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 ةس اإلدار ـر مجلـتقر�

 م٢٠١٧ـةالمالي ةنـلسعن ا

 المحترمين          ةللصناعات المتطور  ةالسعود� ةمساهمي الشرك/رام ـالك ةالساد

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته ،،،

مرفقًا �ه تقر�ر مراقب الحسا�ات  ةونتائجها المال� ةأن �قدم تقر�ره السنوي عن نشاطات الشرك ةدار �سر مجلس اإل

عن السنة المال�ة المنته�ة في ) وقائمة التدفقات النقد�ة الشامل المركز المالي وقائمة الدخل(المال�ة الختام�ة والب�انات 

 .م٣١/١٢/٢٠١٧

 النشــــاطات  :أوالً 

 :يتلخص نشاط الشركة كما يلي 
 
في الشركة العر�يـة لألل�اف الصناعيـة % ٠٬٦٢تمتلك الشركة حصة بنس�ة :  قطاع الصناعات البتروك�ماو�ة -١

% ٥٠، وحصة بنس�ة )ينساب(في شركة ين�ع الوطن�ة للبتروك�ماو�ات % ٠٬٥٨١وحصة بنس�ة) بن رشدإ(
 .من شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته

 
ركة العب�كان للزجاج وهي شركة في ش% ٤٠تملك الشركة حصة بنس�ة : قطاع الصناعات الزجاج�ة -٢

إضافة منتجات جديدة و�هوامش ر�ح وعملت الشركة على مساهمة سعود�ة مقفلة تنتج الزجاج المسطح 
 .وذلك بتأس�س شركة تا�عة لها وهي شركة العب�كان اي جي سي للزجاج أفضل

  
 )طاقة( وخدمات الطاقةفي شركة التصن�ع % ٣٬٣٨تمتلك الشركة حصة بنس�ة : قطاع الخدمات الصناع�ة -٣

 .شركة السالم لصناعة الطيرانفي % ١٠شركة سعود�ة مساهمة مقفلة، كما تمتلك حصة بنس�ة وهي 
 

من رأسمال شركة دو�تشه % ٣١٬٦٢تمتلك الشركة حصة بنس�ة :  قطاع الخدمات واإلستثمارات المال�ة -٤
 . مختلفة صناديق مال�ةالخليج للتمو�ل وهي شركة مساهمة مقفلة، كذلك هناك إستثمارات في 
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تنم�ة "على أساس  م٢٠٢٢إلى عام  المتطورةالرؤ�ة المستقبل�ة للشركة السعود�ة للصناعات تحديد مجلس اإلدارة أعاد 
 .اإلستثماري للشركةإيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط 

 
 

 :كما يليأهداف الشركة كما حدد مجلس اإلدارة 
 

 .وتنوع إلستثمارات الشركة مما �عزز حقوق المساهمينسنوي تحقيق نمو : تنم�ة وتنو�ع أصول الشركة •
 .تحقيق عوائد مال�ة متنام�ة: أداء مالي قوي  •
 .مستمرة �صفة تنم�ة التدفقات النقد�ة مما �مكن من توز�ع أر�اح نقد�ة: توز�ع أر�اح نقد�ة  •
ال�شري وتعز�ز قدرارت الشركة في الجوانب المال�ة واإلستثمار�ة اإلستثمار في العنصر : اله�كل اإلداري  •

 .وتطو�ر اإلعمال
 .توفير خ�ارات تمو�ل متنوعة مرنة وتنافس�ة: طرق تمو�ل متنوعة •

 
 : اإلسـتثمارات 

 

 :السالم لصناعة الطيرانشركة 
تقع الشركة في . م تحت مظلة برنامج التوازن اإلقتصادي١٩٨٨شركة سعود�ة ذات مسؤول�ة محدودة تأسست عام 

السالم شركة المتطورة في  الشركة لغ حصةبتو . منطقة الصناعات التقن�ة �مطار الملك خالد الدولي �مدينة الر�اض
 .مليون ر�ال سعودي ١٦٢من رأس المال ال�الغ % ١٠

 ٣٬٢٤من رأس المال حيث بلغ نصيب المتطورة % ٢٠�ما نسبته م ٢٠١٦ز�ع أر�اح نقد�ة عن العام تم إقرار تو 
إضافة لنشاطها الحالي لإلستثمار في مجال ص�انة الطائرات  شركة السالم لصناعة الطيرانمليون ر�ال وتسعى 

حظيرة  كما تم اإلنتهاء من بناءالمجال ، العمود�ة من خالل الدخول مع تحالف شركاء عالميين و محليين في هذا 
 .وز�ادة إيراداتها را�عة لص�انة الطائرات لتعز�ز قدرات الشركة المستقبل�ة

 

 ): ينساب(شركة ين�ع الوطن�ة للبتروك�ماو�ات 
هي إحدى الشركات التا�عة للشركة السعود�ة للصناعات االساس�ة و  م٢٠٠٦تأسست عام  ركة سعود�ة مساهمةش
 .مليون ر�ال ٥٬٦٢٥من رأس المال ال�الغ % ٠,٥٨المتطورة  حصة وتبلغ الصناع�ة ين�ع مدينة في الشركة تقع) سا�ك(

 ٢٬٣ر�ال مقابل أر�اح صاف�ة بلغت  مل�ار ٢٬٤بلغت م ٢٠١٧صاف�ة عن العام المالي  حققت شـــركة ينساب أر�احا
) ر�ال للسهم ٣(من رأس المال % ٣٠ر�اح بواقع وتم توز�ع أ ،%١٬٣٦بإرتفاع قدره م ٢٠١٦مل�ار ر�ال عن العام 

م التوص�ة بتوز�ع أر�اح ٢٠١٧مليون ر�ال كما تم في نها�ة عام  ٩٬٨١م و�لغ نصيب المتطورة ٢٠١٧خالل عام 
على أن ) للسهم الواحد ر�ال ١٬٧٥(من رأس المال %  ١٧,٥ م بواقع٢٠١٧نقد�ة عن النصف الثاني من عام 

  .إلعتمادهاجمع�ة عامة أقرب تعرض على 
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 :"إبن رشـد" الشركة العر��ة لألل�اف الصناع�ة 
 

م ١٩٩٣تاسست عام ) سا�ك ( شركة سعود�ة وهي إحدى الشركات التا�عة للشركة السعود�ة للصناعات االساس�ة 
تقع الشركة في مدينة يبنع . م تم تحو�لها الى شركة مساهمة مقفلة١٩٩٥وفي عام . ةكشركة ذات مسؤول�ة محدود

 .مل�ار ر�ال ٨,٥١من رأس المال الم�الغ % ٠,٦٢الصناع�ة، وتبلغ حصة المتطورة 
�ض رأس المال م وأقرت ف�ه تخف٣٠/١٢/٢٠١٧ابن رشد إجتماع للجمع�ة العامة غير العاد�ة بتار�خ شركة عقدت 

مليون  ٤٣,٨على إستخدام اإلحت�اطي النظامي للشركة وال�الغ  تقر أكما  .مل�ار ر�ال ٢مل�ار ر�ال إلى  ٨٬٥١من 
وكذلك وافقت الجمع�ة على تحول  وثمانمائة الف ر�ال لتغط�ة جزء من خسائر الشركة المتراكمةثالثة وأر�عون مليون 

 إلى شركة ذات مسؤول�ة محدودة" مقفلة " ك�ان الشركة القانوني من شركة مساهمة 
 

 

 :شركة التصن�ع وخدمات الطاقة
 

م، تقوم الشركة والشركات التا�عة لها �الصناعات والخدمات المتعلقة ٢٠٠٣شركة سعود�ة مساهمة تأسست عام 
 وتقع الشركة في مدينة الظهران المنطقة الشرق�ة. دن�ة والبتروك�ماو�ة والكهر�ائ�ة وتحل�ة الم�اه�الصناعة البترول�ة والمع

مليون سهم وتم  ١٦٬٨٧مال شركة التصن�ع وخدمات الطاقة والتي تعادل المن رأس %  ٣٬٣٨المتطورة  وتبلغ حصة
 .مليون ر�ال ٥٬٠٦ث بلغ نصيب المتطورة ر�ال للسهم الواحد حي ٠٬٣٠م بواقع ٢٠١٧توز�ع أر�اح نقد�ة خالل العام 

 :النتــائج الماليـة : ثانيـًا 
 :اإليــرادات التشغيل�ة )١

مليون  ١٨٬٦٧ إيرادات تشغيل�ةم مقابل إجمالي ٢٠١٧مليون ر�ال للعام  ٣٤٬٦٢إليرادات التشغيل�ة بلغ إجمالي ا
 .%٨٥٬٤٣رتفاع قدرهإبم  ٢٠١٦ر�ال للعام 

 :واإلدار�ة المصار�ف العموم�ة  )٢
مليون  ٥٬٩٩ م مقابل مصار�ف بلغت ٢٠١٧مليون ر�ال للعام  ٦٬٥٧بلغت المصار�ف العموم�ة واإلدار�ة للشركة 

 .م٢٠١٦ر�ال لعام 

 :األر�ــاح والخسائر  )٣
 

للعام  مليون ر�ال ١٢,١٢ بلغت أر�اح صاف�ةمليون ر�ال مقابل  ٣٠,٥٨ م٢٠١٧بلغت األر�اح الصاف�ة للعام 
 . %١٥٢٬٣١قدره اع م بإرتف٢٠١٦

 
 

 :كما تتوزع إيرادات الشركة جغراف�ًا على النحو التالي 
 

  خارج المملكة العر��ة السعود�ة   السعود�ة  داخل المملكة العر��ة  البيـــــــــان
 

 االجمالي

 ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  ر�ال سعودي  
       ٢٠١٧د�سمبر  ٣١

 ٣٩٬٤٧٠٬١٨٢  -  ٣٩٬٤٧٠٬١٨٢  إجمالي االيرادات المحققة
 
 
 

      
       ٢٠١٦د�سمبر  ٣١

 ٢٠٬٤٤٩٬٧٨٦  -  ٢٠٬٤٤٩٬٧٨٦  إجمالي االيرادات المحققة
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:األنشطة الرئ�سة للشركة  

 النس�ة  إيرادات النشاط 

 %٢٥ ٩٬٨٠٨٬٤١٩ قطاع الصناعات البتروك�ماو�ة

 %١٥ ٥٬٨٠٣٬٦٤٤ قطاع الصناعات الزجاج�ة

 %٢١ ٨٬٣٠٢٬٤٩٩ قطاع الخدمات الصناع�ة

 %٣٧ ١٤٬٧٠٤٬٤٨٦ واإلستثمارات المال�ة التمو�لقطاع 

٢ ٨٥١٬١٣٤% 

 %١٠٠ ٣٩٬٤٧٠٬١٨٢ اإلجمالي

:ات التا�عة األنشطة الرئ�س�ة للشرك  

 النس�ة  إيرادات النشاط 

 %١٥ ٥٬٨٠٣٬٦٤٤ الصناعات الزجاج�ة نشاط

 %٨٨ ١٢٬٨٩٦٬٢٩٩ العقاري  التمو�لنشاط 

 %١٠٠ ١٤٬٦٩٩٬٩٤٣ اإلجمالي

 تا�عة ال الشركات

 الدولة محل التأس�س الدولة المحل الرئ�س لعمل�اتها نشاطها الرئ�س نس�ة ملك�ة الشركة فيها رأس مالها اسم الشركة التا�عة

 المملكة العر��ه السعود�ة المملكة العر��ه السعود�ة صناعة الزجاج المسطح %٤٠ ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة العب�كان للزجاج

 المملكة العر��ه السعود�ة المملكة العر��ه السعود�ة العقاري  التمو�ل %٣١,٦٢ ٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل
 
 

 :حقوق المساهمين  )٤
مليون ر�ال  ٧٧٧٬٨٥مليون ر�ال، حيـث بلغت  ٢٢٬٣٣م �مبلغ ٢٠١٧إرتفعت حقـوق المسـاهمين للعام المـالي 

وذلك نظرًا إلرتفاع احت�اطي الق�مة العادلة وٕارتفاع % ٢,٩٦م أي بنس�ة ٢٠١٦مليون ر�ال لعام  ٧٥٥٬٥٢مقابل 
 . األر�اح الم�قاة وٕارتفاع االيرادات االخرى 

 :الذمم الدائنة والمستحقات  )٥
 :م ٢٠١٧المال�ة  حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة

 

 
 

 
 
 

 

  لایر سعودي 
  ٢٬٧٦٦٬٣٦٨ رصيد أول السنة

  )٣٢٢٬٠٨٤( خالل السنة المسدد

  ٦٠٠٬٠٠٠ المكون خالل السنة

  ٣٬٠٤٤٬٢٨٤ رصيد آخر السنة

 خرى أقطاعات 



٥ 
 

 :تكاليف القروض  )٦ 
م إتفاق�ة تسه�الت مال�ة عامة مع البنك األول �سقف �صل ٢٠١٥وقعت الشركة خالل النصف األول من العام 

م و�لغت ٢٠١٥مليون ر�ال منها خالل العام  ٤٠مليون ر�ال لمدة ثالث سنوات وقامت بإستغالل مبلغ  ١٥٠إلى 
 .متاحة ألي غرض مستقبلي مليون ر�ال مع �قاء �اقي التسه�الت ١,٧١ م٢٠١٧خالل العام  تكاليفال

م ٢٠١٧مليون ر�ال من ق�مة القرض المشار إل�ه في الر�ع الرا�ع من العام  ١٥كما قامت الشركة بتسديد مبلغ 
 .مليون ر�ال ٢٥ل�ص�ح رصيد القرض 

اسم الجهة  تسلسل
 المانحة للقرض 

مبلغ أصل 
 القرض

 مدة القرض
الم�الغ المدفوعة سدادًا 

 للقرض خالل السنة
لغ المت�قي المب

 من القرض
المديون�ة اإلجمال�ة للشركة 

 وشركاتها التا�عة

 - ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ثالث سنوات ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ البنك االول )١(
 

 :إقرار مجلس اإلدارة : ًا ـــلثثا
 .أعدت القوائم المال�ة وفقًا لمعايير المحاس�ة والمالئمة لظروف الشركة )١

الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئ�س التنفيذي نقر �أنه ال توجد عقود لدى  )٢

 .أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة �أي منهم

وفقًا للمعلومات التي نمت إلى علمنا و�ناءًا على تقر�ر مراقب الحسا�ات ونتائج ومعط�ات السوق ) ٣

 :الحال�ة والمؤشرات المستقبل�ة نقر �اآلتي

 .الحسا�ات أعدت �الشكل الصح�حأن سجالت  - أ

 .أن نظام الرقا�ة الداخل�ة أعد على أسس سل�مة ونفذ �فعال�ة - ب

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

ب�ان �ق�مة المدفوعات النظام�ة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى 
 :س�اباألولم تسدد حتى نها�ة الفترة المال�ة السنو�ة، مع وصف موجز لها و��ان 

 الب�ان
 م٢٠١٧

 ب�ان األس�اب وصف موجز لها
 المسدد

المستحق حتى نها�ة الفترة 
 المال�ة السنو�ة ولم �سدد

تطب�قًا لمتطل�ات وقواعد فر�ضة  ٢٠١٦زكاة مدفوعة عن العام  - ٣٢٢,٠٨٤ الزكاة
 .الزكاة �المملكة

 - - - - الضر��ة

 يتم التسديد في الشهر الذي يلي اإلستحقاق - ٢٣,٤٧١ ١٧٠,١٤٥ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماع�ة

 - - - ١٠٬١٤٨ تكاليف تأشيرات وجوازات

 - - - ٣٠٠ رسوم مكتب العمل
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 سـ�اسة توز�ـع األر�ـاح:  را�عــاً 
إدارة الشــــــركة و�عتمــــــد إن قــــــرار توز�ــــــع األر�ــــــاح مــــــن صــــــالح�ة الجمع�ــــــة العامــــــة بنــــــاءًا علــــــى توصــــــ�ة مــــــن مجلــــــس 

�شــــــكل أساســــــي علــــــى مقــــــدار األر�ــــــاح الصــــــاف�ة المحققــــــة فــــــي كــــــل عــــــام وحجــــــم اإلنفــــــاق المتوقــــــع علــــــى المشــــــار�ع 
 .اإلستثمار�ة المستقبل�ة وعلى التدفقات النقد�ة المتوقعة

 

الصـــــــاف�ة الس�اســـــــة التال�ـــــــة فـــــــي توز�ـــــــع أر�ـــــــاح الشـــــــركة مـــــــن النظـــــــام األساسي،) ٤٠(، وفقـــــــًا للمـــــــادة تت�ـــــــع الشـــــــركة
 :السنو�ة �عد خصم جم�ع المصروفات العموم�ة والتكاليف األخرى على الوجه التالي

 
 

 .اً تجنب الزكاة المفروضة شرع •
 

مـــــــن صـــــــافي األر�ـــــــاح لتكـــــــو�ن إحت�ـــــــاطي نظـــــــامي، و�جـــــــوز للجمع�ـــــــة العامـــــــة العاد�ـــــــة وقـــــــف هـــــــذا % ١٠تجنـــــــب  •
 .التجنيب متى بلغ اإلحت�اطي المذكور نصف رأس المال

 

 .من رأس المال المدفوع% ٥ال�اقي �عد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل يوزع  •
 

مـــــــن ال�ـــــــاقي لمكافـــــــأة مجلـــــــس اإلدارة، و�ـــــــوزع ال�ـــــــاقي �عـــــــد ذلـــــــك علـــــــى المســـــــاهمين % ٥يخصـــــــص �عـــــــدما تقـــــــدم  •
 .كحصة إضاف�ة في األر�اح

 هـ١٣/٨/١٤٣٨ الثالثاء يوم مساء المنعقد إجتماعه في المتطورة للصناعات السعود�ة الشركة إدارة مجلس أقر
       %٢,٥ بنس�ة الم�قاة األر�اح من م٢٠١٧ العام عن سنو�ة نصف نقد�ة أر�اح توز�ع م،٩/٥/٢٠١٧ الموافق

 ١٢,٥ مجموعه و�ما سهم لكل سنوي  نصف ر�ال ٠,٢٥ بواقع وذلك للسهم اإلسم�ة الق�مة من) السنة لكامل% ٥(
 مجلس قرر وقد هذا  ، سهم مليون  ٥٠ لعدد وذلك السنة لكامل ر�ال مليون  ٢٥ �مجموع نصف لكل ر�ال مليون 
 المالكين المساهمين على ٢٠١٧ العام من األول النصف عن المرحل�ة األر�اح لتوز�ع األحق�ة تار�خ �كون  أن االدارة
 مساهمي سجل في المقيدين للمساهمين م٣/٧/٢٠١٧ الموافق شوال ٩ اإلثنين يوم تداول بنها�ة س�كون  الشركة ألسهم
 يوم س�كون  التوز�ع تار�خ و اإلستحقاق تار�خ يلي تداول يوم ثاني نها�ة في المال�ة األوراق إيداع مركز لدى الشركة

 .م١٩/٧/٢٠١٧ الموافق هـ٢٥/١٠/١٤٣٨ األر�عاء
 

 

 
 

نسب األر�اح المقترح توز�عها في  نسب األر�اح التي تم توز�عها خالل السنة
 نها�ة السنة 

 إجمالي األر�اح

 ١٩/٠٧/٢٠١٧   

 %٥ ٢,٥% - - ٢,٥% النس�ة 

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ - - ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ االجمالي 
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 المخاطر: ـًا  خامس
 :قد تواجه الشركة عددًا من المخاطر وخصوصًا من خالل إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر  

 إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك اإلستثمارات العالمي من حيث الركود والذي يؤدي التغير في اإلقتصاد -
شركة العب�كان (وقطاع الزجاج ) شركة إبن رشد وشركة ينساب(الر�ح�ة لقطاع البتروك�ماو�ات  هوامش وٕانخفاض

 .والعوامل اإلقتصاد�ة األخرى  إلرت�اط أسعار منتجاتها �السوق العالمي وتأثرها بتقل�ات أسعار النفط) للزجاج
 .ها والشركات التا�عةبالمواد الخام ومدخالت الطاقة �النس�ة ل�عض الشركات الصناع�ة المستثمر تغير أسعار  -
الشركات المساهمة السعود�ة والصناديق  الشركة في على تقي�م إستثمار السوق المال�ة والتي تؤثر التقل�ات في -

 . المال�ة
تشغيل التجاري لتلك المشار�ع في القطاعات التأخر في تنفيذ المشار�ع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير ال -

 .الصناع�ة
 .لدى الشركة وشركاتها التا�عة التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يز�د من األع�اء المال�ة للقروض -
 .الركود في قطاع الرهن العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل -
 ).شركة السالم لصناعة الطيران وشركة التصن�ع وخدمات الطاقة(الخدم�ة التشغيل للشركات  في عقود التغير -

 

 

 

 :المشار�ع المستقبل�ة : ًا  سادس
تم إعادة تصنيف القطاعات من قبل هيئة ( قطاع اإلستثمار المتعددإنطالقًا من نشاط الشركة كونها في 

، تقوم الشركة بدراسة فرص )والتمو�لالسوق المال�ة حيث تم تصنيف الشركة المتطورة ضمن قطاع اإلستثمار 
قد تتمخض عن مشار�ع مستقبل�ة  واإلستثمار �شكل مستمر وذلك عن طر�ق فر�ق تطو�ر األعمال إستثمار�ة

للشركة مما �عزز محفظتها اإلستثمار�ة و�التالي ز�ادة تنو�ع األصول و تعز�ز العائد على اإلستثمارات مع 
 .�ةالتركيز على ز�ادة التدفقات النقد
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 :نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة: سا�عًا 
 )االف الر�االت (    

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ الب�ان

 ٣٠,٨٥١ ٢٤,٠١١ ٨,٣٩٣ ٢٠,٤٥٠ ٣٩,٤٧٠ اإليرادات

 ٥,٧٩٥ ٨,٧٨٣ ٧,٢٠٩ ٨,٣٣٤ ٨,٨٨٧ تكاليف اإليرادات

 ٢٥,٠٥٦ ١٥,٢٢٨ ١,١٨٤ ١٢,١١٦ ٣٠,٥٨٣ صافي الر�ح

)االف الر�االت (    

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ٨,٥٥٨ ١٧,٠١٣ ٤,٩٣٨ ١٣,٨٦١ ١٧,٣٢١ األصول المتداولة

 ٩٣٤,٢٠٥ ٧٧١,١٦٣ ٧١١,٩٢٩ ٧٨٥,٩٨٦ ٧٨٩,٩٩٥ االصول غير المتدوالة

 ٩٤٢,٧٦٣ ٧٨٨,١٧٦ ٧١٦,٨٦٧ ٧٩٩,٨٤٧ ٨٠٧,٣١٦ إجمالي األصول

 ٢,٥٣٠ ٢,٥١٧ ٤,١٠٣ ٣,٣١٦ ٣,٦٧٦ الخصوم المتداولة

 ٥٥,٤٨٧ ٦٢٥ ٤٠,٨٥٨ ٤١,٠٠٨ ٢٥,٧٨٦ الخصوم غير المتداولة

 ٥٨,٠١٧ ٣,١٤٢ ٤٤,٩٦١ ٤٤,٣٢٤ ٢٩,٤٦٢ إجمالي الخصوم
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 ) :�آالف الر�االت(إ�ضاح للفروق الجوهر�ة في النتائج التشغيل�ة عن نتائج السنة السا�قة 

 %نس�ة التغير  )-(أو + التغيرات  م٢٠١٦عام  م٢٠١٧عام  البيـــان

 %٨٥ ١٥٬٨٤٣ ١٨٬٦٧٣ ٣٤٬٦١٥ التشغيل�ة اإليرادات

 %١٠ ٥٨٠ ٥٬٩٩٤ ٦٬٥٧٤ مصروفات األعمال الرئ�س�ة

 %١٢١ ١٥٬٣٦١ ١٢٬٦٨٠ ٢٨٬٠٤١ إجمالي الر�ح من التشغيل

 %٠ ٠ ٦٠٠ ٦٠٠ يخصم الزكاة

 %١٥٢ ١٨٬٤٦٧ ١٢٬١١٦ ٣٠٬٥٨٣ صافي الر�ح
 

 :اإلنحرافات والتغيرات الهامة والجوهر�ة للنتائج الواردة في الجدول أعاله من أهم أس�اب 

رتفاع توز�عات إ و  م٢٠١٧ها والشركات الزميلة للعام المالي باإليرادات من الشركات المستثمر  رتفاعإ -
 .االر�اح المكتس�ة وارتفاع االيرادات االخرى 

 .م٢٠١٦م مقارنة مع العام ٢٠١٧حسا�ات الشركة للعام الزكاة الشرع�ة المقدرة على  ال يوجد تغير في -

م نظرًا لسداد جزء من القرض خالل ٢٠١٦م مقارنة مع العام ٢٠١٧نخفاض األع�اء المال�ة خالل العام إ -
 .مليون ر�ال ٢٥ل�ص�ح رصيد القرض �عد السداد  مليون ر�ال ١٥م �مبلغ ٢٠١٧الرا�ع من العام  الر�ع

ستشار�ة إلتعاب األرتفاع المصار�ف الحكوم�ة واإوذلك �سبب  واإلدار�ة المصار�ف العموم�ة رتفاعإ -
 .والمصار�ف االخرى 
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 :أسماء الشركات التا�عة 

 :شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
 

 

تستهدف تقد�م خدمات الرهن م و ٢٠١٠ت نشاطها في أدو�تشه الخليج للتمو�ل بدشركة  وتجدر اإلشارة �أن
و�وجد فرعها الرئ�سي في الر�اض وفرعين تا�عين في  ،ري لألفراد و إعادة ب�ع �عض المشتقات للبنوكالعقا

على الترخ�ص النهائي من مؤسسة النقد العر�ي السعودي الشركة حصلت و  ،المنطقة الشرق�ة والمنطقة الغر��ة
 .م٢٠١٤ول من عام في النصف األ

 

م حيث حققت صافي أر�اح �مبلغ ٢٠١٧ليج للتمو�ل خالل العام تحسنت النتائج المال�ة لشركة دو�تشه الخ
 ، ومن المتوقع إستمرار %٣٨م بنمو مقداره ٢٠١٦مليون ر�ال في عام  ٢٩٬٦٧ مليون مقارنة �مبلغ ٤٠٬٧٩

 .نمو األر�اح خالل األعوام القادمة
 

 :المعلومات المتعلقة �القروض على الشركة 

 تسلسل
اسم الجهة 

 ض و المانحة للقر 
مبلغ أصل 

 ضو القر 
 ضو مدة القر 

الم�الغ المدفوعة 
ض و سدادًا للقر 

 خالل السنة

المبلغ المت�قي من 
 ضو القر 

المديون�ة اإلجمال�ة 
للشركة وشركاتها 

 التا�عة

 ٧٨١٬١٣٥٬٠٧٦ ٧٨١٬١٣٥٬٠٧٦ ٠ سنوات ٥حتى  ٧٨١٬١٣٥٬٠٧٦ بنوك سعود�ة )١(
 

 

 ) :شركة مساهمة مقفلة(شـركة العب�كان للزجاج 

في مدينة ين�ع الصناع�ة و�تمثل نشاطها األساسي ) شركة مساهمة مقفلة(مقر شركة العب�كان للزجاج �قع 
طن �اليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق  ٨٠٠بإنتاج الزجاج المسطح �قدرة إنتاج�ة 

وتأتي وامش ر�ح أفضل، إلضافة منتجات جديدة و�ه شركة تا�عة تنتج الزجاج المعزوللدى الشركة األوسط و 
لى مجمع إهذه المشار�ع كأحد جهود الشركاء في شركة العب�كان للزجاج لتحو�ل مقر الشركة في ين�ع 

لصناعات الزجاج�ة ذات الق�مة المضافة لتكون مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما �حقق تنو�ع المنتجات ل
 .ورفع هوامش الر�ح�ه

�عدد من رأسمالها % ٤٠المتطورة مليون سهم تبلغ حصة  ٢٠دد أسهمها مليون ر�ال وع ٢٠٠و�بلغ رأسمالها 
لشركة  م٢٠١٥عام المن  الثالثخالل الر�ع هذا وقد وافقت الجمع�ة العامة الغير عاد�ة   .مليون سهم ٨

  .مليون ر�ال ٣٠٠على ز�ادة رأس مال الشركة إلى العب�كان للزجاج 

مجال العقاري ومقرها الرئ�سي مدينة الفي تعمل ) شركة مساهمة مقفلة (شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
المتطورة  الشركة سهمًا، و تبلغ حصة ٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠مليون ر�ال وعدد أسهمها  ٥٧٥رأسمالها الر�اض يبلغ 

، علمًا �أن تكلفة حصة المتطورة بلغت  سهماً  ١٨٬١٨١٬٨١٨من رأسمال الشركة �عدد أسهم يبلغ % ٣١٬٦٢
 على) صدارإسم�ة و ر�ال واحد عالوة إر�االت ق�مة  ١٠(ر�ال  ١١ ـمليون ر�ال حيث تم تقي�م السهم ب ٢٠٠

 ،نشطة الشركةأن تضخ داخل أ
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تم تخف�ض و�ناًء على توص�ة مجلس إدارة شركة العب�كان للزجاج للجمع�ة العامة غير العاد�ة للشركة فقد 
من قبل الجمع�ة العامة الغير عاد�ة لشركة العب�كان ) لغاء الز�ادة السا�قةإ(مليون ر�ال  ٢٠٠لى إرأس المال 

و�نتج عن ذلك إسترجاع الفائض للشركاء،  .في الوقت الراهن وذلك لعدم حاجة الشركة لتلك الز�ادة للزجاج
مليون ر�ال، تم  ٤٠مبلغ وقدره  المشار إليها سا�قاً  حيث كان نصيب الشركة المتطورة في ز�ادة رأس المال

  .مليون ر�ال ١٥إستالم الدفعة األولى منه وال�الغة 

قرض توسعي من م دعم الشركة من قبل الشركاء �ضخ مبلغ تمو�لي لحين الحصول على ٢٠١٠وتم في 
مليون ر�ال ، وقد  ١٠ورة من هذا الدعم صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي و كان نصيب شركة المتط

نتهاء تسديد قرض الصندوق التوسعي إشترط صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي تسديد دعم الشركاء �عد إ
 .ه١٤٤١في عام 

 وز�ادة المب�عات م، نظرًا الرتفاع األسعار ٢٠١٧العام  تحسنت النتائج المال�ة لشركة العب�كان للزجاج خالل
مليون ر�ال  ٣٬١٥م مقابل صافي خسائر بلغت ٢٠١٧مليون ر�ال للعام ١٢٬٥٨حيث حققت صافي أر�اح 

 .م٢٠١٦للعام 
 

 :المعلومات المتعلقة �القروض على الشركة 

 تسلسل
اسم الجهة المانحة 

 للقرض 
مبلغ أصل 

 القرض
 مدة القرض

المدفوعة  الم�الغ
سدادًا للقرض 
 خالل السنة

المبلغ المت�قي من 
 القرض

المديون�ة اإلجمال�ة 
للشركة وشركاتها 

 التا�عة

 ٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سنوات ٦ ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠ البنك العر�ي الوطني  )١(

 ٢٥٣٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٥٣٬٥٠٠٬٠٠٠ ٠ سنة ١١ ٣٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠ صندوق التنم�ة الصناعي )٢(
 

 

 ) :شركة ذات مسؤول�ة محدودة(شـركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته 

تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته و �قع مقر شركة التصن�ع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الر�اض 
ض م تخف�٢٠١٢مليون ر�ال،علمًا �أنه تم خالل الر�ع الرا�ع من العام  ١٤٠من رأسمالها ال�الغ % ٥٠

مليون ر�ال نظرًا لز�ادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب  ٣٠مليون ر�ال إلى  ١٤٠رأسمال الشركة من 
 .مليون ر�ال  ٥٥وتم إسترجاع فائض رأس المال من قبل الشركاء و بلغ نصيب المتطورة قرار الشركاء، 

الشركة  تفاق الشركاء، علمًا أنوتجدر االشارة �أنه جاري العمل على تصف�ة الشركة نظرًا إل�قاف المشروع بإ
في عام  )مليون ر�ال ١٥(بتجنيب مخصص �كامل حصتها في رأس المال �عد التخف�ض قامت  المتطورة 

 .م٢٠١٢
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 الئحــة حوكمة الشركات: ثامنًا 

 

 نص الفقرة / الفقرة رقم المادة
لم 
 �طبق

 األس�اب والتفاصيل

: دة الحاد�ة عشرة الما
ة العامة إختصاصات الجمع�

 غير العاد�ة 

أو التا�عـة أو  المصدرة عند ز�ادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشـركات التا�عـة  تخص�ص االسهم ) ٩

 .�عضها، أو أي من ذلك
 

االساسي للشركة لعدم إشتمال النظام 
 سهم للعاملين أ على آل�ة تخص�ص

عوارض :المادة العشرون 
 اإلستقالل

المادة مازالت إسترشاد�ة وسوف يتم   سنوات متصلة أو منفصلة في عضو�ة مجلس إدارة الشركةتسع �د على أن �كون قد أمضى ما يز ) ١٠
 اإللتزام بها حال إعتمادها

: عة والثالثون ساالمادة الت
 التدر�ب 

وضــع اآلل�ــات الالزمــة لحصــول كــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذ�ــة علــى بــرامج ودورات تدر�ب�ــة �شــكل ) ٢

 .�غرض تنم�ة مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة �أنشطة الشركة: مستمر 
  المادة مازالت إسترشاد�ة وسوف يتم

 إعتمادهااإللتزام بها حال 

: المادة الحاد�ة واألر�عون 
 التقي�م

ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس  جهة خارج�ة مختصة ألدائه كل ثالثة سنوات تي�ات الالزمة للحصول على تقي�م يتخذ مجلس اإلدارة التر ) هـ 
 اإللتزام بها حال إعتمادها

س�اسة : المادة الثان�ة والستون 
 المكافآت

سـواء أكانـت إصـدارًا جديـدًا أم أسـهمًا اشـترتها  تنظ�م منح أسهم في الشـركة ألعضـاء مجلـس االدارة واإلدارة التنفيذ�ـة ) ٩

  الشركة

لعدم إشتمال النظام االساسي للشركة 
على ال�ة المكافآت على منح أسهم 

العضاء مجلس االدارة واالدارة 
 التنفيذ�ة

تشكيل لجنة : المادة الس�عون 
 المخاطر إدارة

  )إسترشادي(تشكيل لجنة إدارة المخاطر 
ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس

 اإللتزام بها حال إعتمادها
: المادة الحاد�ة والس�عون 

 إختصاصات لجنة المخاطر 
  )إسترشادي(اختصاصات لجنة المخاطر 

ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس
 اإللتزام بها حال إعتمادها

: الثان�ة والس�عون  المادة
 المخاطر إجتماعات لجنة إدارة

  )إسترشادي(اجتماعات لجنة المخاطر 
ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس

 اإللتزام بها حال إعتمادها

: المادة الخامسة والثمانون 
 تحفيز العاملين

وتأسـ�س صـندوق مسـتقل . و�ـرامج التقاعـد برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصـي�ًا مـن األر�ـاح التـي تحققهـا -٢

  لإلنفاق على تلك البرامج
ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس

 اإللتزام بها حال إعتمادها
 للعاملين في الشركة �ةإنشاء مؤسسات إجتماع -٣

: المادة السا�عة والثمانون 
 المسؤول�ة اإلجتماع�ة

س�اســة تكفــل إقامــة التــوازن بــين أهــدافها واألهــداف التــي  -مــن مجلــس اإلدارةبنــاًء علــى إقتــراح  –تضــع الجمع�ــة العامــة 

 .معت�غرض تطو�ر األوصاع اإلجتماع�ة واإلقتصاد�ة للمج: �صبو المجتمع إلى تحق�قها 
 

ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس
 اإللتزام بها حال إعتمادها

: المادة الثامنة والثمانون 
 م�ادرات العمل اإلجتماعي 

وضع مؤشرات ق�اس تر�ط أداء الشركة �ما تقدمه من م�ادرات في العلم اإلجتماعي، ومقارنة ذلك �الشركات اآلخرى  -١

 .ذات النشاط المشا�ه
 

ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس
 اإللتزام بها حال إعتمادها

  .أهداف المسؤول�ة اإلجتماع�ة التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثق�فهم بهااإلفصاح عن  -٢
ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس

 اإللتزام بها حال إعتمادها
  .اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤول�ة االجتماع�ة في التقار�ر الدور�ة ذات الصلة �أنشطة الشركة -٣

ف يتم و إسترشاد�ة وسالمادة مازالت 
 اإللتزام بها حال إعتمادها

  .وضع برامج توع�ة للمجتمع للتعر�ف �المسؤول�ة االجتماع�ة للشركة -٤ 
ف يتم و المادة مازالت إسترشاد�ة وس

 اإللتزام بها حال إعتمادها

: الماد ة الخامسة والتسعون 
 تشكيل لجنة حوكة الشركات

فعل�ه  أن �فوض  في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة �حوكمة الشركات،تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال 

إليها االختصاصات المقررة �موجب المادة الرا�عة والتسعين من هذه الالئحة ، وعلى هذه اللجنة متا�عة  أي موضوعات 

 األقل ، �التقار�ر والتوص�ات التي تتوصل إل�ه �شأن تطب�قات الحوكمة  ، وتزو�د مجلس اإلدارة ، سنو�ا  على
 

ال يوجد لجنة حوكمة الشركات لدى 
المادة مازالت إسترشاد�ة الشركة ، 

ف يتم اإللتزام بها حال و وس
 .إعتمادها

�ة الشفاف�ة واإلفصاح للتوافق مع تحرص الشركة المتطورة ممثلة �مجلس إدارتها وٕادارتها التنفيذ�ة على وضع ومتا�عة خطط وضوا�ط تعزز من عمل
حوكمة قامت الشركة بتقي�م مدى توافق الشركة مع أحكام  حيثوغيرها من المعايير،  واإلستثمار أنظمة ولوائح هيئة السوق المال�ة ووزارة التجارة

 :وف�ما يلي مقارنة متطل�ات الالئحة مع ما لم يتم تطب�قه حتى اآلن وأس�اب عدم تطب�قه  الشركات



۱۳  

 مجلس اإلدارة: تاسعًا 
 تكو�ن وتصنيف مجلس اإلدارة . ١

 :أعضاء و�بين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس األساس�ة ) ٧(س�عة يتكون مجلس إدارة الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من 

 اسم العضو م
 تصنيف العضو�ة

 مستقل غير تنفيذي   تنفيذي

    عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

    دمحم عو�ض الجعيد ٢

    سعد صالح االزوري  ٣

    عبدهللا صغير الحسيني ٤

    سلمان ناصر الهواوي  ٥

    بدر دمحم الع�سى ٦

    يز�د خالد الشثري  ٧
 

 مجلس اإلدارة واللجان التا�عة له 

 

 لجنة المراجعة ***              لجنة الترشيحات والمكافآت**             الجنة التنفيذية*

 :والسا�قة ومؤهالتهم وخبراتهموظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحال�ة . ٢

 المؤهالت الخبرات السا�قة الوظ�فة الحال�ة الوظ�فة االسم 
١ 

 *عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج
 رئ�س مجلس اإلدارة

 الرئ�س التنفيذي
شركة االلكترون�ات 

 المتقدمة

 العضو المنتدب
 والتغليف للط�اعة السعود�ة  شركةال

ال�كالور�وس في علوم اإلدارة الصناع�ة من جامعة الملك فهد حاصل على درجة 
في العديد من المناصب الق�اد�ة في قطاعات مختلفة،  ثم تدرجللبترول والمعادن 

 .وشغل  العديد من مجالس اإلدارات والهيئات والشركات

٢ 
 *دمحم عو�ض الجعيد

 نائب رئ�س مجلس اإلدارة
العضو المنتدب لشركة 

 السعود�ة الصناع�ةبترون 
 العضو المنتدب لشركة بترون السعود�ة الصناع�ة

في اإلدارة الصناع�ة من جامعة سنترال متشغن من  ماجستيرحاصل على درجة ال
مجاالت عدة الوال�ات المتحدة، تقلد العديد من المناصب الق�اد�ة في 

 مجالس من العديد وشغل ،والعقار�ة المال�ة االستثمار، البتروك�م�او�ة، الصناعة،ك

 .اإلدارات والهيئات والشركات

 **سعد صالح االزوري  ٣
 عضو مجلس اإلدارة

عضو منتدب            
 شركة المشار�ع الصناع�ة

عضو منتدب                                    
 شركة المشار�ع الصناع�ة

المتحدة حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال من المملكة 
قام بإدارة عدة شركات داخل وخارج المملكة العر��ة السعود�ة �ما فيها . الصناعة

 شركات مدرجه في سوق األسهم وشركات ذات ملك�ة عائل�ه
 ***الحسيني عبدهللا صغير ٤

 عضو مجلس االدارة 
عميد بجامعة األمير 

 سلطان
 عميد بجامعة األمير سلطان

حاصل على درجة الدكتوراة  في المحاس�ة من جامعة كنت، المملكة المتحدة  
منخرط في العمل اإلكاد�مي في الجامعات السعود�ة وشغل العديد من المناصب 

 .الق�اد�ة وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات 

٥ 

 **سلمان ناصر الهواوي 
 عضو مجلس االدارة

الرئ�س التنفيذي لمكتب 
للالستشارات المال�ة براعة 

 تحت التأس�س

 مدير عالقات المستثمر�ن  شركة المراعي 
مدير شع�ة القوائم المال�ة للمجموعة �شركة  

 االتصاالت السعود�ة
مسؤول تقار�ر مال�ة وموازنة �شركة السوق المال�ة 

 )تداول(السعود�ة 
 أخصائي محاس�ة �شركة االتصاالت السعود�ة 
ي �صندوق التنم�ة مساعد مدقق ومحلل مال 

 يالصناع�ة السعود

حاصل على درجة ال�كالور�وس في المحاس�ة من جامعة الملك سعود عمل في 
خبرات متنوعة مجاالت متعدد المال�ة االستثمار�ة والصناع�ة والخدم�ة والعقار�ة، 

في التحليل المالي واإلستثمار والموازنات والتقار�ر المال�ة وحوكمة الشركات 
 واإلستشارات المال�ة والتخط�ط اإلستراتيجي

 ***بدر دمحم الع�سى      ٦
 ارمستش مستشار عضو مجلس االدارة

خصص إدارة مال�ة من جامعة كال�فورن�ا، الوال�ات تحاصل على درجة الماجستير 
 . المتحدة خبرة في مجاالت متعددة المال�ة االستثمار�ة االدار�ة 

 **يز�د خالد الشثري  ٧
 مجلس االدارةعضو 

 رجل أعمال
 

 رجل أعمال
خبرة في مجاالت متعددة إستثمار�ة صناع�ة خدم�ة عقار�ة  مال�ة إدارة�كالور�وس 

 وبتروك�م�او�ة
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۱٤ 

 ) :عضو من خارج مجلس االدارة( وظائف أعضاء اللجان الحال�ة والسا�قة ومؤهالتهم وخبراتهم . ٣

 الخبرات المؤهالت السا�قة الوظ�ف�ة الحال�ة الوظ�فة االسم 

 عماد عبد الملك الصحاف ٨
عضو لجنة المراجعه من خارج 

 مجلس االدارة

حاصل على درجة ال�كالور�وس من جامعة الملك سعود عمل في مجاالت  �كالور�وس محاس�ة أعمال خاصة أعمال خاصة
متعددة المال�ة االستثمار�ة والصناع�ة والخدم�ة والعقار�ة، وعضو مجلس 

 .إدارة في في شركات أخرى 

 

 

 ركة عضوًا في مجالس إدارتها الحال�ة والسا�قةأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي �كون عضو مجلس إدارة الش. ٥

 اسم العضو

أسماء الشركات التي 
�كون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في مجالس 
إدارتها الحال�ة أو من 

 مدير�ها

داخل 
خارج / الممكلة

 المملكة

الك�ان القانوني 
مساهمة (
مساهمة غير /مدرجة
ذات مسؤول�ة / مدرجة 

 /....)محدودة

التي أسماء الشركات 
�كون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها السا�قة 
 أو من مدير�ها

/ داخل المملكة 
 خارج المملكة

/ مساهمة مدرجة ( الك�ان القانوني 
ذات مسؤول�ة / مساهمة غير مدرجة 
 /..)محدودة 

 

 عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج

شركة رافال للتطو�ر 
 العقاري 

شركة عبر المستقبل  مدرجةمساهمة غير  داخل المملكة
 لل�الست�ك

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

الشركة السعود�ة  مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة طي�ة القا�ضة
 للط�اعة والتغليف

 مساهمة مدرجة داخل المملكة

 دمحم عو�ض الجعيد

الشركة المتحدة لز�وت 
 التشح�م

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة
- - - 

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة الر�اض المال�ة 

 سعد صالح األزوري 

شركة الشرق األوسط 
 للكا�الت المتخصصة

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

المشار�ع الصناع�ة 
 المتقدمة

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

أل�انز السعودي الفرنسي  عبدهللا صغير الحسيني
 للتأمين التعاوني 

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة العقار�ة السعود�ة سلمان ناصر الهواوي 
 

 اإلدارة التنفيذ�ة. ٤

 الخبرات المؤهالت السا�قة الوظ�ف�ة الحال�ة الوظ�فة االسم 

١ 

 سعيد عبدهللا المعيذر
الرئ�س التنفيذي 

 المكلف
نائب الرئ�س 

 التنفيذي
 ماجستير هندسة

شهادة الماجستير �الهندسة من جامعة دلهاوسي �كندا، وشهادة ال�كالور�س 
شركات متعددة كشركة  وعمل في ، ١٩٩٩من جامعة الملك سعود عام 

�اإلضافة لعمله الحالي  .بي ا�ه اي سسيتمز،  شركة سا�كأراسكو ، شركة 
 �الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة

٢ 
 المدير المالي المدير المالي مهند مصطفى األشقر

�كالور�وس علوم مال�ة 
 ومصرف�ة

والمصرف�ة من جامعة حاصل على درجة ال�كالور�وس في العلوم المال�ة 
اليرموك ، عمل في عدة شركات في مجاالت مختلفة صناع�ة وٕاستثمار�ة

 �اإلضافة الى عمله الحالي �الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة

 ركة عضوًا في مجالس إدارتها الحال�ة والسا�قةأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي �كون عضو مجلس إدارة الش. ٥

 اسم العضو

أسماء الشركات التي 
�كون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في مجالس 
إدارتها الحال�ة أو من 

 مدير�ها

داخل 
خارج / الممكلة

 المملكة

الك�ان القانوني 
مساهمة (
مساهمة غير /مدرجة
ذات مسؤول�ة / مدرجة 

 /....)محدودة

التي أسماء الشركات 
�كون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها السا�قة 
 أو من مدير�ها

/ داخل المملكة 
 خارج المملكة

/ مساهمة مدرجة ( الك�ان القانوني 
ذات مسؤول�ة / مساهمة غير مدرجة 
 /..)محدودة 

 

 عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج

شركة رافال للتطو�ر 
 العقاري 

شركة عبر المستقبل  مدرجةمساهمة غير  داخل المملكة
 لل�الست�ك

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

الشركة السعود�ة  مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة طي�ة القا�ضة
 للط�اعة والتغليف

 مساهمة مدرجة داخل المملكة

 دمحم عو�ض الجعيد

الشركة المتحدة لز�وت 
 التشح�م

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة
- - - 

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة الر�اض المال�ة 

 سعد صالح األزوري 

شركة الشرق األوسط 
 للكا�الت المتخصصة

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

المشار�ع الصناع�ة 
 المتقدمة

 - - - مساهمة غير مدرجة داخل المملكة

أل�انز السعودي الفرنسي  عبدهللا صغير الحسيني
 للتأمين التعاوني 

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة الشركة العقار�ة السعود�ة سلمان ناصر الهواوي 
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 :  بهامشـاركة أعضاء المجلس وك�ار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر  .٦  
 

 الوصف إسـم الشركة اإلســم

 عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج

 عضو مجلس إدارة شركة السالم لصناعة الطيران
 عضو اللجنة التنفيذ�ة شركة السالم لصناعة الطيران
 عضو مجلس إدارةشركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
 رئ�س لجنة الترش�حات والمكافآت شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 

 محمـد عو�ض الجعيد
 عضو مجلس اإلدارة  شركة العب�كان للزجاج

 رئ�س مجلس اإلدارة شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 
 رئ�س اللجنة التنفيذ�ة شركة دو�تشه الخليج للتمو�ل 

 عضو مجلس اإلدارة شركة السالم لصناعة الطيران سعد صالح األزوري 
 عضو اللجنة التنفيذ�ة  الطيرانشركة السالم لصناعة 

 عضو مجلس اإلدارة  شركة العب�كان للزجاج سعيد عبدهللا المعيذر

 
 

 :م كما يلي ٢٠١٧إجتماعات المجلس خالل العام  .٧

  تار�خ إجتماعات مجلس االدارة االسـم
٢٥/١٢/٢٠١٧ ٤/١١/٢٠١٧ ١٩/٩/٢٠١٧ ٩/٥/٢٠١٧ ٢٧/٢/٢٠١٧ 

    ×  *الشـثري خالـد صالـح  ١

      عبد العز�ز عبدهللا الدعيلج ٢

   *عبد الرحمن علي القرعاوي  ٣
   

   *رجـــــاء الهاجري دخيل  ٤

      الجعيد محمـد عو�ض ٥

    - - *طارق عثمان العبد الج�ار ٦

      بــدر محمـــد الع�ســـى ٧

 ســعد صالح األزوري  ٨

 

   

    عبد هللا صغير الحسيني ٩

  -  الهواوي سلمان ناصر  ١٠

ــد الشــثري  ١١     يز�ـد خالـ
 

  عدم حضور  ×  الحضور وكالة -   الحضور أصالة 
 

 

 .م١٧/٩/٢٠١٧إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة بدأت بتار�خ  ٢٠١٧تم خالل العام 
 
 

 
 
 

 
       دورة المجلس السابقةأعضاء *

الترش�حات والمكافآت سنو�ًا بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وٕاقتراح طرق معالجة ذلك �ما يتفق مع تقوم لجنة 
 .ةوأعضائها من خالل تقار�ر المتا�عة الدور�ة والتقار�ر المرفوع كما �قوم المجلس بتقي�م اللجان المنبثقة منه .مصلحة الشركة
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۱٦ 
 

 
 

 :مكافآت أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذ�ة. ٨

قة عن مجلس أعضاء اللجان المنبثأتعاب تختص لجنة المكافآت والترش�حات �التوص�ة للمجلس �مكافآت أعضاء المجلس و 

 : يين �الشركة، وفقًا للس�اسة المعتمدة وذلك على النحو التاليذاإلدارة وك�ار التنف

 .إنسجامها مع إستراتيج�ة الشركة وأهدافها •

 .أن تكون المكافآت واألتعاب مبن�ة على توص�ة لجنة الترش�حات والمكافآت •

الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة أن تقدم المكافآت أو األتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان  •

 .واالدارة التنفيذ�ة على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطو�ل

أن تحدد المكافآت بناءًا على مستوى الوظ�فة، والمهام والمسؤول�ات المنوطة �شاغلها، والمؤهالت العلم�ة، والخبرات  •

 .ستوى األداءالعمل�ة، والمهارات، وم

 .إنسجامها مع حجم وطب�عة ودرجة المخاطر لدى الشركة •

 

 لجان مجلس اإلدارة . ٩

 اللجنـة التنفيذيـة -أ
 :التال�ة أسماؤهم  تتكون اللجنة التنفيذ�ة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من السادة

 رئ�س اللجنة التنفيذ�ة   عبد العز�ز بن عبدهللا الدعيلـج/ األستاذ  
 عضو اللجنة التنفيذ�ة   محمــــــد بن عو�ــــض الجعيـــــــــــد/المهندس  

 

 عضو اللجنة التنفيذ�ة   بن عبدهللا المعيـــــذر ســــــعيد/ المهندس 
 
 
 

 :ةالتنفيذ� ةصالح�ات ومهام اللجن
 ةالمتعلق ةممارسة جم�ع صالح�ات مجلس االدار  ةالتنفيذ� ة، فقد خولت اللجن)٩٣(ة رقم على قرار مجلس االدار  بناءً  

 ةفترفع اللجن ة، أما المواض�ع واألمور التال�ةحسب النظام األساسي للشرك ةللشرك ةوالمسائل اإلجرائ� ة�األمور التنفيذ�
 :  ةاالدار توص�اتها حولها إلى مجلس 

 

 . ةأو القائم ةالمساهمه في الشركات أو في المشار�ع الجديد )١
 . أو أسهمها في الشركات المستثمر بها ةب�ع حصص الشرك )٢
 . منح القروض للشركات المستثمر بها )٣
 . ن�ا�ة عن الشركات المستثمر بها ةالسعودي والبنوك التجار� ةالصناع� ةلصندوق التنم� ةتقد�م الضمانات اإلعت�ار� )٤
 . ةالسنو� ةالتقدير� ةإعتماد الموازن )٥
 . ى أعمالهالوتحديد المواض�ع التي تدرج ع ةوالغير عاد� ةالعاد� ةدعوة الجمع�ات العام )٦
 . ومركزها المالي ةعن نشاط الشرك ةتقر�ر مجلس االدار  )٧
 . ةاجعجم�ع المهام والمسئول�ات المناطه بلجنة المر  )٨
 . بلجان أخرى  ةجم�ع المهام والمسئول�ات والصالح�ات المنوط )٩

 .أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهن�ة والمحافظة عليها وتحفيزها •



 

 . ةتغيير أو تعديل اله�كل التنظ�مي للشرك  )١٠
 .تغيير أي قرار �صدره المجلس أو أ�ة قواعد أو لوائح �ضعها  )١١

 

 م٢٠١٧لعام  جدول اجتماعات اللجنة التنفيذ�ة

 طب�عة العضو�ة االسم

 إجتماعات)  ٣( عدد اإلجتماعات 

 االجتماع االول

 م١٤/٠٢/٢٠١٧

 االجتماع الثاني

 م٣٠/٠٤/٢٠١٧

 االجتماع الثالث

١٧/١٢/٢٠١٧ 

    رئ�س اللجنة عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

    عضو دمحم عو�ض الجعيد ٢

    عضو *سعد عماش الشمري  ٣

    عضو سعيد عبدهللا المعيذر ٤
 ٢٠١٧ عضو حتى نها�ة أكتو�ر*  

 
   :ـةة المراجعـلجن -ب

م حيث تم إعتماد الالئحة التنظ�م�ة للجنة ١٩٩٤تشكلت لجنة المراجعة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة في العام 
م، كما تم إعتماد تعديل الالئحة التنظ�م�ة للجنة المراجعة من ١٩٩٤المراجعة من الجمع�ة العامة للشركة المتطورة في العام 

وتتكون لجنة المراجعة للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من  م،٧/٥/٢٠١٣لجمع�ة العامة العاد�ة للشركة بتار�خ قبل ا
 :السادة التال�ة أسماؤهم 

 

 ةلجنة المراجع رئ�س           عبدهللا بن صغير الحسيني/ الدكتور 
 عضو لجنة المراجعة   بـدر بن محمـد العيـسى/  االستاذ  
 ةلجنة المراجع عضو  عمــاد بن عبد الملك الصحاف  / االستاذ 

 

م، وتم إخت�ارهم ٢٠١٧لحسا�ات الشركة للعام المالي  أوصت لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة العظم والسديري كمراجعين
 .م٩/٥/٢٠١٧من قبل الجمع�ة العامة العاد�ة بتار�خ 

 

ة الداخل�ة �الشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفا�ة نتائج المراجعة السنو�ة لفعال�ة اجراءات الرقا�
 :نظام الرقا�ة الداخل�ة في الشركة 

بناءًا على تقر�ر المراجع الداخلي لم تظهر عمل�ات المراجعة الداخل�ة ضعفًا جوهر�ًا في نظام الض�ط الداخلي، 
 .الس�اسات واإلجراءات في الشركة مالئمة �اإلضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقا�ة الداخل�ة وأن

 
 

 

۱۷ 



۱۸ 
 

 

 : من مهام لجنة المراجعة
التحقق من كفا�ة نظام الرقا�ة الداخل�ة وتنفيذه �فاعل�ة، وتقد�م توص�ات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطو�ره �ما  

 .�حقق أغراض الشركة و�حمي مصالح المساهمين
اإلطالع على كافة المعلومات والب�انات والتقار�ر والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور �حق للجنة و�دون أ�ة قيود  

التي ترى اللجنة أهم�ة اإلطالع عليها، وعلى مجلس اإلدارة إتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل للجنة الق�ام �مهامها، كما �حق 
قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراق�ة ومواجهة للجنة تقو�م فاعل�ة تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي 

   .هذه المخاطر، وتقد�م اإلقتراحات لمجلس اإلدارة
 م٢٠١٧جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 

 طب�عة العضو�ة االسم

 إجتماعات)  ٥( عدد اإلجتماعات 

 االجتماع االول

 م١٨/٠١/٢٠١٧

 الثانياالجتماع 

 م٢٧/٠٢/٢٠١٧

 االجتماع الثالث

٢٧/٠٤/٢٠١٧ 

 االجتماع الرا�ع

٢٦/٠٧/٢٠١٧ 

 االجتماع الخامس

٣١/١٠/٢٠١٧ 

      رئ�س اللجنة *عبدالرحمن علي القرعاوي  ١

      عضو بدر دمحم الع�سى ٢

      عضو عماد عبدالملك الصحاف ٣

      رئ�س اللجنة عبدهللا صغير الحسيني ٤

 ١٧/٠٩/٢٠١٧أنتهت عضو�ته بتار�خ *  
 

   :ترش�حات والمكافآتة الـلجن -ج 
 :تتكون لجنة الترش�حات والمكافآت للشركة السعود�ة للصناعات المتطورة من السادة التال�ة أسماؤهم 

 

 ترش�حات والمكافآتلجنة الرئ�س    سعد بن صالح األزوري /  األستاذ 
 ترش�حات والمكافآتلجنة ال عضو           الهواوي سلمان بن ناصر  / األستاذ 
 ترش�حات والمكافآتلجنة العضو    يز�د بن خالد الشثري  /األستاذ  
 

 
 

المراجعة السنو�ة لإلحت�اجات المطلو�ة من المهارات المناس�ة لعضو�ة  مجلس اإلدارة وٕاعداد وصف للقدرات   -
المطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة، �ما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال والمؤهالت 

 .المجلس
 .مراجعة ه�كل مجلس اإلدارة ورفع التوص�ات في شأن التغييرات التي �مكن إجراؤها -
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وٕاقتراح معالجتها �ما يتفق مع مصلحة الشركة  -
التأكد �شكل سنوي من إستقالل�ة األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو �شغل عضو�ة   -

 .مجلس إدارة شركة أخرى 

:مهام لجنة الترش�حات والمكافآت من 



۱۹ 
 

 
التوص�ة لمجلس اإلدارة �الترش�ح لعضو�ة المجلس وفقًا للس�اسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي   -

 .شرف واألمانةشخص سبق إدانته بجر�مة مخلة �ال
 .وضع س�اسات واضحة لتعو�ضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين متضمنة معايير ترت�ط �األداء -

 

 م۲۰۱۷جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 

 طب�عة العضو�ة االسم

 إجتماعات) ٣( عدد اإلجتماعات 

 االجتماع االول

 م٣٠/٠٣/٢٠١٧

 االجتماع الثاني

 م٢٨/٠٩/٢٠١٧

 االجتماع الثالث

 م٢٥/١٢/٢٠١٧

    رئ�س اللجنة *دخيل رجاء الهاجري  ١

    عضو *بدر دمحم الع�سى ٢

   × عضو *طارق بن عثمان العبدالج�ار ٣

    رئ�س اللجنة سعد صالح األزوري  ٤

    عضو سلمان ناصر الهواوي  ٥

    عضو يز�د خالد الشثري  ٦

 ١٧/٠٩/٢٠١٧أنتهت العضو�ة بتار�خ  *
 :ملك�ة أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين . ١٠

 :األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر  -۱
 

 الوصف اإلســم م
إجمالي األسهم 

 بدا�ة العام
إجمالي االسهم 

 نها�ة العام
إجمالي نس�ة التملك 

 نها�ة العام

 %٠,٠٠٤٦ ٢٬٣١٤ ٢٬٣١٤ رئ�س مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

 %٠,٠٠٢٣ ١٬١٥٧ ١٬١٥٧ نائب رئ�س مجلس االدارة المهندس دمحم عو�ض الجعيد ٢

 %٠,٠٠٢ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ عضو االستاذ سعد صالح األزوري  ٣

 %٠,٠٠٢ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ عضو الدكتور عبدهللا صغير الحسيني ٤

 %٠,٠٠١ ٥٬٠٠٠ ٥,٠٠٠ عضو االستاذ سلمان ناصر الهواوري  ٥
 %٠,٠٠١ ٥٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ عضو األستاذ بـــدر محمـــد الع�ســـى ٦

 %٠,٠٠٤ ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ عضو األستاذ يز�د خالد الشثري  ٧

-  - - الرئ�س التنفيذي المكلف المهندس سعيد عبدهللا المعيذر ٨

 - - - المدير المالي األشـقراألستاذ مهند مصطفى  ٩
 
 
 
 

 

 

 ملك�ة أقارب أعضاء مجلس اإلدارة  -٢

 إجمالي نس�ة التملك نها�ة العام إجمالي االسهم نها�ة العام إجمالي األسهم بدا�ة العام الوصف اإلســم م

الشثري        صالح  خالد ١
 

 %٢٧,٢ ١٣,٦٠٠,٠٠٠ ١٣,٦٠٠,٠٠٠ والد عضو مجلس إدارة
 

  

 



 

 مدفوعات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينبيان . أ -۱۱
 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 

مكافآت 
نها�ة 
 الخدمة

المجموع 
 الكلي

بدل 
مبلغ  المصروفات

 معين

بدل حضور 
جلسات 
 المجلس

مجموع بدل 
حضور 
جلسات 
 اللجان

مزا�ا 
 عين�ة

ب�ان ما ق�ضه 
أعضاء المجلس 
 بوصفهم عاملين

أو إدار�ين أو ما 
ق�ضوه نظير 
أعمال فن�ة أو 

إدار�ة أو 
 إستشارات

مكافاة رئ�س 
المجلس أو 

العضو المنتدب 
أو أمين السر إن 

كان من 
 االعضاء

 المجموع
نس�ة من 
 األر�اح

مكافآت 
 دور�ة

خطط 
تحفيز�ة 
قصيرة 
 األجل

خطط 
تحفيز�ة 
طو�لة 
 األجل

اآلسهم الممنوحة 
يتم إدخال ( 

 )الق�مة 
 المجموع

 األعضاء المستقلين: أوًال 

 - ١٣٬٠٠٠ - - - - - - - ١٣٬٠٠٠ - - - ٨٬٠٠٠ ٥٬٠٠٠ - عبدالرحمن علي القرعاوي 

 - -        - - - - - - - طارق عثمان العبدالج�ار

 - ٢٤٬٥٠٠ - - - - - - - ٢٤٬٥٠٠ - - - ١٢٬٠٠٠ ١٢٬٥٠٠ - بدر دمحم الع�سى

 - ٩,٥٠٠ - - - - - - - ٩,٥٠٠ - - - ٢٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠ - عبدهللا صغير الحسيني

 - ١١٬٥٠٠ - - - - - - - ١١٬٥٠٠ - - - ٤٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠ - سعد صالح األزوري 

 - ٩٬٠٠٠ - - - - - - - ٩٬٠٠٠ - - - ٤٠٠٠ ٥٬٠٠٠ - سلمان ناصر الهواوي 

 - ٦٧٬٥٠٠ - - - - - - - ٦٧٬٥٠٠ - - - ٣٠٬٠٠٠ ٣٧٬٥٠٠ - المجموع

 االعضاء الغير تنفيذيين: ثان�ًا 

 - ٢٬٥٠٠ - - - - - - - ٢٬٥٠٠ - - - ٠ ٢٬٥٠٠ - خالد صالح الشثري 

 - ١٨٬٥٠٠ - - - - - - - ١٨٬٥٠٠ - - - ٦٬٠٠٠ ١٢٬٥٠٠ - بدالعز�ز عبدهللا الدعيلجع

 - ٧٬٠٠٠ - - - - - -  ٧٬٠٠٠ - - - ٢٬٠٠٠ - - دخيل رجاء الهاجري 

 - ١٨٬٥٠٠ - - - - - - - ١٨٬٥٠٠ - - - ٦٬٠٠٠ ١٢٬٥٠٠ - الجعيد دمحم عو�ض

 - ١١٬٥٠٠ - - - - - - - ١١٬٥٠٠ - - - ٤٬٠٠٠ ٧٬٥٠٠ - يز�د خالد الشثري 

 - ٥٨٬٠٠٠ - - - - - - - ٥٨٬٠٠٠ - - - ١٨٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠ - المجموع

 األعضاء التنفيذيين: ثالثاً 

 اليوجد
۲۰ 

 

 

 



 

 

 

مكافآت ك�ار التنفيذيين -ب  

 مكافآت ك�ار التنفيذيين
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

 المجموع )يتم إدخال الق�م�ة(االسهم الممنوحة  خطط تحفيز�ة طو�ل األجل خطط تحفيز�ة قصيرة األجل أر�اح مكافآت دور�ة المجموع مزا�ا عين�ة بدالت رواتب

٢١٤٬٧٠٠ - - - - ٢١٤٬٧٠٠ ٢٬٤٠٩٬٣٦٤ - ٦٠٢٬٣٠٩ ١٬٨٠٧٬٠٥٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱ 

 أتعاب أعضاء اللجان  -ج 
 

 المجموع بدل حضور جلسات             )عدا بدل حضور الجلسات( األتعاب الثابتة  اتعاب اعضاء اللجان

 أعضاء لجنة المراجعة

 ١١٤٬٢٥٠ ٨٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ *عبدالرحمن علي القرعاوي 

 ١٦٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ بدر دمحم الع�سى

 ٤٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠ عماد عبدالملك الصحاف

 ٤٥٬٧٥٠ ٢٬٠٠٠ ٤٣٬٧٥٠ عبدهللا صغير الحسيني

 ٣٦٠٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠ ٣٣٠٬٠٠٠ المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذ�ة

 ١٥٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠ عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج

 ١٥٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ دمحم عو�ض الجعيد

 ٤٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠ - سعد عماش الشمري 

 ٢٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠ - سعيد عبدهللا المعيذر

 ٣١٨٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠ ٣٠٠٬٠٠٠ المجموع

 * ثالثة من ك�ار التنفيذيين

م٣١/١٠/٢٠١٧تشمل الرئ�س التنفيذي السابق المستقيل بتار�خ *   



 

 

 

 

 

 

 أعضاء لجنة المكافآت والترش�حات

 ١٠٨٬٢٥٠ ٢٬٠٠٠ ١٠٦٬٢٥٠ *دخيل رجاء الهاجري 

 ٢,٠٠٠ ٢٬٠٠٠ - بدر دمحم الع�سى

 ١٠٦,٢٥٠ ٠ ١٠٦٬٢٥٠ *طارق عثمان العبدالج�ار

 ٤٧,٧٥٠ ٤٬٠٠٠ ٤٣٬٧٥٠ سعد صالح األزوري 

 ٤٧,٧٥٠ ٤٬٠٠٠ ٤٣٬٧٥٠ يز�د خالد الشثري 

 ٤٧,٧٥٠ ٤٬٠٠٠ ٤٣٬٧٥٠ سلمان ناصر الهواوي 

 ٣٥٩٬٧٥٠ ١٦٬٠٠٠ ٣٤٣٬٧٥٠ المجموع
*

 م۱۷/۹/۲۰۱۷إنتهاء العضوية بتاريخ 

۲۲ 



۲۳ 
 

 

 

 الجمع�ات العموم�ة . ١١

سماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضر�ن أ ،خيرةألنعقدة خالل السنة المال�ة امب�ان بتوارخ الجمع�ات العامة للمساهمين ال -١

 .لجمع�اتلهذه ا

 االسم 

 )  ٣( عدد اإلجتماعات 

 اجتماع الجمع�ة  االول

 م١٥/٠١/٢٠١٧

 اجتماع الجمع�ة الثاني

 م٠٩/٠٥/٢٠١٧

 اجتماع الجمع�ة الثالث

 م٢٣/١٠/٢٠١٧

 × √ × عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

  √ × *عبدالرحمن علي القرعاوي  ٢

 × √ × دمحم عو�ض الجعيد ٣

  √ × *دخيل رجاء الهاجري  ٤

 √ √ بدر دمحم الع�سى ٥

 √   عبدهللا صغير الحسيني ٦

 √   سلمان ناصر الهواوي  ٧

 √   يز�د خالد الشثري  ٧
 

  السا�قة للدورة عضاء مجلس االدارةأ  *    
 

 

 :جتماع للجمع�ة العامةإخر آكل عضو من تار�خ  التي حضرها ب�ان �عدد إجتماعات المجلس -٢

 االسم
 م٢٣/١٠/٢٠١٧للجمع�ة العامة  إجتماع خرآتار�خ 

 م٢٥/١٢/٢٠١٧جتماع الثاني الا م٠٤/١١/٢٠١٧االجتماع االول 

 √ √ عبدالعز�ز عبدهللا الدعيلج ١

 √ √ دمحم عو�ض الجعيد ٣

 √ √ بدر دمحم الع�سى ٥

 √ √ عبدهللا صغير الحسيني ٦

 √ - سلمان ناصر الهواوي  ٧

 √ √ يز�د خالد الشثري  ٧

 

 
 حضور �الوكالة -

× 



۲٤ 
 

 

 
 

 

 

 .عدد طل�ات الشركة لسجل المساهمين وتوار�خ تلك الطل�ات وأس�ابها -٣

عدد طل�ات الشركة لسجل 
 المساهمين

 أس�اب الطلب تار�خ الطلب

 الجمع�ة العامة ٢٢/١٠/٢٠١٧ )١( 

 إجراءات الشركة ١٣/٠٩/٢٠١٧ )٢( 

 ملف أر�اح ٠٥/٠٧/٢٠١٧ )٣(

 الجمع�ة العامة ٠٨/٠٥/٢٠١٧ )٤(

 إجراءات الشركة ٠٧/٠٥/٢٠١٧ )٥(

 إجراءات الشركة ٠١/٠٥/٢٠١٧ )٦(

 إجراءات الشركة ٢٩/٠٣/٢٠١٧ )٧(

 إجراءات الشركة ٢٨/٠٢/٢٠١٧ )٨(

 الجمع�ة العامة غير العاد�ة ١٥/٠١/٢٠١٧ )٩(

 برامج المسؤول�ة االجتماع�ة: ًا عاشـر 
 

 

 :خطة التحول لمعايير المحاس�ة الدول�ة : الحادي عشر 
 

معايير المحاس�بة المعتم�دة م�ن ، كما أنه ال يوجد أي إختالف عن م۲۰۱۷تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام      
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 غرامات هيئة السوق المال�ة:  عشـر ثانيال
 

 .م٢٠١٧لم يتم فرض أ�ة غرامات على الشركة خالل العام المالي      

أي عقو�ة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحت�اطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشراف�ة أو   -أ
 :تنظم�ة أو قضائ�ة 

 .و جزاء مفروضة على الشركةأاليوجد أي عقو�ة        

إنطالقًا من حرص الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على  
ستمرار برنامج التدر�ب التعاوني والذي يهدف لرفع إ برزهاأدراسة البرامج التي �مكنها المساهمة من خاللها والتي كان من 

حيث  ر والهندسةثماواإلست دارات العامة والمال�ة وتطو�ر األعمالل من اإلكفاءة الكوادر الوطن�ة في قطاع األعمال في ك
 .م٢٠١٧طالب الجامعات خالل عام  عدد منتم تدر�ب 

الصادر عن عداد تقر�ر مجلس اإلدارة إورد في النموذج االسترشادي في  إلتزام الشركة �ما :عشـر ثالثال
 :هيئة السوق المال�ة



 

 

 
 

 

۲٥ 

أو التي رفض المجلس األخذ بها �شأن توص�ات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و�ين قرارات مجلس اإلدارة   -ب
تعيين مراجع حسا�ات الشركة وعزله وتحديد أتعا�ه وتقي�م أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوص�ات 

 :وأس�اب عدم األخذ بها
 .توص�ات لجنة المراجعة و�ين قرارات مجلس اإلدارة، ولم يتم رفض أي توص�ة من قبل المجلسال يوجد أي تعارض بين  
 : إ�ضاح ألي إختالف عن معايير المحاس�ة المعتمدة من الهيئة السعود�ة للمحاسبين القانونيين   -ج

 .ال يوجد أي إختالف 
عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وك�ار ( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحق�ة في التصو�ت ألشخاص  -د

أبلغوا الشركة بتلك الحقوق �موجب المادة الخامسة واألر�عين من قواعد التسجيل واالدراج، وأي ) همائوأقر�التنفيذين 
 .األخيرة تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المال�ة

  .ال يوجــد أي مصلحة      
) همائعضاء مجلس إدارة الشركة وك�ار التنفيذين وأقر�تعاقد�ة وحقوق إكتتاب تعود ألوأوراق مال�ة وصف ألي مصلحة   -هـ

 .وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المال�ة األخيرة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التا�عة،
 . ال يوجــد أي مصلحة      

ل وأي أوراق مال�ة تعاقد�ة أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو� -ح
 : أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المال�ة 

 .ال يوجد      
وصف ألي حقوق تحو�ل أو إكتتاب �موجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مال�ة تعاقد�ة، أو مذكرات حق إكتتاب، أو  -ط

 :منحتها الشركة حقوق مشابهة أصدرتها أو 
 .ال يوجد      

وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وق�مة األوراق المال�ة المت�ق�ة،  -ي
 :مع التمييز بين األوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التا�عة 

 

 .ال يوجد      
ق �أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة معلومات تتعل -ك

الشركة أو لك�ار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة �أي منهم، �حيث تشمل أسماء المعنيين �األعمال أو العقود، 
 :وطب�عة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها

 .ال يوجــد      
 :ب�ان ألي ترتي�ات أو إتفاق تنازل �موج�ه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد ك�ار التنفيذيين عن أي مكافآت  –ل 

 .ال يوجــد      
  :ب�ان ألي ترتي�ات أو إتفاق تنازل �موج�ه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األر�اح -و 

 .ال يوجــد     

 :ب�ان �ق�مة أي إستثمارات أو إحت�اطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة –ز 

 .ال يوجــد     
إذا كان تقر�ر مراجع الحسا�ات يتضمن تحفظات على القوائم المال�ة السنو�ة، يجب أن يوضح تقر�ر مجلس اإلدارة تلك  –ر 

 .التحفظات وأس�ابها وأي معلومات متعلقة بها
 .لى القوائم المال�ة السنو�ةي تحفظات عأالتوجد       



۲٦ 
 

في حال توص�ة مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسا�ات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن �حتوي التقر�ر على  –س 
 :ذلك، مع ب�ان أس�اب التوص�ة �التغيير

 .التوجد توص�ة بذلك       
 :اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخز�نة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه األسهم –ش 

 .التوجد       
 .حراف جوهري عن هذه الس�اسةنتوض�ح العالقة بين المكافآت الممنوحة وس�اسة المكافآت المعمول بها، و�ان أي إ –ص 

 .فآت الممنوحة والمعمول بهااليوجد أي إنحراف جوهري في س�اسة المكا       
والمزا�ا المال�ة والمعين�ة المدفوعة لكل عضو من أعضاء  تفاصيل الس�اسة المتعلقة �المكافآت وآل�ات تحديدها والم�الغ –ض 

 .مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذ�ة أو فن�ة أو إدار�ة أو إستشار�ة
اليوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذ�ة أو فن�ة أو إدار�ة أو إستشار�ة ألعضاء مجلس اإلدارة، واليوجد أي س�اسات متعلقة        

 .بذلك
علمًا �مقترحات المساهمين    –و�خاصة غير التنفيذيين  -اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه –ط  

 . هاوملحوظاتهم ح�ال الشركة وأدائ

 ال المقترح ـدول األعمـج : الرا�ع عشر 
 

 : المساهمين الجدول التالي  ةعلى الساد ةدار �قترح مجلس اإل

 .م٢٠١٧عن عام  ةدار على ما ورد بتقر�ر مجلس اإل تصو�تال )١

 .٣١/١٢/٢٠١٧في للسنة المنته�ة  ةللشرك ةعلى القوائم المال� تصو�تال )٢

 .م٢٠١٧التصو�ت على ما ورد بتقر�ر مراجعي الحسا�ات عن السنة المال�ة  )٣

 . م٢٠١٧للعام المالي  ةعن إدارة الشرك ةدار مجلس اإل أعضاء إبراء ذمةالتصو�ت على  )٤

 ةللسن وائم المال�ةالقلمراجعة راقب الحسا�ات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة مالتصو�ت على اخت�ار  )٥
 .هوتحديد أتعا�والب�انات المال�ة الر�ع سنو�ة  م٢٠١٨ةالمال�

 

 . دارةوثقتهم التي أولوها لمجلس اإلعلى دعمهم المتواصل  ةمساهمي الشركوفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة �الشكر إلى 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته ،،،

 ةمجلـــس اإلدار          
 

 
 
 

 

، وما يرد من مالحظات أو مقترحات خالل الجمع�ة م٢٠١٧لم يرد أي مقترحات أو مالحظات من المساهمين خالل       
  .العامة للشركة يتم تدو�نها في محضر الجمع�ة ومطلع عل�ه أصحاب العالقة
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