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر  .المجموعة بأسعار فائدة على أساس شروط تجارية

المصدرة بأسعار ثابته فتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما القروض 

 م كانت قروض المجموعة مقومة بالدوالر األمريكي واللاير السعودي.2017و2018خالل عام 

 مخاطر السعر 

غيرات ناتجة عن عوامل هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك الت

محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية 

       للمجموعة ليست معرضة لمخاطر السعر.

 مخاطر االئتمان 

في الوفاء بالتزاماته مقابل ألداة الطرف العميل أو المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق ال مخاطرالمخاطر االئتمان هي 

من النقد وما يماثله باإلضافة إلى التعرض للمخاطر االئتمانية للعمالء، بما في ذلك المبالغ وتنشأ بشكل رئيسي التعاقدية 

     المستحقة من األطراف ذات العالقة والمعامالت الملتزم بها. 

ضئيل حيث أن المجموعة تتعامل فقط لمخاطر االئتمان  أن التعرضاإلدارة  رىت البنوك، ض للمخاطر لدىفيما يتعلق بالتعر

 . وضعت المجموعةفي السدادال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف  السمعة.مع بنوك محلية حسنة 

تقوم المجموعة بتحديد مخصص للديون  المدينة.جراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم سياسات وإ

  خرىدينة التجارية والذمم المدينة األالمشكوك في تحصيلها يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم الم
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 مخاطر السيولة 

التزاماتها المالية عند استحقاقها. تتبع ب الوفاءعدم مقدرة المجموعة على هي المخاطر المتعلقة بمخاطر السيولة    

كل من في  ااستحقاقه بمطلوباتها عند للوفاءالسيولة النقدية الكافية المجموعة في إدارة السيولة نهجاً لضمان توفر 

  سمعة المجموعة.أضرار خطيرة تؤثر على خسائر غير مقبولة أو العادية واالستثنائية دون التعرض لالظروف 

 

المجموعة عادة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك تعمل 

ر المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول يويستثني من ذلك التأث الوفاء بااللتزامات المالية.

 تسهيالت ائتمانية.مثل الكوارث الطبيعة. باإلضافة إلى ذلك لدى المجموعة 

 

تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة 

الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة  مع االحتفاظ بالقدرلتلبية االحتياجات التشغيلية  الكافية

سهيالت ت بحيث ال تخالف المجموعة سقوف القروض أو التعهدات )كلما أقتضى األمر( على أي من تفي جميع األوقا

 ع في االعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون واالمتثال للتعهدات.القروض. وتضع عملية التوق

 مخاطر رأس المال 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة في االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق 

مثل الذي يعمل على خفض بهيكل رأس المال األ االحتفاظ كوكذل األخرين،للشركاء والمزايا ألصحاب العالقة العوائد 

  تكلفة رأس المال.

 

الشركات العاملة في نفس المجال بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم تقوم المجموعة كغيرها من 

 حتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض.حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. ي  

 تقدير القيمة العادلة 

دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف  بيع أصل أو قبضة منهي المبلغ الذي تم يمة العادلة الق

المشاركة في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو في حالة عدم وجودها في أفضل سوق متاحاً 

  الوفاء به. مالتاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدللمجموعة في ذلك 

 

وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. 

 قياس القيم العادلة الجوهري بما في ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.

 

في حال تم استخدام  تقوم اإلدارة بفحص المدخوالت غير الجديرة بالمالحظات وتعديالت التقييم بشكل منتظم.

معلومات الطرف الثالث مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير في قياس القيمة العادلة، فتقوم اإلدارة بتقييم الدليل 

الذي تم الحصول عليه من الطرف الثالث لتأييد االستنتاج الذي ينص على أن هذا التقييم يستوفي متطلبات المعايير 

ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن يتم تصنيف هذا التقييم بموجبه. الدولية للتقرير، بما في 

 يتم إبالغ لجنة المراجعة عن قضايا التقييم الهامة للمجموعة.
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 عمال األصول والخصوم ونتائج األ خامسا:

 الرياالت( )بآالف األخيرةلألعوام الخمسة أصول وخصوم الشركة لتغير في يوضح االجدول التالي 
 

 م2014 م2015 م 2016 م 2017 م 2018 صول والخصوم األ

 807.797 762.563 861.453 790.658 775.403 األصول المتداولة 

 318.251 323.088 320.426 317.685 315.549 األصول غير المتداولة 

 1.126.048 1.085.651 1.181.879 1.108.344 1.090.953 األصولجمالي إ

 275.972 308.006 461.127 405.584 383.540 الخصوم المتداولة 

 230.342 185.520 97.395 68.036 109.494 الخصوم غير المتداولة

 506.313 493.526 558.523 473.620 493.034 إجمالي الخصوم

 619.734 592.126 623.357 634.724 597.918 حقوق المساهمين

               
 الرياالت( )بآالف خيرةاأللألعوام الخمسة أصول وخصوم الشركة  البياني التالييوضح الرسم 

 

    

 (الرياالت بآالف) خيرةاأل ألعوام الخمسةالبياني التالي حقوق المساهمين ليوضح الرسم 
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 نتائج األعمال  
-7- 

 

 م2014 م2015 م 2016 م2017 م 2018 قائمة الدخل

 1.046.855 829.238 884.762 869.818 705.887 المبيعات

 795.213 685.400 742.489 708.642 603.418 تكلفة المبيعات

 251.643 143.838 142.273 161.176 102.469 مجمل الربح 

 171.856 70.361 49.376 57.322 7.113 صافي الربح

 
 .(الرياالت آالف)ب خيرةاأللألعوام الخمسة  التالي اإليراداتالرسم البياني يوضح 

 

 
 

 (الرياالت )بآالف خيرةاألالخمسة  الربح لألعواموصافي  التالي إجمالييوضح الرسم البياني 
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والشركات التابعةالشركة دات اإيرإلجمالي  الجغرافي التحليل سادسا:

 اإليرادات المنطقة الجغرافية

 387.845 المنطقة الشرقية

 64.215 المنطقة الغربية

 89.692 المنطقة الوسطى

 79.891 المنطقة الجنوبية

 4.086 المنطقة الشمالية

 80.158 التصدير

 705.887 المجموع
    

 م.2018مالحظة: لم تسجل شركة سي جي العربية السعودية أي مبيعات خالل عام 
 

 الرياالت( )بآالف ةيالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيل :سابعاً 
 

 (-التغيير + أو) م2017 م 2018 البند
نسبة 
 %التغيير

 %19 (163.931) 869.818 705.887 المبيعات

 %15 (105.224) 708.642 603.418 تكلفة المبيعات

 %36 (58.707) 161.176 102.469 مجمل الربح

 %77  (4.963) 6.482 1.519 إيرادات تشغيلية أخرى

 %20 (19.217) 93.933 74.716 تشغيلية  أخرىمصروفات 

 %62 (45.503) 73.725 29.272 الربح التشغيلي

 
 ،السابقعام لل ألف لاير (869.818)م مقابل مبيعات بقيمة 2018خالل العام ( ألف لاير 705.887) بقيمةحققت الشركة مبيعات 

 السابق،للعام ريـال ألف ( 161.176( ألف لاير مقابل )102.469) درةــح إجمالي قـحققت رب ، كمـا%19نسبته بانخفاض 

نسبته م، بانخفاض 2017لاير خالل العام  ( ألف73.725) مقابل ( لاير29.272فيما بلغ الربح التشغيلي ) ،%36 نسبته بانخفاض

 ما يلي: يرجع سبب االنخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي إلى .62%

 

 .العمالء الرئيسيين بسبب انخفاض الطلب من مليون لاير 705.9مليون لاير إلى  869.8انخفاض المبيعات من  (1
 انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية األعلى (2

 الدولية إلعداد التقارير المالية للمعايير مليون لاير حسب سياسة الشركة وطبقا 4اخذ مخصصات إضافية بمبلغ  (3

 انخفاض في قيمة المخزونمليون لاير ناتجة عن  7.8قيد خسارة بمبلغ  (4

 مليون لاير 1.5مليون لاير إلى  6.5انخفاض اإليرادات األخرى من  (5

 .التمويل ومستوىمليون لاير بسبب زيادة تكلفة اإلقراض  9.3مليون لاير إلى  8.1ارتفاع المصروفات المالية من  (6
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 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من لمعتمدةعن المعايير المحاسبية ا اختالفي أليضاح إ ثامناً:
 

المعتمدة اسبة الدولية المحلمعايير  وفقاً م 31/12/2018عداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في تم إ
 بالمملكة العربية السعودية.

 الشركات التابعة ب : قائمةتاسعاً 
 
 والمحل دولة التأسيس التابعة  اسم الشركة م 

 الرئيس للعميات
 نسبة الملكية النشاط

المباشرة وغير 
 المباشرة 

 رأس المال
 الرياالت بآالف

السعودية المملكة العربية  المحوالت السعوديةشركة  1
 بالدمام األولى ةالصناعي

محوالت ومحطات تصنيع 
 كهربائية ولوحات التوزيع

100% 102.750 

واحة العربية شركة  2
 السعودية

 وسكوسا()

المملكة العربية السعودية 
 بالدمام األولىالصناعية 

محطات محوالت وتصنيع 
كهربائية ولوحات المفاتيح 
وحوامل الكابالت وخدمات 

 صيانة

100% 64.000 

محوالت الطاقة شركة  3
 السعودية

المملكة العربية السعودية 
 الصناعية الثانية بالدمام

محوالت الطاقة تصنيع 
 المتوسطة

100% 30.200 

سي جي العربية شركة  4
 السعودية

المملكة العربية السعودية 
 الصناعية الثانية بالدمام

خدمات التركيب والصيانة 
والتشغيل لمشاريع نقل 
وتوزيع الجهد العالي 

 والمتوسط

49% 11.250 

      

مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل )بطريقة مباشرة وغير مباشرة(  شركة المحوالت السعودية وهي شركة ذات (1
 والمحطات بتصنيع المحوالتالشركة  ملاير. تقوألف ( 102.750ويبلغ رأس مالها الحالي ) الشركة، من قبل

 ذات الجهد المنخفض.التوزيع  الكهربائية ولوحات
 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل ( )وسكوساشركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية  (2

شركة التقوم  لاير. ألف (64.000من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي ) مباشرة()بطريقة مباشرة أو غير 
وحوامل بتصنيع المحوالت والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط 

 الصيانة والدعم الفني. وتقديمالكابالت 

. ويبلغ الشركةمن قبل  بالكامل مملوكة محدودة،هي شركة ذات مسؤولية و السعودية: شركة محوالت الطاقة (3
 ميجا20شركة بتصنيع محوالت الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن ال لاير. تقومألف  (30.200رأس مالها الحالي )

 فولت أمبير. ميجا 100 ولغايةفولت أمبير 

مملوكة من قبل  محدودة مختلطةذات مسؤولية  وهي شركةلحلول الطاقة  السعودية شركة سي جي العربية * (4
(. ويبلغ رأس مالها الحالي %51)بنسبة شركة سي جي هولدينغز ( و%49) بنسبة شركة الصناعات الكهربائية

التركيب والصيانة والتشغيل لمشاريع نقل وتوزيع الجهد العالي  خدماتبتقديم الشركة  لاير. تقوم ألف (11.250)
 والمتوسط وجميع األعمال المتعلقة بها والمعدات التابعة لها وتقديم الدعم الفني لها.

 
م 2019خالل عامالسعودية.  العربيةجي  مرار شركة سيستم فإنه ليس هناك نية من قبل الشركاء ال31/12/2018كما في تاريخ *  

 . في عمل اإلجراءات القانونية المطلوبة لتصفية الشركة بعد االنتهاء من االلتزامات الحالية بالبدءالشركاء سيقوم 
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 لصادرة للشركة وشركاتها التابعةسهم وأدوات الدين اتفاصيل األ :عاشراً 
 الدين األسهم وأدواتوعدد  مال الشركةالجدول التالي يوضح رأس 

 

  األسهمرأس المال / عدد   البيان

 مليون لاير 450 رأس المال المصرح به 

  المصدرة األسهمعدد 
 ) جميعها أسهم عادية (

 سهممليون  45

 لاير مليون 450 رأس المال المدفوع

 لاير 10  للسهم القيمة اإلسمية

 م2018 دين خالل عام أدواتالتابعة لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها  أو صكوك( )سنداتأدوات الدين 
   

 رباحاأل سياسة توزيع عشر: حاديال

الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناًء على توصية من مجلس اإلدارة.  اختصاصالموافقة على توزيع أرباح هو من إن  
تعتزم الشركة توزيع جزء من األرباح على المساهمين من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك بما يتالءم مع أرباح 

ما في ذلك مدى الحاجة إلعادة العام وغير ذلك من العوامل، ب االقتصاديا المالي وحالة السوق والمناخ الشركة ووضعه
الشركة الرأسمالية ورأس المال العامل باإلضافة إلى التوقعات المستقبلية للنشاط االقتصادي  واحتياجاتاح استثمار تلك األرب

  وكذلك أية اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.
األرباح أو قيمتها في  دفع تلكيمكنها أن تؤكد وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها، إال أنه ال 

أي سنة من السنوات. وتجدر اإلشارة إلى أن عملية توزيع األرباح تخضع إلى قيود وفقاً للنظام األساسي للشركة، حيث يتم 
 توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %10ة )( ُيجنب عشرة بالمائ1
 من رأس المال.( %30التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور )

( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي %10مجلس اإلدارة أن تجنب ) اقتراحمعية العامة العادية، بناًء على ( للج2
 يخصص بما يعود بالنفع على الشركة

  .( من رأس المال المدفوع%5)تعادل ( يوزع من الباقي بعد ذلك )إن وجد( دفعة أولى للمساهمين 3

بعدم توزيع أرباح لجمعية العامة غير العادية م ل19/3/2019ماعه المنعقد بتاريخ مجلس اإلدارة في اجت ىهذا وقد أوص

   المالي للشركة. المركزتقوية ولدعم م وذلك 31/12/2018في المنتهية عن السنة المالية مساهمين على ال

أعضاء  )عداتعود ألشخاص حقية في التصويت ذات األ األسهموصف ألي مصلحة في فئة  عشر: ثانيال
 من قواعد( 45بتلك الحقوق بموجب المادة ) لشركةأبلغوا ا وأقربائهم(وكبار التنفيذيين  مصدرلدارة اإمجلس 

 .األخيرةتلك الحقوق خالل السنة المالية ي تغير في أدراج لدى هيئة السوق المالية والتسجيل واإل
 
 

 .حقية في التصويتسهم ذات األعن أي مصلحة في فئة األالمساهمين  بالغ منلم تستلم الشركة أي   
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 أو أكثر ونسبة التغيير %5يملكون حصص تملك كبار المساهمين الذين  عشر: ثالثال

 سهم عدد األ المصلحة صاحب أسم 
 بداية العام  في

نسبة 
 الملكية

سهم في عدد األ
 نهاية العام 

نسبة 
  الملكية

 نسبة التغير 
 خالل السنة 

 0.0 26.60 11.970.000 26.60 11.970.000  وإخوانهشركة على زيد القريشي 

 0.0 22.81 10.265.850 22.81 10.265.850 شركة أبناء سعد التويجري القابضة

 0.0 14.78 6.649.650 14.78 6.649.650 مجموعة الطوخي التجارية 

 

 دارة الشركةإتعود ألعضاء مجلس  اكتتابأوراق مالية تعاقدية وحقوق وصف ألي مصلحة أو  عشر: رابعال
وأي تغيير في تلك  التابعة،أو أي من شركاته  أسهم وأدوات دين الشركة ربائهم فيوكبار التنفيذيين وأق

 .المصلحة
 

  أسهم الشركةوأقربائهم في دارة اإل أعضاء مجلسوصف لمصلحة  -أ
 

 سـهمعدد األ المصلحةصاحب أسم 
 بداية العامفي 

 سهماألعدد 
 نهاية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 يوسف بن علي القريشي

 0.0 0.0 0.0 0.0 محمود بن محمد الطوخي

 م 9/9/2018تاريخ عضويته في المجلس بانتهت  1.000 عدنان بن إبراهيم المحيسن

 م9/9/2018تاريخ عضويته في المجلس بانتهت  1.000 بن يوسف الحمودي إبراهيم

 0.0 0.0 2.000 2.000 طالل بن أحمد الزامل 

 0.0 0.0 0.0 0.0 فيصل بن صالح القريشي

 0.0 0.0 1.000 1.000 فهد بن سعد التويجري

 0.0 0.0 1.000 1.000 السويلم بن إبراهيمر بد

 م10/9/2018تاريخ عضويته  في المجلس ببدأت  0.0 طارق بن محمد الطحيني

 م10/9/2018عضويته في المجلس بتاريخ بدأت  0.0 جميل بن عبد هللا الملحم

 

 الشركة في أسهم وأقربائهم التنفيذيين كبار  مصلحةصف لو -ب 

 
 

 عــدد األســهم كبار التنفيذيين  
 في بداية العام   

 عدد األسهم 
 في نهاية العام 

 نسبة التغيير  صافي التغيير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 طارق بن محمد الطحيني

 %100 1.000 2.050 1.050 مدحت أدهم غالب

 0.0 0.0 0.0 0.0 محمد يوسف أبوسعده

 0.0 0.0 0.0 0.0 ماهر عبد الحي النجار 

 0.0 0.0 0.0 0.0 عزام الظفيري عبد العزيز
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  المعلومات المتعلقة بقروض الشركة  عشر:خامس ال
 

 (الرياالت الفبآم )31/12/2018الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في 
 

مبلغغغغغغغغغ أصغغغغغغغغل   جهة المانحة ال
  القرض

المبغغغغغالغ المدفوعغغغغغة  مدة القرض 
سغغغغغغغغغدادا للقغغغغغغغغغرض 

 خالل السنة  

 المبلغ المتبقي

 من القرض 

 59.994 11.375 أشهر 3 71.369 بنك الراجحي

 10.183 14.423 أشهر 3 24.606 البنك الفرنسي

 51.937 28.063 أشهر 3 80.000 البنك األهلي 

 35.197 3.466 اشهر 3 38.663 بنك الخليج 

 16.000 4.000 أشهر 3 20.000 بنك سامبا 

صندوق التنمية 
 السعوديالصناعية 

 49.900 3.500 سنوات 10 56.900

 223.211 64.827 291.538 المديونية اإلجمالية 

تعاقدية أو مذكرات حق  قابله للتحويل أو أي أوراق مالية وصف لفئات وأعداد أدوات دين: عشر السادس

يضاح أي عوض حصلت عليه إا الشركة خالل السنة المالية مع اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحته

 .الشركة مقابل ذلك

تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  ةال يوجد لدى الشركة أي فئات أو أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالي

 .مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة

ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق ماليه تعاقديه  وصف السابع عشر:

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  أو

بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  اكتتابيوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو  ال 

       .الشركةشابهه أصدرتها أو منحتها أو حقوق م اكتتاب،

 لالسترداده لغاء من جانب الشركة ألي من أدوات دين قابلإأو شراء أو  استردادي وصف أل الثامن عشر:

شترتها الشركة وتلك التي اوراق المالية المدرجة والتي الية المتبقية مع التمييز بين األوراق الماألوقيمة 

 .اشترتها شركاتها التابعة

 .لغاء ألي من أدوات دين قابله لالستردادإأو شراء أو  استردادالتابعة أي  ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها
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 وتصنيف أعضائهمجلس اإلدارة  تكوين التاسع عشر:

ضاء تعينهم الجمعية ية أعمن ثمانلس إدارة مكون ج( من النظام األساس للشركة بأن يتولى إدارة الشركة م18تنص المادة )
ة لمدة للدورة الرابعة اإلدارأعضاء مجلس  م اختيار9/9/2018الجمعية العامة العادية بتاريخ  اجتماعتم خالل  وقد العامة،
 . الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية:سنوات ميالديةثالثة 

 
 منصب العضو  تصنيف العضوية  العضو اسم 

 اإلدارة رئيس مجلس  غير تنفيذي  األستاذ/ يوسف بن علي القريشي

 اإلدارة نائب رئيس مجلس  غير تنفيذي  المهندس / محمود بن محمد الطوخي 

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل  طالل بن أحمد الزاملالمهندس / 

 عضو مجلس اإلدارة  غير تنفيذي  األستاذ/ فيصل بن صالح القريشي 

 عضو مجلس اإلدارة  غير تنفيذي  األستاذ/ فهد بن سعد التويجري 

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل جميل بن عبد هللا الملحم  األستاذ/ 

 والعضو المنتدب عضو مجلس اإلدارة  تنفيذي المهندس/ طارق بن محمد الطحيني

 

الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة العملية المؤهالت العلمية والخبرات  العشرون:

 التنفيذية

 واللجانأعضاء مجلس اإلدارة أوال: 

 المؤهالت  الوظائف السابقة والخبرات  الوظائف الحالية  اسم العضو 
 

 األستاذ/ يوسف بن علي القريشي
 رئيس مجلس اإلدارة

على  المنتدب شركةالعضو 
 وإخوانهزيد القرشي 

 المديريننائب رئيس مجلس 
 وإخوانهزيد القريشي  شركة على

القريشي  شركة العضو المنتدب
 للتسويق 

 شهادة الثانوية العامة 

المهندس / محمود بن محمد 
 الطوخي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 والترشيحات المكافآتعضو لجنة 

رئيس مجلس إدارة شركة 
 التعاوني أمانة للتأمين

رئغغيغغس مغغجغغلغغس الغغمغغغغديغغريغغن 
 مجموعة الطوخي التجارية

دير التنفيغغغغذي وعضغغغغغغغو المغغغغ
شغغغغغغغركغغغغة  مجلس المغغغغديرين

 لنقل الطاقة  الطوخي أوزدل

 مساعد مدير مشروع محطة
شركة الطوخي للصناعة تحويل 

 والتجارة والمقاوالت

بكغغالوريوس هنغغدسغغغغغغغغة كهربغغائيغغة 
 كغغغغاليفورنيغغغغا،جغغغغامعغغغغة نورثروب 

 األمريكيةالواليات المتحدة 
ماجستير إدارة أعمال جامعة سان 

 .األمريكيةدييغو الواليات المتحدة 

 المهندس / طالل بن أحمد الزامل
 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

شغغغغغغغركغغغغة الرئيس التنفيغغغغذي 
 األوسغغغغغغطمصغغغغغغنع الشغغغغغغرق 

 للبطاريات

صندوق  -رئيس فريق ائتمان 
 السعوديالتنمية الصناعية 
عاماً في  25خبرة أكثر من 

 االئتمان وإدارة الشركات
 

بكغالوريوس هنغدسغغغغغغغغة ميكغانيكيغة 
ترول  ب ل ل ملغغغغك فهغغغغد  ل معغغغغة ا جغغغغا

 والمعادن 
دراء ماجسغغغغغغغتير إدارة األعمال للم

 التنفيغغغذيين جغغغامعغغغة الملغغغك فهغغغد
 للبترول والمعادن.

 األستاذ / فيصل بن صالح القريشي
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة المكافآت والترشيحات

رئيس مجلس المديرين شركة 
 وإخوانهعلى زيد القريشي 

 

شركة على زيد العضو المنتدب 
 وإخوانهالقريشي 

 الرئيس التنفيذي شركة وسكوسا 
 شركة وسكوسا مدير التسويق 

بكالوريوس علوم تسغغغغغويق جامعة 
 الملك فهد للبترول والمعادن

مغغاجسغغغغغغغتير إدارة أعمغغال جغغامعغغة 
الواليغغغغات  بيبرداين كغغغغاليفورنيغغغغا

 المتحدة 
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 األستاذ/ فهد بن سعد التويجري

 عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شغغركة 

أبنغغغغاء سغغغغغغغعغغغغد التويجري 

 القابضة 

لمؤسسة الوطنية مدير العام اال

 للمنتجات الخرسانية 

بكالوريوس علوم عسكرية كلية 

 الرياض-العسكرية  الملك خالد

 األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي شركة 

السعودية للتأجير  أوركس

 التمويلي.

رئيس لجنغغغغة المراجعغغغغة 

شغغغغغغغركغغغة أمغغغانغغغة للتغغغأمين 

 التعاوني

عضغغغغغغغو لجنغغغة المراجعغغغة 

 مجموعة سامبا المالية 

نائب الرئيس التنفيذي شركة 

 أوركس السعودية للتأجير التمويلي

 تاإللكترونياقطاع تنفيذي الرئيس ال

 مجموعة الفيصلية 

 الفيصلية  المالي مجموعةمراقب ال

 ةائييالكيم المالي الشركةالمدير 

 السعودية 

 داخلي شركةمحاسب ومراجع 

 سابك

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك 

 سعود.

"CPA"  من الهيئة السعودية

 للمحاسبين القانونيين.

CPA""  من المعهد األمريكي

 للمحاسبين القانونيين.

 

 

 المهندس/ طارق بن محمد الطحيني

 عضو مجلس اإلدارة 

 لشركةالعضو المنتدب 

 الصناعات الكهربائية 

رئغغغيس مجلغغغس المغغغديرين 

لشغغغغركة محغغغغوالت الطاقغغغغة 

 السعودية

في عاما  24خبرة ألكثر من 

الشركة السعودية  مناصب قيادية 

 .للكهرباء 

بكغالوريوس هنغدسغغغغغغغغة ميكغانيكيغة 

ترول  ب ل ل ملغغغغك فهغغغغد  ل معغغغغة ا جغغغغا

 والمعادن 

 

 األستاذ/ جميل بن عبد هللا الملحم

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو لجنة المراجعة 

شغغغغغغركة العضغغغغغغو المنتدب 

تغغغغكغغغغويغغغغن الغغغغمغغغغتغغغغطغغغغورة 

 للصناعات

الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر 

 )الحسن غازي إبراهيم شاكر(. 

الرئيس التنفيذي لعمليات شركة 

 االتصاالت السعودية.

 البنك السعودي البريطاني ) ساب(

بكالوريوس تسغغغغويق جامعة الملك 

 فهد للبترول والمعادن 

 األستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل

 عضو لجنة المراجعة

 من خارج المجلس

 نائب الرئيس للمالية 

 زامل.ـــالركة ـــش

عضغغغغغغغغغغو مجلغغغغغغغغغغس إدارة 

شغغغغغغغغغغغغغركة كيماويغغغغغغغغغغغغغات 

 ميثانول

بكالوريوس محاسبة جامعة الملك  

 فهد للبترول والمعادن
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 اإلدارة:ألعضاء مجلس  الحالية والسابقة اإلدارات يوضح الجدول التالي عضوية مجالس
 

 عضوية مجالس اإلدارات الحالية اسم العضو
 من مديريها للشركات أو

 عضويات مجالس اإلدارات السابقة
 أو من مديرها

 
 
 يوسف األستاذ/ 

 علي القريشي بن  
 

 
 المملكة:داخل 

 (مقفلة )مساهمة وإخوانهشركة على زيد القريشي 
 محدودة(شركة المحوالت السعودية )مسؤولية 

 محدودة(مسؤولية )شركة وسكوسا 
 محدودة(مسؤولية )شركة صناعة الشباك السعودية 

 محدودة(مسؤولية )شركة تيكو الشرق األوسط 
 )مسؤوليةشركة أصايل العربية لالستثمار العقاري 

 محدودة(
 .مسؤولية محدودة()شركة التوزيع والتسويق 

 
 المملكة:خارج 

 محدودة(مسؤولية )شركة كالم لالتصاالت 
ن أليانس الشرق األوسط شركة رويال أند س

 ()مساهمة مقفلة
 محدودة(مسؤولية )شركة سفار القابضة 

 محدودة(شركة تيالد لالستثمار )مسؤولية 

 
 المملكة:داخل 

 .محدودة(مسؤولية )السعودية الطاقة شركة محوالت 

 .محدودة(مسؤولية )الشركة المتحدة للسيارات 
 .محدودة(مسؤولية )شركة القريشي للتسويق 

 
 
 
 
 
 

 خارج المملكة: ال يوجد

 
المهندس / محمود 
 بن محمد الطوخي

 

 
 المملكة:داخل 

 مدرجة( )مساهمةشركة أمانة للتأمين التعاوني 
 محدودة(مجموعة الطوخي التجارية )مسؤولية 

 محدودة(مسؤولية )السعودية  شركة المحوالت
 مسؤولية محدودة()شكة الطوخي أوزدل لنقل الطاقة 
 محدودة(مسؤولية )شركة دسار العربية للمقاوالت 

مسؤولية )شركة الطوخي للصناعة والتجارة 
 محدودة(

واألفياش  شغغغغغغغركة المصغغغغغغغنع السغغغغغغغعودي للمفاتيح
 محدودة(مسؤولية )

 مسؤولية محدودة()الشركة العالمية للعدد الصناعية 
 المملكة:خارج 

 محدودة(مسؤولية ) تشركة الطوخي لالستثمارا
 محدودة(مسؤولية كول )منى  شركة

 
 المملكة:داخل 

 .محدودة(مسؤولية ) السعودية الطاقةشركة محوالت 

 .محدودة(مسؤولية )وسكوسا شركة 
 
 
 
 
 
 

 المملكة: ال يوجدخارج 

 
المهندس / طالل بن 

 أحمد الزامل
 

 
 المملكة:داخل 

  المزرعة( )أسواقالشركة السعودية للتسويق 
 مساهمة مدرجة 
 مدرجة( )مساهمةدية ألنابيب الصلب الشركة السعو

 ال يوجد المملكة:خارج 

 
 المملكة:داخل 

 محدودة(مسؤولية ) شركة السعودي الفرنسي كابيتال
 محدودة(مسؤولية )مؤسسة دار اليوم للصحافة 

 
 : ال يوجد  خارج المملكة
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األستاذ / فيصل بن 
 صالح القريشي

 

 
 المملكة:داخل 

 (.مقفلة مساهمة)وإخوانه شركة على زيد القريشي 
 (.مقفلة )مساهمةللتمويل شركة توكيالت 

 (.محدودةمسؤولية الشركة المتحدة للسيارات )
 (.محدودةمسؤولية )وسكوسا شركة 
 (.مسؤولية محدودة)توزيع وتسويق السيارات شركة 
 ال يوجد  المملكة:خارج 

  
 المملكة:داخل 

شغغغغغغغركغغة خغغدمغغات المالحغغة الجويغغة )مسغغغغغغغؤوليغغة 
 محدودة(.

مسغغغغغغؤولية )شغغغغغغركة محوالت الطاقة السغغغغغغعودية 
 .محدودة(

 .محدودة(مسؤولية )شركة المحوالت السعودية 
 .محدودة(مسؤولية )شركة تيكو الشرق األوسط 

 .حكومية( جهة)الشرقية غرفة 
 خارج المملكة: ال يوجد 

 
األستاذ/ فهد بن سعد 

 التويجري
 

 
 المملكة:داخل 

 
 (مقفلة )مساهمةكة أبناء سعد عبد هللا التويجري شر

 محدودة(مسؤولية )شركة المحوالت السعودية 
 محدودة(مسؤولية )شركة وسكوسا 

 خارج المملكة : ال يوجد 

 
 المملكة:داخل 

 
 المؤسسة الوطنية للمنتجات الخرسانية 

 محدودة(مسؤولية )
 

  دخارج المملكة: ال يوج

 
األستاذ/ بدر بن 
 إبراهيم السويلم

 

 
 المملكة:داخل  

 (مقفلة )مساهمةالتمويلي  للتأجير شركة أوركس السعودية

 
 خارج المملكة: ال يوجد

 
 المملكة:داخل 

 الشركة العربية لإلنترنت واالتصاالت "أول نت"
 .محدودة(مسؤولية )

 .محدودة(مسؤولية )مجموعة الفيصلية 
 .محدودة(مسؤولية ) السعودية الشركة الكيميائية

 
المهندس/ طارق بن 

 محمد الطحيني
 

 
 داخل المملكة:

 شركة محوالت الطاقة السعودية 
 ال يوجد المملكة:خارج 

 
 داخل المملكة:

 شركة سي جي العربية السعودية 
 خارج المملكة : ال يوجد 

 
 األستاذ/ جميل 

 بن عبد هللا الملحم 

 
 داخل المملكة:

 شركة تكوين )مساهمة مدرجة(.
 مساهمة مدرجة()شاكر مجموعة 

 
 خارج المملكة: 
 .)مساهمة مقفلة( للصناعات البالستيكية شركة نيومارينا

 
 

 
 داخل المملكة:

 شركة االتصاالت السعودية )مساهمة مدرجة(
 مسؤولية محدودة()شركة سيلكو 

 مسؤولية محدودة()شركة مراكز االتصال 
 خارج المملكة:

 شركة الرؤية الحديثة )مسؤولية محدودة(
 شركة خدمات الطاقة )مسؤولية محدودة(

 الكويت )مساهمة مدرجة(شركة فيفا 
 شركة فيفا البحرين )مسؤولية محدودة(

 )مسؤولية محدودة( Cell- cشركة 
 )مسؤولية محدودة( Aveaشركة 
 )مساهمة مدرجة( Turk Telekomشركة 
 )مسؤولية محدودة(  Intigralشركة 
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 دارة التنفيذيةاإلثانياً: 
 المؤهالت  الوظائف السابقة والخبرات  الوظائف الحالية  االسم 

 

األستاذ/ مدحت أدهم 

 غالب

النائب التنفيذي للرئيس  

 للمالية وتقنية المعلومات

عضو مجلس مديري شركة 

  ةالسعوديمحوالت الطاقة 

 

عضو مجلس مديري شركة سي جي 

 العربية السعودية 

المشتركة  للمالية والخدماتنائب الرئيس 

 شركة الصناعات الكهربائية 

المدير المالي واإلداري شركة المحوالت 

 السعودية.

 شركة المحوالت السعودية  المدير المالي

شغغغغغغغركغة المحوالت  رئيس الحسغغغغغغغغابغات

 السعودية 

 المحوالت السعودية  محاسب شركة

النصغغغغغغغر لأللبسغغغغغغغغغغة  مبرمج شغغغغغغغركغغغغة

 والمنسوجات

 بكالوريوس محاسبة 

  جامعة اإلسكندرية 

 

محمد المهندس / 

 وسعدةـوسف أبـي

النائب التنفيذي للرئيس 

 للمبيعات والتسويق

عضو مجلس مديري شركة 

 محوالت الطاقة السعودية 

 نائب الرئيس للمبيعات والتسويق  

 شركة الصناعات الكهربائية  

 وسكوسا  والتسويق شركةمدير المبيعات 

 وسكوسا  أول شركةمهندس مبيعات 

  المحوالت مهندس مبيعات نشاط 

 شركة وسكوسا 

كهربائية بكالوريوس هندسة 

 األردن – األهليةاإلسراء  جامعة

جامعة هندسة كهربائية ماجستير 

 الملك فهد للبترول والمعادن

 اهر ـمالمهندس / 

 عبد الحي النجار

النائب التنفيذي للرئيس 

 للتشغيل والهندسة 

 

 للعمليات نائب الرئيس 

 الصناعات الكهربائية شركة

 مدير التشغيل 

 شركة الصناعات الكهربائية

 شركةمدير اإلنتاج وتخطيط المواد 

 شركة المحوالت السعودية  

 المحوالت السعوديةمشرف إنتاج شركة 

بكالوريوس هندسغغغغغغغة كهربائية 

 -  األهليغغة  اإلسغغغغغغغراءجغغامعغغة 

 األردن

 بد العزيز األستاذ/ ع

 عزام الظفيري

نائب الرئيس للموارد 

 البشرية والشؤون اإلدارية 

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  

 مجموعة الراجحي القطاع الصناعي 

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

 شركة الصناعات الكهربائية 

مشرف التوظيف وعالقات الموظفين 

 شركة مرافق.

تقنية المعلومات  في بكالوريوس

 الجامعة العربية المفتوحة 

ماجسغغغغتير في الموارد البشغغغغرية 

الجغغغامعغغغة المغغغاليزيغغغة المفتوحغغغة 

 البحرين

دبلوم في الموارد البشغغغغغغغريغغغغة 

الجغغغامعغغغة المغغغاليزيغغغة المفتوحغغغة 

 البحرين
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 وسجل الحضور مجلس اإلدارة : اجتماعاتوالعشرون الحادي 

 :على النحو التالي رل الحضوجس م وكان2018العام  خالل( جلسات 5اإلدارة )مجلس عقد 
 

 األولاالجتماع  اسم العضو 
 م21/3/2018

 االجتماع الثاني
 م13/5/2018

 االجتماع الثالث
 م10/9/2018

 االجتماع الرابع
 م29/10/2018

 االجتماع الخامس
 م23/12/2018

  الحضور

        5 علي القريشي بن وسفي

       5 محمد الطوخي بن محمود

 2 م 9/9/2018انتهت عضويته في المجلس بتاريخ      يسنالمح إبراهيم بن عدنان

 2 م 9/9/2018انتهت عضويته في المجلس بتاريخ      يوسف الحموديبن  إبراهيم

      5 أحمد الزامل طالل بن 

   ×     4 القريشي  بن صالحفيصل 

        5 سعد التويجري بنفهد 

       5 براهيم السويلم   بن بدر

بدأت عضويته في المجلس بتاريخ   طارق بن محمد الطحيني
 م 10/9/2018

   3 

بدأت عضويته في المجلس بتاريخ  جميل بن عبد هللا الملحم 
 م 10/9/2018

×   2 

  

 والعشرون: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ثانيال
من خالل نماذج تقييم لتقييم المجلس واللجان بشكل سنوي  اتواللجان إجراءالمجلس في الئحة عمل  اإلدارة مجلسوضع 

تقوم لجنة المكافآت  تقييم األداء. معاييربموجب  المجلس، حيث يتم تقييم أداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحاتتم إعدادها 

تها بما يتفق مع معالجاقتراح الضعف في المجلس ووعليها تقوم بتحديد نقاط معايير تقييم األداء والترشيحات بمراجعة 

 مصلحة الشركة.

   

 وأسماء الحضور  م،2018الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام  اجتماعات والعشرون: ثالثال
 

 األولاالجتماع  االسم
 جمعية عامة عادية

 م13/5/2018

 ثانياالجتماع ال
 جمعية عامة عادية

 م9/9/2018

    علي القريشي بن وسفي

   محمد الطوخي بن محمود 

 م9/9/2018بتاريخ  انتهت عضويته في المجلس    ×  يسنالمح إبراهيم بن عدنان

 م9/9/2018انتهت عضويته في المجلس بتاريخ      ×  الحمودييوسف بن  إبراهيم

   أحمد الزامل طالل بن 

  × القريشي  بن صالحفيصل 

 × × سعد التويجري بنفهد 

 ×  براهيم السويلم   بن بدر

 م 10/9/2018بتاريخ عضويته في المجلس بدأت  طارق بن محمد الطحيني

 م 10/9/2018بتاريخ  عضويته في المجلس بدأت  جميل بن عبد هللا الملحم 
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها والعشرون: رابعال
 

 سبب الطلب  تاريخ  السجل م

 اجتماع الجمعية العامة العادية  م 13/5/2018 1

 توزيع األرباح م 15/5/2018 2

 اجتماع الجمعية العامة العادية  م 9/9/2018 3

 

 عالقة ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي والعشرون: وصف الخامس

     م.2018عالقة خالل عام  طرف ذيتقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع 

أعضاء فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة ألحد  تكون الشركة طرفاً األعمال والعقود التي  :السادس والعشرون

  دارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.مجلس اإل

عادية تعامالت هي و م،2018عالقة خالل عام  ويذ مع أطرافتعامالت  فإنه يوجد لها للشركةمستمرة الطار األعمال ي إف

جراءات ولوائح إالشروط التجارية السائدة حسب وفق ا عليه االتفاقيتم  سليمة،أسس تجارية  على تتمو المدة، محددة

 .لهذه األعمال أو مزايا تفضيليةوط شركن هناك يولم  ،الشركة
 

 الشركة اسم 
 

العضو صاحب 
 العالقة 

إجمالي مبلغ األعمال  شروط العمل  مدة العمل  طبيعة العمل 
م 2018خالل عام 

 )بآالف الرياالت(

شركة الطوخي للصناعة 
 والتجارة 

المهندس/ محمود بن 
 محمد الطوخي

بدون شروط أو مزايا   سنة  بيع منتجات 
 تفضيلية

 لاير 4.183

  شركة القريشي
 للخدمات الكهربائية 

األستاذ/ فيصل بن 
 صالح القريشي

األستاذ/ يوسف بن 
 علي القريشي 

بدون شروط أو مزايا  سنة  شراء  منتجات
 تفضيلية

 لاير 406 
 

شركة سي جي باور 
 بلجيم سيستمز

بدون شروط أو مزايا  سنة  خدمات فنية  -
 تفضيلية

 لاير 1.210

  

محمد  محمود /مهندسالدارة مجلس اإللعضو  والتي ،والتجارةللصناعة  شــركة الطوخيبين الشركة وة ـــتجاريعامالت ت -1
م 2018عام  التعامالت خــاللبلغ إجمالي د ــمنتجات. وقبيع عبارة عن  التعامالت مصلحة فيها. وهذه الطوخي

 .لايرألف ( 4.183)
األستاذ/ فيصل  لعضوي المجلس يوجد فيها مصلحةللخدمات الكهربائية، والتي  ركة القريشيــــتجارية مع شعامالت ت -2

منتجات. وقد بلغ إجمالي شراء وهذه التعامالت عبارة عن  .القريشيبن صالح القريشي واألستاذ/ يوسف بن علي 
  لاير ألف (406) م مبلغ2018التعامالت خالل عام 

وقد بلغ إجمالي  فنية،وهذه التعامالت عبارة عن خدمات  بلجيم،تعامالت تجارية مع شركة سي جي باور سيستمز  -3
 ( ألف لاير.1.210)م مبلغ 2018التعامالت خالل عام 

 
 مجلس اإلدارةألحد أعضاء  توجد فيه مصلحة جوهريةفيها وأخرى تكون الشركة طرفا رة بأنه ال توجد أية عقود اإلدا ويقر مجلس

  .التنفيذيين أو كبار
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 وكبار التنفيذيين اإلدارةمجلس  مكافآت أعضاء والعشرون:سابع ال

 ين والمنصوص عليها في نظام الشركاتاألحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيعلى ضوء 

وسياسة  ياألساسالصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ونظام الشركة  واإلجراءات التنظيمية الشركات والضوابط حوكمةوالئحة 

 يلي: وفقاً لماتكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذين  العامة،المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية 

 واللجان  مجلس اإلدارةأعضاء  أوال:
 :ةالتالي وفقاً للمبادئيحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 

  الشركة وأهدافها  استراتيجيةالمكافآت منسجمة مع  تكونأن 

  غرض حث أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل تكون لأن 

  العملية،والمؤهالت العلمية والخبرات  بشاغلها،والمهام والمسؤوليات المنوطة  الوظيفة،على مستوى  تحدد بناءً أن 

 ومستوى األداء 

 غير  ارتفاععن ذلك من مع تفادي ما قد ينشأ  المكافآت،خرى في تحديد ممارسات الشركات األ االعتبارفي  خذاأل

 مبرر للمكافآت والتعويضات

 دارة اإلشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس في االعتبار القطاع الذي تعمل فيه ال األخذ 

  مع عدم المبالغة فيها  وتحفيزها،الكفاءات المهنية والمحافظة عليها  استقطابأن تستهدف 

  المجلس.عضويته في  سنويا مقابل لاير ( ألف200قدرها )يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية 

  بدل مبيت وبدل سفر و االجتماع،لكل جلسة من جلسات  أالف لاير (3)يستحق عضو المجلس بدل حضور مبلغ قدرة

 مقر االجتماع.  التي يقع بها مدينةالخارج لألعضاء القادمين من 

 لى مبلغباإلضافة إ لاير،( ألف 50مكافأة سنوية قدرها )لجان ق عضو مجلس اإلدارة المشارك في عضوية اليستح 

 .كل جلسة من جلسات االجتماععن  بدل حضور أالف لاير (3)

 كبار التنفيذيين  ثانيا:
 المعايير التالية:كبار التنفيذيين وفق  والترشيحات مكافآتيحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت 

  المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها  تكونأن 

  على إنجاح الشركة على المدى الطويل حث كبار التنفيذيين غرض تكون لأن 

  والمؤهالت العلمية والخبرات العملية  بشاغلها،والمهام والمسؤوليات المنوطة  الوظيفة،على مستوى  تحدد بناءً أن 

 غير  مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع المكافآت،في تحديد  األخرىخذ في االعتبار ممارسات الشركات األ

 مبرر للمكافآت والتعويضات

 في االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها  األخذ 

  مع عدم المبالغة فيها مهنية والمحافظة عليها وتحفيزها الكفاءات ال استقطابأن تستهدف 

 

 تحدد حسب مؤشرات قياس األداء. ومكافأة دورية وتعويضات،يذيين من رواتب وبدالت تتكون مكافآت كبار التنف

 
التنفيذيين بناًء على توصية  واللجان وكبارمجلس اإلدارة يحدد مكافآت أعضاء المجلس  موضح أعاله فإنحسب ما هو 

وعليه يستحق العضو  للشركة،دة من قبل الجمعية العامة ملجنة المكافآت والترشيحات وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعت

 .عن السياسة المعمول بها ناًء على ذلك. وعليه ال يوجد أي انحرافمنوحة له بالمكافآت الم
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -أ
 

 (لرياالتا)بآالف م 31/12/2018مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في      
 

 
 

بناًء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في يمثل المكافأة السنوية  أعاله المبلغ المعين مالحظة:
م فسيتم صرفها بعد موافقة 2018عام لالسنوية لأما المكافأة م. 2018تم صرفها بعد موافقة الجمعية في شهر مايو والتي م 31/12/2017
 م.2019في شهر أبريلمعية الج
 

 م.9/9/2018تاريخ لحمودي مع انتهاء دورة المجلس ب*انتهت عضوية كال من السيد / عدنان إبراهيم المحسين والسيد / إبراهيم يوسف ا
م.10/9/2018 تاريخحم مع بداية عضوية المجلس الجديدة بلالم السيد / طارق محمد الطحيني والسيد/ جميل عبد هللا منكال **بدأت عضوية 
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 أعضاء المجلس

مكافأة  المتغيرةالمكافآت  المكافآت الثابتة
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 المستقلينألعضاء ا

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 9 6 200 المحيسن إبراهيمعدنان *

 0 206 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 6 200 الحمودييوسف  إبراهيم*

 0 224 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 9 15 200 طالل أحمد الزامل

 15 227 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 12 15 200 بدر إبراهيم السويلم

 0 12        12 0 0 0 6 6 0 جميل عبد هللا الملحم **

 15 884 0 0 0 0 0 0 0 884 0 0 0 36 48 800 المجموع 

 األعضاء غير التنفيذيين

 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 يوسف على القريشي

 15 224 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 9 15 200 محمود محمد الطوخي

 0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 6 12 200 القريشي فيصل صالح

 15 215 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 15 200 فهد سعد التويجري

 30 872 0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 18 57 800 المجموع 

 األعضاء التنفيذيين

 0 9        9    0 9 0 طارق محمد الطحيني**

 0 9        9    0 9 0 المجموع 
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 مكافآت أعضاء اللجان -ب 

 م )بآالف الرياالت(31/12/2018المالية المنتهية في مكافآت أعضاء اللجان التي دفعت خالل السنة 

بدل  )عداالمكافآت الثابتة  االسم
 حضور الجلسات(

 المجموع بدل حضور الجلسات

 أعضاء لجنة المراجعة 
 62 12 50 بدر إبراهيم السويلم

 59 9 50 *عدنان إبراهيم المحيسن

 62 12 50 سطام عبد العزيز الزامل

 3 3 0 **جميل عبد هللا الملحم 

 186 36 150 المجموع 

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 

 59 9 50 طالل أحمد الزامل

 59 9 50 محمود محمد الطوخي

 56 6 50 فيصل صالح القريشي

 174 24 150 المجموع 

 

 بناًء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في  المكافأة السنويةفي الجدول أعاله تمثل  الثابتةالمكافأة  مالحظة:

 م2018خالل العام الموافقة عليها من قبل المجلس  تم وقد تم صرفها بعد أن تم31/12/2017          

 م9/9/2018المحيسن في لجنة المراجعة بتاريخ  إبراهيمبن  عضوية السيد / عدنان* انتهت           

 م10/9/2018عبد هللا الملحم في لجنة المراجعة بتاريخ بن ** بدأت عضوية السيد / جميل           

 

 مكافآت كبار التنفيذيين  – ج 

التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في  مكافآت كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 الرياالت(. )بآالف م31/12/2018

 
 كبار التنفيذيين 

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة
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 المجموع  
  

 خمسة  مكافآت
 كبارمن 
 التنفيذيين

3.815 1.333 0 
 

5.148 629 0 
 

0 0 0 629 0 0 5.777 

 5.777 0 0 629 0 0 0 0 629 5.148 0 1.333 3.815 المجموع 

 

المكافآتالتنازل عن  :الثامن والعشرون        

  بالتنازل عن المكافآت. أو كبار التنفيذيين اإلدارة مجلس لم يتقدم أحد من أعضاء 
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 األرباح التنازل عن التاسع والعشرون:

 .م31/12/2018م يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن األرباح عن السنة المالية المنتهية في ل
 

أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات  والمستحقة لسدادالمسددة  المدفوعات النظامية الثالثون:
 السنوية.أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية 

 

 (الرياالت )بآالف ت النظامية المستحقة على الشركةالمدفوعاالجدول التالي يوضح   
 

  م 2018 البيان
 وصف موجز لها 

 
 بيان األسباب

 
 الُمسدد 

المستحق حتى 
نهاية الفترة المالية 
 السنوية ولم يسدد 

مخصص الزكاة لعام  14.218 12.784 زكاة ــال
 م2018
 

ربط المصلحة بانتظار 
م والمستحق 2018لعام

 م 30/4/2019قبل 

 مخصص لشهر ديسمبر 583 6.695 التأمينات االجتماعية
 

- 

  - 636 تكاليف وتأشيرات وجوزات 
 

- 

  - 5.288 رسوم مكتب عمل 
 

- 

     

 موظفي الشركة لمصلحة اإنشائهمة أي احتياطات أو استثمارات تم بقي بيان والثالثون:الحادي 

 .الشركةنشائها لمصلحة موظفي إتم  واحتياطاتت رااال يوجد أي استثم

 إلدارة قرارات مجلس اإ :والثالثون الثاني

 يلي:يقر مجلس اإلدارة بما 

  الصحيح أعدت بالشكل الحساباتسجالت أن 

  ونفذ بفاعلية على أسس سليمة الداخلية أعدأن نظام الرقابة 

  الشركة على مواصلة نشاطها في قدرةشك يذكر أي أنه ال يوجد 

 تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة: والثالثون الثالث

م بأن القوائم المالية خالية من أية 2018" للعام المالي  سي كوبرزابات " السادة / بي دبليو أظهر تقرير مراجع الحس

    تحفظات جوهرية على الشركة.
 

 الفترة المعين من أجلها انتهاءالمحاسب القانوني قبل  باستبدالدارة اإلتوصية مجلس  والثالثون: رابعال

      .جلهاالفترة المعين من أ انتهاء المحاسب القانوني قبل باستبداللم يوصي مجلس اإلدارة 

 والثالثون: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة  الخامس

يتولى قسم المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والتحقق من مدى التزام الشركة  يوجد مراجع داخلي في الشركة.

 .الداخليةباألنظمة واللوائح. وتشرف لجنة المراجعة على قسم المراجعة 
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التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض مجلس والثالثون: توصيات  السادس
اإلدارة األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع 

 الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.
تعيين ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة. كما يتم األخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن 

 مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
     

 اللجان وعددها ومهامها  اختصاصات والثالثون: سابعال

 لجنة المراجعة  أوال:

 الرابعة بداية الدورةوذلك مع   م 9/9/2018ية العامة العادية للشركة بتاريخ معالمراجعة من قبل الجتشكيل لجنة تم 

من هيم السويلم وعضوية كل ابرإدر بن ستاذ/ باأل. يرأس اللجنة ( أعضاء3عضويتها )في  ضمت اللجنةحيث  للمجلس،

 .الزاملاذ/ سطام بن عبد العزيز ستاألو األستاذ/ جميل بن عبد هللا الملحم،

 م2018التي عقدت خالل عام  االجتماعات التالي يوضح أعضاء اللجنة وعددلجدول ا 

  

 المراجعة: ومسؤوليات لجنة مهام
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها  (1

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة إذا فيما  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  (2

 عادلة ومتوازنة ومفهومة 

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو مراجع الحسابات (3

 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية (4

 المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنهادراسة السياسات المحاسبية  (5

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة  (6

 دارسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها (7

 وإدارة المراجعة الداخلية  الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي (8

 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية  (9

بعد التحقق من  أدائهم،التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم  (10

  استقاللهم ومراجعة نطاق العمل وشروط التعاقد.

مع األخذ في االعتبار  المراجعة،التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال  (11

 القواعد والمعايير ذات الصلة.
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 األولاالجتماع  االسم 
 م20/3/2018

 االجتماع الثاني
 م2/5/2018

 االجتماع الثالث
 م29/7/2018

 االجتماع الرابع
29/10/2018 

 الحضور

     4 بدر  إبراهيم السويلم  

 بتاريخ انتهت العضوية    إبراهيم المحيسن عدنان
 م9/9/208

3 

     4 عبد العزيز الزامل سطام  

  1 م 10/9/2018بدأت العضوية بتاريخ  عبد هللا الملحم  جميل 
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مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  (12

 المراجعة.

 تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.دراسة  (13

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة (14

 الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. رير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذمراجعة نتائج تقا (15

 .المجلسمالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها إلى مراجعة العقود والتعا (16

 الترشيحات و المكافآت لجنةثانيا: 

حيث  م،10/9/2018 بدأت بتاريخلتي اوللمجلس  بــداية الدورة الرابعةلجنة المكافآت والترشيحات مع  إعادة تشكيل تم

وعضوية كل من المهندس / محمود المهندس / طالل بن أحمد الزامل برئاسة  ء( أعضا3في عضويتها )اللجنة ضمت 

  محمد الطوخي واألستاذ/ فيصل بن صالح القريشي.

 م2018اعات التي عقدتها خالل عام الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتم

 
 

 

 

 المكافآت والترشيحات ومسؤوليات لجنة مهام 
ورفعها  التنفيذية،دارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإل دارةاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلإعداد سي (1

 من قبل الجمعية العامة. العتمادهاللمجلس تمهيدا 

جوهري عن هذه  انحرافالمكافآت المعمول بها، وبيان أي توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة   (2

 السياسة.

 وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدفها  المكافآت،المراجعة الدورية لسياسة  (3

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة  (4

 المعتمدة

 معايير وسياسات واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اقتراح (5

 عادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدةوإ بترشيح األعضاءالتوصية لمجلس اإلدارة  (6

 عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة إ (7

 الالزمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لالحتياجاتالمراجعة السنوية  (8

 إجراؤهاديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتق (9

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  (10

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

 عضاء المستقلين وكبار التنفيذيينالتنفيذيين وغير التنفيذيين واأل وضع وصف وظيفي لألعضاء (11

 دارة أو كبار التنفيذيينحال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلوضع اإلجراءات الخاصة في  (12

 .الحلولتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح  (13

            -30- 

 األول االجتماع االسم 
 م 28/3/2018

الثاني  االجتماع
 م 8/4/2018

 الثالث االجتماع
 م 25/7/2018

 حضورال

    3 (رئيس اللجنة )طال بن أحمد الزامل  

    3 ) عضو اللجنة( محمود بن محمد الطوخي 

   x 2 ) عضو اللجنة( فيصل بن صالح القريشي  
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 اءات المفروضة على الشركة العقوبات والجز الثامن والثالثون:

 إشرافيهن أي جهة الشركة من الهيئة أو م ىفرض عل احتياطيو جزاء أو قيد عقوبات أ أليوهلل الحمد  لم تتعرض الشركة

  م.2018خالل عام  قضائية أخرىأو تنظيمية أو 

 الرقابة الداخلية نظام جراءاتإو نتائج المراجعة السنوية لفاعلية التاسع والثالثون:

كة الداخلية في حماية أصول الشر قابةالر ظامفعالية نرة للتحقق من الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستم راجعةتنفذ الم

المالية. كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن قسم المراجعة وسالمة التقارير  داءاأل وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة

واستقاللية وقد اطلع على وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشكل مهني عليها، الداخلية طبق خطة المراجعة المتفق 

 المطلوبة ألداء مهامه. تكافة البيانات والمستندا

كذلك قامت اللجنة بالتأكد من اإلجراءات التي اتخذها قسم المراجعة الداخلية وإدارة الشركة لدراسة المالحظات والعمل على 

ي نظام لية المشار إليها أي ضعف جوهري فتصحيحها بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، حيث لم تظهر عمليات المراجعة الداخ

 الرقابة الداخلية بالشركة. وهذا وتقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس اإلدارة بصفة دورية بأنشطة ومهام اللجنة.

 

 نوالمستثمري مع المساهمين األربعون: التواصل

رير مجلس اإلدارة العام من خالل تق خاللوأنشطتها حيث تطلعهم على أداء الشركة  بالغةمساهميها أهمية الشركة تولي  

بالقدر الذي  وأعمالها المالي،على وضعها  لها تأثيربشكل مستمر على أية تطورات جوهرية يكون  اطالعهمالسنوي، وكذلك 

اإلفصاح عن المعلومات  . تكون عمليةحقوقهم واتخاذ قرارات سليمةوذلك لتمكينهم من ممارسة  بمصالح الشركة ال يضر

 .المعتمدةلسياسة اإلفصاح  وفقاً  نترنتاأل( وموقع الشركة على شبكة )تداولخالل موقع السوق المالية من 

 

 – وبخاصة غير التنفيذيين – ئهتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاااإلجراءات التي  واألربعون: لحاديا

 المساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها بمقترحات

 

بالسهم. كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملحوظات  للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة األساسيكفل نظام الشركة 

مجلس  ويتم إبالغالعامة السنوي. الهاتفي ومن خالل اجتماع الجمعية  لأو االتصا مساهميها عن طريق البريد اإللكتروني

 الملحوظات إن وجدت. أواإلدارة بهذه االقتراحات 

حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنها  ةعمل مجلس اإلدارة على ضروركما تنص الئحة 

 إال بعذر مشروع وذلك لالستماع ومناقشة مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
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 : حوكمة الشركاتاألربعونوالثاني 

باستثناء  المالية، من مجلس هيئة السوق الشركات الصادرةلواردة في الئحة حوكمة احكام األ بتطبيق جميعزم الشركة تلت

 أدناه:الواردة  األحكام
 

 المبرر نص المادة رقم المادة

 

 المادة الحادية واألربعون 

 التقييم( -هـ  فقرة)

 

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات 

الالزمة للحصول على تقييم جهة 

 مختصة ألدائه كل ثالث سنوات

سوف يدرس مجلس اإلدارة مستقبال مدى الحاجة لجهة 

 .خارجية لعمل التقييم

 :ادة السبعونـالم

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر

 

ر من مجلس إدارة الشركة ُتشكل بقرا

 )لجنة إدارة المخاطر(. لجنة تسمى

الوقت  تشكيل اللجنة فيلمجلس اإلدارة ضرورة  ال يرى

كما أن من  أعمال الشركة. طبيعة وحجمالحالي نظرا ل

مهام مجلس اإلدارة وضع السياسات التي تضمن ضمن 

 فإنجهة أخرى التزام الشركة باألنظمة واللوائح. ومن 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة من مهام لجنة المراجعة 

 اللجنةالشركة، حيث تقوم في  الداخلية والمخاطر

بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية 

 للمجلس بالسياسات واإلجراءات الالزمة.

 الثمانون:المادة السابعة 

 المسؤولية االجتماعية 

 العادية بناءً تضع الجمعية العامة 

اإلدارة على اقتراح من مجلس 

تكفل إقامة توازن بين  سياسة

أهدافها واألهداف التي يصبو 

بغرض تطوير  تحقيقها:المجتمع إلى 

 األوضاع االجتماعية واالقتصادية

 .للمجتمع

اعتمد  حيث أنه ضرورة لذلكاإلدارة ال يرى مجلس 

وتتضمن  المصالحنظيم العالقة مع أصحاب تلسياسة 

وبينت  للشركة،االجتماعية  المسؤوليةهذه السياسة 

 الشركة تجاه المجتمع ال تقتصربأن مسؤولية السياسة 

أبعد من  وما ه تمتد إلىنما إ المنتجات،فقط على بيع 

عمالئها بمنتجات وتحرص الشركة على تزويد  ذلك.

 فيها أعلى مستويات األمان. عالية تتوفرذات جودة 

 المادة الخامسة والتسعون:

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 
مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 
يفوض إليها االختصاصات المقررة 
بموجب المادة الرابعة والتسعين من 

 هذه الالئحة.

بموجب المادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات 
والتي تنص على أن يشكل مجلس اإلدارة لجان 

وضاعها بما متخصصة وفقا لحاجة الشركة وظروفها أ
يمكنها من تأدية مهامها بفاعلية، لذلك ال يرى المجلس 

، بالحوكمة تشكيل لجنة متخصصةبأن هناك حاجة ل
حيث أن أعمال المجلس ولجانه المنبثقة عنه تعتبر من 
المكونات الرئيسية للحوكمة، وكل منها يساهم في 

 تحقيق أهدافها.
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 العادية غير دارة للجمعية العامةملخص توصيات مجلس اإل :واألربعونالثالث 

 م31/12/2018في  عن السنة المالية المنتهيةالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة  (1

 م 31/12/2018في عن السنة المالية المنتهية التصويت على القوائم المالية  (2

 م 31/12/2018في عن السنة المالية المنتهية التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  (3

 م 31/12/2018عن السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  (4

 م.31/12/2018 عن السنة المالية المنتهية فيالتصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين  (5

لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم بناًء على توصية مراجع الحسابات من بين المرشحين  اختيارالتصويت على  (6

 وتحديد أتعابه. م،2020األول لعام م، والربع 2019المالي  المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام

السنة المالية المنتهية في  اإلدارة عنمجلس  كمكافأة ألعضاء( مليون لاير 1.6التصويت على صرف مبلغ ) (7

 م.31/12/2018

اإلدارة المهندس/  لعضو مجلسشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي ستتم بين الشركة والتصويت على األعمال التي  (8

إجمالي التعامالت علما بأن منتجات. بيع  . هذه األعمال عبارة عنوالترخيص بها لعام قادممصلحة فيها  محمود محمد الطوخي

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية. لاير ألف (4.183) بلغتالسابق للعام 

الكهربائية، والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/  للخدمات القريشيالتصويت على األعمال التي ستتم بين الشركة وشركة  (9
ا لعام قادم. وهذه األعمال عبارة عن شراء فيصل صالح القريشي واألستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها والترخيص به

 .( ألف لاير بدون شروط أو مزايا تفضيلية406) تبلغالي التعامالت للعام السابق منتجات، علما بأن إجم
األستاذ/ فيصل صالح القرشي واألستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس المجلس التصويت على اشتراك عضوي  (10

التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والكهربائية  للخدمات القريشيركة لوجود ملكية غير مباشرة في ش نظراً 

 .قادمبها لعام  المحوالت والترخيص

وإعادة ترقيم مواد ( والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها 16) مادة التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام األساس للشركة (11

 ساس.النظام األ

 لشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.( من النظام األساس ل33التصويت على تعديل المادة )  (12

 لشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة ( من النظام األساس ل44التصويت على تعديل المادة ) (13

 ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية 48التصويت على تعديل المادة ) (14

( ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن 500بشراء الشركة لعدد يصل إلى ) التصويت على توصية مجلس اإلدارة  (15

برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء 

من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط  مرة واحدة أو عدة مرات خالل فترة أقصاها أثنى عشر شهراً 

 هذا البرنامج.

 .الوطني االقتصادللنهوض بكافة قطاعات حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل إلى دارة ببالغ الشكر اإلمجلس  الختام يتقدموفي 

 األعمال.لخدمة قطاع  الجهات ذات العالقة على تعاونهم( وكافة )تداولكما يشكر المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية 

إلى عمالء الشركة  المجلس بالشكروكذلك يتوجه  العطاء،كما يثمن المجلس جهود جميع العاملين في الشركة ويدعوهم إلى مواصلة 

 لها.داخل وخارج المملكة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم 

 ،الموفقوهللا  

 اإلدارةمجلس  
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