






  الرحمن الرحيم ...بسم هللا

 الشركة السعودية للصناعات المتطورة يحضرات السادة مساهم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 م.2018خواني أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن عام إيسرني ويطيب لي، أصالة عن نفسي ونيابة عن 

ستراتيجية جديدة للشركة ، إعتماد مجلس اإلدارة إ برزها أالعديد من التطورات البارزة في مسيرة شركتكم، والتي كان من  م2018لقد شهد عام 

ستثماراتها الحالية، ومن ثم تم بناء رؤية مستقبلية تحقق تطلعات مساهميها في األجل الطويل. حيث إتتمحور حول دراسة الوضع الراهن للشركة و 
كما تعمل هذه   اتيجية برؤيتها على تنمية حقوق المساهمين وزيادة التدفقات النقدية من خالل تنويع االستثمارات وتحسين أدائها.ركزت هذه االستر 

واعدة وذات مخاطر منتقاة بعناية فائقة، لتكون بذلك  بقطاعات ستثماراتإاالستراتيجية الجديدة من خالل رسالة محددة وواضحة في الدخول في 

  بإدارة ورقابة هذه االستثمارات. معايير الجودة أعلى تطبيق مع االستراتيجية قطاعاتها في المنافسة على ستثمارية قادرةإكة شر  شركتكم
ومن 

خالل أهداف هذه االستراتيجية المتمثلة في تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة يط
مح 

 بأن يكون قادرًا على دفع  توزيعات نقدية منتظمة لمساهمي الشركة بمشيئة هللا تعالى.المجلس 

رحها وإنطالقًا من هذه التوجهات االستراتيجية للشركة، فقد تم دراسة النظام األساسي للشركة، وتقديم بعض المقترحات لتعديله، والتي سيتم ط
 ستثماريًا خالل المرحلة.إعات المستهدفة على جمعيتكم العامة الموقرة القادمة لتعكس القطا

إضافة إلى ذلك، فإن شركتكم ومن خالل تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المستثمر بها، تمارس صالحياتها النظامية في الرقابة على تلك 

ا بالسوق المالية السعودية، لما لذلك من الشركات وتعمل معها على دعم وتطوير أعمالها وأنشطتها التشغيلية، وتحثها وتدفعها على إدراج أسهمه

م بهذا 2018ستطعنا تحقيق تقدم مرضي خالل عام إإنعكاس إيجابي على المركز المالي لشركتكم وحقوق مساهميها، ونحمد هللا أننا 
 الخصوص.

م، حيث وصلت 2017رنة بعام مقا %21م بنسبة 2018رتفعت األرباح الصافية لشركتكم خالل عام إومن ناحية أخرى، وبفضل من هللا فقد 

ستعراضها الحقًا بثنايا هذا التقرير.إمليون ريال، والتي ُتعزى بشكل رئيسي وجوهري إلى االرتفاع في إيرادات الشركة االستثمارية التي سيتم  37
 

هوداتهم ، وكافة منسوبيها على مجتقدم بجزيل الشكر والعرفان لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، وإدارة الشركةأوفي الختام، ال يسعني إال أن 

          الشركة وحرصهم الشديد على تحقيق النتائج المرجوه.  المميزة والمثمرة لتطوير

        وهللا الموفق. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا بوركاته 

 أخوكم

 عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج 

 رئيس مجلس اإلدارة

 



 

 

 ةس اإلدار ـر مجلـتقري
 م8201 ـةماليال ةنـلسعن ا

 

 المحترمين     ةللصناعات المتطور  ةالسعودي ةمساهمي الشرك رام /ـالك ةالساد
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

لمالية ايانات مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات والب ةونتائجها المالي ةأن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشرك ةدار يسر مجلس اإل
 م.31/12/2018ن السنة المالية المنتهية في الختامية ع

 :رأس مال الشركة واألسهم المصدرة
الت ( عشرة ريا10قيمة كل منها ) القيمة،مليون سهمًا إسميًا متساوية  50مقسمة الى  ريال مليون  500بلغ رأس مال الشركة 

 وجميعها أسهم عادية.
 

 النشــــاطات  أواًل:
 
 

 يتلخص نشاط الشركة كما يلي :طاعات المختلفة و تستثمر الشركة في عدد من الق
 

 ساهمت الشركة في تأسيس عدد من الشركات في قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث : قطاع الصناعات البتروكيماوية -1
 في شركة %0,581 بن رشد( وحصة بنسبةإفي الشركة العربيـة لأللياف الصناعيـة ) %0,62تمتلك الشركة حصة بنسبة 

 من شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته. %50وحصة بنسبة وطنية للبتروكيماويات )ينساب(، ينبع ال

 

 من %40تملك الشركة حصة بنسبة ساهمت الشركة في تأسيس شركة العبيكان للزجاج حيث قطاع الصناعات الزجاجية:  -2
 إضافة منتجاتعمل الشركة على ت كما ،سطحشركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج الم

معزول والتي تقوم بإنتاج الزجاج ال تأسيس شركة تابعة لها وهي شركة العبيكان اي جي سي للزجاج من خالل وذلكجديدة 
 .المستخدم في المباني واالبراج

 

شركة وهي  )طاقة( ةفي شركة التصنيع وخدمات الطاق %3,38قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة  -3
في  %10تمتلك حصة بنسبة ساهمت الشركة في تأسيس شركة السالم لصناعة الطيران و  سعودية مساهمة مقفلة، كما

 شركة السالم لصناعة الطيران.

يل مال شركة دويتشه الخليج للتمو  من رأس %31,62طاع الخدمات واإلستثمارات المالية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ق -4
 .أخرى متنوعة كذلك إستثمارات ماليةو مساهمة مقفلة، وهي شركة 
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 م:2023 -م 2019المتطورة 

 

نمية تمن خالل العمل على م 2023إلى عام  الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورةأعاد مجلس اإلدارة تحديد 
ي فلمنافسة اوتحسين أدائها لتكون شركة إستثمارية قادرة على حقوق المساهمين وزيادة التدفقات النقدية وذلك بتنويع اإلستثمارات 

ستهدف تنمية تكما أنها  .اإلستثماري للشركةمع التأكيد على النشاط قطاعاتها اإلستراتيجية مع تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة، 
ى ناءًا علبودفع توزيعات أرباح نقدية، وذلك أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة 

ة للشرك  سياسات إستثمارية محددة. ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي مستقبلي على حقوق المساهمين في المركز المالي
 خالل السنوات الخمس القادمة. 

 

 كما يلي:الشركة كما تم تحديد أهداف 

 .ية متناميةأداء مالي قوي : تحقيق عوائد مال • 

 .طرق تمويل متنوعة: توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية •

 .مستمرة بصفة توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية •

 .تنمية وتنويع أصول الشركة: تحقيق نمو سنوي وتنوع إلستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين •

 .عمالالجوانب المالية واإلستثمارية وتطوير األ في الشركة العنصر البشري وتعزيز قدرات في اإلستثمارداري: اإل الهيكل •
 سـتثمارات : الا  

 

 :السالم لصناعة الطيرانشركة 
ات م تحت مظلة برنامج التوازن اإلقتصادي. تقع الشركة في منطقة الصناع1988شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

لغ بتو  حيث شاركت الشركة المتطورة في تأسيس شركة السالم لصناعة الطيرانالتقنية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. 
  .لمن رأس الما %10السالم شركة المتطورة في  الشركة حصة

  
م هم لبيع حصتها في شركة السالم على موقع تداول عن توقيع مذكرة تفا11/12/2018هذا وقد أعلنت الشركة المتطورة بتاريخ 

الن عن ، وسيتم اإلععمل الدراسات المالية والفنية النافية للجهالة من قبل المشتري  ويتم حالياً  مليون ريال. 100ئية مقدارها مبدبقيمة 
أي مستجدات بهذا الخصوص في حينه. 
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 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(: 
كة الشر  تقعساسية )سابك( ألهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات او  م2006تأسست عام  ساهمةركة سعودية مش

باحا حققت شـــركة ينساب أر  مليون ريال. 5,625من رأس المال البالغ  %0.581المتطورة  وتبلغ حصة الصناعية ينبع مدينة في
ع قدره م بإرتفا2017عن العام مليار ريال  2,38 أرباح صافية بلغتريال مقابل مليار  2,41م بلغت 2018صافية عن العام المالي 

م 2017) عن النصف الثاني من عام  م2018ريال للسهم( خالل عام  3.5من رأس المال ) %35وتم توزيع أرباح بواقع  1.58%
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ح م التوصية بتوزيع أربا2018اية عام مليون ريال كما تم في نه 11,44 وبلغ نصيب المتطورة م(2018والنصف االول من عام 
جمعية أقرب يال للسهم الواحد( على أن تعرض على ر  2من رأس المال ) %20م بواقع 2018نقدية عن النصف الثاني من عام 

 .م2019والتي تم تحديدها في إبريل من عام  إلعتمادهاعامة 
 

 
 الشركة العربية لأللياف الصناعية " إبن رشـد":

 . وفيةم كشركة ذات مسؤولية محدود1993سست عام أساسية ) سابك ( تألالتابعة للشركة السعودية للصناعات ا إحدى الشركات
س من رأ %0.62م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة. تقع الشركة في مدينة يبنع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة 1995عام 

رأس المال  أقرت تخفيضالتي م و 30/12/2017للجمعية العامة غير العادية بتاريخ إجتماع على وبناءًا  مليار ريال. 2المال المبالغ 
تغطية جزء لمليون ريال  43.8ستخدام اإلحتياطي النظامي للشركة والبالغ وافقت على اكما  مليار ريال. 2مليار ريال إلى  8,51من 

 مقفلة " "لى تحول كيان الشركة القانوني من شركة مساهمة ع العامة ذلك وافقت الجمعيةضافة الى إ، و من خسائر الشركة المتراكمة
وات في سن ، علمًا بأن الشركة المتطورة قامت بتجنيب مخصص بكامل إستثمارها في شركة ابن رشدإلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 .سابقة
 

 
 شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

بترولية ركات التابعة لها بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة الم، تقوم الشركة والش2003شركة سعودية مساهمة تأسست عام 
%  3.38لمتطورة ا وتبلغ حصة. المنطقة الشرقيةبوالمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران 

العام  عن توزيع أرباح نقديةالموافقة على بند  تملم يمليون سهم و  16,87من رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل 
رة مع ، والتي طلبت المتطو م28/08/2018خالل إنعقاد الجمعية العامة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة والمنعقدة بتاريخ  م2017

 .خرين إضافة هذا البند الى بنود الجمعية آمساهمين 
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 النتــائج الماليـة :ثانيـًا : 

 يــرادات التشغيلية:اإل (1
لعام لمليون ريال  34,62إيرادات تشغيلية م مقابل إجمالي 2018مليون ريال للعام  44,62ة إليرادات التشغيليبلغ إجمالي ا

 . %29ة رتفاع قدر إبم  2017
 

 المصاريف العمومية واإلدارية : (2
م مليون ريال لعا 6,57قابل مصاريف بلغت م م2018مليون ريال للعام  6,61بلغت المصاريف العمومية واإلدارية للشركة 

 م.2017
 

 األربــاح والخسائر : (3
 

فاع م بإرت2017للعام مليون ريال  30,58 بلغت أرباح صافيةمليون ريال مقابل  37,01م 2018بلغت األرباح الصافية للعام 
 . %21قدره 

 

 
 كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافيًا على النحو التالي :

 

  ـانالبيــــــــ
 داخل المملكة العربية

 السعودية 
 

خارج المملكة العربية 
 السعودية 

 
 

 االجمالي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  
       2018ديسمبر  31

 44,624,846  -  44,624,846  إجمالي االيرادات المحققة

 
 
       

       2017ديسمبر  31
 95,1615,34  -  95,1615,34  إجمالي االيرادات المحققة
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ة للشركة:ياألنشطة الرئيس  
 النسبة  إيرادات النشاط 

 %25,64  11,443,156 قطاع الصناعات البتروكيماوية

 %34.39  15,344,749 قطاع الصناعات الزجاجية

 %10,77  4,804,855 قطاع الخدمات الصناعية

 %29,20 13,032,086 قطاع التمويل واإلستثمارات المالية

 %100  44,624,846 اإلجمالي

 

:الزميلة األنشطة الرئيسية للشركات   
 النسبة  إيرادات النشاط 

 %56.65 15,344,749 نشاط الصناعات الزجاجية

 %43.35 11,741,658 العقاري  التمويلنشاط 

 %100 27,086,407 اإلجمالي

 الزميلة : الشركات 

 رأس مالها اسم الشركة التابعة
الدولة المحل الرئيس  نشاطها الرئيس ركة فيهانسبة ملكية الش

 لعملياتها
 الدولة محل التأسيس

 المملكة العربيه السعودية المملكة العربيه السعودية صناعة الزجاج المسطح %40 200,000,000 شركة العبيكان للزجاج

 المملكة العربيه السعودية يه السعوديةالمملكة العرب العقاري  التمويل %31.62 575,000,000 شركة دويتشه الخليج للتمويل
 
 

 
 

 

 

 

 حقوق المساهمين : (4
بل مليون ريال مقا 781,63مليون ريال، حيـث بلغت  9.55م بمبلغ 2018إرتفعت حقـوق المسـاهمين للعام المـالي 

  .حتياطي القيمة العادلةإوذلك نظرًا إلرتفاع  %1.23م أي بنسبة 2017مليون ريال لعام  772,08
 

 ذمم الدائنة والمستحقات :ال (5
 م :2018المالية  حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة

 

 
 

 
 
 

  لاير سعودي 

  3,044,284 رصيد أول السنة

  (3,549,536) المسدد خالل السنة

  5,956,041 المكون خالل السنة

  5,450,789 رصيد آخر السنة
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م تسدد خرى ولدة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أبيان بقيمة المدفوعات النظامية المسد
  :سباباألحتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان 

 البيان
 م2018

 بيان األسباب وصف موجز لها
المستحق حتى نهاية الفترة  المسدد

 المالية السنوية ولم يسدد
 2017زكاة مدفوعة عن العام  - 3,549,536 الزكاة

 وعن سنوات سابقه 

 (2013حتى  2008)

تطبيقًا لمتطلبات وقواعد فريضة 
 الزكاة بالمملكة.

يتم التسديد في الشهر الذي يلي  - 19,376 183,930 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 اإلستحقاق

 تشيراأت - - 400 تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم تجديد االقامة والمقابل المالي  - - 13,888 رسوم مكتب العمل
 للموظفين

  

    

 تكاليف القروض : (6
 

من  ثالثلقيمة القرض في الربع امليون ريال من  25كامل الرصيد المتبقي للبنك األول والبالغ قامت الشركة بتسديد  -
 نتهاء أجلها خالل الربع الثالث.ولم يتم تجديد التسهيالت مع البنك األول إل م2018العام 

فقة مع ية تسهيالت إئتمانية متواقوقعت الشركة إتفام 1/7/2018بناءًا على ما تم إعالنه على موقع تداول بتاريخ  -
مويل ، تهدف الشركة من التسنوات 3لمدة  ون رياليمل 50ستثمار بمبلغ إلالشريعة االسالمية مع البنك السعودي ل

ئم ض القاالقر  التسهيالت لسداد تم إستخدام جزء من. علمًا بأنه المستقبلية مارات الشركةثي إستلى تغطية التوسع فإ
 .م2018خالل الربع الثالث  مليون ريال 25على الشركة الممنوح من البنك األول والبالغ 

داد الجزء سم والذي أعلنت فيه الشركة عن 26/12/2018وبناءًا على ما تم إعالنه على موقع تداول بتاريخ  -
بنك مع بقاء التسهيالت قائمة مع ال ستثمار قبل موعدهإلمليون ( للبنك السعودي ل 25المستخدم من التسهيالت )

 .السعودي لإلستثمار
 

اسم الجهة  تسلسل
 المانحة للقرض 

مبلغ أصل 
 مدة القرض القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادًا للقرض خالل 

 السنة

المبلغ المتبقي 
 يونية اإلجمالية للشركةالمد من القرض

 - - 25,000,000 ثالث سنوات 40,000,000 البنك االول ⃰ (1)

 - - 25,000,000 ثالث سنوات 25,000,000 بنك االستثمار (2)
 
 

م 1820ن العام سداد رصيد القرض للبنك االول علما بأنه تم إنتهاء أجل التسهيالت مع البنك االول خالل الربع الثالث متم   ⃰
 .م تجديدهاولم يت
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 إقرار مجلس اإلدارة :ًا : ـــلثثا
 أعدت القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة والمالئمة لظروف الشركة. (1

ير نقر بأنه ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المد (2
 المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

شرات ة والمؤ للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءًا على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالي ( وفقاً 3
 المستقبلية نقر باآلتي:

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -أ

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

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

 رابعــًا : سـياسة توزيـع األربـاح
ـــــرار توزيـــــع األربـــــاح مـــــن صـــــالحية الجمعيـــــة العامـــــة بنـــــاءًا علـــــى توصـــــية مـــــن مجلـــــس إدارة الشـــــركة ويعتمـــــد بشـــــكل أساســـــي  إن ق

ى بلية وعلــــــعلــــــى مقــــــدار األربــــــاح الصــــــافية المحققــــــة فــــــي كــــــل عــــــام وحجــــــم اإلنفــــــاق المتوقــــــع علــــــى المشــــــاريع اإلســــــتثمارية المســــــتق
 التدفقات النقدية المتوقعة.
 على الوجه التالي:توزيع األرباح الصافية السنوية  ( من النظام األساسي47تتبع الشركة وفقًا للمادة )

 ويجـــــوز للجمعيــــة العامــــة العاديـــــة وقــــف هــــذا التجنيـــــب للشــــركة نظــــاميالحتيـــــاطي اإلمــــن صـــــافي األربــــاح لتكــــوين  ٪10جنــــب ي 
 .المدفوع رأس المال من ٪30 ذكورمتى بلغ اإلحتياطي الم

  فــــــاقين صــــــافي األربــــــاح لتكــــــوين إحتيــــــاطي إت٪ مــــــ10أن تجنــــــب للجمعيــــــة العامــــــة العاديــــــة بنــــــاًء علــــــى إقتــــــراح مجلــــــس اإلدارة 
 يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

 ـــــك بالقـــــدر الـــــذي يحقـــــق مصـــــلحة الشـــــركة أ ـــــة العامـــــة العاديـــــة أن تقـــــرر تكـــــوين إحتياطيـــــات أخـــــرى، وذل  و يكفـــــل توزيـــــعللجمعي
 أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات.

  مال الشركة المدفوع. ٪ من رأس5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين بنسبة تمثل 
 

الشــــركات  ن هــــذا النظــــام، والمــــادة السادســــة والســــبعين مــــن نظــــاممــــع مراعــــاة األحكــــام المقــــررة فــــي المــــادة ) الحاديــــة والعشــــرون( مــــ
ــــــدم نســــــبة  ــــــى أن يكــــــون 10يخصــــــص بعــــــد مــــــا تق ــــــال عل ــــــف ري ــــــس اإلدارة بحــــــد أقصــــــى خمســــــمائة ال ــــــاقي لمكافــــــ ة مجل ٪ مــــــن الب

  .الجلسات التي يحضرها العضوإستحقاق هذه المكاف ة متناسبًا مع عدد 
 هـــ20/04/1440الخمــيس يــوم مســاء المنعقــد إجتماعــه فــي لمتطــورةا للصــناعات الســعودية الشــركة إدارة مجلــس أقــر

 مــن  %2.5 بنســبة المبقــاة األربــاح مــن م2018 العــام مــن التســعة أشــهر نقديــة عــن أربــاح توزيــع م،27/12/2018الموافــق

 ىم،علسـه مليـون  50 لعـدد وذلـك ريـال مليـون  12.5 مجموعـه وبمـا سـهم لكـل ريـال 0.25 بواقـع وذلـك للسـهم اإلسـمية القيمـة

 لشـركةا ألسـهم المـالكين المسـاهمين علـى2018 العـام أشـهر مـن التسـعة عـن المرحليـة األربـاح لتوزيـع األحقيـة تـاريخ يكـون  أن
ـــــ 2019فبرايـــــر  28عنـــــد إغـــــالق الســـــوق يـــــوم الخمـــــيس  داع ( والمقيـــــدين بالســـــجالت لـــــدى الشـــــركة مركـــــز إيـــــداع االوراق الماليـــــة ) إي

  .يخ االستحقاقفي نهاية ثاني يوم تداول يلي تار 
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ح م التوصية بتوزيع أربا2018اية عام مليون ريال كما تم في نه 11,44 وبلغ نصيب المتطورة م(2018والنصف االول من عام 
جمعية أقرب يال للسهم الواحد( على أن تعرض على ر  2من رأس المال ) %20م بواقع 2018نقدية عن النصف الثاني من عام 

 .م2019والتي تم تحديدها في إبريل من عام  إلعتمادهاعامة 
 

 
 الشركة العربية لأللياف الصناعية " إبن رشـد":

 . وفيةم كشركة ذات مسؤولية محدود1993سست عام أساسية ) سابك ( تألالتابعة للشركة السعودية للصناعات ا إحدى الشركات
س من رأ %0.62م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة. تقع الشركة في مدينة يبنع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة 1995عام 

رأس المال  أقرت تخفيضالتي م و 30/12/2017للجمعية العامة غير العادية بتاريخ إجتماع على وبناءًا  مليار ريال. 2المال المبالغ 
تغطية جزء لمليون ريال  43.8ستخدام اإلحتياطي النظامي للشركة والبالغ وافقت على اكما  مليار ريال. 2مليار ريال إلى  8,51من 

 مقفلة " "لى تحول كيان الشركة القانوني من شركة مساهمة ع العامة ذلك وافقت الجمعيةضافة الى إ، و من خسائر الشركة المتراكمة
وات في سن ، علمًا بأن الشركة المتطورة قامت بتجنيب مخصص بكامل إستثمارها في شركة ابن رشدإلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 .سابقة
 

 
 شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

بترولية ركات التابعة لها بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة الم، تقوم الشركة والش2003شركة سعودية مساهمة تأسست عام 
%  3.38لمتطورة ا وتبلغ حصة. المنطقة الشرقيةبوالمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران 

العام  عن توزيع أرباح نقديةالموافقة على بند  تملم يمليون سهم و  16,87من رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل 
رة مع ، والتي طلبت المتطو م28/08/2018خالل إنعقاد الجمعية العامة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة والمنعقدة بتاريخ  م2017

 .خرين إضافة هذا البند الى بنود الجمعية آمساهمين 
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 نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:سابعًا : 
 

 م**2014 م**2015 م*2016 م*2017 م*2018 الرياالت(االف )

 24.011 8.393 20.450 39.470 44,652 اإليرادات

 8.783 7.209 8.334 8.887 7.641 تكاليف اإليرادات

 15.228 1.184 12.116 30.583 37,011 صافي الربح

 لمحاسبة السعودية.لمعايير اتم إعدادها وفقًا * *           .لتقرير الماليل الدولية تم إعدادها وفقًا للمعايير* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معايير المحاسبة السعودية.تم إعدادها وفقًا ل **                     .لتقرير الماليل الدولية * تم إعدادها وفقًا للمعايير
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 **م2014 **م2015 *م2016 *م2017 *م2018 ) االف الرياالت (

 17.013 4.938 13.861 11,547 14.559 األصول المتداولة

 771.163 711.929 785.986 789.995 786.497 االصول غير المتدوالة

 788.176 716.867 799.847 801,542 801.056 إجمالي األصول

 2.517 4.103 3.316 3.676 18.382 المتداولة الخصوم

 625 40.858 41.008 25.786 1.045 الخصوم غير المتداولة

 3.142 44.961 44.324 29.462 19.427 إجمالي الخصوم
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 إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( :
 نسبة التغير % (-التغيرات + أو ) م2017عام  م2018عام  البيـــان

 %29 10,010 34,615 44,625 اإليرادات التشغيلية

 %1 38 6,574 6,612 مصروفات األعمال الرئيسية

 %36 9,972 28,041 38,013 ح من التشغيلإجمالي الرب

 %59 356 600 956 يخصم الزكاة

 %21 6,428 30,583 37,011 صافي الربح

 

 من أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعاله :

 ةإنخفاض توزيعات االرباح المكتسب على الرغم منم 2018الشركات الزميلة للعام المالي  ع اإليرادات منرتفاإ -
 .وإنخفاض اإليرادات االخرى 

 م.2017م مقارنة مع العام 2018الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام  إرتفاع -

ستشارية إلتعاب األرتفاع المصاريف الحكومية واإالمصاريف العمومية واإلدارية وذلك بسبب  طفيف في رتفاعإ -
 .خرى ألوالمصاريف ا
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 :الزميلةأسماء الشركات 
 شركة دويتشه الخليج للتمويل :

 
 

اض يبلغ العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الري التمويل في مجالتعمل ( خليج للتمويل )شركة مساهمة مقفلةشركة دويتشه ال
مال  من رأس %31,62ة المتطور  الشركة سهمًا، و تبلغ حصة 57,500,000مليون ريال وعدد أسهمها  575مالها  رأس

السهم  مليون ريال حيث تم تقييم 200، علمًا بأن تكلفة حصة المتطورة بلغت اً سهم 18,181,818الشركة بعدد أسهم يبلغ 
 بأن وتجدر اإلشارة ،نشطة الشركةأن تضخ داخل أصدار( على إسمية و ريال واحد عالوة إرياالت قيمة  10ريال ) 11 ـب

بعض  تستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري لألفراد و إعادة بيعم و 2010ت نشاطها في أويل بددويتشه الخليج للتمشركة 
كة الشر ت حصلو  ،ويوجد فرعها الرئيسي في الرياض وفرعين تابعين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية ،المشتقات للبنوك

 م.2014ول من عام على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف األ
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 :المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة 

اسم الجهة  تسلسل
 ض و المانحة للقر 

مبلغ أصل 
 ضو مدة القر  ضو القر 

المبالغ المدفوعة 
ض و سدادًا للقر 

 خالل السنة

المبلغ المتبقي 
 ضو من القر 

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

 التابعة

 848,455,835 848,455,835 - سنوات 5حتى  848,455,835 ك سعوديةبنو  (1)

 

 شـركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة( :
الزجاج  شركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة( في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها األساسي بإنتاجمصنع يقع مقر 

 200 مالها . هذا ويبلغ رأساليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق األوسططن ب 800المسطح بقدرة إنتاجية 
شركة ولدى الشركة  مليون سهم. 8مالها بعدد  من رأس %40مليون سهم تبلغ حصة المتطورة  20مليون ريال وعدد أسهمها 
ويل جاج لتحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للز إلضافة منتجات جديدة ، وتأتي هذه المشاريع كأح تابعة تنتج الزجاج المعزول

تنويع  مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة المضافة لتكون مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما يحقق
 .ةالمنتجات ورفع هوامش الربحي
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من لمال تم تخفيض رأس العادية للشركة فقد وبناًء على توصية مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج للجمعية العامة غير ا

اجة وذلك لعدم ح عادية لشركة العبيكان للزجاجالمليون ريال من قبل الجمعية العامة غير  200لى إمليون ريال  300
 لمالوينتج عن ذلك إسترجاع الفائض للشركاء، حيث كان نصيب الشركة المتطورة في زيادة رأس ا ،الشركة لتلك الزيادة

 مليون ريال. 40مبلغ وقدره  ر إليها سابقاً المشا
 

من قبل الشركاء بضخ مبلغ تمويلي لحين الحصول على قرض  شركة العبيكان للزجاجم دعم 2010تم في علمًا بأنه 
ط شتر ، وقد إمليون ريال  10ورة من هذا الدعم توسعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي و كان نصيب شركة المتط

 تسديد قرض الصندوق. نتهاء منلى حين اإلإ تسديد دعم الشركاءعدم ة الصناعية السعودي صندوق التنمي
 

تحسن األداء و  وزيادة المبيعات رتفاع األسعارإلم، نظرًا  2018تحسنت النتائج المالية لشركة العبيكان للزجاج خالل العام 
 مقابلعن العام السابق  %205ك بنمو قدره وذلم 2018ريال للعام مليون  38,36حيث حققت صافي أرباح  التشغيلي،

ايير . وتجدر اإلشارة الى أن الشركة قامت بتطبيق المعم2017عن العام المالي مليون ريال  12,58أرباح صافية بلغت 
  .ى قوائمها الماليةعل 1/1/2018 من المحاسبية الدولية إبتداءً 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 :المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة 

اسم الجهة المانحة للقرض  تسلسل
مبلغ أصل  

 مدة القرض القرض
المبالغ المدفوعة 
سدادًا للقرض 
 خالل السنة

المبلغ المتبقي 
 من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

 التابعة

 22,000,000 22,000,000 20,000,000 سنوات 6 128,000,000 البنك العربي الوطني  (1)

 244,500,000 244,500,000 9,000,000 سنة 11 309,500,000 التنمية الصناعي صندوق  (2)

  

(11)

(3)
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 شـركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )شركة ذات مسؤولية محدودة( :

 

 ن رأسم %50يقع مقر شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الرياض وتمتلك الشركة المتطورة ما نسبته 
مليون  140مال الشركة من  م تخفيض رأس2012مليون ريال،علمًا بأنه تم خالل الربع الرابع من العام  140البالغ  مالها

لمال من مليون ريال نظرًا لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، وتم إسترجاع فائض رأس ا 30ريال إلى 
 .م2013في الربع األول من عام ل مليون ريا 55قبل الشركاء و بلغ نصيب المتطورة 

 
ء، علمًا شركاتصفية الشركة نظرًا إليقاف المشروع بإتفاق الل جراءات الالزمةإلكمال اإ على 2018خالل العام  ملجرى الع

مليون ريال( في عام  15قامت بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس المال بعد التخفيض ) أن الشركة المتطورةب
ن م كما تم اإلعال17/01/2019وذلك بتاريخ  اإلشارة أنه تم تصفية الشركة وشطب السجل التجاري  هذا وتجدر م.2012

 .عنه في موقع تداول وال يوجد أي أثر مالي على الشركة جراء عملية التصفية المشار إليها
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ثامنًا : الئحــة حوكمة الشركات

السوق  ائح هيئةتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية واإلفصاح للتوافق مع أنظمة ولو تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدار  
لتي اعتمدتها ا ة الشركة. علمًا بان الئحة حوكمحوكمة الشركات الئحة مع أحكام هاقامت الشركة بتقييم مدى توافق حيثوغيرها من المعايير،  واإلستثمار المالية ووزارة التجارة

ة الشركة هذه الالئحة مجلس إدار  خولتالصادرة من هيئة السوق المالية، وقد  تتفق مع جميع متطلبات الئحة حوكمة الشركات  2018 /14/5الجمعية العامة للشركة في 
  صالحية التطبيق االلزامي للمواد االسترشادية متى ما الزمت بها الجهات ذات العالقة.

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

 األسباب والتفاصيل لم يطبق الفقرة/نص الفقرة رقم المادة
دة الحادية عشرة : الما

ة العامة إختصاصات الجمعي
 غير العادية 

ة أو عـاملين فـي الشـركة والشـركات التابعـة أو التابعــالمصـدرة عنـد زيـادة رأس المـال أو جـزء منهـا لل تخصـيص االسـهم ( 9

 بعضها، أو أي من ذلك.
 سهم أ لعدم إشتمال النظام االساسي للشركة على آلية تخصيص

 للعاملين 

المادة العشرون :عوارض 
 اإلستقالل

  سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركةتسع ( أن يكون قد أمضى ما يزيد على 10
خ بعد تاري المدرجة  بتداًء من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمةإ

 م1/1/2019

 المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقالً  المادة الرابعة والخمسون 

سياسة المادة الثانية والستون : 
 المكاف ت

 اشــترتها سـواء أكانـت إصــدارًا جديـدًا أم أسـهماً  مـنح أسـهم فــي الشـركة ألعضـاء مجلــس االدارة واإلدارة التنفيذيـةتنظـيم  ( 9

لية المكاف ت على آلعدم إشتمال النظام االساسي للشركة على   الشركة
 منح أسهم العضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

 المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم اإللتزام بها حال إعتمادها  مام الجمعيةأب( يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم  الترشيح :إجراءات  المادة السادسة والستون 

المادة السبعون : تشكيل لجنة 
 إدارة المخاطر

 ام بها حال إعتمادهاف يتم اإللتز و المادة مازالت إسترشادية وس  تشكيل لجنة إدارة المخاطر )إسترشادي(

المادة الحادية والسبعون: 
 إختصاصات لجنة المخاطر 

 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو المادة مازالت إسترشادية وس  اختصاصات لجنة المخاطر )إسترشادي(

المادة الثانية والسبعون : 
 إجتماعات لجنة إدارةالمخاطر

 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو المادة مازالت إسترشادية وس  اجتماعات لجنة المخاطر )إسترشادي(

المادة الخامسة والثمانون : 
 تحفيز العاملين

سـتقل برامج منح العـاملين أسـهمًا فـي الشـركة أو نصـيبًا مـن األربـاح التـي تحققهـا وبـرامج التقاعـد. وتأسـيس صـندوق م -2

 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو ية وسالمادة مازالت إسترشاد  لإلنفاق على تلك البرامج

 للعاملين في الشركة يةإنشاء مؤسسات إجتماع -3

المادة السابعة والثمانون: 
 المسؤولية اإلجتماعية

لتـــي سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بــين أهــدافها واألهــداف ا -بنــاًء علــى إقتــراح مــن مجلــس اإلدارة –تضــع الجمعيــة العامــة 

 مع.تاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجضتحقيقها : بغرض تطوير األو  يصبو المجتمع إلى
 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو المادة مازالت إسترشادية وس 

المادة الثامنة والثمانون : 
 مبادرات العمل اإلجتماعي 

ارنـــة ذلـــك بالشـــركات اإلجتمـــاعي، ومق مـــلوضـــع مؤشـــرات قيـــاس تـــربط أداء الشـــركة بمـــا تقدمـــه مـــن مبـــادرات فـــي الع -1

 اآلخرى ذات النشاط المشابه.
 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو المادة مازالت إسترشادية وس 

 ل إعتمادهاف يتم اإللتزام بها حاو المادة مازالت إسترشادية وس  اإلفصاح عن أهداف المسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. -2

 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو المادة مازالت إسترشادية وس  اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. -3

 ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو وس المادة مازالت إسترشادية  وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة. -4 

( أن يتضــمن الموقـــع اإللكترونـــي للشــركة جميـــع المعلومـــات المطلــوب اإلفصـــاح عنهـــا 3سياســات االفصـــاح وإجراءاتـــه :  المادة التاسعة والثمانون 

 ى.خر الوأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح ا
 تم اإللتزام بها حال إعتمادهاالمادة مازالت إسترشادية وسوف ي 

الماد ة الخامسة والتسعون : 
 تشكيل لجنة حوكة الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب 
وتزويد  ،أن تطبيقات الحوكمة المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة  أي موضوعات بش

 .على األقل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليه مجلس اإلدارة ، سنوياً 
  ، المادة مازالت ال يوجد لجنة حوكمة الشركات لدى الشركة

  .ف يتم اإللتزام بها حال إعتمادهاو إسترشادية وس
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 ** لجنة الترشيحات والمكافآت             *** لجنة المراجعة             لجنة اإلستثمار*

 

 مجلس اإلدارةتاسعًا : 
 تكوين وتصنيف مجلس اإلدارة . 1

 ( أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس األساسية :7يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من سبعة )

 اسم العضو م
 تصنيف العضوية

 مستقل غير تنفيذي   تنفيذي
    عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 1

    محمد عويض الجعيد 2
    سعد صالح االزوري  3

    عبدهللا صغير الحسيني 4

    سلمان ناصر الهواوي  5

    بدر محمد العيسى 6

    يزيد خالد الشثري  7
 
 

 

 . وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:2
 المؤهالت الخبرات السابقة الوظيفة الحالية الوظيفة االسم 

 **عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 1
 رئيس مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي
 مةشركة االلكترونيات المتقد

 الرئيس التنفيذي
 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

البكالوريوس في علوم اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد حاصل على درجة 
، العديد من المناصب القيادية في قطاعات مختلفةفي  ثم تدرجللبترول والمعادن 

 وشغل  العديد من مجالس اإلدارات والهيئات والشركات.

 محمد عويض الجعيد 2
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

لعضو المنتدب شركة بترون ا
 الصناعية السعودية

 العضو المنتدب 

 شركة بترون السعودية الصناعية

ارة الصناعية من جامعة سنترال متشغن من في اإلد ماجستيرحاصل على درجة ال
مجاالت عدة الواليات المتحدة، تقلد العديد من المناصب القيادية في 

 لسمجا من العديد وشغل ،والعقارية البتروكيمياوية، الصناعة،االستثمار،الماليةك
 اإلدارات والهيئات والشركات.

3 
 سعد صالح االزوري 
 عضو مجلس اإلدارة

           منتدب العضو ال
شركة الشرق االوسط للكابالت 

 المتخصصة

منتدب                                   العضو ال

 

 شركة المشاريع الصناعية

حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال من المملكة المتحدة 
يها الصناعة. قام بإدارة عدة شركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية بما ف

 شركات مدرجه في سوق األسهم وشركات ذات ملكية عائليه

4 
 ***عبدهللا صغيرالحسيني
 عميد بجامعة األمير سلطان عميد بجامعة األمير سلطان عضو مجلس االدارة

في المحاسبة من جامعة كنت، المملكة المتحدة   ه حاصل على درجة الدكتورا  
ودية وشغل العديد من المناصب منخرط في العمل اإلكاديمي في الجامعات السع

 القيادية وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات .

 ***سلمان ناصر الهواوي  5
 عضو مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي لمكتب براعة 
لالستشارات المالية تحت 

 التأسيس

 مدير عالقات المستثمرين  شركة المراعي

مدير شعبة القوائم المالية للمجموعة بشركة 
 التصاالت السعوديةا

مسؤول تقارير مالية وموازنة بشركة السوق المالية 
 السعودية )تداول(

 أخصائي محاسبة بشركة االتصاالت السعودية

مساعد مدقق ومحلل مالي بصندوق التنمية 
 يالصناعية السعود

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عمل في 
نوعة خبرات متمالية االستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، ال ةمجاالت متعدد

ت في التحليل المالي واإلستثمار والموازنات والتقارير المالية وحوكمة الشركا
 واإلستشارات المالية والتخطيط اإلستراتيجي

6 
*بدر محمد العيسى

*** 
 ارمستش مستشار عضو مجلس االدارة

ص إدارة مالية من جامعة كاليفورنيا، الواليات خصتحاصل على درجة الماجستير 
 المالية االستثمارية االدارية . ةالمتحدة خبرة في مجاالت متعدد

 ***يزيد خالد الشثري  7
 عضو مجلس االدارة

 رجل أعمال
 

 رجل أعمال
ية إستثمارية صناعية خدمية عقار  ةخبرة في مجاالت متعدد مالية إدارةبكالوريوس 

 وبتروكيماوية
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 ) عضو من خارج مجلس االدارة( :وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم . 3
 الخبرات المؤهالت السابقة الوظيفية الحالية الوظيفة االسم 

8 
 عماد عبد الملك الصحاف

عضو لجنة المراجعه من خارج 
 مجلس االدارة

لى درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عمل في مجاالت حاصل ع بكالوريوس محاسبة أعمال خاصة أعمال خاصة
 المالية االستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، وعضو مجلس ةمتعدد

 إدارة في في شركات أخرى.
 

 . اإلدارة التنفيذية4

 الخبرات المؤهالت السابقة الوظيفية الحالية الوظيفة االسم 

الرئيس التنفيذي  رئيس التنفيذي ال سعيد عبدهللا المعيذر 1
 المكلف

 ماجستير هندسة

الهندسة من جامعة دلهاوسي بكندا، وشهادة بشهادة الماجستير حاصل على 
شركات متعددة  وعمل في ، 1999البكالوريس من جامعة الملك سعود عام 

باإلضافة لعمله  بي ايه اي سسيتمز،  شركة سابك.كشركة أراسكو ، شركة 
 ركة السعودية للصناعات المتطورةالحالي بالش

بكالوريوس علوم مالية  المدير المالي المدير المالي مهند مصطفى األشقر 2
 ومصرفية

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة 
 اليرموك ، عمل في عدة شركات في مجاالت مختلفة صناعية وإستثمارية.

 الي بالشركة السعودية للصناعات المتطورةباإلضافة الى عمله الح

 اه دكتور شهادة ال مستشار مالي مدير إدارة اإلستثمار فيصل عبدهللا القاسم 3
، بريطانيةالفي اإلدارة المالية من جامعة ويلز  ه دكتورا ال درجة حاصل على

اإلستشارات المالية وخبرة في التحليل المالي عمل في مجاالت متعددة 
 والمصرفي.  واإلستثماري 

 

 . أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة5

 اسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية 
 أو من مديريها

داخل 
الممكلة/ 

 خارج المملكة

لقانوني الكيان ا
)مساهمة 

مدرجة/مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسؤولية 
 محدودة/....(

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

 مديريها

داخل المملكة / 
 خارج المملكة

الكيان القانوني ) مساهمة 
مدرجة / مساهمة غير 
مدرجة / ذات مسؤولية 

 محدودة /..(

 عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج

شركة رافال للتطوير 
 العقاري 

 مسامة غير مدرجة داخل المملكة شركة عبر المستقبل للبالستيك مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

لكابالت شركة الشرق االوسط ل مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة طيبة القابضة
 المتخصصة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة 

ركة السعودية الش
 للطباعة والتغليف

الشركة السعودية للطباعة  مساهمة مدرجة داخل المملكة
 والتغليف

 مساهمة مدرجة داخل المملكة 

 محمد عويض الجعيد

الشركة المتحدة لزيوت 
 التشحيم

شركة الشرق االوسط للكابالت  مساهمة غير مدرجة داخل المملكة
 مساهمة مدرجة داخل المملكة  المتخصصة 

الشركة الوطنية للتصنيع وسبك  مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة الرياض المالية 
 المعادن 

 مساهمة مدرجة داخل المملكة

 سعد صالح األزوري 

شركة الشرق األوسط 
 للكابالت المتخصصة

الشركة السعودية للطباعة  مساهمة مدرجة داخل المملكة
 والتغليف

 مساهمة مدرجة داخل المملكة 

المشاريع الصناعية 
 المتقدمة

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

أليانز السعودي الفرنسي  عبدهللا صغير الحسيني
 للتأمين التعاوني 

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

الشركة العقارية  سلمان ناصر الهواوي 
 السعودية

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة
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 :  بهامشـاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر .6
 

 الوصف إسـم الشركة اإلســم
 / رئيس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل )مقفلة( محمـد عويض الجعيد

 الترشيحات والمكاف ترئيس عضو مجلس االدارة /  ل )مقفلة(شركة دويتشه الخليج للتموي عبدهللا صغير الحسيني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية شركة السالم لصناعة الطيران سعد صالح األزوري 
 عضو مجلس اإلدارة )مقفلة( شركة العبيكان للزجاج

 عضو لجنة المراجعة / عضو مجلس االدارة شركة السالم لصناعة الطيران بدر محمـد العيسى

 عضو مجلس اإلدارة  )مقفلة( شركة العبيكان للزجاج سعيد عبدهللا المعيذر
 عضو مجلس اإلدارة شركة العبيكان أي جي سي

 

 م كما يلي :2018إجتماعات المجلس خالل العام .7

 27/12/2018 10/12/2018 25/9/2018 14/5/2018 27/3/2018 13/2/2018 المجموع تاريخ إجتماعات مجلس االدارة االسـم
  -     5 الدعيلج عبدهللا عبد العزيز 1

       6 محمـد عويض الجعيد 2

      بــدر محمـــد العيســـى 3
 6 

      ســعد صالح األزوري  4
 6 

      عبد هللا صغير الحسيني 5
 6 

      سلمان ناصر الهواوي  6
 6 

      يزيـد خالـــد الشــثري  7
 6 

 

 الحضور وكالة-  الحضور أصالة    عدم حضور 
 

 

 
 

تقوم لجنة الترشيحات والمكاف ت سنويًا بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع 
  وتطبيقًا لمتطلبات المادة .قارير المتابعة الدوريةمن خالل تاللجان المنبثقة عمال ومتابعة أ كما يقوم المجلس بتقييم  ،مصلحة الشركة

دارة وأعضائه ولجانه داء لمجلس اإلالعام سياسات وإجراءات تقييم األ ( من الئحة حوكمة الشركة فقد اعتمد مجلس االدارة خالل41)
 واإلدارة التنفيذية.

 
 

 االدارة التنفيذية:مكافآت أعضاء مجلس االدارة و . 8
ارة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدأتعاب تختص لجنة المكاف ت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكاف ت أعضاء المجلس و 

بها، وبيان أي  وتوضح العالقة بين المكاف ت الممنوحة وسياسة المكاف ت المعمول يين بالشركة، وفقًا للسياسة المعتمدة ذوكبار التنف
 وذلك على النحو التالي: حراف جوهري عن هذه السياسة إن
 .إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها 

 .أن تكون المكاف ت واألتعاب مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكاف ت 

 دارة ارة واالأن تقدم المكاف ت أو األتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس اإلد
 التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل.

  ملية، ات العأن تحدد المكاف ت بناءًا على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبر
 والمهارات، ومستوى األداء.

 مخاطر لدى الشركة.إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة ال 

 .أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها 
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 لجان مجلس اإلدارة . 9
 م إلغاء اللجنة التنفيذية. 13/2/2018والمنعقد بتاريخ  2018جتماعه االول لعام إقرر مجلس اإلدارة في 

 لجنة اإلستثمار -أ
دة التالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السا لجنة اإلستثمارتتكون م و 2018ستثمار مع بداية العام إلتم تشكيل لجنة ا

 أسماؤهم :
 لجنة اإلستثماررئيس    بدر بن محمـد العيسى  األستاذ /  
 لجنة اإلستثمارعضو    سلمان بن ناصر الهواوي  / األستاذ 
 لجنة اإلستثمار عضو     يزيد بن خالد الشثري  /األستاذ  

 
 
 

 :لجنة اإلستثمارصالحيات ومهام من 
إتخاذ أي إجراء أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات قد محددة و  من مهامتنفيذ ما يفوضها باإلستثمار  ةلجن خول مجلس االدارة 

 للمجلس بشأن: صيتهاخر كونها الذراع اإلستثماري الفني لمجلس اإلدارة، كما ترفع تو آلتكلف بها من وقت 
 . على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة راتيجية اإلستثمارية العامة للشركة واإلشرافصياغة اإلست (1
 . اإلستثمارية عند الضرورة لشركةاية للشركة بما يتوافق مع إستراتيج يتعديل النظام األساس (2
 . ستثماري للشركةإلمصادر التمويل ا (3
 . أو تأسيس منشأت جديدةالفرص اإلستثمارية الجديدة سواًء كانت منشأت قائمة  (4
 . رفع أو خفض الحصص ونسب التملك في اإلستثمارات القائمة (5
 . جدوى التخارج أو اإلحتفاظ في اإلستثمارات القائمة (6
 . شطب أو تكوين مخصصات اإلستثمار (7
 . ولية واالوراق الماليةاإلستثمار في الطروحات اال (8
 . ض الدراسة التقييم والتحليلما يحال إليها من مجلس اإلدارة لغر  (9
 . اإلشراف على األعمال اإلستشارية ذات العالقة بأعمال اللجنة ومهماتها (10

 

 م8201لعام  لجنة اإلستثمارجدول اجتماعات 
 

 االسم
طبيعة 
 العضوية

 ( إجتماعات 6عدد اإلجتماعات ) 

 االجتماع االول

 م04/01/2018

 االجتماع الثاني

 م28/01/2018

 الثالثع االجتما

 م28/02/2018

 الرابعاالجتماع 

 م12/07/2018

 الخامساالجتماع 

 م16/09/2018

 السادساالجتماع 

10/12/2018 

       رئيس اللجنة بدر محمد العيسى 1

       عضو سلمان ناصر الهواوي  2

    x   عضو يزيد خالد الشثري  3
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   :ـةة المراجعـلجن -ب

لمراجعة من م حيث تم إعتماد الالئحة التنظيمية للجنة ا1994المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة في العام تشكلت لجنة 
لجمعية العامة م، كما تم إعتماد تعديل الالئحة التنظيمية للجنة المراجعة من قبل ا1994الجمعية العامة للشركة المتطورة في العام 

 سماؤهم :وتتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أ م23/10/2017العادية للشركة بتاريخ 
 

 ةلجنة المراجع رئيس    عبدهللا بن صغير الحسيني /الدكتور 
 عضو لجنة المراجعة    االستاذ /  بـدر بن محمـد العيـسى 
 ةاجعلجنة المر  عضو    عمــاد بن عبد الملك الصحاف  االستاذ / 

 

ة ة العامفقد أوصت لجنة المراجعة للجمعي ،لحسابات الشركة السادة العظم والسديري كمراجعيننظرًا لمرور خمس سنوات على تعيين 
عامة من قبل الجمعية الم حيث تم إختيار مكتب المحاسبون المتضامنون 2018بترشيح عدة مكاتب لمراجعة حسابات الشركة للعام 

 م.14/5/2018ريخ بتا المنعقدة العادية
 

بة الرقا نظام ى كفايةرأي لجنة المراجعة في مد جراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلىإنتائج المراجعة السنوية لفعالية 
 الداخلية في الشركة :

عدم  فة إلىي، باإلضاعلى تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخل بناءً 
 وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات واإلجراءات في الشركة مالئمة.

عة المراج علما بأن الشركة تعتمد على تنفيذ المراجعه الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة مرشح من قبل لجنة
 وتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة. 

 : م لجنة المراجعةمن مها
التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق  

 أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
ت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي يحق للجنة وبدون أية قيود اإلطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجال 

جنة تقويم يحق لل ترى اللجنة أهمية اإلطالع عليها، وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما
طر، ه المخابة ومواجهة هذفاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراق

 وتقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة.
 

 م2018جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 

 طبيعة العضوية االسم

 ( إجتماعات 5عدد اإلجتماعات ) 

 االجتماع االول

 م04/02/2018

 االجتماع الثاني

 م27/03/2018

 االجتماع الثالث

26/04/2018 

 بعاالجتماع الرا

31/07/2018 

 االجتماع الخامس

30/10/2018 

      رئيس اللجنة عبدهللا صغير الحسيني 1

      عضو بدر محمد العيسى 2

      عضو عماد عبدالملك الصحاف 3
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   :ترشيحات والمكافآتة الـلجن -ج 
 ة من السادة التالية أسماؤهم :تتكون لجنة الترشيحات والمكاف ت للشركة السعودية للصناعات المتطور 

 

 ترشيحات والمكاف تلجنة ال رئيس   سلمان بن ناصر الهواوي  / األستاذ 
 ترشيحات والمكاف تلجنة العضو   عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج / األستاذ 
 ترشيحات والمكاف تلجنة العضو    يزيد بن خالد الشثري  /األستاذ  

 
 كافآت :مهام لجنة الترشيحات والممن 

 

طلوبة ت المالمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية  مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهال -
 لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.

 شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في -
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -
 التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة -

 شركة أخرى.
بق سس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص التوصية لمجل -

 إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط باألداء. -

 
 

 م2018عضاء لجنة الترشيحات والمكاف ت لعام جدول حضور إجتماعات أ 

 طبيعة العضوية االسم

 إجتماعات ( 3عدد اإلجتماعات ) 

 االجتماع االول

 م04/02/2018

 االجتماع الثاني

 م21/05/2018

 االجتماع الثالث

 م27/12/2018

    رئيس اللجنة سلمان ناصر الهواوي  1

    عضو عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 2

    عضو يزيد خالد الشثري  3

  رئيس اللجنة *سعد صالح األزوري  4

 01/03/2018نتهت العضوية بتاريخ إ*
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

2 

 

dell
Typewritten Text
20

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text

dell
Typewritten Text



 

 

 
 :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين . 10

 األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر : -1
 

 الوصف اإلســم م
داية األسهم ب
 العام

االسهم نهاية 
 العام

 نسبة التغير صافي التغير 

 - - 2,314 2,314 رئيس مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 1

 - - 1,157 1,157 نائب رئيس مجلس االدارة المهندس محمد عويض الجعيد 2

 - - 1.000 1.000 عضو االستاذ سعد صالح األزوري  3

 - - 1.000 1.000 عضو  صغير الحسينيالدكتور عبدهللا 4

 - - 5,000 5.000 عضو االستاذ سلمان ناصر الهواوري  5

 - - 5,000 5,000 عضو األستاذ بـــدر محمـــد العيســـى 6

 - - 2,000 2,000 عضو األستاذ يزيد خالد الشثري  7

 - - - - الرئيس التنفيذي  المهندس سعيد عبدهللا المعيذر 8

 - - - - المدير المالي تاذ مهند مصطفى األشـقراألس 9

 - - - - مدير إدارة اإلستثمار الدكتور فيصل عبدهللا القاسم 10
 
 
 

 ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة  -2
 التغيرنسبة  صافي التغير  االسهم نهاية العام األسهم بداية العام الوصف اإلســم م
    االستاذ خالد صالح الشثري      1

 

 - - 13.600.000 13.600.000 والد عضو مجلس إدارة
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 مدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينبيان  -3
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 

مكافآت 
نهاية 
 الخدمة

المجموع 
 الكلي

بدل 
مبلغ  المصروفات

 معين

بدل حضور 
جلسات 
 المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

 اللجان

مزايا 
 عينية

بيان ما قبضه 
المجلس  أعضاء

بوصفهم عاملين أو 
إداريين أو ما 

قبضوه نظير أعمال 
فنية أو إدارية أو 

 إستشارات

مكافاة رئيس 
المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين 
السر إن كان من 

 االعضاء

 المجموع
نسبة من 
 األرباح

مكافآت 
 دورية

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
 األجل

خطط تحفيزية 
 طويلة األجل

اآلسهم 
 الممنوحة ) يتم
 إدخال القيمة (

 المجموع

 أواًل : األعضاء المستقلين

  18,000        18,000    4,000 14,000  عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج

  38,500        38,500    22,000 16,500  بدر محمد العيسى

  32,500        32,500    16,000 16,500  سلمان ناصر الهواوي 

  89,000        89,000    42,000 47,000  المجموع

 ثانيًا : االعضاء الغير تنفيذيين

  16,500        16,500    - 16,500  محمد عويض الجعيد

  26,500        26,500    10,000 16,500  عبدهللا صغير الحسيني

  16,500        16,500    - 16,500  سعد صالح األزوري 

  30,500        30,500    14,000 16,500  يزيد خالد الشثري 

  90,000        90,000    24,000 66,000  المجموع
 

 

 

 

 

  

 

 

 مكافآت كبار التنفيذيين
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

 المجموع االسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمية( خطط تحفيزية طويل األجل خطط تحفيزية قصيرة األجل أرباح مكافآت دورية المجموع مزايا عينية بدالت رواتب

 648,880     648,880 1,517,063  396,897 1,120,166 * ثالثة من كبار التنفيذيين
 

ثالثة من كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي. *  
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 المجموع بدل حضور جلسات             (األتعاب الثابتة ) عدا بدل حضور الجلسات اللجان اتعاب اعضاء

 أعضاء لجنة المراجعة

 160,000 10,000 150,000 عبدهللا صغير الحسيني

 160,000 10,000 150,000 بدر محمد العيسى

 160,000 10,000 150,000 عماد عبدالملك الصحاف

 480,000 30,000 450,000 المجموع        

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 154,000 4,000 150,000 سلمان ناصر الهواوي 

 4,000 4,000 - * عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج

 154,000 4,000 150,000 يزيد خالد الشثري 

 150,000 - 150,000 سعد صالح االزوري 

 462,000 12,000 450,000 لمجموعا        

 لجنة اإلستثمارء أعضا

 12,000 12,000 - بدر محمد العيسى

 12,000 12,000 - سلمان ناصر الهواوي 

 10,000 10,000 - يزيد خالد الشثري 

 34,000 34,000 - المجموع       
 

 .* تنازل عن أتعاب عضوية اللجنة
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 الجمعيات العمومية . 11
 رين لهذهسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضأ ،خيرةألنعقدة خالل السنة المالية امبيان بتوارخ الجمعيات العامة للمساهمين ال -1
 لجمعيات.ا

 االسم 
 ( 1عدد اإلجتماعات )

 م14/05/2018اجتماع الجمعية  

  عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج 1

  محمد عويض الجعيد 2

  سعد صالح االزوري  3

  عبدهللا صغير الحسيني 4

  سلمان ناصر الهواوي  5

  بدر محمد العيسى 6

  يزيد خالد الشثري  7

 
 

 جتماع للجمعية العامة:إخر آكل عضو من تاريخ  التي حضرها بيان بعدد إجتماعات المجلس -2

 االسم
 م14/05/2018تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة 

 م27/12/2018االجتماع الثالث  م10/12/2017االجتماع الثاني  م25/09/2018االجتماع االول 

    دهللا الدعيلجعبدالعزيز عب 1

    محمد عويض الجعيد 3

    بدر محمد العيسى 5

    عبدهللا صغير الحسيني 6

    سلمان ناصر الهواوي  7

    يزيد خالد الشثري  7

 
 
 

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. -3

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 لتوزيع أرباح على المساهمين م07/02/2018 (1) 
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 برامج المسؤولية االجتماعيةًا : عاشـر 
 

إنطالقًا من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة  
 فع كفاءةإستمرار برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لر  التي كان من أبرزهاالبرامج التي يمكنها المساهمة من خاللها و 

ب م تدريتحيث  ر والهندسةثماواإلست الكوادر الوطنية في قطاع األعمال في كل من اإلدارات العامة والمالية وتطوير األعمال
 م.2018عدد من طالب الجامعات خالل عام 

 

 حاسبة الدولية :الحادي عشر : التحول لمعايير الم
 

ن الهيئة م، كما أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة م2017تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام      
 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 غرامات هيئة السوق المالية:  عشـر ثانيال
 

 م.8201ي لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خالل العام المال

 

ق ن هيئة السوععداد تقرير مجلس اإلدارة الصادر إورد في النموذج االسترشادي في  إلتزام الشركة بما :عشـر ثالثال
 المالية:

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

 .و جزاء مفروضة على الشركةأوبة اليوجد أي عق 
ن أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأتوصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة  -ب

وصيات تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك الت
 خذ بها:وأسباب عدم األ

ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل  
 المجلس.

 إيضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : -ج

 ال يوجد أي إختالف. 
ات األحقية في التصويت ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذ -د

أي تغيير دراج، و ( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واالوأقربائهمالتنفيذين 
 األخيرة. في تلك الحقوق خالل السنة المالية

 ال يوجــد أي مصلحة.      
بائهم( ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقر وصف   -هـ

 خيرة.في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األ
 ال يوجــد أي مصلحة.       
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هة ي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابوصف لفئات وأعداد أ -ح
 أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية : 

 ال يوجد.    

 ب، أووصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتا-ط
 حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة :

 ال يوجد.     
قية، المتب وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق المالية -ي

 مع التمييز بين األوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة :
 ال يوجد.     

رة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدا -ك
 لعقود،الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو ا

 ها ومدتها ومبلغها:وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروط
 ال يوجــد.

 ف ت:بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكا –ل 
  .23الجدول صفحة  فيتنازل عضو لجنة الترشيحات والمكافات عن االتعاب الثابتة لعضوية الجنة كما هو موضح     

 ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:بيان ألي  -و 

 ال يوجــد.     

 بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: –ز 

 ال يوجــد.     
رة تلك ح تقرير مجلس اإلداإذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوض –ر 

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
 ي تحفظات على القوائم المالية السنوية.أتوجد  ال      

 قرير علىفي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي الت –س 
 ية بالتغيير:ذلك، مع بيان أسباب التوص

 توجد توصية بذلك. ال       
 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه األسهم: –ش 

 توجد. ال       
 ة.حراف جوهري عن هذه السياسنتوضيح العالقة بين المكاف ت الممنوحة وسياسة المكاف ت المعمول بها، وبان أي إ –ص 

 يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة المكاف ت الممنوحة والمعمول بها. ال       
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ضاء ضو من أعوالمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل ع تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكاف ت وآليات تحديدها والمبالغ –ض 
 ية.مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشار 

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

 علمًا بمقترحات المساهمين –وبخاصة غير التنفيذيين  -اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – ظ 
 كة وأدائها.وملحوظاتهم حيال الشر 

 مالحظات أو مقترحات خالل الجمعية، وما يرد من م2018لم يرد أي مقترحات أو مالحظات من المساهمين خالل       
عية وفي حال وجود مالحظات خارج الجم طلع عليه أصحاب العالقة.يالعامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية و 

 ضر االجتماع.حاجتماعه ويوثق ذلك في م العامة يتم إشعار مجلس االدارة بها أثناء
 

 

 ال المقترح ـدول األعمـجالرابع عشر : 
 

مالية المراجعة والقوائم ال م 2018الكرام الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام المساهمين  ةعلى الساد ةدار يقترح مجلس اإل
 مة بحولللجمعية العادعوة الفي إعالن  الحقاً  بنود األخرى التي ستردإضافة إلى بعض ال، الحسابات عن ذات العاموتقرير مراجع 

 هللا.
 

 

 . دارةإلاوثقتهم التي أولوها لمجلس على دعمهم المتواصل  ةمساهمي الشركوفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر إلى 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 ةمجلـــس اإلدار 

 م2019مارس 
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