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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقريـر مجلـس اإلدارة  
عن السـنة الماليـة 2013م

السادة الكـرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة              المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يس��ر مجلس االدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الش��ركة ونتائجها المالية مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات 
والبيان��ات المالي��ة الختامية )المرك��ز المالي وقائمة الدخل وقائم��ة التدفقات النقدية( عن الس��نة المالية المنتهية في 

2013/12/31م. 

أواًل : النشــــاطات 
يتمثل نش��اط الش��ركة المتطورة الرئيسي باإلستثمار في ش��ركات صناعية وخدماتية وتقوم الش��ركة بتقديم الدعم 
والمش��ورة من خالل المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات واللجان الفرعية والتنسيق مع الشركاء اآلخرين بهدف 

الرقي بأداء تلك الشركات لتحقق األهداف المرجوة والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على أداء الشركة المتطورة.

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :
1- قطاع الخدمات البترولية والطاقة: تمتلك الشركة حصة بنسبة 3.38% في شركة التصنيع وخدمات الطاقة  )طاقة( 
وهي ش��ركة سعودية مساهمة مقفلة، كما تمتلك المتطورة حصة بنسبة 20% في شركة ان بي اس البحرين لخدمات 

النفط والغاز )NPS( وهي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات البترولية في عدة دول.
2- قطاع البتروكيماويات : تمتلك الش��ركة حصة بنس��بة 0.62% في الش��ركة العربي�ة لأللياف الصناعي�ة )ابن رش��د( 
وحصة بنس��بة0.581% في ش��ركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينس��اب(، وحصة بنس��بة 50% من شركة التصنيع 

والمتطورة للبوليول ومشتقاته.
3- قطاع صناعة الزجاج : تملك الش��ركة حصة بنس��بة 40% في شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية 

مقفلة تنتج الزجاج المسطح.
4- قطاعات أخرى : لدى الشركة حصصًا في قطاعات أخرى حيث تمتلك حصة بنسبة 10% في شركة السالم للطائرات  

المحدودة وتمتلك حصة بنسبة 11.18% في الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة.

أعاد مجلس اإلدارة تحديد الرؤية المس��تقبلية للش��ركة الس��عودية للصناعات المتطورة إلى عام 2020 م على أساس 
"تنمية إيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط التشغيلي وتطوير الهيكل التنظيمي وطرق التمويل.

كما حدد مجلس اإلدارة أهداف الشركة كما يلي:
. تنمية أصول الشركة: تحقيق نمو سنوي إلستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين.

. أداء مالي قوي : تحقيق عوائد مالية متنامية.
. توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية مستقباًل.

. الهيكل اإلداري : تعزيز قدرات الشركة في الجوانب المالية وتطوير االعمال.
. طرق تمويل متنوعة: توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية. 
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اإلسـتثمارات :   

شركة إن بي اس البحرين
حققت الش��ركة خ��الل الع��ام 2013م أرباحًا مجزية بلغ نصيب الش��ركة المتط��ورة منها 18.70 ملي��ون ريال مقابل                                              

خسائر بلغت )30.28( مليون ريال بسبب وجود مخصصات وإطفاءات إستثنائية في عام  2012 م.

شركة السالم للطائرات المحدودة
تم توزيع أرباح نقدية عن العام 2012 م حيث بلغ نصيب المتطورة 4.19 مليون ريال.

شركة العبيكان للزجاج
تحس��نت النتائج المالية لش��ركة العبيكان للزجاج خالل العام 2013 م، نظرًا لزيادة الكميات المنتجة وتحس��ن األسعار 
حي��ث بل��غ نصيب المتطورة من األرباح 0.59 مليون ريال للعام 2013 م مقابل خس��ائر بلغ��ت )13.12 ( مليون ريال 

للعام 2012 م ، ومن المتوقع نمو األرباح بشكل أكبر خالل األعوام القادمة.

شركة ينساب
حققت شركة ينساب أرباحًا صافية عن العام المالي 2013 م بإرتفاع قدره 8% عن عام 2012 م. كما أنها وزعت أرباحًا 
عن النصف األول من العام 2013م بواقع ريال للس��هم الواحد حيث بلغ نصيب المتطورة 3.27 مليون ريال، وتم في 
آخ��ر العام التوصية بتوزي��ع أرباح نقدية عن النصف الثاني بواقع 2 ريال للس��هم الواحد على أن تعرض على الجمعية 

العامة المقرر عقدها في شهر مارس 2014 م.

الشركة العربية لأللياف الصناعية " إبن رشـد"
بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة لشركة إبن رش�د كما في 30 سبتمبر 2013 م مبلغ ) 40.81 مليون ريال( 
مقابل )39.90 مليون ريال كما في نهاية عام 2012م(، في حين أن خسارة اإلنخفاض غير المؤقت المحملة على ذلك 
اإلس��تثمار قد بلغت 17 مليون ريال. قامت إدارة الشركة بمراجعة للمركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية واألداء 
المالي المس��تقبلي لشركة ابن رش��د، وتم التوصل إلى قناعة بعدم وجود خس��ارة إنخفاض غير مؤقت إضافية مقابل 
هذا اإلس��تثمار، ومن المتوقع تحس��ن نتائج الشركة في حال التشغيل التجاري للمش��اريع التوسعية والمرجح تدشينها 

في الربع االول من العام 2014 م.

الشركة الخليجية لصناعة الملح 
تجري حاليًا محاوالت لتحويل الش��ركة إلى ش��ركة مس��اهمة مقفلة بهدف تعديل اوضاع الش��ركة االدارية و المالية و 

تمكينها من االستفادة من الفرص المتوفرة في قطاعها.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة:
وزع��ت ش��ركة طاقة خ��الل العام 2013 م أرباحًا نقدية بنس��بة 6% من رأس المال وبلغ نصي��ب المتطورة منها 4.05 

مليون ريال، كما أعلنت شركة طاقة عن نيتها زيادة رأس المال من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال.

شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته :
نظرًا للمتغيرات التي طرأت على صناعة البوليول محليًا من المتوقع إعادة النظر في هذا االستثمار.
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ثانيـًا : النتــائج الماليـة :

1(  اإليــرادات التشغيلية:
بل��غ إجمالي األرباح للعام 2013 م 30.80 مليون ريال مقابل إجمالي خس��ائر للعام المالي 2012 م )38.38(  مليون 

ري�ال. 

2(  المصاريف العمومية واإلدارية :
بلغ��ت المصاريف العمومية واإلدارية للش��ركة للعام 2013 م 4.39 مليون ريال مقاب��ل مصاريف بلغت  4.14 مليون 

ريال لعام 2012 م.

3(  األربــاح والخسائر :
بلغت األرباح الصافية للعام 2013 م 25.05 مليون ريال مقابل خسائر للعام 2012 م )62.10( مليون ريال. 

يتمثل إجمالي اإليرادات من نصيب الشركة في االرباح أو الخسائر من الشركات المستثمر فيها.

تفصيل المعلومات القطاعية على النحو التالي :

31 ديسمبر 2013 

31 ديسمبر 2012 

قطاع الخدمات 
البترولية 
والطاقة

قطاع 
البتروكيماويات

قطاع صناعة 
اإلجماليأخرىالزجاج

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي
22.746.1943.269.473594.6584.240.37930.850.704إجمالي اإليرادات

20.064.502864.692127.7203.999.26025.056.174صافي الربح
484.552.152332.283.63484.370.52541.557.000942.763.311إجمالي الموجودات
3.017.06958.017.069-55.000.000-إجمالي المطلوبات

قطاع الخدمات 
البترولية 
والطاقة

قطاع 
البتروكيماويات

قطاع صناعة 
اإلجماليأخرىالزجاج

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

إجمالي 
)الخسائر( 
اإليرادات

)26.901.070(-)13.123.900(1.647.659)38.377.311(

)62.104.997()5.146.121()13.123.900()16.933.906()26.901.070(صافي الخسارة
465.855.949245.806.07383.775.86850.710.255846.148.145إجمالي الموجودات
2.935.63872.935.638-70.000.000-إجمالي المطلوبات
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كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافيًا على النحو التالي :

4(  حقوق المساهمين :
إرتفع��ت حق�وق المس���اهمين للعام الم�الي 2013م بمبل��غ 111.54 مليون ريال، حي�ث بلغ��ت 884.75 مليون ريال 
مقابل 773.21 مليون ريال لعام 2012م أي بنسبة 14.43 % وذلك نظرًا إلرتفاع األرباح الغير محققة من اوراق مالية 

متاحة للبيع وتحقيق الشركة ألرباح صافية بلغت 25.05 مليون ريال للعام 2013م. 

5(  الذمم الدائنة والمستحقات :
- حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة المالية 2013م :

                  

فيما يلي بيان مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للسنة المالية 2013م :

6(  تكاليف القروض :
تم خالل النصف األول من العام 2013م س��داد كامل قيمة القرض للبنك الس��عودي الهولندي بمبلغ 70 مليون ريال 

وبلغت تكاليف القرض عن العام 2013م 388.700 ريال مقابل 1.933.906 ريال عن العام 2012م. 

االجمالي *خارج المملكة العربية 
السعودية

داخل المملكة العربية
السعودية  البي���������ان

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

30.850.704 18.696.194 12.154.510  31 ديسمبر 2013
 إجمالي األرباح المحققة

)38.377.311( )30.276.070( )8.101.241( 31 ديسمبر 2012 
إجمالي الخسائر المحققة

ريال سعودي البي���������ان
1.330.038 رصيد أول السنة
)419.202( المسدد خالل السنة
1.017.396 المكون خالل السنة
1.928.232 رصيد آخر السنة

ريال سعودي البي���������ان
55.000.000 المطلوب إلى طرف ذو عالقة  

293.450 رصيد أرباح موزعة خالل العام 2009م لم يستلمها المساهمون
176.000 مكافأة العضو المنتدب
32.500 أتعاب مهنية وإستشارات
10.258 مصاريف اشتراكات التأمينات االجتماعية
89.979 مصاريف أخرى مستحقة

55.602.187 المجم���وع
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ثالثـــًا : 
1(  أع��دت القوائ��م المالية وفقًا لمعايير المحاس��بة الصادرة عن الهيئة الس��عودية للمحاس��بين القانونيين والمالئمة 

لظروف الشركة.
2(  نقر بأنه ال توجد عقود لدى الش��ركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو 

ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
3(  قامت الش��ركة بسداد القرض متوسط األجل للبنك الس��عودي الهولندي بمبلغ 70 مليون ريال خالل النصف األول 

من العام 2013م.  
4(  وفقًا للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءًا على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات 

المستقبلية نقر باآلتي:

إن سجالت الشركة أعدت بالشكل الصحيح. أ - 
إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. ب - 

أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. ج - 

رابعــًا  : سـياسة توزيـع األربـاح
إن قرار توزيع األرباح من صالحية الجمعية العامة بناءًا على توصية من مجلس إدارة الش��ركة ويعتمد بش��كل أساسي 
على مقدار األرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم اإلنفاق المتوقع على المش��اريع اإلستثمارية المستقبلية وعلى 

التدفقات النقدية المتوقعة.

تتبع الش��ركة، وفقًا للمادة )40( من النظام االساس��ي، السياس��ة التالية في توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد 
خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

. تجنب الزكاة المفروضة شرعًا.
. تجن��ب 10% من صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

اإلحتياطي      المذكور نصف رأس المال.
. يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

. يخصص بعدما تقدم 5% من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية 
في األرباح.

. لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح للمساهمين خالل العام 2013م.
خامسـًا  : المخاطر

قد تواجه الشركة عددًا من المخاطر وخصوصًا من خالل إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر  :
. التغي��ر ف��ي اإلقتصاد العالمي من حي��ث الركود والذي يؤدي إل��ى إنخفاض الطلب على منتجات تلك اإلس��تثمارات 

وإنخفاض هوامش الربحية.
. تغير أس��عار المواد الخام بالنس��بة لبعض الشركات المس��تثمر فيها والتي تعتمد عليها تلك الشركات بشكل كبير، 

وكذلك مخاطر المنافسة.
. إنخفاض أسعار األسهم في السوق السعودي والتي تؤثر على إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية. 

. التغير في عقود التشغيل للشركات المستثمر فيها.
. التأخر في تنفيذ المشاريع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشاريع.

. التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من األعباء المالية للقروض.
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سادسًا  : المشاريع المستقبلية : 
إنطالقًا من نشاط الشركة كونها في قطاع اإلستثمار المتعدد، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثمارية قد تتمخض عن 

مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها اإلستثمارية وبالتالي زيادة العائد على اإلستثمارات.

سابعـًا  : نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:
  )بآالف الري��االت(

األرباح الصافية اإليرادات حقوق 
المساهمين مجموع الخصوم مجموع األصول السنة

34.781 39.777 775.839 2.121 777.960 2009
9.927 13.293 832.192 1.865 834.057 2010
4.106 9.929 824.528 73.661 898.189 2011

)62.105( )38.377( 773.213 72.936 846.148 2012
25.056 30.803 884.746 58.017 942.763 2013

)%27.96( )%22.56( %14.03 %2.635.36 %21.18 النمو خالل الخمس 
سنوات
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إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )بآالف الرياالت( :

من أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعاله :
. إرتفاع اإليرادات من الشركات المستثمر فيها للعام المالي 2013م.

. ارتفاع الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام 2013م. 
. إنخفاض األعباء المالية نظرًا لتس��ديد القرض خالل النصف األول من العام 2013م في حين تم إحتس��اب األعباء 

المالية عن كامل العام 2012م.

أسماء الشركات التابعة :   

شـركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة( :
يقع مقر ش��ركة العبيكان للزجاج )شركة مساهمة مقفلة سعودية( في مدينة ينبع الصناعية تمتلك الشركة المتطورة 
ما نسبته 40% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، بدأت الشركة التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام 2011م.

شـركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )شركة ذات مسؤولية محدودة( :
يقع مقر ش��ركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومش��تقاته في مدينة الرياض تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته %50 
من رأس��مالها البالغ 140 مليون ريال،علمًا بأنه تم خالل الربع الرابع من العام 2012م تخفيض رأس��مال الشركة من 
140 مليون ريال إلى 30 مليون ريال نظرًا لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، كما قامت الشركة 
المتط��ورة بتجني��ب مخصص بكامل حصتها ف��ي رأس المال بعد التخفي��ض )15 مليون ريال(، واإلج��راءات النظامية 

لتخفيض رأس المال ما زالت جارية.

نسبة التغير % التغيرات + أو )-( عام 2012م عام 2013م البي���ان
- - )38.377( 30.803 اإليرادات

%5.88 244 4.144 4.388 مصروفات األعمال 
الرئيسية

- - )42.522( 26.415 إجمالي الربح من 
التشغيل

%51.79 347 670 1.017 يخصم الزكاة
- - )62.105( 25.056 صافي الربح
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ثامنـًا  : الئحــة حوكمة الشركات
تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية 
الش��فافية واإلفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة الس��وق المالية ووزارة التج��ارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور 
الئحة حوكمة الش��ركات اإلسترش��ادية بتاريخ 2006/11/12م. قامت الش��ركة بتقييم مدى توافق الشركة مع أحكام 
هذه الالئحة وفيما يلي مقارنة متطلبات الالئحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها وما لم يتم تطبيقه حتى اآلن وأس��باب 

عدم تطبيقه :
  

األسباب والتفاصيل لم يطبق ُطبق جزئيًا ُطبق بالكامل الموضوع المادة

 حقوق المساهمين المتصلة بالسهم 3


تسهيل ممارسة المساهمين 

لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
4


حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع 

الجمعية العامة
5

 حقوق التصويت 6
 حقوق المساهمين في االرباح 7


السياسات واإلجراءات المتعلقة 

باالفصاح
8

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 9
 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 10
 مسئوليات مجلس اإلدارة 11
 تكوين مجلس اإلدارة 12
 لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها 13
 لجنة المراجعة 14
 لجنة الترشيحات والمكافآت 15


إجتماعات مجلس اإلدارة وجدول 

األعمال
16

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 17
 تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 18
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تاسعـًا : أعضـاء مجلـس اإلدارة
بلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة )4( إجتماعات، وكان الحضور حسب السجل الحالي:

إجتماعات المجلس خالل العام 2013م كما يلي : أ - 
 

-  عدم حضور  الحضور أصالة             الحضور وكالة   

ب (  بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الش��ركة المتطورة من بدل حضور وأتعاب أعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافأة 
العض��و المنتدب خالل الع��ام المالي 2013م مبلغًا وق��دره )1.640.500( ريال مقارنة ب��ِـ )1.189.500( ريال للعام 

2012م.

. باإلفصاح عن كبار التنفيذيين في الشركة ال يوجد سوى المدير العام والمدير المالي.
. إجمالي ما تقاضاه أعضاء المجلس من بدالت وأتعاب أعضاء اللجان الس��نوية بدون أعضاء لجنة المراجعة من خارج 

أعضاء مجلس اإلدارة  860.500 ريال. 

خمسة من كبار التفنيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم

أعضاء 
المجلس غير 
التنفيذيين / 

المستقلين

أعضاء 
المجلس 
التنفيذيين

البيان

750.495 الرواتب والتعويضات
345.390 94.500 16.000 البدالت

- 750.000 720.000 األتعاب الدورية والسنوية
408.212 - - الخطط التحفيزية

- - -
أي تعويضات أو مزايا 

عينية اخرى تدفع بشكل 
شهري أو سنوي

الصفة
تاريخ إجتماعات مجلس االدارة

االس�م
2013/12/22  2013/10/6 2013/5/11م 2013/2/24

غير تنفيذي     خال�د صال�ح الش�ثري 1
مستقل     عبد العزيز محمد النملة 2
تنفيذي     عبد الرحمن علي القرعاوي 3
مستقل     عبد العزيز عبداهلل الدعيلج 4
مستقل     عبداهلل عبدالعزيز آل الشيخ 5

غير تنفيذي     محم�د عويض الجعيد 6
مستقل     طارق عثمان العبد الجبار 7
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ج ( الجدول التالي يبين تفصيل األتعاب والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة:

 

د( الج��دول التال��ي يبين عضوية بع��ض أعضاء مجلس إدارة الش��ركة الس��عودية للصناعات المتطورة في الش��ركات   
المساهمة :

 •

. يبين الجدول )د( عن عضوية اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة بصفتهم الشخصية. 

الوصف إس�م الشركة اإلس��م م
رئيس مجلس اإلدارة شركة إسمنت تبوك خالد صالح الشثري 1

رئيس مجلس اإلدارة شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
"مس�ك"  )مساهمة عامة(

عبدالعزيز محمد النملة رئيس مجلس اإلدارة2 شركة عبد العزيز محمد النملة القابضة )مقفلة(
عضو مجلس اإلدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي )مقفلة(
عضو مجلس اإلدارة شركة رافال للتطوير العقاري )مقفلة(

عبدالعزيز عبداهلل الدعيلج عضو مجلس اإلدارة3 الشركة العربية لالنابيب ) مساهمة عامة(

عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف )مساهمة 
عامة(

عضو مجلس اإلدارة شركة إتحاد الخليج للتغذية )مقفلة( عبد الرحمن علي القرعاوي 4

عضو مجلس االدارة الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 
)مساهمة عامة(

محم�د عوي�ض الجعيد عضو مجلس االدارة5 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
''مس�ك''  )مساهمة عامة(

عضو مجلس االدارة الرياض المالية )مقفلة (
عضو مجلس االدارة الشاملة للرعاية الطبية )مقفلة(

ط��ارق عثمان العبد الجبار 6
رئيس مجلس اإلدارة قمة التقنية )مقفلة(

المبلــغ الجهــة م
84,500 مجلس اإلدارة 1

320,000 اللجنة التنفيذية 2
204,000 لجنة المراجعة 3
312,000 لجنة الترشيحات والمكافآت 4
720,000 العضو المنتدب 5

1,504,097 كبار التنفيذيين 6
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إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

العام

إجمالي االسهم 
نهاية العام

إجمالي األسهم 
بداية العام الوصف اإلس��م م

%24.88 10.750.000 10.350.000
رئيس 

مجلس اإلدارة األستاذ خالد صالح الشثري 1

%0.13 56.855 56.855 نائب رئيس 
مجلس اإلدارة المهندس عبدالعزيز محمد النملة 2

%0.002 1.000 1.000 العضو المنتدب المهندس عبد الرحمن القرعاوي 3

%0.004 2.000 2.000 عضو األستاذ  عبدالعزيز عبداهلل 
الدعيلج 4

%0.0254 11.000 11.000 عضو األستاذ عبد اهلل عبد العزيز آل 
الشيخ 5

%0.002 1.000 1.000 عضو المهندس محمد عويض الجعيد 6

%0.0025 1.100 1.100 عضو المهندس طارق عثمان العبد 
الجبار 7

- - - المدير العام المهندس س�عد عماش الشمري 8
- - - المدير المالي األستاذ مهند مصطفى األش�قر 9

الوصف إس�م الشركة اإلس��م م
عضو مجلس إدارة شركة السالم للطائرات المحدودة عبدالعزيز عبداهلل الدعيلج 1
عضو مجلس إدارة شركة السالم للطائرات المحدودة عبداهلل عبدالعزيز آل 

الشيخ
2

عضو اللجنة التنفيذية شركة السالم للطائرات المحدودة
عضو لجنة المراجعة شركة السالم للطائرات المحدودة
عضو مجلس اإلدارة شركة إن بي اس البحرين عبد الرحمن علي القرعاوي 3
عضو مجلس اإلدارة شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته
عضو مجلس اإلدارة شركة العبيكان للزجاج محم�د عويض الجعيد 4
عضو مجلس اإلدارة شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته
عضو لجنة المراجعة شركة إن بي إس البحرين

عضو مجلس المديرين الشركة الخليجية لصناعة الملح س�عد عماش الش�مري 5
عضو اللجنة التنفيذية  الشركة الخليجية لصناعة الملح

عضو مجلس اإلدارة شركة العبيكان للزجاج
عضو اللجنة التنفيذية شركة العبيكان للزجاج
عضو مجلس اإلدارة شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته

عضو اللجنة التنفيذية شركة إن بي إس البحرين

ه�( مش�اركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر فيها : 

. يبين الجدول )ه�( عن عضوية اعضاء مجلس االدارة في الشركات المستثمر فيها بصفتهم ممثلين للشركة المتطورة. 

ح( األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر :
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اللجنـة التنفيذيـة

تتكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

المهندس / عبد العزيز محم�د النمل�ة          رئيس اللجنة التنفيذية
األستاذ / عبد العزيز عبد اهلل الدعيل�ج          عضو اللجنة التنفيذية
المهندس / عبد الرحمن علي القرعاوي          عضو اللجنة التنفيذية
المهندس / محم��د عوي�ض الجعي�د                        عضو اللجنة التنفيذية

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2013 م بلغ )4( إجتماعات.

صالحيات ومهام اللجنة التنفيذية :
بناءًا على قرار مجلس االدارة رقم ) 93 (، فقد خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صالحيات مجلس االدارة المتعلقة 
باألمور التنفيذية والمس��ائل اإلجرائية للش��ركة حس��ب النظام األساسي للش��ركة، أما المواضيع واألمور التاليه فترفع 

اللجنه توصياتها حولها إلى مجلس االدارة : 

1( المساهمه في الشركات أو في المشاريع الجديدة أو القائمة. 
2( بيع حصص الشركة أو أسهمها في الشركات المستثمر بها. 

3( منح القروض للشركات المستثمر بها. 
4( تقديم الضمانات اإلعتبارية لصندوق التنمية الصناعية الس��عودي والبنوك التجارية نيابة عن الش��ركات المس��تثمر 

بها. 
5( إعتماد الموازنة التقديرية السنوية. 

6( دعوة الجمعيات العامة العادية والغير عادية وتحديد المواضيع التي تدرج على أعمالها. 
7( تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي. 

8( جميع المهام والمسئوليات المناطه بلجنة المراجعة. 
9( جميع المهام والمسئوليات والصالحيات المنوطة بلجان أخرى. 

10( تغيير أو تعديل الهيكل التنظيمي للشركة. 
11( تغيير أي قرار يصدره المجلس أو أية قواعد أو لوائح يضعها. 

لجنـة المراجعـة :  
تش��كلت لجنة المراجعة للشركة الس��عودية للصناعات المتطورة في العام 1994م حيث تم إعتماد الالئحة التنظيمية 
للجن��ة المراجع��ة من الجمعية العامة للش��ركة المتطورة في العام 1994م، كما تم إعتم��اد تعديل الالئحة التنظيمية 
للجن��ة المراجعة م��ن قبل الجمعي��ة العامة العادية للش��ركة بتاري��خ 2013/5/7م، وتتكون لجنة المراجعة للش��ركة 

السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

المهندس / محم�د بن عوي�ض الجعي�د    رئيس لجنة المراجعة 
االستاذ / عبد اهلل بن عبد العزيز آل الشيخ    عضو لجنة المراجعة
االستاذ / ب�در بن محم�د العي�سى     عضو لجنة المراجعة

عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2013 م بلغ )4( إجتماعات.

أوص��ت لجنة المراجعة بتعيين الس��ادة العظم والس��ديري كمراجعين لحس��ابات الش��ركة للعام المال��ي 2013م، وتم 
إختيارهم من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 2013/5/7م، ولم يتم التجديد للس��ادة مكتب إرنس��ت ويونغ نظرًا 

لمرور ثالث سنوات على تعيينه ووجود عروض أفضل.

ل��م تظهر عمليات المراجعة الداخلي��ة ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي، باإلضافة إلى عدم وجود أي قصور في 
نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات واإلجراءات في الشركة مالئمة. 
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من مهام لجنة المراجعة :

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس اإلدارة من ش��أنها تفعيل النظام 
وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود اإلطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والس��جالت والمراس��الت أو غير ذلك من 
األم��ور الت��ي ترى اللجن��ة أهمية اإلطالع عليها، وعل��ى مجلس اإلدارة إتخ��اذ كافة اإلجراءات التي تكف��ل للجنة القيام 
بمهامها، كما يحق للجنة تقويم فاعلية تقدير الش��ركة للمخاط��ر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها 

إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة. 

لجنـة الترشيحات والمكافآت :  

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

األستاذ / عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج     رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
  االستاذ / عبد اهلل بن عبد العزيز آل الشيخ        عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس / ط�ارق عثمان العبد الجب�ار     عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تم عقد )2( اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2013 م.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

.  المراجع��ة الس��نوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناس��بة لعضوية  مجل��س اإلدارة وإعداد وصف للقدرات 
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.

.  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
. 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.

.  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي 
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط باألداء.
عاشـرًا : برامج المسؤولية االجتماعية 

إنطالقًا من حرص الش��ركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارس��ة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على 
دراس��ة البرامج التي يمكنها المس��اهمة من خاللها والتي كان من ابرزها برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع 
كف��اءة الك��وادر الوطنية في قطاع األعمال في كل من االدارات العامة والمالية وتطوير األعمال، حيث تم تدريب إثنين 

من طالب الجامعات خالل الفترة السابقة، وتخطط الشركة لزيادة عدد المتدربين مستقباًل. 
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حادي عشـر : غرامات هيئة السوق المالية

تم خالل العام 2013م صدور قرار من مجلس هيئة الس��وق المالية والمتضمن فرض غرامة على الش��ركة السعودية 
للصناع��ات المتط��ورة مقدارها 10.000 ري��ال لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة السادس��ة واألربعين من نظام الس��وق 
المالية، والفقرة )ب( من المادة األربعين، والفقرة )أ( من المادة الحادية واألربعين من قواعد التس��جيل واإلدراج، لعدم 
إب��الغ الهيئ��ة والجمهور ف��ي الوقت النظامي المح��دد عن التطور الجوه��ري المتمثل في توصية مجلس إدارة ش��ركة 

التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مستثمر بها( زيادة رأسمالها من )2.000( مليون ريال إلى )5.000( مليون ريال. 
 

وقد قامت الش��ركة بتسديد الغرامة المشار إليها في الوقت المحدد وتم مناقشة موضوع المخالفات في إجتماع مجلس 
ادارة الش��ركة واللجان التابعة للمجلس لوضع االجراءات واآلليات الالزمة لمنع حدوثها ومعالجة موضوع المخالفة خالل 

العام المنتهي في 2013/12/31م.
 

ثاني عشـر : جـدول األعمـال المقترح 

يقترح مجلس االدارة على السادة المساهمين الجدول التالي : 
1(  الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس االدارة عن عام 2013م.

2(  الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
3(  الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2013م.

4(  إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2013م. 
5(  الموافقة على اختيار مراقب الحس��ابات من بين المرش��حين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة 

المالية 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
6(  إنتخاب أعضاء مجلس االدارة للدورة القادمة )2014/9/17 – 2017/9/16م(.

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالش��كر إلى مس��اهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس 
االدارة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
                     

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                        مجلـــس اإلدارة
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 المتطورةللصناعات السعودية الشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي
 2131 ديسمبر 13كما في 
 (لاير سعودي)

 
2131  3133 

 الموجودات
 

 موجودا  ملداولة: 
 386.156153  8.311.898 (2و  1 يإيضا  لدى ال نوك نقد في المندو  و 
 .36.326.5 2.121 ايرادا  مسل قة  
         7736253        851.881 (8 إيضات   ترى مماريم مدفوعة مقدما وموجودا  

 
    37673.6211     8.551.1.8 مجموع الموجودا  الملداولة  

 
 ملداولة: غير موجودا  

 8861116111 55.111.111 (.و د1دار   مور  مرلركة  إيضا ي اسلثمار في منرا  م 
 353637561.1 28..1.1.155 (7ج و1 إيضا ي اسلثمارا  في  ورا  مالية ملا ة لل يع  
 25363136537 19..513.822 (ج1 إيضات اسلثمارا  في رركا  زميلة  
 3161116111 31.111.111 (5 إيضات المطلو  من الطرم ذو الع قة 
           53.633          288.21 (1و و1 يإيضا ومعدا ، مافي  وآال   للكا مم 

 
 .5356213671 918.215.581 غير الملداولة مجموع الموجودا   

 
 52.63256328  982.1.1.133 مجموع الموجودا    

 
 المساهمينالمطلوبات وحقوق 

 
 مطلو ا  ملداولة: 

 -      55.111.111 (.ت  ايضاالمطلو  ال  الطرم ذو الع قة  
 363116551 12.381. (31 إيضات  مماريم مسل قة ومطلو ا   ترى 
      361116115     3.928.212  (33و ط1 ي إيضا الزكا  اللقديرية  

 
      368316137    398.511.51 الملداولة مجموع المطلو ا   

 
  ملداولة:ال غير مطلو ا ال 
 7161116111  -        قروض طويلة االجد 
         2186731         .51.88. (ز1متمص لعويض نهاية التدمة  إيضات  

 
    7316218671         .51.88. غير الملداولة مجموع المطلو ا   

 
    7361186.15    958.131.1. مجموع المطلو ا    

 
 :المساهمين قو   

 21361116111 812.111.111  (31 إيضات ر س الماد   
 33.61116111 111.111..23  ( 32 إيضات  اال لياطي النظامي  
 311653.6187 151..311.82  ( 32 إيضات  ع و  اإلمدار  
 (3763316153  392..1.81  الم قا   التسائر الملراكمة(األر ات   
     ر ات غير م ققة من اسلثمارا   
    3136.1.615 91325..181. (7و ج1 إيضا ي  في  ورا  مالية ملا ة لل يع  

 
 77163336817 28..2888.18 المساهمينمجموع  قو    

 
 52.63256328 982.1.1.133 مجموع المطلو ا  و قو  المساهمين  

 
 

 القوائل المالية لعل ر جز ا ال يلجز  من هذه ( 31( إل   3من رقل  المرفقة  اإليضا ا  إن
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 الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 (ة مساهمة سعوديةشرك)

 قائمة الدخل
 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي) 
 

2131  3133 
 

 (2161116171  39.291.852 (ج1إيضات    مة الرركة من ار ات  تسائر( رركا  زميلة
 

    81613368. 33.532.183 لوزيعا   ر ات مكلس ة
 

 (1561776133  11.811.211 مجمد الر ح اللرقيلي 
 

   (263226215   (818.8.188) (ك1إيضات  مماريم إدارية وعمومية 
 

 (2368336721  838.199..2 الرئيسية من العمليا   التسار ( الر ح مافي 
 

 .31612 81.813 (ف1إيضات  إيرادا   ترى 
 

 (3761116111        -       هـ(1 إيضات  تسار  إنتااض في قيمة اإلسلثمارا 
 

 (.36111611  (188.111) (ك1يضات إ مماريم لمويد
 
           -                  -        من  يع اسلثمار في رركة زميلة ( الر حتسار  

 
 (362126711.  111.511..2 الالر  ق د الزكا  اللقديرية  تسار ( مافي ر ح 

 
  اللقديريةالزكا  

     ( 5.71635   (.3.131.19) (ط1 إيضات والمسل قة عن الالر    
 

  (363126117.  318..25.15 الالر   تسار ( ر ح مافي  
 

           (2263             58.1 (د1 إيضات  ر  ية الالر  للسهل الوا د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائل المالية لعل ر جز ا ال يلجز  من هذه ( 31( إل   3من رقل  المرفقة  اإليضا ا  إن
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 للصناعات المتطورةالشركة السعودية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفق النقدي 
 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 (لاير سعودي)

 
2131  3133 

 
 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:

 (363126117.  318..25.15  السنة ر ح  تسار ( مافي 
 

 صافي )الخسارة( إلى الربح تعديالت لتسوية صافي 
 أنشطة التشغيل: المحصل من دالنق    
 316821 38.5.1  اسله كا   
 3761116111         -      تسائر االنتااض في قيمة اإلسلثمار  
 56217. 81.911 المكون من متمص لعويض نهاية التدمة  
 716355. .3.131.19 المكون من متمص الزكا  الررعية  
 2161116171 (39.291.852) ال مة في   ر ات( تسائر رركا  زميلة  

 
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات: 
 262716738 18.923 مماريم مدفوعة مقدماً وموجودا   ترى  
 (5.86281  (91..591) مماريم مسل قة ومطلو ا   ترى  
         -         ....22..3  ايرادا  مسل قة  
         -         55.111.111    طرام ذا  ع قةذمل   
      ( .881568  (    839.212) المسدد من متمص الزكا  الررعية  

 
     11761.363  2..911.538   نرطة اللرقيدالم مد من  مافي النقد

 
 االستثمارية: األنشطةالتدفق النقدي من 

 (336335  (39.995)  ررا  ممللكا  ومعدا   
     2611.6151 (11.111.111)  قرض طويد األجد  

 
     2615161.3 (11.139.995) األنرطة االسلثمارية المسلتدل من( الم مد من  في النقدما
 

 في أرصدة النقد )النقص( الزيادة  صافي
 622261.5. (1.513.188)  في الصندوق ولدى البنوك   

 
     163.26132  18.35..982 الر  داية ال - رمد  النقد في المندو  ولدى ال نوك   

 
   1536.15638   8.311.898 فترةنهاية ال -قد في الصندوق ولدى البنوك أرصدة الن

 
 المعامالت غير النقدية

 
  ر ات غير م ققة من اسلثمارا  

                                   31675163.3  811.5.3..8 في  ورا  مالية ملا ة لل يع   
 القوائل المالية  ا ال يلجز  من هذه لعل ر جز( 31( إل   3من رقل  المرفقة  اإليضا ا  إن
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 الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 (شركة مساهمة سعودية)

 ائمة التغيرات في حقوق المساهمينق
 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 
 
 

2131  3133 
 

 21361116111 812.111.111    رأس المال
 

 33.61116111 111.1112..3  (ب38االحتياطي النظامي )إيضاح 
 

 311653.6187 151..311.82  (أ38عالوة اإلصدار )إيضاح 
 

 غير محققة من استثمارات في أوراق أرباح
 (:8وب 1 ي)إيضاح يعمالية متاحة للب   
 37653.6573   312..1..18  الرميد في  داية السنة 
    31675163.3   .811.5..38  مافي ال ركة ت د السنة 

 
    156.1.6313 9..1325.181  ميد في نهاية السنةالر 

 
 األرباح المبقاة:

  2265586138 (31.239.982)  الرميد في  داية السنة 
   (363126117.     318..25.15  السنة  تسار ( مافي ر ح 

 
   (3763316153      39..21.81  الرميد في نهاية السنة 

 
 77163336817 28..2888.18  المساهمينمجموع حقوق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائل المالية لعل ر جز ا ال يلجز  من هذه ( 31( إل   3من  المرفقة  اإليضا ا  إن
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 الشركة السعودية للصناعات المتطورة
 (شركة مساهمة سعودية) 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 (لاير سعودي)
 

 كوين والنشاطالت -3
 

 31311.5133كرركة مساهمة سعودية  موج  السجد اللجارف رقل  السعودية للمناعا  الملطور  الرركةسجل  
(. يلكون ر سماد الرركة 3155يناير  31هـ  الموافو 3215 جمادى االول  32 لاريخ  الرياضوالمادر من مدينة 

 لاير سعودف. 31مة كد منها مليون سهل قي 2163مليون لاير سعودف من  213وال الغ 
 

في  رامج اللوازن االقلمادف الملقدمة للمملكة من ت د المراركة نقد اللقنية المناعية في الرركة يلمثد نراط 
 .والمراريع المناعية االترى

 
 أسس إعداد البيانات الحسابية -2

 
فيما عدا األورا  المالية الملا ة لل يع،  يث يلل قياسها  لعد القوائل المالية وفقاً لم د  اللكلاة اللاريتية وم د  االسل قا ،

  القيمة العادلة ويلل إث ا  فرو  إعاد  اللقييل ضمن  قو  المساهمين.
 

ً للمعايير الم اس ية الملعارم عليها في المملكة العر ية السعودية والمادر عن الهيئة القوائل المالية  عد   وفقا
 يين.السعودية للم اس ين القانون

 
  اللاير السعودف وهو عملة اللرقيد واإلفمات.القوائل المالية لظهر ال نود في 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -1

 
 فيما يلي ملتما ألهل السياسا  الم اس ية المل عة من ق د الرركة:

 
 - -اسلتدال اللقديرا  (  
 

يه ا يلطل   اس لتدال اللق ديرا  واالفلراض ا  الل ي ق د وفقا للم  ادا الملع ارم علاألولية القوائل المالية  إعداد إن
ع  ن الموج  ودا  والمطلو   ا  الم لمل  ة ف  ي  اإلفم  اتوعل    ، ل  وثر عل    قيم  ة الموج  ودا  والمطلو   ا  المقي  د 

الق وائل المالي ة   ع د اريم المم رت عنه ا للال ر  الل ي اإلي رادا  والمم وم  الغ ، ل اريخ الق وائل المالي ة األولي ة
المل  وفر   واأل   دثالمعلوم  ا    فض  ده  ذه االفلراض  ا  واللق  ديرا  م ن  ي عل     إع  داد  نغل م  ن  ر   نها.و الر

النلائج الاعلية النهائية قد لتللم اتل فا غي ر جوهري ا ع ن  إن إال األوليةالقوائل المالية  إمدارفي لاريخ  لإلدار 
 .اللقديرا  هذه

 
 - -في المندو  ولدى ال نوك النقد ( 
 

األرمد  والودائع ال نكية القا لة للل وي د ال   م  الغ نقدي ة م  دد  والل ي  في المندو  ولدى ال نوكالنقد لضمن ي
 .او اقد من لاريخ رراوها ث ثة ارهريكون لواريخ اسل قاقها ت د 

 
  - - االسلثمارا  (ج
 

لر  ركة االس  لثمارا  ف  ي الر  ركا : للك  ون االس  لثمارا  ف  ي الر  ركا  م  ن  م  ص ف  ي ر  ركا  لمل  ك فيه  ا ا
% م ن  ق و  31 مص ملكية  نس  متللاة  يث لظهر االسلثمارا  الل ي ل ل غ  م ة الر ركة فيه ا  ق د م ن 

% م  ن  ق  و  الملكي  ة. فلع  الج وفق   اً لطريق  ة  ق  و  الملكي  ة.  م   ا 81% إل     31الملكي  ة  اللكلا  ة، وم  ا    ين 
ن الق وائل المالي ة المو  د  للر ركة % فيلل لو يد قوائمها المالية ض م81االسلثمارا  اللي للجاوز  مة الملكية 

  إن وجد (.
 

في  ورا  مالية لإللجار: يظهر االسلثمار في األورا  المالية لإللجار في القوائل المالي ة عل    س اس   اسلثمارا
 القيمة السوقية ويلل إث ا  المكاس   و التسائر الم ققة ضمن قائمة الدتد.

 
: يظه ر االس لثمار ف ي األورا  المالي ة الملا  ة لل ي ع ف ي قائم ة المرك ز اسلثمارا  في  ورا  مالي ة ملا  ة لل ي ع

المالي عل   ساس القيمة العادلة ويلل إث ا  المكاس  والتسائر الم ققة ضمن قائمة الدتد والمكاس   والتس ائر 
 غير الم ققة فيل إث الها ضمن  قو  المساهمين.
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 - - االسلثمار في منرا  مدار   مور  مرلركة (د
 

االت  رى القي  ال  نر  اط  واألط  رامع  ن الااقي  ة لعاقدي  ة للعه  د  موج ه  ا الر  ركة المر  لرك ه  و ع   ار  المر  روع 
اقلم  ادف مع  ين يتض  ع للس  يطر  المر  لركة ويعن  ي ذل  ك ان السياس  ا  اللر  قيلية والمالي  ة االس  لراليجية الملعلق  ة 

طر . ير ار ال   المر اريع المر لركة الل ي المر اركة ف ي الس ي لألط رام ذلك النر اط للطل   الموافق ة الجماعي ة 
منرا  مسلقلة يكون لكد طرم ممل ة فيه ا  منر ا  م دار   م ور  مر لركة ي لل الم اس  ة ع ن  ل سيسللطل  

  مة الرركة في المنرا  المدار   مور  مرلركة وفقا لطريقة  قو  الملكية.
 
  - -االنتااض في قيمة الموجودا   (هـ

لرية للممللكا  واآلال  والمعدا  والموج ودا  القي ر ملداول ة األت رى للل ك د م ن وج ود للل مراجعة القيمة الدف
 ف دلي د عل     دوث تس ار  نليج ة انتا اض ف ي قيمله ا عن دما لر ير األ  داث  و اللقي ر ف ي الظ روم إل    ن 

 إن وج د (، والل ي القيمة الدفلرية غير قا لة ل س لرداد. ي لل اث  ا  التس ار  النالج ة ع ن االنتا اض ف ي القيم ة 
لمثد زياد  القيمة الدفلرية عن القيمة القا لة ل سلرداد. إن القيمة القا ل ة ل س لرداد ه ي القيم ة العادل ة  ع د تم ل 
ممروفا  ال يع  و قيمة األمد عند االسلتدال،  يهما  ك ر. لقرض لقي يل االنتا اض ف ي قيم ة الموج ودا ، ي لل 

له ا   ي ث يمك ن ل دي د الل دفقا  النقدي ة لك د و  د   م ور  منام لة. وي لل لجميع الموجودا  إل   دني مسلوى 
 ل ميد التسار  النالجة عن االنتااض في القيمة الدفلرية  إن وجد ( عل  قائمة الدتد.

 
 - -والمعدا   الممللكا  (و
 

له ك عليه  ا لظه  ر الممللك  ا  والمع  دا   س    اللكلا  ة  ع  د لنزي  د االس  له ك المل  راكل. ويج  رف ا لس  ا  االس  
 لها  اعلماد النس  السنوية اللالية: اإلنلاجي موج  طريقة القسط الثا   عل  الالر  المقدر  للعمر 

 
 %38       ثاث ومارورا   
 %38       السيارا   
 %11611    اس  الي  
 %38       معدا  مكل ية  

 
 - -متمص لعويض نهاية التدمة  (ز
 

التدمة للموظاين عند نهاية ت دملهل وذل ك  موج    نظم ة العم د  المملك ة العر ي ة يلل االسلدراك للعويض لرك 
  السعودية.

  - -عقود اإليجار اللرقيلية  (ت
يلل ل ميد الم الغ المدفوعة  موج  عق ود اإليج ار اللر قيلية عل   قائم ة ال دتد عل    س اس القس ط الثا    عل   

ج ار المس للمة كج ز  ال يلج ز  م ن إجم الي مم اريم اإليج ار مدى فلر  عقود اإليج ار. ي لل لس جيد   وافز اإلي
  عل  مدى فلر  اإليجار.

 - -اللقديرية زكا ال (ط
 

في القوائل المالية المرفقة  ل ميلها عل  قائمة ال دتد وفق ا  اسلدراكهاإن الزكا  اللقديرية اللزال عل  الرركة ويلل 
للال ر  الر  ع س نوية لق ديريا  ا لس ا هاين الق انونين،  ي ث ل ل لمعيار الزكا  المادر من الهيئة الس عودية للم اس  

م ا   ين المتم ص وال ر ط النه ائي  الس نة الل ي ي لل اس ل ل ال ر ط  وفقاً لم د  االسل قا ، ويلل معالجة الاروقا 
 . فيها

 
 - - اإليرادا  (ف
 

و  الملكي ة وي لل اث  ا  لوزيع ا  يلل اث ا  ايرادا   تسائر( االسلثمارا  في الرركا  الزميلة وفقا لطريقة  ق 
االر ات من االسلثمارا  في االورا  المالية الملا ة لل يع عند اس ل مها او م دور ق رار م ن جه ة االتلم اص 

 .ويلل إث ا  اإليرادا  األترى عند ل ققها  لوزيعها
 

 - - المماريم (ك
 

للمثد مماريم ال يع واللسويو  ركد رئيسي من مماريم اللكاليم المناقة للسويو و يع  ضائع الر ركة. وي لل 
لمنيم المماريم األترى كمماريم إدارية وعمومية. للض من المم اريم اإلداري ة والعمومي ة المم اريم 

 ً للمع  ايير الم اس   ية الملع  ارم  الم ار  ر  وغي  ر الم ار  ر  والل  ي ال للعل  و  ر  كد م ار  ر  لك  اليم الم يع  ا  وفق  ا
 .عليها
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 - -السهل  يةر   (د
 

 السهل  اسلتدال الملوسط المرجح لعدد األسهل القائمة كما في نهاية الالر . يةيلل ا لسا  ر  
 
  - -ل ويد العم   األجن ية  (ل

عر الل وي د المناس   للرجم ة س  اس لتداللظهر القوائل المالية األولية المو د  والمرفق ة   اللاير الس عودف، وي لل 
العملي  ا   و األرم  د  الل  ي ل  لل    العم   األجن ي  ة إل    ال  لاير الس  عودف وفق  اً لألس  عار الس  ائد     ين إج  را  

  المعام    إن وجد(، ولل ينلج عن هذا الل ويد  ية  ر ات  و تسائر ذا  م قة جوهرية.
  النقد في الصندوق ولدى البنوك -8

  :ديسم ر مما يلي 13كما في  ندو  ولدى ال نوكنقد في الماللكون ي
2131  3133   

 16831 8.181 نقد في المندو      
 363516.11 81.513. نقد لدى ال نوك     
   3262386582 1.859.581 ودائع  نكية     
       8.311.898 1536.15638  

  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى -5
  ديسم ر مما يلي: 13ة مقدما والموجودا  األترى كما في للكون المماريم المدفوع (  

2131  3133  
 3126181 291.851  (8م الغ م لجز  لدى ال نك  ايضات      
 1.6871 81..92 إيجارا       
 136183 18.558  دد سكن      
 326331 31.881  ل مين ط ي     
 2368.1 32.511 ذمل موظاين      
       36833     8.255  ذمل مدينة ترى      
      881.851  7736253   

   3111لمثد الم الغ الم لجز  لدى ال نك قيمة لوزيعا  األر ات المدور  منذ عال  (  
  الستثمار في منشأة مدارة بصورة مشتركةا -.

التصنيع شركة ، الااقية مرروع مرلرك مع رركة اللمنيع الوطنية وذلك لل سيس 3133ا رم  الرركة ت د عال 
% من راس ماد 81منر   مدار   مور  مرلركة . يمثد م لغ االسلثمار ما نس لة  والمتطورة للبوليول ومشتقاتة(

   .المرروع
 شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاتةعل  لتايض ر س ماد  3133ديسم ر  13الاو الرركا   لاريخ 

ذلك نظرا لزياد  ر س الماد عن ومليون لاير سعودف  1161116111مليون لاير سعودف ال   32161116111من
وعلي  فقد لل قيد م لغ اللتايض وال الغ  ها  من االجرا ا  النظامية  عدنللل يلل اإل، ال اجة في الوق  ال الي

   لاير كرميد اطرام ذا  ع قة ال   ين اإلنلها  من االجرا ا  النظامية. 8861116111
 لسجيد تسار  انتااض في قيمة االسلثمار في المنر   المدار   مور   3133 ر ديسم 13في  قام  الرركة
مليون لاير سعودف وذلك  نا ا عل  لقييل ادار  الرركة ل دا  المالي واللرقيلي للمرروع  38 مرلركة  م لغ

 الدفلرية لهذا االسلثمار. المرلرك والقيمة العادلة ل سلثمار،  االضافة ال  نية الرركة ومقدرلها عل  اسلرداد القيمة
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 االستثمارات في االوراق المالية المتاحة للبيع -1
 

 :كما يليل يع ا  في االورا  المالية الملا ة لللمثد االسلمار (  
 

 االجمالي ملداولةغير  ملداولة       
 

 لاير سعودي  لاير سعودف  لاير سعودف        
 

  13.913282.. .6.13611133 6111612333.  اللكلاة في  داية ونهاية الالر     
 

 لسويا  اعاد  اللقييل:   
  312..1..18          -         156.1.6313  في  داية الالر الرميد     
     .5.3.811.8          -            .8.3627765  مكاس  غير م ققة للالر     

 
  91..325.181         -         33861516.11  في نهاية الالر الرميد      

 
 القيمة الدفلرية    

 
 28..1.1.155 13.991.32.. 18.321.283.  3131 ديسم ر 31كما في    

 
 283.218.1.1 13.991...32 111..8..358  3133 ديسم ر 31كما في    

 
 سهلسو  األمارا  الملداولة اسلثمار الرركة في ينسا  وهي رركة مساهمة سعودية مدرجة في ثسلللمثد اال (  

 كما يلي :
 

 األرباح الغير محققة القيمة السوقية تكلفة الشراء عدد األسهم 
 32551815.92 32363316.12 33.61116123 163.16271 2131ديسمبر  13كما في 
 185.1.5312 3826.2.6172 33.61116123 163.16271 3133ديسم ر  13كما في 

     
   

لداولة اسلثمار الرركة في الرركا  المذكور  ادناه وجميعها رركا  قائمة ولعمد في لمثد االسلثمارا  القير م ج(
 المملكة العر ية السعودية 

 
        2131 3133 
 لاير سعودف  لاير سعودي  نس ة الملكية         

 
 762116111. 1.899.991. %1615 رركة اللمنيع وتدما  الطاقة    
 8163.16111 51.3.1.111 %16.3 لمناعية ا ن ررد(الرركة العر ية لألليام ا    
  3161216111 39.981.111 %31 رركة الس ل للطائرا  الم دود     
       861136111     5.112.111 %33635 الرركة التليجية لمناعة الملح الم دود     
        385..13.991 6.136111328  
   (6111611131  (39.111.111)  لثمارا تسار  انتااض غير موق  في قيمة االس    
        32...13.991 6.13611133. 

 

م ر  لس 11كما في  رد( ا ن ر العر ية لألليام المناعية  لق   مة الرركة في التسائر الملراكمة للرركة د(
( في  ين ان مليون لاير سعودف 1161م لغ  3133ديسم ر  13مليون لاير سعودف   21653م لغ 3131

مليون لاير سعودف . لقول ادار  الرركة  37سار  االنتااض غير الموق  الملعلقة  ذلك االسلثمار قد  لق  ت
العر ية لألليام المناعية لمركز المالي واللدفقا  النقدية المسلق لية واألدا  المالي المسلق لي للرركة ا مراجعة 
  اض غير موق  اضافية مقا د هذا االسلثمار.ل  قناعة  عدل وجود تسار  انتاإرد( ولل اللومد  ا ن ر

 3133، فقد قام  الرركة ت د عال سلثمار الرركة في الرركة التليجية لمناعة الملح الم دود اوفيما يلعلو   
مليون لاير سعودف،  يث يعل ر هذا االنتااض غير  3 لسجيد تسار  انتااض في قيمة االسلثمار  م لغ 

ل  إضافة سلثمار والقيمة العادلة ل ،  اإلار  الرركة لألدا  المالي واللرقيلي لإلموق   نا ا عل  لقييل اد
  سلثمار .المعلوما  الملا ة من الم للين الماليين ونية الرركة ومقدرلها عل  اال لااظ  هذا اال
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  سلثمارا  الرركة في الرركا  اللالية:ايلة زممارا  في الرركا  الثسلللمثد اإل هـ(

  نسبة الملكية الكيان القانوني   منشأةاسم ال
   رركة ان  ي اس لتدما 

 %31 ذا  مسئولية م دود     ار الناط والقاز  ال  رين(   
  %21 مساهمة مقالة  رركة الع يكان للزجاج  السعودية(

 سلثمارا  ت د الالر :وفيما يلي ملتما   ركة اال
 

   رركة ان  ي اس       
 االجمالي االجمالي رركة الع يكان  ما ال  رين لتد       
 3133 2131  للزجاج  ا ار الناط والقاز       
 لاير سعودف لاير سعودي لاير سعودف  لاير سعودف        

 
 83868136717 882.313.821 51677865.5 11561886181  الرميد في  داية الالر   
         -                  -                    -                 -            م ود ال  االسلثمار  قرض ال يع  
  (2161116171    39.291.852      8126.85   356.1.6312  ال مة في االر ات  التسائر(  

 
  25363136537 19.822.513. 83.6171652 38161836237  الرميد في نهاية الالر   

 
 المطلوب من الطرف ذو العالقة -8

 

لاير  3161116111 القرض الممنوت لرركة الع يكان للزجاج  مقداركون الم لغ المطلو  من الطرم ذو الع قة يل
 ويلمثد هذا اللعامد  ط يعة لمويلية 

 
  والمعدات، صافي الممتلكات -9

  مما يلي: ديسم ر 13والمعدا  كما في  لل لم الممللكا 
          
 اثاث 

 ومفروشات
 حاسب  سيارات 

 ليا
 معدات 

 مكتبية
 اإلجمالي 

 
           التكلفة

           
 529.259  756131  556581  216311  1336311  الرميد في  داية السنة
 39.995        -       316118        -             -       اإلضافا  ت د السنة

           
 589.258  18.939  318.885  89.211  132.291  الرميد في نهاية السنة

           
           اإلستهالكات

           
 511.881  76757.  516138  216311  11.6813  الرميد في  داية السنة
 38.5.1  16253  16731        -       ..361  اإلضافا  ت د السنة

           
 522.131  13.2.9  88..91  89.399  111.898  الرميد في نهاية السنة

           
           صافي القيمة الدفترية

           
 21.288  51..1  35.213  3  8.192  3131ديسم ر  13
 .23.83  33.312  8.925  3  5.158  3133ديسم ر  13

 
للسنلين المنلهيلين  لاير سعودف وذلك 316821لاير سعودف و  3268.7 لغ اسله ك الممللكا  والمعدا  م لغ 

 عل  اللوالي. 3133و  3131ديسم ر  13في 
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  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى -31

  ديسم ر مما يلي: 13للكون المماريم المسل قة والمطلو ا  األترى كما في 
2131  3133  

 81.6111 111..31 مسل قا  اعضا  مجلس االدار  واللجان     
 3126181 291.851 مسل قة لوزيعا  ار ات     
 3386332       -      عموال  قرض مسل قة     
 3316111 12.511 العا  مهنية واسلرارية     
        .71653 1311.21 اترى     
      .12.381 363116551  
 مخصص الزكاة -33

 
ل كما قام  الرركة .311لل إنها  الوضع الزكوف للرركة وال مود عل  رهادا  الزكا  النهائية  ل  عال  (  

وقام  ممل ة الزكا  والدتد  مطال ة الرركة  . 3133إل   3117 لقديل االقرارا  الزكوية لألعوال من سنة 
لاير سعودف، وقد اعلرض  الرركة عل   عض  نود  3168116233 م لغ  3131عن عال  ة زكا  اضافي

كما يلل ال   في هذا االعلراض من ق د الممل ة.  ا لسا  الزكا  اللي اسل عدلها الممل ة في مطال لها. لل
لاير سعودف والرركة  368316181 م لغ  3133قام  الممل ة  مطال ة الرركة  زكا  اضافية عن عال 

   .3133, و مل  الرركة عل  رهاد  مقيد  ت د عال  مدد االعلراض عل  هذ  المطال ة
  ديسم ر: 13للسنلين المنلهيلين في فيما يلي ل لي  ل ركة متمص الزكا  اللقديرية  (  

2131  3133  
 363856138 3.111.118 ية السنةاالرميد في  د    
 716355. .3.131.19 المكون ت د السنة     
  (81568.8      (839.212)  الزكا  المدفوعة ت د السنة    
 361116115 3.928.212 الرميد في نهاية السنة    

 
  :ديسم ر 13في  المنلهيلين للسنلينالزكا  ئيسية لوعا  لضل العنامر الر  (ج

2131  3133  
 .5356213671 918.215.581 موجودا  غير ملداولة     
 7162186731 51...88 مطلو ا  غير ملداولة     
 77365226553 282..888.18  قو  المساهمين     
  (1363156371  352.192..2 مافي ر ح السنة المعدلة     
 المصاريف اإلدارية والعمومية -32

 
 ديسم ر مما يلي: 13للكون المماريم اإلدارية والعمومية للسنلين المنلهيلين في 

 
2131   3133 

 
 361316111 3.919.111 روال  ومزايا موظاين    
 363516811 81.511..3 ومماريم اللجان سار وإنلقاد    
 1116111 111.111 العا  لداود    
 5176122 315.2.5   مهنية واسلرارية لعا    
 536871 .315.12 ط اعة ونرر    
 756133 383.889 إيجارا     
 316821 38.5.1 إسله كا     
 326215 32.181  ريد وهالم    
 86311 5.111 إرلراكا     
     11.6.23     98.511  ترى    

 
      8.188.818 263226215 
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 رأس المال -31

 
سهل قيمة كد  2163116111لاير سعودف مدفوعة  الكامد، ويلكون من  21361116111 س الماد من يلكون ر
  لاير سعودف.  31منها 

 واالحتياطي النظامي صداراالعالوة  -38
 

لمثد هذ  الع و  اجمالي الزياد  عن قيمة االسهل االسمية متموما منها لكاليم االمدار الملك د  نليجة  (  
  3117   ولوية في طرت الرركة لها عال المدار اسهل  قو

لاير سعودف من ع و  االمدار ال   31563776313،  ل ويد م لغ 3133قرر مجلس ادار  الرركة ت د  (  
 اال لياطي النظامي والذف  لغ نمم ر س الماد  عد هذا الل ويد.

 
 المعلومات القطاعية -35

 
المعلوما   إلعداد ك ساسالرركة  إدار  اعلمد  عليهاواللي  الرركة و عماد ا للعلو المعلوما  القطاعية  نراط

 ناس رروط اللعامد اللقارير الداتلية. للل المعام    ين القطاعا   إعدادوللمريلها مع طر  ، المالية التامة  ها
 األترى. األطراممع 

 
ر   قطاع معين و نود موجودا  ومطلو ا  ونراطا  اللرقيد للقطاعا  عل   نود للعلو  مور  م ار للضمن

يلل لمنيم ال نود اللي ال يمكن لوزيعها  ين القطاعا   وفو  سس معقولة يمكن لوزيعها عل  القطاعا  المتللاة
 .ل    ند موجودا  ومطلو ا  مرلركة

 
عل  اللوالي  3133، 3131ديسم ر  13في ما يلي ملتص  المعلوما  القطاعية المالية  اللاير السعودف كما في 

 قا لط يعة النراط: وف
 

  
 قطاع الخدمات

 البترولية 
 قطاع التشغيل

 
 
 قطاع

 البتروكيماويات
 

 
قطاع صناعة 

 الزجاج 
 

 
 موجودات
 ومطلوبات
 مشتركة

 
 
 

 االجمالي 
 

 
 :2131 ديسمبر 13كما في  

 11.851.118 8.281.119 58..598 1.2.9.811 398..22.18 اإليرادا   التسائر(
 

 318..25.15 1.999.2.1 321.121 92..8.8 21.1.8.512 ار (مافي الر ح  التس 
 

 982.1.1.133 83.551.111 88.111.525 18..112.281 888.552.352  إجمالي الموجودا  
 

    58.131.1.9 1.131.1.9  -       55.111.111 -        إجمالي المطلو ا  
 

  :2132ديسمبر  13كما في  
 (1561776133  36.276.81 (3163316111          -          (3.61136171   التسائر( اإليرادا  

 
 (363126117.  (8632.6333  (3163316111  (.3.6111611  (3.61136171   التسار ( مافي الر ح 

 
 52.63256328 8167316388 51677865.5 328651.6171 2.865886121 إجمالي الموجودا   

 
  156118637. 361186.15        -         7161116111         -          إجمالي المطلو ا   

 
 ار الناط والقاز آالتدما  ال لرولية والطاقة من اسلثمار الرركة في رركة ان  ي اف ال  رين لتدما  يمثد قطاع 

 اسلثمار الرركة في رركة ين ع الوطنية ال لروكيماويا ، ويمثد قطاع ورركة اللمنيع وتدما  الطاقة 
ورركة اللمنيع الملطور  لل وليود  ر ية لألليام المناعية  ا ن ررد(لل لروكيماويا   ينسا ( والرركة الع

  مناعة الزجاج اسلثمار الرركة في رركة الع يكان للزجاج، ويمثد قطاع ومرلقال 
  التزامات محتمل أن تطرأ -.3

در  عن الرركة ومقدمة ال دى الرركا  المسلثمر اللزاما  م لملة ناجمة عن تطا ا  ضمان مايوجد لدى الرركة 
مليون لاير  .136:  3133   سعودفلايرمليون  333 ها مقا د قرض من مندو  اللنمية المناعية السعودف  قيمة 

 (. سعودف
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  األدوات المالية وإدارة المخاطر  -31

  النقد وما في  كم  والمدينين لرمد األدوا  المالية المدرجة في قائمة المركز المالي  ركد رئيسي عل
  والموجودا  األترى واالسلثمارا  والدائنين والمطلو ا  المسل قة والمطلو ا  القير ملداولة األترى.

طرم عل  الوفا   اللزامال  مما يودف إل  لك د الطرم عدل مقدر   لمثد متاطر االئلمان مخاطر االئتمان: -
  ليد متاطر االئلمان من ت د الملا عة الدورية ألية ذمل معلقة.اآلتر تسائر مالية. ولسع  الرركة للق

هي متاطر عدل قدر  منر   ما عل  ل مين السيولة ال زمة لمقا لة االللزاما  الملعلقة مخاطر السيولة:  -
قد لنلج متاطر السيولة عن عدل القدر  عل   يع ا د الموجودا  المالية  سرعة و قيمة  ، األدوا  المالية

ار  قيمل  العادلة. ولدير الرركة متاطر السيولة من ت د الل كد من لوفر اللمويد ال زل في الرركة عند لق
  ال اجة لذلك.

 للعم  هي متاطر اللقير في قيمة األدوا  المالية  س   اللقيرا  في  سعار المرم مخاطر العمالت:  -
ودف والدوالر األمريكي. ولعلقد اإلدار  إن متاطر إن معام   الرركة األساسية هي  اللاير السع ،األجن ية

  العم   غير جوهرية. 
لمثد القيمة العادلة اللي يلل  موج ها ل ادد  مد  و سداد اللزال ما  ين  طرام راغ ة في ذلك القيمة العادلة:  -

فان  يمكن  ن ينلج  ،تيةو رروط لعامد عادلة. و يث يلل إعداد القوائل المالية للرركة وفقا لم د  اللكلاة اللاري
فرو   ين القيمة الدفلرية والقيمة العادلة المقدر . لعلقد اإلدار   ن القيمة العادلة للموجودا  والمطلو ا  

  المالية التامة  الرركة ال لتللم كثيرا عن قيملها الدفلرية.
  إعادة التصنيف -38

لللمار  مع اللمنيم  3133 ديسم ر 13لمنلهية في ا للسنةم  عض  رمد  القوائل المالية لقد لل إعاد  لمني
  .3131 ديسم ر 13المنلهية في  للسنةالمسلتدل 

  عام -39
 إل   قر  لاير سعودف. األوليةلل لقري  األرقال الوارد   القوائل المالية 
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