
 
 

 شركة الصناعات الكھربائیة  
 شركة مساھمة سعودیة 

 العادیة  الى الجمعیة العامة يتقریر مجلس االدارة السنو
 م)۲۰۱٤وأنشطة الشركة للعام المالي ( ءأداعن 

 

 المحترمین      السادة الكرام مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،

عزاء على تقریر ربائیة أن یطلع مساھمي الشركة االھسرور وأمتنان مجلس ادارة شركة الصناعات الك نھ من دواعيإ
م والذي یسلط الضوء على انجازات الشركة ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ائج االعمال للعام المالي المنتھي في لنتمجلس اإلدارة 

 م.۲۰۱٤خالل عام 

حكومتنا الرشیدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسیرة واالمتنان لیتقدم مجلس االدارة ببالغ الشكر كما 
التنمیة االقتصادیة وتشجیع الصناعات الوطنیة .كما یشكر المجلس وزارة التجارة والصناعة وھیئة السوق المالیة وشركة 

 .على تعاونھم لخدمة قطاع االعمال  السوق المالیة ( تداول) وكافة الجھات ذات العالقة

وكذلك یتوجھ المجلس  بالشكر الى شركة ویدعوھم الى مواصلة العطاء ، جھود جمیع العاملین في الالمجلس  ا یثمنكم
 عمالء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتھم بالشركة ومنتجاتھا والدعم الدائم لھا .

ة ــال مقارنـــ) ری۱٫۰٤٦٫۸٥٥٫٤٦۷( م ۲۰۱٤ــالل عـــام ركة خـــــرادات التي حققتھا الشــاجمالي االی د بلغـــھذا وق
) مقارنة ۱۷۱٫۸٥٥٫٥٤۷م (۲۰۱٤ابق . فیما بلغت صافي االرباح لعام ــال في العام الســ) ری۱٫۲۸٥٫۲٥۸٫۲٦۷بـ ( 
 .)%۳٫٦بنسبة ارتفاع (  أي) لایر ٥٫۸۹۲٫٥۷۰) لایر عن العام السابق أي بزیادة قدرھا( ۱٦٥٫۹٦۲٫۹۷۷بـ ( 

 

 وهللا الموفق ، والسالم علیكم ،،،

 

 مجلس االدارة        
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 أعضاء مجلس االدارة :

 الرئیس : 

 المھندس / أحمد بن ناصر یعقوب السویدان -۱

 ضاء :األع
 االستاذ/ صالح بن علي حمود العذل -۲
 المھندس/ عدنان بن ابراھیم المحیسن -۳
 المھندس/ محمود بن محمد الطوخي -٤
 أحمد الزاملالمھندس/ طالل بن  -٥
 االستاذ/ فیصل بن صالح القریشي -٦
 االستاذ/ فھد بن سعد التویجري -۷
 االستاذ/ یوسف بن علي القریشي -۸

 لشركة :التنفیذي لرئیس ال
 طارق بن محمد الطحیني المھندس /  -۹
 الرؤیة والرسالة  أوال :

 رؤیة ال
 التعاون الخلیجي والشرق األوسط وشمال أفریقیا.أن تكون الشركة الشریك المفضل لحلول الطاقة الشاملة في دول مجلس 

  الرسالة
مواصلة النمو بتطویر أعمال الشركة في قطاع الطاقة بھدف توسیع حصتھا السوقیة وزیادة العائد على االستثمار  •

 .مع اإللتزام بمسؤولیة الشركة االجتماعیة
عالیة الجودة بمعاییر آمنة، صحیة بذل أقصى جھد إلرضاء عمالء الشركة من خالل توفیر منتجات وخدمات  •

 .وصدیقة للبیئة
 استقطاب الشباب السعودیین للعمل في الشركة وتدریبھم وتزویدھم بفرص النمو المستدام. •
 التكوین والنشاط ثانیا :

/ق وتاریخ ۱۹۸تأسست شركة الصناعات الكھربائیة كشركة مساھمة سعودیة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
ھـ ۲۲/۸/۱٤۲۸وتاریخ  ۲۰٥۰۰٥٦۳٥۹م)، وھي مسجلة بالسجل التجاري رقم ۷/۸/۲۰۰۷ھـ (الموافق ۷/۱٤۲۸/۲٥

) ٤٥۰ویبلغ رأس مالھا ( ،م)، وعنوانھا الدمام، المدینة الصناعیة األولى، المملكة العربیة السعودیة٤/۹/۲۰۰۷(الموافق 
ملیون سھم  ٤٥% من أسھم الشركة البالغة ۳۰السعودیة على طرح وقد وافقت ھیئة السوق المالیة  .ملیون لایر سعودي

 م.۷/۱۲/۲۰۱٤بتاریخ   سھم الشركة في سوق االسھمأج م ، وتم ادرا۲۰۱٤سبتمبر  ۲۲تاریخ  لالكتتاب العام في
 
تقوم الشركة بممارسة أنشطتھا في مجاالت تصنیع وتجمیع وتورید وإصالح وصیانة المحوالت الكھربائیة ومحطات  

التوزیع المدمجة ولوحات التوزیع الكھربائیة ذات الجھد المنخفض وحوامل الكابالت ولوحات المفاتیح الكھربائیة ذات 
 الجھد المنخفض والمتوسط والمعدات الكھربائیة األخرى باإلضافة إلى تقدیم الخدمات الفنیة المتعلقة بھذه األنشطة. 

 
-۲- 



 
 

 : التشغیل واالنتاج  ثالثا
تعمل جمیع صناعیة االولى والثانیة بالدمام، ومصانع موزعة بین المدینة ال ۹الشركة بتصنیع منتجاتھا من خالل تقوم 

نوع معین من  یثھ ومتطورة ویختص كل مصنع بانتاج عالیة حیث انھا  مزودة بخطوط انتاح حد بكفاءة  مصانع الشركة
الشركة أكبر وبذلك تعد   ،الف محول سنویا ۲۸۰۰۰المنتجات. تبلغ الطاقة االنتاجیة من محوالت التوزیع الكھربائیة 

الشرق األوسط. كما أنھا الشركة الوحیدة في المملكة في المملكة العربیة السعودیة و الكھربائیة عُمصنِّع لمحوالت التوزی
 المحطات تبلغ الطاقة االنتاجیة من ، م ف أ  ۱۰۰سطة، بقدرة تصل إلى الصغیرة والمتوالتي تنتج محوالت الطاقة 

حوامل مفاتیح الجھد المتوسط باالضافة الى المنتجات االخرى مثل مراكز التحكم في المحركات و محطة سنویا. ٦٥۰۰
 وحدة.  ۲٥۰۰التي تصل إلى لمنخفض واو
 

 رابعا المبیعات والتسویق 
دول مجلس التعاون  . كما تقوم الشركة ببیع وتصدیر منتجاتھا الىببیع وتسویق منتجاتھا في السوق المحليتقوم الشركة 

 م۲۰۱٤اجمالي مبیعات الشركة خالل عام وقد بلغت  فروعھا ووكالئھا.من خالل الخلیجي ومنطقة الشرق االوسط 
% من أجمالي مبیعات الشركة ، ۷۰والمحطات وقد شكلت مبیعات نشاط المحوالت ، ) مالیین لایر۱٫۰٤٦٫۸٥٥٫٤٦۷(

جمالي المبیعات. والجدیر بالذكر أن % من إ۳۰الخدمات وحوامل الكابالت بینما شكلت مبیعات نشاط لوحات المفاتیح و
 الشركة. عد قسم الخدمات االكثر ربحیة في أقساماالعلى منذ تأسیس القسم وی م تعتبر۲۰۱٤بیعات قسم الخدمات في عام م
 

 والتوقعات المستقبلیة والمخاطروالقرارات  : الخطط  خامسا
یة وخطط الشركة  لتقویة مركزھا المالي وزیادة حصتھا السوقیة وتلبیة متطلبات عمالئھا وتحقیق عوائد جتھدف أستراتی

طتھا. والجدیر مناسبة لمساھمیھا من خالل  التحسین والتطویر المستمر لمنتجاتھا والتوسع في أعمالھا والتنوع في أنش
حسب المواصفات  م بتطویر لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض والمتوسط ۲۰۱٤بالذكر أن الشركة قامت  خالل العام 

وقعت  كما تأھیل.ال شھادة في المختبرات العالمیة للحصول على ) والتي ھي االن تحت الفحصIEC(  العالمیة االوربیة
) لتصنیع وتجمیع الوحدات Switchcraft(  سوتش كرافت م  اتفاقیة دعم فني مع شركة۲۰۱٤الشركة خالل عام 

للمحطات في  جدید   بصدد بناء مصنعو بتوسعة قسم الخدمات الشركة قامت .)  في مصانع الشركةRMUالحلقیة ( 
 الحالي.م كبدیل لمصنع المحطات مدینة الصناعیة الثانیة بالدماال

 یلي: الشركة الى ما المستقبلیة تسعىوخالل المرحلة 

 ھحالیة واالستحواذ على شركات لھا نشاطات مكملة او مشابھالنشطة في اال توسیع وتنویع قاعدة المنتجات •
 لنشاطات الشركة .

 وفتح منافذ بیع جدیدة.ة العمالء ، الدخول في أسواق جدیدة لزیادة قاعد •
 

 مخاطر النشاط
الشركة في قطاع یتسم بالمنافسة الشدیدة في المجالین المحلي والخارجي وقد زادت حدة ھذه المنافسة بعد تعمل  •

وھذا التغییر في البیئة التنافسیة اذا لم یصحبھ نمو في الطلب المحلي .خالل الفترة الماضیة  دخول منافسین جدد
مما  وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق، في المبیعات سیؤدي الى انخفاض أو الدخول في أسواق جدیدة 

وھذه العوامل قد تؤثر سلبا على ھامش .یضطرھا الى اعتماد سیاسة تسعیر جدیدة لجعل منتجاتھا اكثر تنافسا س
قاعدة عمالئھا في االسواق ومستوى الربحیة للشركة. ولمواجھة ھذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على 

لسعي لتوسیع قاعدة عمالئھا واالستمرار في خطة الشركة الرامیة لترشید التكالیف والخارجیة وا الداخلیة
 والمصاریف لتعزیز قدرتھا التنافسیة .
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م  بسبب ضعف الطلب المحلي  من أحد ۲۰۱٥تتوقع الشركة بأن یكون ھناك أنخفاض في مبیعاتھا خالل عام  •
االنخفاض وكذلك تأجیل بعض المشاریع في قطاعات النفط والغاز والبتروكیماویات تأثرا ب ،العمالء الرئیسیین

داخلیة على دخول أسواق جدیدة حثیث  بشكلوللحد من ھذا التأثیر تعمل الشركة  .الحالي في أسعار النفط عالمیا
 .خارجیة و

. قامت الشركة بتطویرعدد أو نتیجة ضعف الطلب قد تتعرض بعض خطوط اإلنتاج للتوقف نتیجة ألعطال طارئة •
توقف بعض خطوط اإلنتاج. كما أن خطوط  من الموردین المعتمدین لتورید بعض القطع التي تسھم في تعویض

آثار ھذا الخطر  من مما یقلل م في تعویض إنتاج الخطوط المتوقفةتساھلشركة لدى ا المتاحة االنتاج المتعددة
 .المحتمل

% من منتجات الشركة ، ٦۰بعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حیث انھا تمثل الشركة لقد تتعرض  •
وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات اسعار المواد الخام الرئیسیة . وللحد من ذلك فان الشركة بشكل 

مراقبة وضبط نة للج الشركة  ولدى، طلبات مؤكدة من العمالء بموجب عام تقوم بشراء المواد الخام الرئیسیة 
 ھذه المخاطر. 

بوضع حد ائتمان وللحد من ھذه المخاطر قامت الشركة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء قد تتعرض الشركة ل •
السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام ب المتعلقة مخاطرالوكذلك تقوم الشركة بالحد من  ل ومراقبة الذمم المدینةلكل عمی

 ة للوفاء بأیة التزامات مستقبلیة.توفر السیولة الكافیة والالزمللتاكد من 

 : االصول والخصوم ونتائج االعمال سادسا 
 سنوات الماضیة خمسخالل ال خصوم الشركة، وصافي حقوق مساھمیھاوالجدول التالي یوضح التغیر في أصول 

 
االصول والخصوم وحقوق 

 المساھمین
 م ۲۰۱۰ م۲۰۱۱ م ۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤

 ۷٥۹٫۱٥٥٫٤۲۷ ۷۸۲٫۰٤۹٫۲۷٤ ۹۸۸٫۸۱۹٫٤۳۱ ۸۹٥٫٤۰۸٫٥۹۰ ۸۰۸٫۱٥٤٫۹۲۰ اجمالي الموجودات المتداولة

 ۱٤۹٫۸۰٥٫۰۱٤ ۱٤٤٫۲٤٥٫۳۲٤ ۲۳۱٫۱۸۳٫۷٦۲ ۳۰٤٫٤۷۲٫۳۲۲ ۳۱۱٫۰٥۷٫٤٦۷ ممتلكات وأالت ومعدات

 ۱٦٫۹۸۷٫٥۰۰ ٥٫۳٤٤٫۹۰٦ ٤٫۳۷۹٫۱۳۰ ۹٫٤۲۷٫۷۷٥ ۷٫۱۹۳٫٥۸۰ موجودات أخرى

 ۹۲٥٫۹٤۷٫۹٤۱ ۹۳۱٫٦۳۹٫٥۰٤ ۱٫۲۲٤٫۳۸۲٫۳۲۳ ۱٫۲۰۹٫۳۰۸٫٦۸۷ ۱٫۱۲٦٫٤۰٥٫۹٦۷ أجمالي الموجودات 

 ۳۳۲٫۸۹۲٫۹۱۸ ۳٦۱٫۱٦٦٫۸٤۹ ٦٤۳٫۹۰۰٫٤۳۹ ۳۹٤٫۸۸۱٫٥۸٦ ۲۷٥٫۹۷۱٫٥۲۹ أجمالي المطلوبات المتداولة

 - - ۲۷٫۱۸٥٫۰۰۰ ۲۱٥٫٦٦٥٫۰۰۰ ۱۷٥٫٦۹۷٫٤۹۸ قروض طویلة االجل

 ۹٤٫۳۱٥٫٤۹۳ ٤۳٫٤۱۸٫۸۹۰ ٤۸٫۱۱٤٫٤۳٦ ٥٤٫۷۱۳٫۱۱۷ ٥٥٫۰۰۲٫٥۱۹ مطلوبات أخرى

 ٤۲۷٫۲۰۸٫٤۱۱ ٤۰٤٫٥۸٥٫۷۳۹ ۷۱۹٫۱۹۹٫۸۷٥ ٦٦٥٫۲٥۹٫۷۰۳ ٥۰٦٫٦۷۱٫٥٤٦ أجمالي المطلوبات 

 ٤۹۸٫۷۳۹٫٥۳۰ ٥۲۷٫۰٥۳٫۷٦٥ ٥۰٥٫۱۸۲٫٤٤۸ ٥٤٤٫۰٤۸٫۹۸٤ ٦۱۹٫۷۳٤٫٤۲۱ أجمالي حقوق المساھمین

اجمالي المطلوبات وحقوق 
 المساھمین

۱٫۱۲٦٫٤۰٥٫۹٦۷ ۱٫۲۰۹٫۳۰۸٫٦۸۷ ۱٫۲۲٤٫۳۸۲٫۳۲۳ ۹۳۱٫٦۳۹٫٥۰٤ ۹۲٥٫۹٤۷٫۹٤۱ 

 )قائمة المركز المالي ( بالمالیین  
 

-٤-  



 
 

 
 یوضح الرسم البیاني  التالي أصول وخصوم الشركة للخمس سنوات االخیرة

 
 خمس سنوات االخیرةیوضح الرسم البیاني التالي حقوق المساھمین لل

 
 نتائج االعمال  •
لایر مقابل ) ۱۷۱٫۸٥٥٫٥٤۷( مبلغ وقدرهم  صافي أرباح بعد حسم الزكاة ۲۰۱٤الشركة خالل عام  حققت

 %).۳٫٦بنسة أرتفاع  (أي   م۲۰۱۳لایر عن العام السابق  ) ۱٦٥٫۹٦۲٫۹۷۷(

االسمیة للسھم ة م% من القی ۳۸م  وبنسبة ۲۰۱٤لایر   خالل عام  ۳٫۸وبناءا على ھذه النتائج فقد بلغ العائد على السھم  
ل تنفیذ مشاریع ذات مواصفات من خال  لوحات المفاتیح  قطاعلى إ رباح رتفاع  األألالسبب الرئیسي  یعود .) لایر۱۰(

، باالضافة الى ھبوط اسعار بعض المواد الخام الرئیسیةربحیھ  األكثروكذلك أرتفاع مبیعات قطاع الخدمات  ،خاصھ  فنیة
باالضافة الى الزیادة في االیرادات االخرى  مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیھ واالداریة ك انخفاضوكذل

 نتیجة عكس بعض المخصصات والتي ال تمثل مدیونیة قائمة طبقا لرأي المحاسب القانوني.
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2010 2011 2012 2013 2014
925,947,941.00 االصول   931,639,504.00 1,224,382,323.00 1,209,308,687.00 1,126,405,967.00
427,208,411.00 الخصوم  404,585,739.00 719,199,875.00 665,259,703.00 506,671,546.00
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2010 2011 2012 2013 2014
498,739,530.00 حقوق المساھمین    527,053,765.00 505,182,448.00 544,048,984.00 619,734,421.00
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 المبیعات واالرباح  خالل الخمس سنوات الماضیةالتغیر في الجدول التالي یوضح 

 م ۲۰۱۰ م ۲۰۱۱ م۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ الدخلقائمة 

 ۹۸۱٫٤۱۱٫۱۷۷ ۹٦۲٫۰۸۷٫۸٤۸ ۱٫۰٦۲٫۷۰۰٫٤۳۸ ۱٫۲۸٥٫۲٥۸٫۲٦۷ ۱٫۰٤٦٫۸٥٥٫٤٦۷ المبیعات

 ۷٥۰٫٥۹٦٫٤۳۰ ۷٦۲٫۸٦۳٫٦۱۳ ۸٦۳٫۱٥۳٫۰٦٤ ۱٫۰۱۹٫۰۰۰٫۲۱۷ ۷۹٥٫۲۱۲٫۷۸۰ تكلفة المبیعات

 ۲۳۰٫۸۱٤٫۷٤۷ ۱۹۹٫۲۲٤٫۲۳٥ ۱۹۹٫٥٤۷٫۳۷٤ ۲٦٦٫۲٥۸٫۰٥۰ ۲٥۱٫٦٤۲٫٦۸۷ أجمالي  االرباح

 ۳۲٫٤۱٦٫٥۹٥ ۳۸٫٥۱۲٫۱٤۸ ٤۱٫۰۷۰٫۷۳۷ ۳۸٫٥۸۲٫۸۳۳ ۳٥٫۸۹۹٫۸٤٤ البیعیةالمصاریف 

المصاریف االداریة 
 والعمومیة

٤۳٫٤۱٦٫٥۹۹ ٤٦٫٥۱۷٫۰۲٥ ۳٥٫۷۳٥٫٦۰۱ ۲۹٫۰۲۲٫۰٥۸ ۲۷٫۲۹۸٫٦٤۰ 

صافي االیرادات / 
 المصروفات االخرى

۷٫۱٤۸٫۰۰۱ )٦٫۸۰۱٫۱۹۲( )٦٫٦۲۷٫٤۰۷( )۱۰٫۳٤۸٫۷۸۳( )٥٫۸۲۰٫۱٦٤( 

 ۱۷۱٫۰۹۹٫٥۱۲ ۱۳۱٫٦۹۰٫۰۲۹ ۱۲۲٫۷٤۱٫۰۳٦ ۱۸۱٫۱٥۸٫۱۹۲ ۱۷۲٫۳۲٦٫۲٤٤ االرباح التشغیلیة

 - )۱٦۷٫٥۹٤( )۹٦٥٫۷۷٦( )٥٤٥٫۲۰٦( )۱٫۰٥۹٫٥۲۱( خسائر من شركات منتسبة

 - ۳٤۹٫۰۱۰ ۱٫۳۲۹٫٥٤۸ ۱۰٫۱۲۲٫۷۸۰ ۹٫٥۷۰٫۱۱۰ حقوق االقلیة

 )۱۳٫۸٦۸٫۱۷۲( )۸٫۹۷٦٫٤۳۲( )۸٫۳۲۸٫٦۱۲( )۱۷٫۹۷۱٫٥۹۷( )۱٦٫۱۲۹٫۲۸۷( الزكاة 

 ۱٥۱٫٤۱۱٫۱۷٦ ۱۱۳٫٦۹۸٫۱٥۰ ۱۰۸٫۱٤۸٫۷۸۹ ۱٦٥٫۹٦۲٫۹۷۷ ۱۷۱٫۸٥٥٫٥٤۷ صافي الربح 

 قائمة الدخل ( بالمالیین) 

 رباح خالل الخمس سنوات االخیرةمالي وصافي األالمبیعات وأجالرسم البیاني التالي یوضح 

 
 دات ا: التوزیع الجغرافي لالیرسابعا 

 م:۲۰۱٤دات خالل عام ارافي لالیرغالتوزیع الجیوضح التالي الجدول 
 االجمالي  اجمالي ایرادات التصدیر  أجمالي االیرادات المحلیة  البیان 

 ۱٫۰٤٦٫۸٥٥٫٤٦۷ ۲۸٫٤٦۹٫٤٦۱ ۱٫۰۱۸٫۳۸٦٫۰۰٦ االیرادات 
       -٦-       

2010 2011 2012 2013 2014
981,411,177.00 المبیعات  962,087,848.00 1,062,700,438.00 1,285,258,267.00 1,046,855,467.00
230,814,747.00 اجمالي االرباح 199,224,235.00 199,547,374.00 266,258,050.00 251,642,687.00
151,411,176.00 صافي االرباح 113,698,150.00 108,148,789.00 165,962,977.00 171,855,547.00
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 المبیعات وأجمالي وصافي االرباح



 
 

 ةی:  الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیل ثامنا

 نسبة التغییر  )-التغییر + أو( م ۲۰۱۳ م ۲۰۱٤ البند 

 )%۱۸٫٥( )۲۳۸٫٤۰۲٫۸۰۰( ۱٫۲۸٥٫۲٥۸٫۲٦۷ ۱٫۰٤٦٫۸٥٥٫٤٦۷ المبیعات 

 %)۲۲( )۲۲۳٫۷۸۷٫٤۳۷( ۱٫۰۱۹٫۰۰۰٫۲۱۷ ۷۹٥٫۲۱۲٫۷۸۰ تكلفة المبیعات 

 %)٥( )۸٫۸۳۱٫۹٤۸( ۱۸۱٫۱٥۸٫۱۹۲ ۱۷۲٫۳۲٦٫۲٤٤ الربح التشغیلي 

 

م ۲۰۱٤فقد انخفضت مبیعات الشركة خالل عام  م عن العام السابق۲۰۱٤التشغیلیة للعام المالي ح بخصوص مقارنة النتائ
ھربائیة ألحد انخفاض مبیعات الشركة من المحطات والمحوالت الك م وذلك بسبب۲۰۱۳% مقارنة بعام ۱۸٫٥بنسبة 

ا انخفض الربح التشغیلي في عام م. كم۲۰۱٥م الى عام ۲۰۱٤وترحیل تنفیذ بعض االعمال من عام العمالء الرئیسیین 
 أرتفعتالربح التشغیلي للمبیعات قد  نسبةم كنتیجة ألنخفاض المبیعات اال أن ۲۰۱۳% مقارنة بعام ٥م بنسبة ۲۰۱٤
 م.۲۰۱۳م مقارنة بعام ۲۰۱٤% في عام ۲٫٤بنسبة 

 للمحاسبین القانونییني اختالف عن المعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة ألیضاح : اإلتاسعا 
م وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱تم اعداد القوائم المالیة للشركة خالل العام المالي المنتھي في 

 علیھا في المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

 الشركات التابعة :  قائمة عاشرا 
ویبلغ رأس مالھا حوالت السعودیة وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة بالكامل  من قبل الشركة، شركة الم -۱

 سعودي مدفوع بالكامل. تقوم شركة المحوالت السعودیة بتصنیع المحوالت) ملیون لایر ۱۰۲٫۷٥۰الحالي (
 ذات الجھد المنخفض.ولوحات التوزیع  الكھربائیة  والمحطات

وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة بالكامل ( وسكوسا) شركة واحة العربیة السعودیة لإلمدادات الكھربائیة  -۲
سعودي مدفوع بالكامل. تقوم شركة وسكوسا بتصنیع  ملیون لایر )٦٤من قبل الشركة، ویبلغ رأس مالھا الحالي (

وحوامل الكابالت ذات الجھد المنخفض والمتوسط المحوالت والمحطات الكھربائیة ولوحات المفاتیح الكھربائیة 
 وتقدیم الصیانة والدعم الفني.

 ۲۰٥۰۰۷۳۲٤۹ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم و :السعودیة  شركة محوالت الطاقة  -۳
ركة م) صادر من الدمام، وھي شركة مختلطة مملوكة من قبل ش۲۸/۱۱/۲۰۱۰ھـ (الموافق ۲۱/۱۲/۱٤۳۱وتاریخ 

%. ویبلغ ٤۹) بنسبة  CG Power Belgium( بلجیم% وشركة سي جي باور٥۱الصناعات الكھربائیة بنسبة 
وتقوم شركة محوالت الطاقة بتصنیع محوالت الطاقة  ،مدفوع بالكاململیون لایر ) ۳۰٫۲۰۰رأس مالھا الحالي (

 میجافولت أمبیر. ۱۰۰میجافولت أمبیر وحتى ۲۰المتوسطة بقدرة تزید عن 

 ۲۰٥۰۰۷۳۲٥۱ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم و :السعودیة  شركة سي جي العربیة -٤
م) صادر من الدمام، وھي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة ۲۸/۱۱/۲۰۱۰ھـ (الموافق ۲۱/۱۲/۱٤۳۱وتاریخ 

یبلغ رأس مالھا الحالي %). و٥۱( )CG Holdingsشركة سي جي ھولدینغز (%) و٤۹الصناعات الكھربائیة (
تقوم شركة سي جي العربیة السعودیة بتنفیذ العقود الشاملة للھندسة مدفوع بالكامل.) ملیون لایر سعودي ۱۱٫۲٥۰(

 ) والذي یشمل تركیب محطات التحویل والمحطات المتنقلة والتركیب والصیانة.EPCوالتورید واالنشاء (

 
-۷- 



 
 

 لصادرة للشركة وشركاتھا التابعة الدین ا: تفاصیل االسھم وأدوات الحادي عشر 
 تفاصیل االسھم للشركة وشركاتھا التابعة :

 نوع الشركة    عدد االسھم      أسم الشركة 

 مساھمة مدرجة     ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰   شركة الصناعات الكھربائیة 

 تفاصیل أدوات الدین للشركة وأدواتھا التابعة 

 م.۲۰۱٤التابعة أي أدوات دین ( صكوك أو سندات) خالل عام لم تصدر الشركة أو أي من شركاتھا 

 االرباح : سیاسة توزیع عشر الثاني
مجلس  من  إن الموافقة على توزیع أرباح ھو من أختصاص الجمعیة العامة العادیة للشركة وذلك بناءا على توصیة

مع  ئمتعظیم قیمة العائد في الشركة وذلك بما یتالتعتزم الشركة توزیع جزء من األرباح على المساھمین من أجل  .االدارة
أرباح الشركة ووضعھا المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغیر ذلك من العوامل، بما في ذلك مدى الحاجة 

یة للنشاط إلعادة استثمار تلك األرباح واحتیاجات الشركة الرأسمالیة ورأس المال العامل باإلضافة إلى التوقعات المستقبل
كما أن الشركة ال تنوي زیادة القروض أو استخدام القروض اعتبارات قانونیة ونظامیة أخرى . االقتصادي وكذلك أیة
 القائمة لدفع األرباح.

أو قیمتھا تلك األرباح  یمكنھا أن تؤكد دفع  ال ع أرباح سنویة لمساھمیھا، إال أنھوعلى الرغم من أن الشركة تعتزم توزی
وتجدر اإلشارة إلى أن عملیة توزیع األرباح تخضع إلى قیود وفقاً للنظام األساسي للشركة،  وات.ة من السنأي سنفي 

 حیث یتم توزیع أرباح سنویة صافیة بعد خصم كافة المصاریف والتكالیف األخرى على النحو التالي:

، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف %) من األرباح الصافیة لتكوین االحتیاطي النظامي۱۰یجنب عشرة بالمائة ( ●
 ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور مبلغا مساویا لنصف رأس المال

للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أن تجنب كل أو نسبة معینة من األرباح الصافیة لتكوین  ●
 أغراض معینة احتیاطي اتفاقي أو احتیاطي عام لتخصیصھ لغرض أو

 % من رأس المال المدفوع ٥یوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساھمین تعادل  ●

% من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحیث ال تتعدى في جمیع األحوال الحدود القصوى ٥یخصص بعد ما تقدم نسبة  ●
یوزع الباقي بعد ذلك الجھات المختصة في ھذا الشأن، من المسموح بھا وفقا للقرارات والتعلیمات الرسمیة الصادرة 

 على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح.

الثاني  النصف نتائج ین عنمزیع أرباح على المساھلجمعیة العامة العادیة بتوھذا وقد  أوصى مجلس االدارة  الى ا
االرباح المرحلیة  باالضافة الى ،لایر للسھم الواحد  ۱لایر بواقع ملیون ) ٤٥(  هدرم مبلغ وق۲۰۱٤من العام المالي  

لایر لیصبح اجمالي ما تم ملیون ) ٥۰م مبلغ وقدره (۲۰۱٤التي وزعت عن النتائج المالیة للربع االول من عام 
حقیة االرباح لمساھمي الشركة المسجلین أ. وتكون لایر  للسھم الواحد۲٫۱۱) لایر بواقع ۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰توزیعھ (
 .م انعقاد الجمعیة العامة العادیةز ایداع االوراق المالیة ( تداول) بنھایة یولدى مرك

 
 
-۸- 



 
 

تعود ألشخاص ( عدا أعضاء مجلس ادارة وصف ألي مصلحة في فئة االسھم ذات االحقیة في التصویت : عشر  الثالث
ن  قواعد التسجیل واالدراج ) م٤٥بتلك الحقوق بموجب المادة ( لشركة) أبلغوا ا لمصدر وكبار التنفیذیین وأقربائھما

 تلك الحقوق خالل السنة المالیة االخیرة.ي تغیر في ألدى ھیئة السوق المالیة و
 
 عن أي مصلحة في فئة االسھم ذات االحقیة في التصویت.من المساھمین  لم تستلم الشركة أي بالغ   
 

 % أو أكثر ونسبة التغییر:٥عشر : حصص تملك كبار المساھمین الذین یملكون  الرابع
 صافي  التغیر  نھایة العام  نسبة الملكیة بدایة العام   أسم من تعود لھ المصلحة 

 خالل السنة 
 نسبة التغیر 
 خالل السنة 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۱۱٫۹۷۰٫۰۰۰ ۲٦٫٦۰ ۱۱٫۹۷۰٫۰۰۰ شركة على زید القریشي واخوانھ 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۱۰٫۲٦٥٫۸٥۰ ۲۲٫۸۱ ۱۰٫۲٦٥٫۸٥۰ سعد بن عبد هللا  التویجري 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ٦٫٦٤۹٫٦٥۰ ۱٤٫۷۸ ٦٫٦٤۹٫٦٥۰ مجموعة الطوخي التجاریة 

 

وكبار  تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركةأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق أكتتاب عشر : وصف ألي مصلحة أو  الخامس
 ابعة ، وأي تغییر في تلك المصلحةأو أي من شركاتھ الت وأدوات دین الشركةربائھم في أسھم التنفیذیین وأق

  وأقربائھم في أسھم الشركةأعضاء مجلس االدارة وصف لمصلحة 

 ھم  ـعدد االس أسم من تعود لھ المصلحة   
 في بدایة العام 

 عدد االسھم  نسبة التملك 
 في نھایة العام 

صافي التغییر  نسبة التملك 
 خالل السنة 

 نسبة التغییر
 خالل السنة

 ۰٫۰ ۰٫۰ ٤٫٤۱ ۱٫۹۸٤٫٥۰۰ ٤٫٤۱ ۱٫۹۸٤٫٥۰۰ یدانأحمد بن ناصر السو
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ صالح بن علي العذل 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ عدنان بن ابراھیم المحیسن 
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ محمود بن محمد الطوخي 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ طالل بن أحمد الزامل 
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ فیصل بن صالح القریشي  

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ فھد بن سعد التویجري
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ یوسف بن علي القریشي 

     

             في أسھم الشركةوأقربائھم التنفیذیین كبار  مصلحةوصف ل

 عدد االسھم  أسم من تعود لھ المصلحة 
 في بدایة العام 

عدد االسھم   نسبة التملك 
 في نھایة العام

صافي التغیر  نسبة التملك 
 خالل السنة  

 نسبة التغییر
 خالل السنة

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ طارق بن محمد الطحیني
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ مدحت أدھم غالب 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ حسام عبد الحلیم الشیخ 
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ محمد یوسف أبوسعده 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ماھر عبد الحي النجار 
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 : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة  عشر السادس

 م بمالیین الریاالت۳۱/۱۲/۲۰۱٤القروض القائمة  كما في  یوضح  وضع التالي جدولال
 

الغرض من  أسم البنك 
 القرض 

 ما تم سداده خالل  م ۲۰۱۳القیمة في عام 

 م ۲۰۱٤عام 

جدید مضاف قرض 
 م ۲۰۱٤في عام 

المتبقي كما في 
 م ۳۱/۱۲/۲۰۱٤

 ٤۰٫٦۲٥٫۰۰۰ - ۹٫۳۷٥٫۰۰۰ ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تمویل توسعات مجموعة سامبا المالیة

 ۹۳٫۰۳٦٫۷۱۹ - ٦٫۹٦۳٫۲۸۱ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تمویل توسعات  بنك الراجحي 

 

تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب أو  قابلھ للتحویل أو أي أوراق مالیة عشر :  وصف لفئات وأعداد أدوات دین السابع
 .ة مقابل ذلكحقوق مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل السنة المالیة مع ایضاح أي عوض حصلت علیھ الشرك

تعاقدیة أو أي مذكرات حق اكتتاب أو  ةال یوجد لدى الشركة أي فئات أو أدوات دین قابلھ للتحویل أو أي أوراق مالی
 حقوق مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا الشركة.

مذكرات  ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلھ للتحویل أو أوراق مالیھ تعاقدیھ أو عشر : وصف الثامن
 حق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة 

یوجد لدى الشركة أي حقوق تحویل أو أكتتاب بموجب أدوات دین قابلھ للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات  ال 
 حق اكتتاب ، أو حقوق مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا الشركة .

 
استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي من أدوات دین قابلھ لالسترداد وقیمة  عشر : وصف ألي التاسع

االوراق المالیة المتبقیة مع التمییز بین االوراق المالیة المدرجة والتي أشترتھا الشركة وتلك التي اشترتھا شركاتھا 
 التابعة.

 
 ء أو الغاء ألي من أدوات دین قابلھ لالسترداد.ال یوجد لدى الشركة أو شركاتھا التابعة أي استرداد أو شرا
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 عضاء مجلس االدارة وتصنیف أعضائھ: تكوین أ العشرون
مكون من ثمانیة أعضاء تعینھم مجلس  ادارة الشركة ) من النظام االساسي للشركة على أن یتولى ۱۸تنص المادة ( 

من قبل  م۱۰/۹/۲۰۱۲أعضاء المجلس للدورة الثانیة التي بدأت في  سنوات. وقد تم تعیین ۳عیة العامة العادیة لمدة الجم
 الجمعیة العامة العادیة.

رات الشركات االخرى اتصنیف أعضاء مجلس االدارة الحالي وعضویة كل منھم في مجالس ادیوضح  التالي جدولال
 بالشركة : وعضویة اللجان

تصنیف  أسم العضو 
 العضویة  

 الشركاتعضویة مجالس ادرات 
 مقفلةالالمساھمة المدرجة و 

في شركة  عضویة اللجان 
 االصناعات

 شركة الخلیج للكیماویات والزیوت الصناعیة  -۱ غیر تنفیذي المھندس / أحمد بن ناصر السویدان 
 شركة الظھران لالعمار  -۲

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 شركة االتصاالت السعودیة  -۱ مستقل االستاذ/ صالح بن علي العذل 
 البنك السعودي لالستثمار  -۲
 )مطابقة(الشركة السعودیة للمختبرات الخاصة  -۳

 والمكافآت لجنة الترشیحات

المھندس / عدنان بن ابراھیم 
 المحیسن 

  وجدیال  مستقل

 والمكافأت لجنة الترشیحات شركة أمانھ للتأمین التعاوني  غیر تنفیذي المھندس / محمود بن محمد الطوخي 
 

  شركة الفرنسي كابتال مستقل المھندس / طالل بن أحمد الزامل 
 لجنة الترشیحات والمكافآت وجد یال  غیر تنفیذي االستاذ/ فیصل بن صالح القریشي

 
 - وجد یال  غیر تنفیذي  االستاذ/ فھد بن سعد التویجري 

 لجنة المراجعة  البحرین -أند سن الیانس الشرق االوسط شركة رویال  غیر تنفیذي  االستاذ/ یوسف بن علي القریشي 
 

 
 ماعات مجلس االدارة وسجل الحضور: اجتالعشرونالحادي و

 على النحو التالي: رل الحضوجوكان سم ۲۰۱٤) جلسات خالل عام ٤وقد عقد مجلس االدارة (
  المجموع ٤ ۳ ۲ ۱ أسم العضو 

 م۳۰/۱۲/۲۰۱٤ م ۲۳/۱۰/۲۰۱٤ م۱۹/٥/۲۰۱٤ م ۱۷/۳/۲۰۱٤
 ٤       المھندس / أحمد بن ناصر السویدان

   -    ۳ االستاذ/ صالح بن علي العذل 
 ٤      المھندس/ عدنان بن ابراھیم المحسین
 ٤      المھندس / محمود بن محمد الطوخي

   - - ۲ المھندس/ طالل بن أحمد الزامل 
 ٤       االستاذ/ فیصل بن صالح القریشي 

    -   ۳ االستاذ/ فھد بن سعد التویجري 
 ٤      االستاذ/ یوسف بن علي القریشي 

 
      -۱۱- 
 
 
 



 
 

 عالقة  اتف ذاطرأصفقة بین الشركة و وصف ألي:  والعشرون  الثاني
وھذه  م ، ۲۰۱٤اف ذات عالقة خالل عام أعمال وعقود مع أطرفي اطار االعمال المستمرة للشركة فانھ توجد لدیھا 

وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة منذ فترة طویلة .والجدیر بالذكر بأن ھذه  ،االعمال والعقود أما سنویة أو محددة المدة 
 ،ولوائح الشركة ویتم االتفاق  علیھا بالشروط التجاریة السائدة حسب اجراءات علي أسس تجاریة سلیمة تتمالمعامالت 

تفاصیل وطبیعة تلك التعامالت موضحة في تقریر  .تلك المعامالت والعقودأو شروط خاصة ل ولم تكن ھناك أي أفضلیة
 كما یلي : مراجع الحسابات 

شركة على زید القریشي وشركاه للخدمات الكھربائیة : ویشترك في ملكیتھا بعض أعضاء مجلس االدارة وھما  •
بیع منتجات  لقریشي ) وھذه التعامالت عبارة عنصالح القریشي واالستاذ/ یوسف بن علي ا االستاذ/ فیصل بن

 ) لایر. ٤٫۸۹۹٫۲۲۹م مبلغ (۲۰۱٤خالل عام  بلغت القیمة االجمالیة لھذه العقودوقد  ،وخدمات   كھربائیة
لمھندس / محمود بن شركة مجموعة الطوخي التجاریة : ویشترك في ملكیتھا أحد أعضاء مجلس االدارة وھو ا •

الل ــخ لعقودبلغت القیمة االجمالیة لھذه اوقد ، ھذه التعامالت عبارة عن بیع منتجات كھربائیة محمد الطوخي ، و
 .) لایر ٦۹٥٫۱۰۰م مبلغ (۲۰۱٤عام 

 عقود تكون الشركة طرفا فیھا وتوجد أو كانت فیھا مصلحة ألحدون : معلومات تتعلق بأي أعمال أو والعشر الثالث
 ألعضاء مجلس االدارة أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم.

جد لدیھا أعمال وعقود مع شركات  یكون فیھا مصلحة غیر مباشرة ألحد في اطار االعمال المستمرة للشركة فانھ تو
 : جع الحسابات كما یلي. تفاصیل وطبیعة تلك التعامالت موضحة في تقریر مراأعضاء مجلس االدارة 

رك في ملكیتھا رئیس مجلس االدارة المھندس / أحمد بن تشللكیماویات والزیوت الصناعیة : ویشركة الخلیج  •
بلغت القیمة االجمالیة لھذه العقود وقد ، للمحوالت  وتعبارة عن شراء زیمالت ھذه التعاو،  ناصر السویدان

ال  . والجدیر بالذكر بأنھلایر علما بأنھ ھذه العقود ربع سنویة ) ۳۹٫۹٤۳٫۳۸۲(م مبلغ وقدرة ۲۰۱٤خالل عام 
 شروط خاصة لتلك التعامالت. أي أفضلیة أوتوجد 

ألحد  أخرى تكون الشركة طرفا وتوجد أو كانت توجد فیھ مصلحة جوھریةویقر مجلس االدارة بأنھ ال توجد أیة عقود 
 التنفیذیین. أعضاء مجلس االدارة أو كبار

 : مكافأت وتعویضات أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیینوالعشرون  الرابع
، ) لایر ۲٫۹٦۱٫۲۰۰(مبلغ وقدره  م ۲۰۱٤ومصاریف أعضاء مجلس االدارة التي دفعت خالل عام  بلغت مكافأت

وبدل حضور. كما بلغ أجمالي الرواتب والمكافأت  تعویضاتو ویشمل ذلك على ما تقضاه االعضاء من مكافأت
 لایر وذلك حسب التفاصیل التالیة :) ٥٫۳۱۲٫۳۹٥(والتعویضات لكبار التنفیذیین بالشركة 

أعضاء مجلس االدارة  البیان 
 التنفیذیین

أعضاء مجلس االدارة غیر 
 التنفیذیین/ المستقلین 

ممن تلقوا أعلى خمسة من كبار التنفیذیین 
المكافأت والتعویضات من ضمنھم الرئیس 

نائب التنفیذي للرئیس للمالیة التنفیذي وال
 وتقنیة المعلومات

 ۳٫۱٥۳٫٦۰۰ - - الرواتب 
 ۱٫۲۱٦٫۸۷۷ ۱٫۳٦۱٫۲۰۰ - البدالت والتعویضات

 ۹٤۱٫۹۱۸ ۱٫٦۰۰٫۰۰۰ - المكافأت السنویة 
 ٥٫۳۱۲٫۳۹٥ ۲٫۹٦۱٫۲۰۰ - االجمالي باللایر

 
-۱۲- 



 
 

 
 

 العشرون : التنازل عن الرواتب والتعویضات الخامس
 عن أي راتب أو تعویض. ال یوجد أي ترتیبات أو أتفاق تنازل بموجبھ أحد اعضاء مجلس االدارة أو كبار التنفیذیین

 والعشرون : التنازل عن االرباحالسادس 
 االرباح.ال یوجد أي ترتیبات أو أتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن حقوقھ في 

 : المدفوعات النظامیة المستحقة  والعشرون السابع
 ت النظامیة المستحقة على الشركة الجدول التالي یوضح المدفوعا

 م ۲۰۱٤ البیان 
 ۱٦٫۱۲۹٫۲۸۷ الزكاة والضریبة 

 ٥۲٦٫٥۷۰ التأمینات االجتماعیة 
 ۱٦٫٦٥٥٫۸٥۷ االجمالي 

 

 موظفي الشركة نشائھا لمصلحةأو استثمارات تم ابیان بقیمة أي احتیاطات   والعشرون : الثامن
 تم انشائھا لمصلحة موظفي الشركة . طاتایت وأحترااال یوجد أي استثم

 
 اقرارات مجلس االدارة  والعشرون : التاسع
 أنھ تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح -۱
 عد على أسس سلیمةأن نظام الرقابة الداخلیة أ -۲
 بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.أنھ ال یوجد شك یذكر  -۳

 
 تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة للشركة: الثالثون

 ة للشركة.ت على القوائم المالیلم یتضمن تقریر مراجع الحسابات أي تحفظا
 

 من أجلھاالثالثون : توصیة مجلس االدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتھاء الفترة المعین الحادي و
 لم یوصي مجلس االدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتھاء الفترة المعین من اجلھا.

 
 اختصاصات اللجان وعددھا ومھامھا :  والثالثون الثاني
 لجنة المراجعة : •

بن ضاء ، حیث یرأس اللجنة االستاذ/ یوسف ئیس واثنین من االعم من ر۱۳/۱۰/۲۰۱۲تشكلت لجنة المراجعة بتاریخ 
ھذا وقد قرر  دامي.علي القریشي وتضم في عضویتھا كل من االستاذ/ سطام بن عبد العزیز الزامل واالستاذ/ باقر با

المھندس / م زیادة عدد أعضاء لجنة المراجعة الى أربعة أعضاء وتعیین ۳۰/۱۲/۲۰۱٤المجلس في أجتماعھ بتاریخ 
 عضوا في اللجنة. عدنان بن ابراھیم  المحیسن
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 م۲۰۱٤تماعات التي عقدت خالل عام الجدول التالي یوضح أعضاء اللجنة وعدد االج

 

 مختصر ألبرز مھام لجنة المراجعة: وصف

   اإلشراف على إدارة التدقیق الداخلي بالشركة من اجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي
 حددھا المجلس.

 .دراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ 
 وضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھدراسة تقاریر المراجعة الداخلیة و 
 .التوصیة إلى مجلس اإلدارة بتعیین المرجعیین القانونیین الخارجیین وتحدید أتعابھم 
 .متابعة أعمال المحاسبیین القانونیین والموافقة على أتعابھم عن تلك األعمال 
 .دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء مالحظاتھا علیھا 
 .دراسة القوائم المالیة األولیة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة بشأنھا 
 .دراسة السیاسة المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھا 
 :تالترشیحات والمكافآلجنة  •

رأس ت .اللجنة من رئیس وثالثة أعضاءوتتكون ، م ۱۳/۱۰/۲۰۱۲تشكلت لجنة  الترشیحات والمكافآت بتاریخ 
من المھندس/  محمود بن محمد الطوخي  الناصر السویدان وتضم في عضویتھا كاللجنة المھندس / أحمد بن 

واالستاذ/ صالح بن علي العذل واالستاذ/ فیصل بن صالح القریشي .ھذا وقد قرر المجلس في أجتماعھ بتاریخ 
م الموافقة على انسحاب المھندس/ أحمد بن ناصر السویدان من عضویة ورئاسة اللجنة وتعیین ۳۰/۱۲/۲۰۱٤

 رئیسا للجنة.المھندس / محمود بن محمد الطوخي 
 م۲۰۱٤اعات التي عقدتھا خالل عام الجدول التالي یوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتم

 المجموع  ۳ ۲ ۱ أسم العضو 
 م ۲۱/۱۲/۲۰۱٤ م۱٥/۱۲/۲۰۱٤ م۹/۲۰۱٤/۲٥

      ۳ المھندس / أحمد بن ناصر السویدان
    ۳ صالح بن علي العذلاالستاذ/ 

     ۳ المھندس / محمود بن محمد الطوخي 
  -  ۲ االستاذ/ فیصل بن صالح القریشي
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 المجموع  ۳ ۲ ۱ أسم العضو 
 م۲۹/۱۲/۲۰۰٤ م۷/۹/۲۰۱٤ م۲۰۱٤/٥/۱۲

      ۳ االستاذ/ یوسف بن علي القریشي
    ۳ االستاذ/ سطام بن عبد العزیز الزامل

     ۳ االستاذ/ باقر بادامي 



 
 

 وصف مختصر ألبرز مھام لجنة الترشیحات والمكافآت
 ح لعضویة مجلس اإلدارة .یالتوصیة بالترش 
  وإعداد وصف المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة

 للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة.
 مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغیرات التي یمكن إجراؤھا 
 .تحدید جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتھا 
 .التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین 
  لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین واالستعانة بمعاییر ترتبط باألداء وضع سیاسة واضحة

 في تحدید تلك المكافآت.
 اللجنة التنفیذیة  •

م الموافقة على أعادة تكوین اللجنة التنفیذیة . تتكون اللجنة من رئیس ۳۰/۱۲/۲۰۱٤قرر المجلس في أجتماعھ بتاریخ 
وأربعة أعضاء. یرأس اللجنة االستاذ/ فیصل بن صالح القریشي وتضم في عضویتھا كال من المھندس / محمود بن محمد 

والمھندس / طارق بن محمد الطحیني، یوسف بن علي القریشي  الطوخي والمھندس / طالل بن أحمد الزامل واالستاذ/
 م.۲۰۱٤ولم تعقد اللجنة أي أجتماعات خالل عام 

 
 اءات المفروضة على الشركة : العقوبات والجز والثالثون الثالث

عقوبات أو جزاء أو قید احتیاطي فرض عل الشركة من الھیئة أو من أي جھة اشرافیھ أو  لم تتعرض الشركة ألي
 م.۲۰۱٤تنظیمیة أو قضائیة  أخرى خالل عام 

 
 جراءات الرقابة الداخلیةإ : نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة والثالثون الرابع

من خالل اشرافھا على  على أسس سلیمةیعمل قامت لجنة المراجعة الداخلیة بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلیة بالشركة 
الداخلیة بالشركة عملیات  راجعةتنفذ الم . عمل ادارة المراجعة الداخلیة بالشركة واشرافھا على تعیین المراجع الخارجي

 كة وتقویم مخاطر العمل وقیاس كفاءةمراجعة مستمرة للتحقق من فعالیة نظام الراقبة الداخلیة في حمایة أصول الشر
 ةالداخلی ر الیھا أي ضعف جوھري في نظام الرقابةولم تظھر عملیات المراجعة المشا، وسالمة التقاریر المالیة  االداء

ضمن مھمة فیما یتعلق باعداد التقاریر المالیة لھذا النظام  جع الحسابات الخارجي بعملیة تقییمم مرابالشركة . كما یقو
ماع لجنة المراجعة وتقاریر للشركة وتمكینھ من االطالع على كافة محاضر اجتمراجعة البیانات المالیة الختامیة 

 الداخلیة.المراجعة 
 
 : حوكمة الشركات  والثالثون لخامسا

عقده بتاریخ لمنتم اقرارھا من الجمعیة العامة العادیة لمساھمي الشركة اوأعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بھا 
م وتلتزم الشركة بتطبیق جمیع االحكام االسترشادیة الواردة في الئحة حوكمة ۱٥/٤/۲۰۱٤ھـ الموافق ۱٤۳٥/۱٥/٦

 ت من المواد التالیة :الشركات  الصادرة من مجلس ھیئة السوق المالیة ماعدا فقرا
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 : د التي لم تطبق من الئحة الحوكمةالموا
 المبرر نص المادة  رقم المادة 

یجب على المستثمرین من االشخاص ذوي الصفة االعتباریة  /د٦المادة 
الذین یتصرفون نیابة عن غیرھم مثل ( صنادیق االستثمار) 

الفعلي في االفصاح عن سیاستھم في التصویت وتصویتھم 
تقاریرھم السنویة وكذلك االفصاح عن كیفیة التعامل مع أي 
تضارب جوھري للمصالح قد یؤثر عن ممارسة الحقوق االساسیة 

 الخاصة باستثماراتھم

ال یوجد في النصوص النظامیة ما 
یخول الشركة باالطالع أو منع 
االشخاص ذوي الصفة االعتباریة 
 من حق التصویت عن االسھم المقیدة

 في السجالت باسمائھم.

یحق لھم  نھل التزم جمیع االشخاص ذوي الصفة االعتباریة الذی /ط۱۲المادة 
حسب النظام االساسي للشركة تعیین ممثلین لھم في مجلس االدارة 

 .االعضاء االخرین في مجلس االدارة عدم التصویت على اختیار 

ال یتضمن النظام االساسي للشركة 
 ھذا البند.

 
 والتدریبالموارد البشریة والثالثون :  السادس

 عام موظف في ۱٤۳٦موظفاً مقارنة  بـــ  ۱۳۳٥م  ۲۰۱٤بلغ عدد العاملین في الشركة وشركاتھا التابعة خالل عام 
 م موزعین كما یلي :۲۰۱۳

 ۲۰۱٤ عدد العاملین ۲۰۱۳
 ۱۰۰۹ االیدي العاملة االجنبیھ ۱۱٤۹
 ۳۲٦ االیدي العاملھ السعودیھ ۲۸۷
 ۱۳۳٥ االجمالي ۱٤۳٦
 ۲٤٫٤۲ نسبة السعودة ۲۰

ء عن تقوم الشركة  بشكل دوري بمراجعة  الھیكل التنظیمي والمھام  المناطة بكل ادارة مما اتاح لھا امكانیة االستغنا
الوظائف تحت ادارات أو وظائف أخرى كخطوه أولى على ان یتبعھا خطط اخرى  هبعض الوظائف وتحویل مھام ھذ

خفض التكالیف ورفع نسبة االرباح ، كما قامت على العمل  بالحد االدنى لالیدي العاملة وذلك حرصا منھا تسییر تتضمن 
التوظیف داخل وخارج من خالل  المشاركة في حمالت %) ۲٥(نسبة السعودة لتصل الى نسبة  ادارة الشركة برفع

الى أكثر وتسعى ادارة الشركة لرفع نسبة السعودة  ،استھدفت من خاللھا مجموعة واعدة من الشباب السعودي  ، الشركة
وحاملي  شباب السعودي من خریجي الثانویةلجذب وتاھیل الضمن عدد من الخطط  م۲۰۱۸%) في عام ٤۰(  من 

 العاملة االجنبیة.محل االیدي ع صندوق الموارد البشریة الحاللھم شھادة  الدبلوم والبكالوریوس بالتعاون م
 التدریب والتطویر :

لتأھیلھم بالشكل المناسب حتى تتمكن من المنافسة في سوق العمل وكذلك ایمانا الموظفین قامت الشركة بتدریب عدد من 
أھم ضمن  يیدي العاملة بالشركة تاتفاءة االن رفع كأو ،أستثمار أينجاح لن العنصر البشري ھو االساس منھا با

 بعدد الموظفین الذین تم تدریبھمموضح ادناه  جدول  ، ان استمراریة نمو ونجاح الشركةاالولویات لضم

 ۲۰۱٤ عدد العاملین ۲۰۱۳
 ۲۹ االیدي العاملة االجنبیھ ۱٤٥
 ۱٥۱ االیدي العاملھ السعودیھ ۹۷

 ۱۸۰ االجمالي ۲٤۲
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 ملخص توصیات مجلس االدارة للجمعیة العامة العادیة :  والثالثون السابع
 م ۳۱/۱۲/۲۰۱٤مجلس االدارة للعام المالي المنتھي في   الموافقة على تقریر -۱
 وتقریر مراجعي الحسابات.م ۳۱/۱۲/۲۰۱٤في  الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیةالموافقة  على  -۲
 م ۳۱/۱۲/۲۰۱٤عام المالي المنتھي في عن الابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة  -۳
الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة  اجعمر الموافقة على اختیار -٤

 وتحدید اتعابھ.والبیانات المالیة الربع سنویة  م ۲۰۱٥للعام المالي 
م مبلغ ۲۰۱٤نتائج النصف الثاني لعام للمساھمن عن  نقدیة رباحصرف أبالمجلس توصیة الموافقة على  -٥

لایر للسھم الواحد  باالضافة الى االرباح المرحلیة التي وزعت عن النتائج  ۱لایر بواقع ملیون ) ٤٥(  وقدره
لایر  ملیون )۹٥تم توزیعھ (ی) لایر لیصبح اجمالي ما ٥۰م مبلغ وقدره (۲۰۱٤المالیة للربع االول من عام 

االرباح لمساھمي الشركة المسجلین لدى مركز ایداع االوراق  أحقیةوتكون لواحد. لایر للسھم ا ۲٫۱۱بواقع 
 .المالیة ( تداول) بنھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة

لایر  ) الف۲۰۰لایر كمكافأة ألعضاء مجلس االدارة بواقع ( ملیون )۱٫٦( قدره  لموافقة على صرف مبلعا -٦
 م .۳۱/۱۲/۲۰۱٤لكل عضو عن السنة المالیة المنتھیة في 

الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس االدارة (أطراف الموافقة على االعمال والعقود التي تمت بین  •
ال  ھأنوالجدیر بالذكر بد تأتي امتدادا لعالقات مستمرة .ذوي عالقة ) والترخیص بھا لعام قادم. علما بأن ھذه العقو

موضحة في تقریر مراجعي  وطبیعة تلك التعامالت تفاصیل .د والتعامالتتوجد شروط خاصة لتلك العقو
 الحسابات كما یلي :

ك في ملكیتھا رئیس مجلس االدارة المھندس / أحمد بن اویات والــزیوت الصناعیة : ویشترركة الخلیج للكیمـش •
بلغت القیمة االجمالیة لھذه العقود وقد ، وھذه التعامالت عبارة عن شراء زیوت للمحوالت ، ناصر السویدان 

 ) لایر علما بأنھ ھذه العقود ربع سنویة.۳۹٫۹٤۳٫۳۸۲( هم مبلغ وقدر۲۰۱٤خالل عام 
شركة على زید القریشي وشركاه للخدمات الكھربائیة : ویشترك في ملكیتھا بعض أعضاء مجلس االدارة وھما  •

وھذه التعامالت عبارة عن بیع منتجات ، ستاذ/ فیصل بن صالح القریشي واالستاذ/ یوسف بن علي القریشي ) اال
 ) لایر.٤٫۸۹۹٫۲۲۹م مبلغ (۲۰۱٤بلغت القیمة االجمالیة لھذه العقود خالل عام وقد وخدمات ،  كھربائیة

د بن لمھندس / محمواالدارة وھو اـركة مجموعة الطوخي التجاریة : ویشترك في ملكیتھا أحد أعضاء مجلس ـش •
بلغت القیمة االجمالیة لھذه العقود وقد ، وھذه التعامالت عبارة عن بیع منتجات كھربائیة  محمد الطوخي ، 

 ) لایر.٦۹٥٫۱۰۰م مبلغ (۲۰۱٤خــالل عام 
 واالستاذ/ یوسف بن علي الستاذ/ فیصل بن صالح القرشيمجلس االدارة االموافقة على مشاركة عضوي  -۷

حصص حیث أنھم  یمتلكون ، أو منافسة ألعمال الشركة  والترخیص بھا لعام قادم  في أعمال شبیھھ  القریشي
المفاتیح التجارة في لوحات  التي تعمل في مجالوریشي وشركاه للخدمات الكھربائیة في شركة على زید الق

 .الكھربائیة
             وهللا الموفق ،،،

 مجلس االدارة 
-۱۷- 
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