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 المحترمٌن    السادة/مساهمً شركة الصناعات الزجاجٌة الوطنٌة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

 

أن أتقدم لكم  اإلدارةٌسرنً أصالة عن نفسً ونٌابة عن زمالئً أعضاء مجلس  
الذي ٌلقً كل دعم من  االقتصاد دعائمبالشكر الجزٌل لثقتكم بالشركة التً هً دعامة من 

 اإلدارةكما ٌسرنً أن اضع بٌن اٌدٌكم تقرٌر مجلس   ،فٌن ٌادم الحرمٌن الشرلدن حكومة خ
 م . 2013المتضمن نتائج األداء المالً خالل العام 

بالكامل  اإلنتاجٌةإنتاج وبٌع طاقتنا  ىإننا لم ندخر وسع فً المحافظة علً مستو 
مرتجعة وما ال غٌررتجعة وللنشاط األساسً للشركة المتمثل فً ، إنتاج العبوات الزجاجٌة الم

من الزجاج المسطح كما هو موضح بالقوائم  ةتحسن علً مبٌعات الشركات الزمٌل من أطر
ما تم إعالنه عبر موقع تداول و الصحف المحلٌة من البدء فً مشروع  ىوبناء عل ، المالٌة

 لٌة وقدرها من العبوات الزجاجٌة بتكلفة أجما اإلنتاجٌةتوسعة مصنع الرٌاض لزٌادة طاقتنا 
ومن المتوقع بدأ  ،م01/03/2013العمل فً التوسعة بتارٌخ  أفقد بد ملٌون لاير 224,5

ومن الخطط م كما اعلن سابقا بمشٌئة هللا 2014اكتوبر لعام  1التشغٌل التجرٌبً فً 
 إلعدادمن شركات عالمٌة  االختصاصتصاالت مع ذوي االمستقبلٌة مازالت الشركة تقوم ب

نتاج القوارٌر الزجاجٌة انشاط الشركة فً  فً عتوسالفً  لالستمرار الزمةالالدراسات 
 عنه اإلعالنوالصٌدالنٌة واألوانً المنزلٌة بإنشاء مصنع فً المنطقة الشرقٌة حسب ما تم 

م بالتفاؤل بنتائج افضل من 2014كما نتطلع لعام  .تداول و الصحف المحلٌةفً موقع 
 ربحٌة وذلك نتٌجة التنسٌق المستمر بهذا الخصوص الشركات الزمٌلة لتحسٌن وضع ال

دارة جدٌد أسال المجلس  الترشٌحوفتح باب  اإلدارةالدورة الثامنة لمجلس  انتهاءوبمناسبة 
هللا التوفٌق لمن ٌحالفهم الحظ بثقتكم بالترشٌح لتولً مهام المجلس الجدٌد وأن ٌسدد خطاهم 

ٌحالفهم الحظ فً هذه الدورة الجدٌدة أن  لم نفً متابعة بناء هذا الصرح الصناعً ولم
 ٌحالفهم فً الدورات القادمة . 

وفً الختام ال ٌفوتنً أن أتوجه بالشكر لإلدارة التنفٌذٌة وجمٌع العاملٌن بالشركة  
فً ظل  اإلنجازاتعلً ما قاموا به من جهد راجٌاً من هللا العلً القدٌر للشركة المزٌد من 

 لحرمٌن الشرٌفٌٌن حفظه هللا . حكومة خادم ا واهتمامدعم 

 

 
 كلمة الرئٌس
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 م53/34/5342تقرٌر مجلس اإلدارة عن السنة المنتهٌة فً 
 
 
 المحترمٌن                            مً شركة الصناعات الزجاجٌة الوطنٌة ) زجاج ( السادة/مساه 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 -: مقـدمـة 

م توقٌع عقد تؤسٌس شركة ::;52/32/3هـ الموافق ;42/5/362تم بتارٌخ  

الصناعات الزجاجٌة الوطنٌة " زجاج " وعلى اثر ذلك صدر قرار معالً وزٌر التجارة رقم 

ي لمدٌنة هـ بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجار32/8/3632وتارٌخ  ;74

 .  3232297522الرٌاض  برقم  

 -اآلتً : وٌتمثل نشاط الشركة فً

 المرتجعة .  القوارٌر الزجاجٌة المرتجعة وغٌرإنتاج  (3

 إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه .  (4

أعمال وتعدٌن وتصنٌع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات  (5

 وغٌرها بعد الحصول على التراخٌص الالزمة . 

 . اج والبالستٌكمرتبطة بصناعة الزجمزاولة الصناعات التحوٌلٌة ال (6

 

م بإنشاء المصنع الوطنً إلنتاج العبوات 2;;39/3/3وقد بدأت الشركة نشاطها فً 

الزجاجٌة بالمنطقة الصناعٌة الثانٌة بمدٌنة الرٌاض ، والذي بدأ بإنتاج القوارٌر الزجاجٌة 

( آلف طن متري  76البٌضاء المرتجعة وغٌر المرتجعة بطاقة إنتاجٌة سنوٌة مقدارها ) 

لف طن متري فً عام ( ا 88بشكل مستمر حتى وصل إلى )  م رفع طاقته اإلنتاجٌةوت
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الغازٌة م ، وٌقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجٌة الخاصة بالمشروبات 4228

( البرطماناتوالعصائر، باإلضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجٌة الخاصة باألطعمة )

م وفً أطار خططها التوسعٌة قامت 4;;3/8/3لتسوٌقها داخل وخارج المملكة . وبتارٌخ 

الشركة بشراء مصنع الدمام إلنتاج العبوات الزجاجٌة بمدٌنة الدمام وهو المشروع الثانً 

لشركة " زجاج " حٌث تم تطوٌره وتحدٌثه ومن ثم خصص إلنتاج القوارٌر الزجاجٌة 

لف طن متري ( ا :3ة إنتاجٌة سنوٌة مقدارها ) المرتجعة وغٌر المرتجعة الخضراء بطاق

م . وبذلك تكون 5;;3/8/3الفعلً من هذه القوارٌر بتارٌخ ، حٌث تم البدء فً اإلنتاج 

الجهود فً وتتالت بالمملكة العربٌة السعودٌة .  مصنعانشركة " زجاج " قد امتلكت 

تحقٌق األهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجٌة الوطنٌة " زجاج " منذ تؤسٌسها 

توقٌع االتفاقٌة النهائٌة بٌن شركة الصناعات الزجاجٌة م 6;;6/9/3رٌخ حٌث تم بتا

) إحدى شركات جاردٌان اندسترٌز  انفستمنتالوطنٌة " زجاج " وشركة جاردٌان جالس 

األمرٌكٌة ( والشركة الشرقٌة لالستثمار الصناعً ، حٌث تم االتفاق على  نكوربورٌش

لسعودٌة الدولٌة المحدودة " قلفجارد " قامة شركة تحت أسم شركة زجاج جاردٌان اا

قامة هذا المشروع الضخم بمدٌنة زجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم اوذلك إلنتاج ال

لف متر مربع . حٌث بلغت حصة شركة " زجاج " ( ا 42جبٌل الصناعٌة على مساحة ) ال

وع من رأس المال المدفوع للمشر% 67من المساهمة فً رأس مال الشركة الجدٌدة 

م وتبلغ 9;;3/3/3، وبدأ اإلنتاج الفعلً لهذا المصنع بتارٌخ ( ملٌون لاير 344البالغ) 

لف طن متري سنوٌاً . وٌعتبر بحق إضافة ( ا 353نتاجٌة الحالٌة للمصنع ) الطاقة اإل

حقٌقٌة لقطاع الصناعة السعودٌة مما ٌسهم فً دفع عجلة االقتصاد الوطنً ، وٌعتبر هذا 

ن نوعه فً منطقة الشرق األوسط والخلٌج ، حٌث ٌوفر المصنع جزء من المصنع األول م

 االحتٌاجات المحلٌة والخلٌجٌة وٌصدر الباقً للخارج . 
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السعى إلى  مجلس إدارة " زجاج "  رأىع الجبٌل فقد ـاح الشراكة فً مصنـراً لنجـونظ    

رأس الخٌمة بدولة اٌجاد شراكة أخرى من خالل إقناع الشركاء فً أقامة مصنع آخر فً 

اإلمارات العربٌة وبالفعل تم تكوٌن شركة جاردٌان زجاج الدولٌة للزجاج المسطح ، وذلك 

% من رأس المال المدفوع 67لمقابلة الطلب المتزاٌد على الزجاج المسطح . وتمتلك زجاج 

خ ملٌون درهم إمارتً وقد تم وضع حجر األساس للمشروع بتارٌ(  442,4للمشروع البالغ ) 

لف طن متري ا 2;3م بطاقة إنتاجٌة سنوٌة 4229/;/47م وقد بدء اإلنتاج فً 34/4/4228

 . كحد أدنً 

ومواصلة لتنفٌذ إستراتٌجٌتها المرسومة فً تنوٌع مصادر االستثمار شرعت الشركة  

الكهربائٌة ذات االستهالك المنخفض للطاقة وذلك فً إنشاء مشروع إنتاج المصابٌح 

ان المحدودة ومكتب التوازن مسئولٌة محدودة مع شركة اندو اٌش بتؤسٌس شركة ذات

% من رأس مالها 72وتملك " زجاج "  ( ملٌون لاير  62االقتصادي وبتكلفة إجمالٌة ) 

هذا وبناء على اتفاق الشركاء للشركة السعودٌة الوطنٌة  ( ملٌون لاير .  32البالغ ) 

فقد وافق مجلس ادارة  شركة قرض حسنمنح ال على قٌام الشركاء والكهرباء لإلنارة

  عدة قروض بلغ اجمالٌهاء لإلنارة والكهربازجاج على منح الشركة السعودٌة الوطنٌة 

  .وهذا ما ٌمثل حصة زجاج  لاير سعودي ملٌون  19.3

 الشركات التابعة خارج المملكة

 الدولة محل التؤسٌس المحا الرئٌسً لعملٌاتها النشاط اسم الشركة

 االمارات العربٌة رأس الخٌمة انتاج الزجاج المسطح ن زجاج الدولٌةجاردٌا

 وصف ألنواع النشاط وتؤثٌره على حجم األعمال

 قبل الزكاة أرباح و خسائر باللاير نوع النشاط

 837,:56,76 انتاج العبوات الزجاجٌة المرتجعة وغٌر المرتجعة والبرطمانات 

 37:,38,857 انتاج الزجاج المسطح

 (47;,3,722) تاج المصابٌح الكهربائٌة ذات االستهالك المنخفضان
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 .رئٌسىنشاط الالمن  ثانٌا: نتائج أعمال الشركة

 -اإلنتــــاج : - 3
 

 م والتً بلغت4234طن مقارنة بعام  66;,94م قامت الشركة بإنتاج 4235خالل عام  
     .طن 99,798         

 

 -المبٌعــات : - 4
 

( لاير  فً عام 334,968,243لاير مقارنة )  (69:,;324,23م )4235ت خالل عام بلغت المبٌعا 
 .طن 63854االنتاج بمعدل  انخفاضالمبٌعات هو  أنخفاضوكان السبب فً م 4234

 
  لمبٌعات خالل األعوام الخمسة األخٌرة.ا للتغٌرفً ً رسم بٌانًفٌما ٌل
 

المبيعات لالعوام 2009 - 2013
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 :ـالمخزون – 5

( لاير 37,369,224) 4235عام فً نهاٌة  وهً البضائع المعدة للبٌعلغ المخزون ب

 .م4234( لاير لعام 358,;34,27مقابل)

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 التوزٌع الجغرافً لمبٌعات العبوات الزجاجٌة. – 6
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----------------------------------------------------------- 

التوزيع الجغ ا ي لمبيعات زجاج والش  ات التابع  

لعام 2013م بماليي  ال يا ت
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 النتائج المالٌة:ـ – 7

والتً تمت مراجعتها من م 4235فٌما ٌلً استعراض مختصر لبنود المٌزانٌة العمومٌة للعام المالً 

 .األخٌرة االربعومقارنتها بالسنوات المحاسبون السعودٌون مكتب الحسابات  قبل مراجع

  

 )المبالغ بمالٌٌن الرٌاالت(                                                         

 4235 4234 4233 4232 ;422 البٌان

      الموجودات

 338.7 0.:32 34323 32629 8427 الموجودات المتداولة

 745.2 72624 ;72:2 69922 66827 الموجودات غٌر المتداولة

 7.;85 83424 85222 7:329 22;72 اجمالً الموجودات

      مطلوباتال

 59.9 :.59 6524 5727 25;4 المطلوبات المتداولة

 33.4 3222 3523 4323 4724 المطلوبات غٌر المتداولة

 2.8;7 78625 79529 74723 67627 حقوق المساهمٌن

 7.;85 83424 85222 7:329 22;72 المطلوبات وحقوق المساهمٌن اجمالً

                   
 

 م .4235 - ;422فً حقوق المساهمٌن خالل األعوام الخمسة من  التغٌرر ٌظهالرسم التالً 
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 م4235 -;422فٌما ٌلً استعراض ملخص قائمة الدخل وربحٌة السهم للسنوات الخمس من 
 

 المبالغ بمالٌٌن الرٌاالت( )                                                                                          
 

 4235 4234 4233 4232 ;422 البٌان

 324.2 334.9 ;3392 :3322 34425 اٌراد المبٌعات 

 (:.86) (;.92) (9625) (:822) (8324) تكلفة المبٌعات

 59.4 :.63 6528 7222 8323 إجمالً الربح

 (34.6) (34.5) (3322) (;2;) (29;) مصارٌف إدارٌة وبٌعٌه 

 (2.4) (2.4) (225) (225) (227) تكالٌف التموٌل

 46.8 ..;4 5425 :2;5 ;722 الربح من األعمال

 ;.; 4.9 328 (626) 224 إٌرادات ) مصارٌف( أخري

 37.3 39.7 :752 27;5 (424) إرباح شركات زمٌله

 (6.9) (;72) (828) (;52) (526) الزكاة

 ;.66 65.8 323: 9322 6727 صافً الربح

 3.72 3.68 4292 4259 32:4 ربحٌة السهم 

 

 

 

 المعلومات المتعلقة بالقروض :ـثالثا ـ  

 القرض بداٌة العام الجـــــهــــــــــة

 )ملٌون لاير(

المستلم من 

القرض خالل 

 العام

 المسدد 

 ) ملٌون لاير(

المتبقً 

)ملٌون 

 لاير(

 مالحظات

قرض صندوق التنمٌة الصناعً 

 رٌاضلمصنع ال

 قرض طوٌل األجل 2 5 2 5

 4235حتى  

 قرض طوٌل األجل 3 2 3 2 قرض مصرف الراجحً

 م4238حتى  

  3 5 3 5 المجموع
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 رابعاــ حقوق المساهمٌن:ـ

 نسبة حقوق المساهمٌن الى المطلوبات :ٌوضح ً نابٌالرسم ال

ن ب  ح وق الم اهمي  إلى المط وبات   2009 - 2013

454.5
525.1

574 564 591

54.5 56.6 56.4 47.8 48.9

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013

ح وق الم اهمي 

المط وبات

 

 استثمارات الشركة:ــ خامسا :

 -زمٌله : ستثمارات فً شركات(اال 3

ل االستثمار فً شركات الشركة أن توسع قاعدتها االستثمارٌة من خال تاستطاع 

ملٌون 35.9ارتفاع  فً أرباحها بلغت زمٌلة بغرض تنوٌع مصادر الدخل حٌث حققت الشركة 

نما بٌاردٌان راك رأس الخٌمة قملٌون لاير من شركة  ;.4ارد الجبٌل و قلف قلاير من شركة 

لألنارة  الوطنٌة الشركة السعودٌة ( ملٌون لاير مقابل حصتها ف3.7ًخسائر )حققت 

 .م4235والكهرباء خالل عام 

 
 .  زمٌلةالشركات الفً  ستثمارات الشركةوفٌما ٌلً بٌان ا

 

نسبة  رأس المال الشركة
 الملكٌة 

مكان 
 التؤسٌس

 الكٌان القانونً

شركة زجاج جاردٌان 
 السعودٌة الدولٌة

344 
 ملٌون لاير

 ذات مسئولٌة محدودة السعودٌة 67%

شركة جاردٌان زجاج 
 الدولٌة للزجاج المسطح

442,4 
 ملٌون درهم

اإلمارات  67%
 العربٌة المتحدة

 ذات مسئولٌة محدودة

الشركة السعودٌة الوطنٌة 
 لإلنارة والكهرباء 

32 
 ملٌون لاير

 ذات مسئولٌة محدودة السعودٌة 72%
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 استثمارات الشركة فً الشركات الزمٌلة :قٌمة ستعراض وفٌما ٌلً ا
 

قيم  ا تثما ات الش     ي الش  ات الزمي    ال  ا عوام ال م   ا  ي ة   2009 - 2013
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  .التوزٌعات النقدٌةناتج عن  اوهذم 4234م مقارنة بعام 4235االستثمارات لعام  انخفضت* مالحظة : 

 

 للشركة :ـــ ةالمحفظة االستثمارٌا ( (  4

 عدد األسهم المملوكة اسم الشركة

 649,489 نبعاسمنت ٌ  

 762,555 االتصاالت 

 322,:69 التعاونٌة للتؤمٌن

 

 اهمة.ب ( بعد الحصول على موافقة هٌئة السوق المالٌة تم االتفاق مع شركة رنا على ادارة محفظة استثمارٌة لالكتتاب األولً فً الشركات المس

  

 ودي () لاير سع والغرامات سادساــ المدفوعات النظامٌة للجهات الحكومٌة

 4234 4235 البٌان

 58:3943 67635:6 الرسوم الجمركٌة

 8387638:2 73:773644 الزكاة

 3249:;9 9823274 التؤمٌنات االجتماعٌة

 3672;43 8583722 الجوازات و التؤشٌرات

 393622 393322 السجالت و الغرف التجارٌة

 843892 983757 اٌجارات األراضً الصناعٌة

 723222 2 المدفوعة لهٌئة السوق المالٌة تالغراما
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 سابعا: حوكمة الشركة:

 بما فً ذلك   طبقت الشركة الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة السوق المالٌة  – 3

لٌصبح التصوٌت  األساسً عدٌل النظامتب الشركة قامتالتصوٌت التراكمً حٌث  -أ 

 رغبةبناء على  أعضاء مجلس اإلدارةالتراكمً هو المعمول به عند التصوٌت لترشٌح 

 كل من هٌئة السوق المالٌة ووزارة التجارة 

والترشٌحات والمكافآت   المراجعة افقة على قواعد اختٌار أعضاء لجنتًالموتمت  – ب

   :من قبل الجمعٌة العامة ومدة عضوٌتهم واسلوب عمل اللجنتٌن

       .اإلدارةٌة مجلس تمت الموافقة على سٌاسة ومعاٌٌر واجراءات عضو –ج 

لشركة للجنة اقامت ادارة المراجعة الداخلٌة بالشركة برفع تقرٌرها عن أداء ــ  4

  ما ٌلً:ــالمراجعة وقد ظهر للجنة المراجعة الداخلٌة 

 .ةوالتقارٌر المالٌأمن عدم وجود مالحظات جوهرٌة مإثرة على اداء العمل  التؤكدتم (  ا

 .عمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل من سٌر ال التؤكد تم(  ب

 ــ لجان مجلس اإلدارة:ـ 5

 اللجنة التنفٌذٌة

وٌتم انعقاده بشكل دوري لرسم السٌاسات ٌقوم بمهامه على الوجه المطلوب  اإلدارةحٌث أن مجلس 

 التنفٌذٌة. ومتابعة العمل واتخاذ القرارات المناسبة فقد اتخذ المجلس قرار بإلغاء اللجنة

  

 لجنة المراجعة:

على ادارة المخاطر والضوابط الداخلٌة على شتى جوانب الشركة وتشمل تشرف لجنة المراجعة 

كما تقوم اللجنة استعراض ومناقشة البٌانات المالٌة السنوٌة والربع سنوٌة للشركة  امسإولٌاته

  وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة  بالتوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن المحاسب القانونً للشركة هذا

كما ٌوضح مجلس اإلدارة  من أعضاء 5من  وتتكون لجنة المراجعة  م4235اجتماعات خالل عام  6

 ذلك الجدول التالً:ــ
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 لجنـة المراجعة    
 

عدد  البٌان أســـم العضو
 الحضور

 التارٌخ

 م39/34/4235 م4235/;2/;4 م24/29/4235 م39/25/4235 6 رئٌس لجنة   محمد أحمد ٌاسٌن الشٌخ

م39/25/4235  6 عضو اللجنـة عمر رٌاض الحمٌدان م24/29/4235  م4235/;2/;4  م39/34/4235   

م39/25/4235   6 عضو اللجنـة خالد سعد العوٌد الفضلً م24/29/4235  م4235/;2/;4  م39/34/4235   

 

 لجنة الترشٌحات والمكافآت:

ورفع التوصٌات وأداء أعضائه  اإلدارةمراجعة هٌكل مجلس  كافآتالم و الترشٌحات تتولى لجنة 

من استقاللٌته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو  والتؤكدللمجلس وتحدٌد جوانب الضعف والقوة 

من  والتؤكدعند انتهاء عضوٌة المجلس وفحصها  اإلدارةمجلس  ٌة واستقبال الترشٌحات لعضو

وتتكون اللجنة   ومراجعة مكافآت اللجان  لمجلس اإلدارة ورفعها  سالمتها وعدم معارضتها لألنظمة

 م 4235واحد خالل عام  اجتماعوقد عقدت  اإلدارةاعضاء من مجلس  5من 

 

 لجنـة المكافآت والترشٌحات
 

 التارٌخ عدد الحضور البٌان أســـم العضو

 م39/34/4235 3 رئٌس  ٌوسف بن صالح بن منصور آبا الخٌل
 

 م39/34/4235 3 عضــو ًهد عثمان السنانعبدهللا ف
 

 م 39/34/4235 3 عضــو عمر رٌاض محمد الحمٌدان
 

 

 مجلس اإلدارة - 6

( 4وقد عقد مجلس اإلدارة )(  لاير  338223222لغت المكافآت المقترحة للمجلس ) وب مكون من ثمانٌة اعضاء 

  م 4235اجتماعات خالل عام 
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وتشكل مجلس اإلدارة  6/4236/:وتنتهً فً  م6/4233/;تارٌخ ب بدأت الدورة الحالٌة للمجلس 
 -الحالً من األسماء التالٌة :

 الصفة العضوٌة فً الشركات األخرى صفة العضوٌــة أســــم العضو

 غٌر تنفٌذي  رئٌس المجلس رٌاض بن محمد بن عبدهللا الحمٌدان

 مستقل  عضو محمد أحمد ٌاسٌن الشٌخ

 اسمنت القصٌم، اكسا التعاونٌة للتؤمٌن عضو خٌلٌوسف بن صالح أبا ال
 أنابٌب العربٌة

 مستقل

 تنفٌذي  عضو السلمان بن ابراهٌم بن صالحٌوسف 

 غٌر تنفٌذي  عضو عمر رٌاض محمد الحمٌدان

 مستقل  عضو خالد بن ٌوسف عبدالعزٌز البعٌجان

 مستقل  عضو عبد هللا بن فهد السنانـً

 مستقل  عضو لًخالد بن سعد العوٌد الفض

 
 :ــونسبة الحضور الحالً اإلدارة بحضور اعضاء مجلس بٌان

 النسبة   التارٌخ العدد     أســــم العضو
  م 39/34/4235  م4235/:49/2  م46/28/4235 م24/4235/:3

رٌاض بن محمد بن عبدهللا 
 الحمٌدان

6  √ √  √ √ 322% 

 %322 √ √ √ √ 6 محمد أحمد ٌاسٌن الشٌخ

%97 √ √ ــ √ 5 وسف بن صالح أبا الخٌلٌ  

براهٌم لٌوسف بن صالح ا
 السلمان

5 √ √ -- √ 97%  

%97 √ -- √ √ 5 عمر رٌاض محمد الحمٌدان  

خالد بن ٌوسف عبدالعزٌز 
 البعٌجان

6 √ √ √ √ 322%  

%97 √ √ √ -- 5 عبد هللا بن فهد السنانـً  

%322 √ √ √ √ 6 خالد بن سعد العوٌد الفضلً  

 

 حقوق اعضاء مجلس اإلدارة:ــــــ - 7
 

 األسهم فً نهاٌة السنة التغٌٌر خالل العام السنةاألسهم فً بداٌة  االســـــــــــــــــــــــــم

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 %48.4 93:823222 %:62 5823222 %47 937223222 رٌاض محمد بن عبدهللا الحمٌدان

 %22225 33222 %2 ---- %22225 33222 محمد أحمد ٌاسٌن الشٌخ

 %23227 33872 %2 ----- %22227 33872 ٌوسف بن صالح بن منصور أبالخٌل

 %22259 333456 %34229 83366 %22239 2;732 ٌوسف ٌن صالح البراهٌم السلمان

 %22226 33322 %2 ------ %22226 33322 عمر رٌاض محمد الحمٌدان

 %22225 33222 %2 ------- %22225 33222 خالد بن ٌوسف البعٌجان

 %  322 5223222 %87278 33:3:22 %22826 3:33422 عبدهللا بن فهد السنانً

 %32386 3422;56 %2 ---- %.3.11 3422;56 خالد بن سعد العوٌد الفضلً

من النظام األساسً للشركة من صرف مكافآت  02مادة ال ٌتقاضى األعضاء أي بدالت أو مكافآت باستثناء ما نصت علٌه ال
لاير 360,633لاير لجمٌع األعضاء وانتداب وبدل حضور جلسات جمٌع اللجان والتً بلغت  1,022,222سنوٌة والتً بلغت 

 .م0213خالل عام 
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 كبار المساهمٌن بالشركة:ـــ – 8
 

 عدد األسهم األســـــــــــم

  82,222:,9 رٌاض محمد عبدهللا الحمٌدان

  336733734 صنادٌق استثمارٌة

 3723222 جمعٌات خٌرٌة

 33:583222 جهات حكومٌة

 8323222 شركات

 
 ثامنا ــ مكافآت مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفٌذٌٌن من ضمنهم المدٌر العام والمدٌر المالً :ـــ

والذي بدأت دورته بتارٌخ  م4235خالل عام  التعوٌضات والمكافآت التً صرفت للمجلس الحالً – ا
 مدٌر المالً باللاير :ــــومن ضمنهم المدٌر العام وال وخمسة من كبار التنفٌذٌٌن  م6/4233/;

 

 خمسة من كبار التنفٌذٌٌن اعضاء المجلس البٌـــــــــان

 22:,92:,3 - الرواتب والتعوٌضات

 855,3:2 578,755 البدالت

 668,922 338223222 المكافآت الدورٌة والسنوٌة

 - - الخطط التحفٌزٌة 

أي تعوٌضات أو مزاٌا عٌنٌة أخرى تدفع بشكل شهري 
 أو سنوي

- - 

 
 الزكاة :ــــتاسعا ـــ 

 
 بناء على ذلك. توتم تقدٌم اإلقرارا ( لاير659,:6,97م مبلغ وقدرة )4235م ابلغت الزكاة الشرعٌة لع

 
 انجازات الشركة:ــعـاشرا ــ 

 
 . (العبوات الزجاجٌة)األساسً  الشركة نشاطفى مواصلة تحقٌق األداء الجٌد فى الشركة  استمرت  (3

   .الف طن 79قدرها توسعة مصنع الرٌاض بطاقة انتاجٌة بدأت الشركة فً تنفٌذ  (4

منذ تؤسٌس الشركة أولت المواطن اهتمام فً التوظٌف و قد حافظت على معدالت نسب السعودة مما  (5

ة فً النطاق األخضر عند تطبٌق النطاقات من قبل وزارة العمل ونعمل على رفع ساهم فً  جعل الشرك

 نسب السعودة بالشركة .
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اعتمد االجتماعٌة: حرصا من الشركة على القٌام بواجبها نحو المسإولٌة االجتماعٌة فقد  ةالمسإولٌ (6

 -لاير توزع على الجمعٌات التالٌة :مجلس اإلدارة مبلغ مائة وخمسون الف 

 الجمعٌة اسم

 الجمعٌة الخٌرٌة الصحٌة لرعاٌة المرضى

 الجمعٌة السعودٌة لإلعاقة السمعٌة

 جمعٌة زهرة لسرطان الثدي

 جمعٌة المكفوفٌن الخٌرٌة

 الجمعٌة السعودٌة الخٌرٌة للتوحد

 المكتب التعاونً للدعوة واالرشاد بالصناعٌة الجدٌدة

 الجمعٌة السعودٌة الخٌرٌة لمكافحة السرطان

 جمعٌة اإلعاقة الحركٌة للكبار

 جمعٌة سند الخٌرٌة لدعم األطفال المرضى بالسرطان

 الجمعٌة الخٌرٌة لمتالزمة داون دسكا

 جمعٌة األطفال المعوقٌن

 
 على الشبكة العنكبوتٌة. ًتم تدشٌن موقع الشركة اإللكترون(  7
 

  -المشارٌع المستقبلٌة : ـــ حادي عشر

اصل مع الشركات العالمٌة المتخصصة فً صناعة الزجاج إلعداد الدراسات الالزمة إلنشاء تقوم الشركة بالتو  (3
م االعالن عن ذلك بموقع مصنع بالمنطقة الشرقٌة إلنتاج العبوات الزجاجٌة والصٌدالنٌة واألوانً المنزلٌة كما ت

 تداول .

 إضافة خط جدٌد.الف طن ب 94العمل على زٌادة الطاقة االنتاجٌة للتوسعة الحالٌة الى  (4

% من راس المال على دراسة االستثمار فً خط جدٌد 67وافق مجلس ادارة زجاج قاردٌان والتً تملك زجاج  (5
 العزل الحراري واالنتاج بؤلوان متعددة.المسطح ورفع مستوى عالً التقنٌة لمعالجة الزجاج المعماري 

 
 

 إقرارات الشركة:ــعشر ــــ  ثانً
 ( 3) إقرار رقم 

 

 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح. أنه 

 ( 4) إقرار رقم 
 وتم تنفٌذه بفاعلٌة.أن نظام الرقابة الداخلٌة أعد على أسس سلٌمة 

 (5) إقرار رقم 

 قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطه. نأنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر ٌشؤ

 (6) إقرار رقم 
 

وهرٌة ألحد اعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفٌذٌة أو تقر الشركة أنه ال ٌوجد أي عقد فٌه مصلحة ج
 بهم. ألي أحد له صلة
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 مراجعو الحسابات:ــعشـرـــ  ثالث

 أقرت الجمعٌة العادٌة لمساهمً الشركة فً اجتماع لمساهمً الشركة فً اجتماعها السنوي الذي انعقد بتارٌخ   

( كمراجع حسابات الشركة للسنة المالٌة المنتهٌة  سبون السعودٌونالمحاتعٌٌن المحاسب القانونً ) مكتب  م 26/4235/;2

غٌرهم  رمة فً اجتماعها المقبل فً اعادة تعٌٌن المراجعٌن الحالٌٌن أو اختٌام وسوف تنظر الجمعٌة العا53/34/4235فً 

 ومجلس اإلدارة.عة م بعد اطالعها على توصٌة لجنة المراج4236وتحدٌد اتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 

 المخاطر المتوقعة التً ٌمكن ان تواجهها الشركة:ـــ المخاطر المتوقعة:ــعشرــــ  رابع

 ( انخفاض األسعار. 3

، وذلك نتٌجة للتؤثٌر المتوقع لما تواجهه المنطقة من  قد تواجه الشركة انخفاض أسعار بٌع العبوات الزجاجٌة 

 دي ذلك لحرب أسعار شرسة بٌن المنتجٌن.ظروف سٌاسٌة أو دخول منافسٌن جدد ٌإ

 ( ارتفاع اسعار مواد الخام. 4

هناك بعض مواد الخام األساسٌة المستخدمة فً صناعة الزجاج والتً ٌتم استٌرادها من الخارج قد تتعرض 

 نتٌجة لتؤثر السوق العالمٌة.لتقلبات فً األسعار 

 مح هللا.( فً حالة نشوب حروب خصوصا اذا كانت اقلٌمٌة ال س 5

 حالة وقوع كوارث طبٌعٌة ال سمح هللا. ( فً 6

( انخفاض أرباح الشركات الزمٌلة بسبب انخفاض األسعار والمنافسة والتوقف عن اإلنتاج بسبب الصٌانة أو  7

 ألي سبب طارئ. 

 

 سٌاسة توزٌع األرباح:ــعشرـــ  خامس

شركة الصافٌة بعد حسم جمٌع المصروفات العمومٌة والتكالٌف ٌقترح مجلس اإلدارة فً نهاٌة كل سنة مالٌة توزٌع أرباح ال

 األخرى على النحو التالً كما ورد فً النظام األساسً للشركة : ــــ

متى  التجنب% من األرباح الصافٌة لتكون احتٌاطً نظامً وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقف هذا 32 ٌجنب ( 3

 المال.بلغ الرصٌد االحتٌاطً المذكور نصف رأس 

 % ( من رأس المال المدفوع. 7( ٌوزع من الباقً على المساهمٌن ما ٌعادل )  4

 % من الباقً لمكافئة أعضاء مجلس اإلدارة.7( تخصٌص بعد ما تقدم نسبة ال تزٌد عن  5

 ( ٌوزع الباقً بعد ذلك ان وجد على المساهمٌن حصة اضافٌة من األرباح.  6
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 التوصٌات:ـــ عشرـــ سادس

 مل المجلس من السادة المساهمٌن الموافقة على ما ٌلً:ـــٌؤ

 ( الموافقة على ما جاء بهذا التقرٌر  3

 م.53/34/4235( الموافقة على المٌزانٌة العمومٌة و حساب األرباح والخسائر للعام المالً المنتهً فً  4

 ( لاير كما ٌلً:ـــ:47,28;,66) رف باألرباح و البالغة( الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بالتص 5

 ( لاير الى حساب االحتٌاطً النظامً.4,729;6,6% من األرباح الصافٌة )32ا ( تحوٌل      

             ( لاير بواقع59,722,222) بما ٌعادل%( من راس المال ..34توزٌع أرباح للمساهمٌن بنسبة )ب (    

وستكون احقٌة األرباح لمساهمً الشركة المسجلٌن بنهاٌة وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد ( لاير 3247) 

تداول ٌوم انعقاد الجمعٌة العامة والتً سٌعلن عن موعد انعقادها فً وقت الحق بعد التنسٌق مع الجهات 

 المختصة.

 ( لاير كمكافؤة ألعضاء مجلس اإلدارة. 3,822,222( صرف )  ج   

 ( لاير لألرباح المدورة.33554,783هو )تحوٌل المبلغ المتبقً من األرباح و د (    

 م.4235(  ابراء ذمة مجلس اإلدارة عن نتائج األعمال عن العام المالً  6

 م من بٌن المرشحٌن من قبل لجنة المراجعة وتحدٌد أتعابه.4236( تعٌٌن مراجع حسابات لعام  7

لحرمٌن الشرٌفٌن الرشٌدة على ما ٌجده القطاع وفً الختام ٌتقدم مجلس اإلدارة بوافر الشكر واالمتنان لحكومة خادم ا

من دعم وتشجٌع ، كما ٌتقدمون بالشكر الى السادة مساهمً الشركة على ثقتهم بالمجلس وكذلك الشكر موصول الصناعً 

 الى اإلدارة التنفٌذٌة وجمٌع العاملٌن بالشركة.


