
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 المحترمين      مساهمي شركة الصناعات الكهربائية  /السادة الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

على تقرير مجلس  طلع مساهمي الشركة يربائية أن هدارة شركة الصناعات الكإمتنان مجلس إنه من دواعي سرور وإ

نجازات الشركة خالل عام إ م والذي يسلط الضوء على2015ديسمبر  31عمال للعام المالي المنتهي في ائج األلنتاإلدارة 

 م.2015

اه الشركة لدفع مسيرة متنان لحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاإلويتقدم مجلس االدارة ببالغ الشكر كما 

شكر المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وشركة قتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية .كما يالتنمية األ

 .عمال على تعاونهم لخدمة قطاع األ السوق المالية ) تداول( وكافة الجهات ذات العالقة

لى إوكذلك يتوجه المجلس  بالشكر لى مواصلة العطاء ، إشركة ويدعوهم جهود جميع العاملين في الالمجلس  كما يثمن

 الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها .عمالء 

ة بـ ــال مقارنـــري( 829.237.674)م 2015ــالل عـــام ركة خـــــرادات التي حققتها الشــيجمالي اإلإ د بلغـــهذا وق

مقارنة  لاير (70.360.849م )2015 رباح لعاماألابق . فيما بلغت صافي ــال في العام الســ( ري1.046.855.467)

 م.2014 لاير لعام( 171.855.547) ــبـ

 

 هللا الموفق ، والسالم عليكم ،،،و

 ستاذ/ يوسف بن علي القريشياأل

 رئيس مجلس اإلدارة
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 أعضاء مجلس االدارة :

 الرئيس : 

 ستاذ/ يوسف بن علي زيد القريشي األ -1

 ضاء :األع

 بن محمد الطوخيالمهندس/ محمود  -2

 المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن  -3

 الدكتور/ ابراهيم بن يوسف الحمودي  -4

 المهندس / طالل بن أحمد الزامل  -5

 ستاذ/ فيصل بن صالح القريشياأل -6

 ستاذ/ فهد بن سعد التويجرياأل -7

 ستاذ/ بدر بن براهيم السويلم األ -8

 

 لشركة :التنفيذي لرئيس ال

 

 طارق بن محمد الطحيني المهندس /  -9
 

 الرؤية والرسالة  أوال :

 رؤية ال

 أن تكون الشركة الشريك المفضل لحلول الطاقة الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  الرسالة

  العائد على االستثمار مواصلة النمو بتطوير أعمال الشركة في قطاع الطاقة بهدف توسيع حصتها السوقية وزيادة

 .مع اإللتزام بمسؤولية الشركة االجتماعية

  بذل أقصى جهد إلرضاء عمالء الشركة من خالل توفير منتجات وخدمات عالية الجودة بمعايير آمنة، صحية

 .وصديقة للبيئة

 .استقطاب الشباب السعوديين للعمل في الشركة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام 
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 التكوين والنشاط ثانيا :
 

/ق وتاريخ 198تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

هـ 22/8/1428وتاريخ  2050056359، وهي مسجلة بالسجل التجاري رقم  م7/8/2007هـ الموافق 25/7/1428

( 450ويبلغ رأس مالها ) ،الصناعية األولى، المملكة العربية السعوديةم، وعنوانها الدمام، المدينة 4/9/2007الموافق 

% من أسهم الشركة 30هيئة السوق المالية السعودية على طرح  م صدرت موافقة22/9/2014وفي تاريخ  .مليون لاير

 م.7/12/2014بتاريخ   سهمسهم الشركة في سوق األأج درا، وتم إ مليون سهم لالكتتاب العام 45  البالغة

تقوم الشركة بممارسة أنشطتها في مجاالت تصنيع وتجميع وتوريد وإصالح وصيانة المحوالت الكهربائية ومحطات  

ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل  ومحوالت الطاقة الصغيرة والمتوسطة التوزيع المدمجة

والمعدات الكهربائية األخرى باإلضافة إلى تقديم   ذات الجهد المنخفض والمتوسطالكابالت ولوحات المفاتيح الكهربائية 

 الخدمات الفنية المتعلقة بهذه األنشطة. 

       

 : التشغيل واالنتاج  ثالثا
 

تعمل جميع ولى والثانية بالدمام، واألصناعية مصانع موزعة بين المدينة ال (9)تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خالل 

نوع معين  نتاج إويختص كل مصنع ب، يثه ومتطورة حد إنتاجنها  مزودة بخطوط أعالية حيث  بكفاءة  مصانع الشركة

 وتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية الى أربعة عمليات تشغيلية رئيسية :من المنتجات.

ركة وسكوسا وشركة محوالت شركة المحوالت السعودية وشبائية والتي يتم تصنيعها من قبل المحوالت الكهر -1

تقوم الشركات التابعة بتصنيع وتوريد المحوالت والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات  الطاقة، حيث 

محول 28.000تبلغ الطاقة االنتاجية من محوالت التوزيع الكهربائية  التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

الشرق في المملكة العربية السعودية و الكهربائية علمحوالت التوزي الشركة أكبر ُمصنِّعوبذلك تعد   ،سنويا

سطة، بقدرة تصل إلى األوسط. كما أنها الشركة الوحيدة في المملكة التي تنتج محوالت الطاقة الصغيرة والمتو

 محطة سنويا. 6.500 المحطات تبلغ الطاقة االنتاجية من ، م ف أ  100

الجهد المنخفض والمتوسط والتي يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا . تقوم  لوحات المفاتيح الكهربائية ذات -2

 سط شركة وسكوسا بتصنيع وتوريد مجموعة كبيرة من لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتو

ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومراكز التحكم في المحركات والموصالت الكهربائية 

 وحدة. 2.500ى إلماية وحوامل الكابالت والتي تصل والمسارات الناقلة للكابالت ولوحات الترحيل والح

ا بتقديم خدمات ما بعد البيع الخدمات والصيانة والتي يتم تقديمها من قبل شركة وسكوسا . تقوم شركة وسكوس -3

العمالء الذين يستخدمون منتجات  ةلمنتجات لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وخدم

ى تقديم خدمات الصيانة  واالصالح والفحص إلالشركة ومنتجات الشركات التابعة بشكل عام، باالضافة 

عمال ذات الصلة.كما تقوم بتقديم خدمات ألنظمة وايكانيكية واألتجات الكهربائية والموالتحديث ودراسة المن

 المشاريع.واالختبار في المواقع 

قود نشاء المقدمة من قبل شركة سي جي العربية السعودية ، حيث تقوم الشركة بتنفيذ العإلدارة واخدمات اإل -4

التحويل ذات الجهد المتوسط ( والذي يشمل تركيب محطات EPCنشاء ) اإلالشاملة للهندسة والتوريد و

 والمحطات المتنقلة والفحص والتركيب والصيانة.
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 المبيعات والتسويق  :رابعا
 

التعاون دول مجلس  لىإ قوم الشركة ببيع وتصدير منتجاتها. كما تتقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي

 م2015ركة خالل عام ــــجمالي مبيعات الشإد بلغت ــوق ووكالئها.روعها ــفمن خالل وسط الخليجي ومنطقة الشرق األ

% من  71( لاير أي 590.000.000) وقد شكلت مبيعات نشاط المحوالت والمحطات، لاير( 829.237.674)

% من 29(  لاير أي 239.000.000)الخدمات جمالي مبيعات الشركة ، بينما شكلت مبيعات نشاط لوحات المفاتيح وإ

م 2016لعام  بها جمالي العقود التي تم األرتباطإم قد بلغ 31/12/2015شارة بأنه كما في اإلونود جمالي المبيعات، إ

م 31/12/2014م كما في 2015عام ل بها رتباطاألتم عمال والعقود التي األبمقارنة لاير، (841.000.000مبلغ وقدره )

م  على تنفيذ 2016تباط بها لعام العقود واالعمال التي تم األر  نفيذ(  لاير ، ويعتمد ت641.000.000) وقدرةمبلغ 

 المشاريع في مواعيدها.
 

 والتوقعات المستقبلية والمخاطروالقرارات  : الخطط  خامسا
 

ية وخطط الشركة  لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية وتلبية متطلبات عمالئها وتحقيق عوائد جتهدف أستراتي

والجدير مناسبة لمساهميها من خالل  التحسين والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع في أعمالها والتنوع في أنشطتها. 

حسب المواصفات  فاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط تطوير لوحات المفي   م2014خالل بدأت  بالذكر أن  الشركة 

م تم إجراء اإلختبارات المؤهلة في مختبرات عالمية ، وقد تم إجتيازها 2015. خالل عام ( IEC)  العالمية االوربية

العمل  التوليد . نحن األن بصددقطاع  –بنجاح وهلل الحمد. كما تم تأهيل هذه اللوحات لدى الشركة السعودية للكهرباء 

 م.2016بنهاية عام من ذلك هاء ستكمال تأهيل هذا المنتج لدى الجهات األخرى، ومن المتوقع اإلنتعلى أ

( لتصنيع وتجميع Switchcraft)  سوتش كرافت اتفاقية دعم فني مع شركة م2014وقعت الشركة خالل عام  كما

ي العمل اإلنتهاء من تصنيع العينة األولى ، وجارم تم 2015. خالل عام(  في مصانع الشركةRMUالوحدات الحلقية ) 

لغرض ، وسيتم توريد هذه العينة  أحد العمالء الرئيسيين بعض المالحظات حسب طلب بعد إدراج لتصنيع عينة أخرى

 .على التأهيل للحصول  ذلكو لمدة عام ،ار أدائها بختإلشبكة وتركيبها في ا

 يلي: لى ماإ الشركة  المستقبلية تسعىوخالل المرحلة 

 حالية النشطة في اال توسيع وتنويع قاعدة المنتجات. 

  متى عالية الربحية الركة ذات ـــــلنشاطات الش همشابهأوستحواذ على شركات لها نشاطات مكملة األلى إالسعي

 توفرت الفرص المناسبة. ما

 وفتح منافذ بيع جديدة.ة العمالء ، الدخول في أسواق جديدة لزيادة قاعد 

 مخاطر النشاط

 حدة هذه المنافسة بعد  وقد زادت ،لمجالين المحلي والخارجيتعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في ا

وهذا التغيير في البيئة التنافسية اذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي .خالل الفترة الماضية  دخول منافسين جدد

مما  وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق في المبيعاتخفاض نإلى سيؤدي إأو الدخول في أسواق جديدة 

هذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش  .كثر تنافسا أياسة تسعير جديدة لجعل منتجاتها يضطرها الى اعتماد سس

سواق األ قاعدة عمالئها فيومستوى الربحية للشركة. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على 

 ة الشركة الرامية لترشيد التكاليفستمرار في خطوالخارجية والسعي لتوسيع قاعدة عمالئها واأل الداخلية

 والمصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية .
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  المشاريع كما حدث خالل عام  بعضتنفيذ في حالة تأجيل  ،م2016قد تنخفض مبيعات الشركة خالل عام

 خارجية. داخلية وعلى دخول أسواق جديدة حثيث  بشكل تعمل الشركة فإن، وللحد من هذا التأثيرم ،2015

 قامت الشركة بتطويرعدد أو نتيجة ضعف الطلب قد تتعرض بعض خطوط اإلنتاج للتوقف نتيجة ألعطال طارئة .

توقف بعض خطوط اإلنتاج. كما أن خطوط  من الموردين المعتمدين لتوريد بعض القطع التي تسهم في تعويض

آثار هذا الخطر  من مما يقلل م في تعويض إنتاج الخطوط المتوقفةتساهلشركة لدى ا المتاحة االنتاج المتعددة

 .المحتمل

  الخام المستخدمة في تصنيع مواد بتذبذبات وتقلبات أسعارالالمتعلقة طر بعض المخاالشركة لقد تتعرض

طلبات مؤكدة من بموجب الشركة بشكل عام تقوم بشراء المواد الخام الرئيسية  إن. وللحد من ذلك فالمنتجات

 مراقبة وضبط هذه المخاطر. نة للج ولدى الشركة ، العمالء 

 مخاطر أسعار العمولة 

 لعمولة تغيرات في أسعار الللى قيمة األدوات المالية نتيجة تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ ع

مطلوباتها التي تحمل عمولة ، بما في ذلك أصولها ولمخاطر أسعار العمولة على  شركةالسوق . تتعرض الفي 

 ستثمارات القصيرة األجل والقروض القصيرة والطويلة األجل.إلودائع المرابحة وا

 مخاطر االئتمان

 تسبب بخسارة مالية للطرف وال ة المالية في الوفاء بالتزاماتهمان في إخفاق أحد طرفي األداتمثل مخاطر االئتت

ة تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقب. خراآل

 الحسابات المدينة غير المسددة.

 مخاطر السيولة 

 ات باألدوالمرتبطة ماتها بإلتزااألموال للوفاء للصعوبة في توفير  جهة الشركة تتمثل مخاطر السيولة في موا

ارب قيمته العادلة. على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقالقدرة وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم . المالية

ب شروط المبيعات الخاصة على الحد من مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيالت البنكية . وتتطل شركةتعمل ال

تسدد الحسابات التجارية الدائنة .ويوما من تاريخ البيع  60إلى  30المبالغ المستحقة خالل  دأن تسد  شركةبال

 يوما من تاريخ الشراء. 90إلى  60عادة خالل من 

 مخاطر العمالت 

 أ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف راطر العمالت في التقلبات التي تطتتمثل مخ

للتقلبات التي تطرأ على أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها تتعرض الشركة والعمالت األجنبية . 

العادي . ولم تجر الشركة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدينار الكويتي والدوالر 

 األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل اللاير السعودي واليورو.
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 عمال ونتائج األ: األصول والخصوم سادسا 
 

 لألعوام الخمسة االخيرة خصوم الشركة، وصافي حقوق مساهميهاوالجدول التالي يوضح التغير في أصول 
 الرياالت( آالف)ب 
 

صول والخصوم األ
 المساهيمن وحقوق

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015

جمالي الموجودات إ
 المتداولة

763.859 807.797 895.409 988.819 782.049 

 144.245 231.184 304.472 310.315 302.859 ومعدات آالممتلكات و

 5.345 4.379 9.428 7.936 18.428 خرىآموجودات 

 931.640 1.224.382 1.209.309 1.126.048 1.085.146 جمالي الموجوداتإ

جمالي المطلوبات إ
 المتداولة

308.123 275.972 394.882 643.900 361.167 

 - 27.185 215.665 175.339 128.814 األجلقروض طويلة 

 43.419 48.114 54.713 55.003 55.931 مطلوبات أخرى

 404.586 719.200 665.260  506.313 492.868 جمالي المطلوباتإ

 527.054 505.182 544.049 619.734 592.279 جمالي حقوق المساهمينإ

جمالي المطلوبات إ
 وحقوق المساهمين

1.085.146 1.126.048 1.209.309 1.224.382 931.640 

 قائمة المركز المالي 

 الرياالت( )بآالف االخيرةلألعوام الخمسة يوضح الرسم البياني  التالي أصول وخصوم الشركة 
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 (الرياالت بآالف) االخيرة ألعوام الخمسةالبياني التالي حقوق المساهمين ليوضح الرسم 

 

 

  

 األخيرةلألعوام الخمسة صافي الربح  ربحية السهم منيوضح الرسم البياني التالي 
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 نتائج األعمال  

لاير مقابل ( 70.360.849) مبلغ وقدرهصافي أرباح بعد حسم الزكاة م 2015الشركة خالل عام  حققت

العائد على فإن وبناءا على هذه النتائج  (.%59) نخفاضبة إبنسأي   م2014( لاير عن العام السابق 171.855.547)

 :األسباب التالية لى إرباح األ نخفاضإ  ويرجع ، م2015خالل عام لاير  ( 1.56السهم )

لى ويعود ذلك بشكل رئيسي إ، لاير  ( 829.237.674لاير الى ) ( 1.046.855.467) المبيعات منإنخفاض  -1

ء الرئيسيين بسبب إنخفاض الطلب لى أحد العمالالكهربائية إالت التوزيع والمحطات إنخفاض مبيعات محو

لى إنخفاض إريع قطاع النفط والغاز باإلضافة لمقاولي مشامنتجات لوحات المفاتيح  الكهربائية تأجيل توريد و

 نتيجة إنخفاض أسعار المواد الخام عالمياً .بيع المحوالت والمحطات الكهربائية أسعار 

 نخفاض الطلب. إنخفاض هامش الربح لمحوالت التوزيع والمحطات الكهربائية بسبب زيادة المنافسة في ظل إ -2

 يون مشكوك في تحصيلها.دمخصص رسوم جمركية قابلة لالسترداد و ( لاير8.569.609مبلغ ) أحتساب -3

عام  لاير خالل (6.470.111)بلغت حصة الشركة في خسائر المصنع الجديد لمحوالت الطاقة السعودية  -4

جميع  ىلد قد تم تأهيل المصنع هبأنعلما .يل المصنع لدى العمالء الرئيسيينم وذلك بسبب تأخر تأه2015

مالي لهذه وسوف ينعكس األثر ال، في إستالم أوامر الشراء والبدء في التنفيذ البدء  متوالعمالء الرئيسيين 

 م.2016في عام الطلبيات
 

 (الرياالتالف بآ)لألعوام الخمسة االخيرة رباح  المبيعات واألالتغير في لجدول التالي يوضح ا

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 قائمة الدخل

 962.088 1.062.700 1.285.259 1.046.855 829.238 المبيعات

 762.864 863.153 1.019.000 795.213 684.676 تكلفة المبيعات

 199.224 199.547 266.258 251.643 144.562 رباحجمالي  األإ

 38.512 41.071 38.583 35.900 31.280 المصاريف البيعية

دارية المصاريف اإل
 والعمومية

40.116 43.417 46.517 35.736 29.022 

يرادات  صافي اإل
 خرىالمصروفات األو

5.561 7.148 (6.801) (6.627) (10.349) 

 131.690 122.741 181.158 172.326 73.165 رباح التشغيليةاأل

خسائر من شركات 
 منتسبة

 (989) (1.060) (545) (966) (168) 

 349 1.330 10.123 9.570 6.216 قليةاأل حقوق

 (8.976) (8.329) (17.792) (16.129) (13.593) الزكاة

 113.698 108.149 165.963 171.856 70.361 صافي الربح
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 الرياالت( آالف)ب االخيرةلألعوام الخمسة اإليرادات  الرسم البياني التالي يوضح 

 

 

 الرياالت(ف بآال) االخيرةلألعوام الخمسة  إجمالي وصافي الربح  يوضح الرسم البياني التالي 
 

 

 دات ايرلتوزيع الجغرافي لإلابعا:  اس        
 

 (الرياالت فآالب )م 2015خالل عام  داتايررافي لإلغالتوزيع الجيوضح التالي لجدول ا
 

 جمالي اإل جمالي ايرادات التصدير إ يرادات المحلية جمالي اإلإ البيان 

  829.238  29.529  799.709 االيرادات 

        
 

       -9- 

 

2011 2012 2013 2014 2015

962,088 اإليرادات 1,062,700 1,285,258 1,046,855 829,238
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 الرياالت( آالف) ب ةي:  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيل ثامنا
 

 نسبة التغيير  (-التغيير + أو) م 2014 م 2015 البند 

 %(21) (217.618) 1.046.855  829.238 المبيعات 

 %(14) (110.537) 795.213 684.676 تكلفة المبيعات 

 %(59) (99.159) 172.326 73.165 الربح التشغيلي 
 

الشركة خالل عام  نخفضت مبيعاتفقد إ، م 2014عام  م مع2015التشغيلية للعام المالي  جخصوص مقارنة النتائب

لى أحد ت التوزيع والمحطات الكهربائية إم بسبب إنخفاض مبيعات محوال2014% مقارنة بعام 21بنسبة م 2015

 .لمقاولي مشاريع قطاع النفط والغازوحات المفاتيح ــمنتجات لنخفاض الطلب وتأجيل توريد لعمالء الرئيسيين بسبب إا

سعار أنخفاض إخفاض المبيعات وبسبب إنم 2014% مقارنة بعام 59م بنسبة 2015الربح التشغيلي في عام  ضنخفإكما 

  الطلب. الربح بسبب المنافسة في ظل إنخفاضالبيع وهامش 

 ي اختالف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينأليضاح : اإلتاسعا 
 

م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف 2015ديسمبر  31العام المالي المنتهي في عداد القوائم المالية للشركة خالل تم إ

 عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 والزميله الشركات التابعة ب:  قائمة عاشرا 
 

 والمحل دولة التأسيس اسم الشركة م
 الرئيس للعميات

نسبة  النشاطنوع 
 الملكية

 رأس المال
 

-المملكة العربية السعودية المحوالت السعودية 1
 الصناعية االولى بالدمام

محوالت ومحطات 
 كهربائية ولوحات التوزيع

97% 102.750.000 

 واحة العربية السعودية 2
 )وسكوسا(

المملكة العربية السعودية 
 الصناعية االولى بالدمام

محوالت ومحطات 
كهربائية ولوحات المفاتيح 

 ونشاط الخدمات

97% 64.000.000 

المملكة العربية السعودية  محوالت الطاقة السعودية 3
 الصناعية الثانية بالدمام

 30.200.000 %51 محوالت الطاقة المتوسطة

سي جي العربية  4
 السعودية

المملكة العربية السعودية 
 الصناعية الثانية بالدمام

العقود الشاملة تنفيذ 
نشاء اإلوللهندسة والتوريد 

(EPC) تركيب و
 المحطات والصيانة

49% 11.250.000 
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مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل )بطريقة مباشرة وغير مباشرة(  شركة المحوالت السعودية وهي شركة ذات -1

مدفوع بالكامل. تقوم شركة المحوالت (  لاير 102.750.000ويبلغ رأس مالها الحالي )، من قبل الشركة 

 ذات الجهد المنخفض.ولوحات التوزيع  الكهربائية  والمحطات السعودية بتصنيع المحوالت

 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة ) وسكوسا( شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية  -2

 لاير (64.000.000الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي )من قبل  بطريقة مباشرة وغير مباشرة (بالكامل 

سعودي مدفوع بالكامل. تقوم شركة وسكوسا بتصنيع المحوالت والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح 

 وتقديم الصيانة والدعم الفني.وحوامل الكابالت الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط 

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم هي و :السعودية  شركة محوالت الطاقة -3

م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة 28/11/2010هـ الموافق 21/12/1431وتاريخ  2050073249

%. ويبلغ رأس 49بنسبة  بلجيم% وشركة سي جي باور51مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 

وتقوم شركة محوالت الطاقة بتصنيع محوالت الطاقة  ،دفوع بالكاململاير  (30.200.000مالها الحالي )

 فولت أمبير. ميجا 100ولغايةفولت أمبير  ميجا20المتوسطة بقدرة تزيد عن 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم و :لحلول الطاقة  السعودية شركة سي جي العربية -4

م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة 28/11/2010الموافق هـ 21/12/1431وتاريخ  2050073251

%(. ويبلغ رأس مالها 51)شركة سي جي هولدينغز %( و49مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية )

ود الشاملة للهندسة تقوم شركة سي جي العربية السعودية بتنفيذ العقمدفوع بالكامل.( لاير 11.250.000الحالي )

      ( والذي يشمل تركيب محطات التحويل والمحطات المتنقلة والصيانة.EPCنشاء )اإلوالتوريد و

 لصادرة للشركة وشركاتها التابعةسهم وأدوات الدين ا: تفاصيل األالحادي عشر 
  

 الجدول التالي يوضح رأس مال  الشركة وعدد األسهم  وأدوات الدين
 
 

 رأس المال / عدد الألسهم   البيان

 لاير مليون  450 رأس المال المصرح به 

 عدد االسهم المصدره 
 ) جميعها أسهم عادية (

 سهممليون  45

 لاير 450 رأس المال المدفوع

 لاير 10  للسهم القيمة اإلسمية

 م2015لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة  أدوات دين خالل عام  أدوات الدين ) سندات أو صكوك(
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 رباحاأل : سياسة توزيع عشر الثاني

مجلس من  إن الموافقة على توزيع أرباح هو من أختصاص الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءا على توصية

مع  ئمتعتزم الشركة توزيع جزء من األرباح على المساهمين من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك بما يتال .اإلدارة

أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغير ذلك من العوامل، بما في ذلك مدى الحاجة 

إلعادة استثمار تلك األرباح واحتياجات الشركة الرأسمالية ورأس المال العامل باإلضافة إلى التوقعات المستقبلية للنشاط 

     نية ونظامية أخرى .اعتبارات قانو االقتصادي وكذلك أية

أو قيمتها تلك األرباح  يمكنها أن تؤكد دفع  ال ع أرباح سنوية لمساهميها، إال أنهوعلى الرغم من أن الشركة تعتزم توزي

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية توزيع األرباح تخضع إلى قيود وفقاً للنظام األساسي للشركة،  وات.أي سنة من السنفي 

 حيث يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

ية العامة العادية وقف %( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمع10يجنب عشرة بالمائة ) ●

 .هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغا مساويا لنصف رأس المال

عينة من األرباح الصافية لتكوين للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أن تجنب كل أو نسبة م ●

 .حتياطي اتفاقي أو احتياطي عام لتخصيصه لغرض أو أغراض معينةا

 من رأس المال المدفوع (% 5 )يوزع من الباقي بعد ذلك )إن وجد( دفعة أولى للمساهمين تعادل ●

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى في جميع األحوال الحدود ( %5)  يخصص بعد ما تقدم نسبة ●

يوزع الباقي من الجهات المختصة في هذا الشأن، القصوى المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة 

 بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 م2015توزيعات األرباح عن العام المالي  -

 :م وفقا للجدول الموضح أدناه 2015 قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية خالل العادم المالي

 إجمالي التوزيع الفترة 
 

 تاريخ التوزيع ستحقاقتاريخ اإل عالنماإلتاريخ  نصيب السهم 

 31/5/2015 14/5/2015 21/4/2015 0.5 مليون  22.5 الربع األول

 14/12/2015 30/11/2015 19/11/2015 0.5 مليون 22.5 الربع الثاني والثالث

  1 مليون 45 جمالياإل
 

 

تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس ادارة وصف ألي مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصويت : عشر  الثالث
ن  قواعد التسجيل واالدراج ( م45بتلك الحقوق بموجب المادة ) لشركة( أبلغوا ا لمصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهما

 المالية االخيرة.تلك الحقوق خالل السنة ي تغير في ألدى هيئة السوق المالية و
 
 

 عن أي مصلحة في فئة االسهم ذات االحقية في التصويت.من المساهمين  لم تستلم الشركة أي بالغ   
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 % أو أكثر ونسبة التغيير:5عشر : حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون  الرابع

 سهم عدد األ المصلحة صاحب أسم 
 بداية العام  في

نسبة 
 الملكية

سهم عدد األ
 نهاية العام في 

نسبة 
  الملكية

 نسبة التغير 
 خالل السنة 

 0.0 26.60 11.970.000 26.60 11.970.000 شركة على زيد القريشي واخوانه 

 0.0 22.81 10.265.850 22.81 10.265.850 سعد بن عبد هللا  التويجري 

 0.0 14.78 6.649.650 14.78 6.649.650 مجموعة الطوخي التجارية 

 
وكبار  دارة الشركةإتعود ألعضاء مجلس أوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب عشر : وصف ألي مصلحة أو  الخامس

 ابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحةأو أي من شركاته الت ربائهم في أسهم وأدوات دين الشركةالتنفيذيين وأق
 

  أسهم الشركةوأقربائهم في أعضاء مجلس االدارة وصف لمصلحة  
 

 سـهمعدد األ المصلحةصاحب أسم 
 العام بداية في

 سهماألعدد  نسبة التملك
 في نهاية العام

التغيير خالل 
 السنة

 نسبة التغيير
 

 0.0 0.0 1.984.500 4.41 1.984.500 *أحمد بن ناصر السويدان

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك ال يملك *صالح بن علي العذل

 %100 500 1000 0.0 500 بن ابراهيم المحيسنعدنان 

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك ال يملك محمود بن محمد الطوخي

 %100 1000 2000 0.0 1000 طالل بن أحمد الزامل

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يمك اليملك فيصل بن صالح القريشي

 0.0 0.0 1000 0.0 0.0 فهد بن سعد التويجري

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك ال يملك يوسف بن علي القريشي

 0.0 0.0 1000 ال يملك ال يملك **ابراهيم بن يوسف الحمودي

 0.0 0.0 1000 ال يملك ال يملك بن  براهيم السويلمر **بد
 

 م.9/9/2015  بتاريخبن علي العذل ستاذ/ صالح س / أحمد بن ناصر السويدان ، واألأنتهت عضوية كل من المهند*

 م10/9/2015ستاذ/ بدر بن براهيم السويلم  في **بدأت عضوية كل من الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي ، األ
 

 في أسهم الشركةوأقربائهم التنفيذيين كبار  مصلحةوصف ل -
 

 نسبة التغيير ر خالل السنة  يالتغي م2015نهاية م 2015بداية  العضوأسم   
 

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك محمد الطحينيطارق بن 

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك مدحت أدهم غالب

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك حسام عبد الحليم الشيخ

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك محمد يوسف أبوسعده

 ينطبقال  ال ينطبق ال يملك ال يملك عباس عزام الظفيري

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك ماهر عبد الحي النجار
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 : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة  عشر السادس

 ( مليون لاير.150)جمالي إ بمبلغ بنظام المرابحة  جلطويلة األ ضوعلى قر م 2013عام  في حصلت الشركة
  

 م 31/12/2015الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في 
 

 أصةةةل  قيمةةةة  جهة المانحة ال 
 القرض 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 
 القرض

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القرض

الغةةةةةةرض 
مةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 القرض 

 السداد 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةرض 
جديةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
مضةةةةةةةةةةةةاف 
فةةةةةةي عةةةةةةام 

 م 2015

المتبقةةةةةةي فةةةةةةي 
نهايةةةةةةةة عةةةةةةةام 

 م2015

مجموعة سامبا 
 المالية

تمويل  سنوات 5 م8/3/2013 مليون 50
 توسعات

 مليون 28.1 - مليون 21.9

تمويل  سنوات 5 م5/8/2013 مليون 100 بنك الراجحي
 توسعات

 مليون 56.3 - مليون 43.7

 مليون 84.4  مليون 65.6    مليون150 األجمالي

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو  قابله للتحويل أو أي أوراق مالية عشر :  وصف لفئات وأعداد أدوات دين السابع

 .حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع ايضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو  ةال يوجد لدى الشركة أي فئات أو أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالي

 حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة.

مذكرات  ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق ماليه تعاقديه أو عشر : وصف الثامن

 حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 

تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات  يوجد لدى الشركة أي حقوق ال 

 شابهه أصدرتها أو منحتها الشركة حق اكتتاب ، أو حقوق م

استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي من أدوات دين قابله لالسترداد وقيمة  عشر : وصف ألي التاسع

ة مع التمييز بين االوراق المالية المدرجة والتي أشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها االوراق المالية المتبقي

 التابعة.

  ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو الغاء ألي من أدوات دين قابله لالسترداد.
     

 دارة وتصنيف أعضائهعضاء مجلس اإل: تكوين أ العشرون
 

مكون من ثمانية أعضاء تعينهم مجلس دارة الشركة ظام االساسي للشركة على أن يتولى إ( من الن18تنص المادة ) 

من  م10/9/2015التي بدأت في  لثة أعضاء المجلس للدورة الثا سنوات. وقد تم أنتخاب 3العادية لمدة  عية العامةالجم

 قبل الجمعية العامة العادية.
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 واللجان بالشركةرات الشركات االخرى ادمجالس إتهم في عضويوالحالي المجلس تصنيف أعضاء يوضح  التالي جدولال
 

تصنيف  أسم العضو 
 العضوية  

 الشركاتات ارعضوية مجالس اد
 مقفلةالالمساهمة المدرجة و 

  عضوية اللجان 

  االسط البحرين شركة رويال أند سن اليانس الشرق غير تنفيذي ستاذ/ يوسف بن علي القريشياأل

 شركة أمانة للتأمين التعاوني غير تنفيذي المهندس / محمود بن محمد الطوخي
 

 رشيحات والمكافأتتلجنة ال

 لجنة المراجعة وجديال  مستقل المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن

 - ال يوجد مستقل الدكتور / ابراهيم بن يوسف الحمودي
 

 شركة الفرنسي كابتال مستقل الزاملالمهندس / طالل بن أحمد 
 سواق المزرعةأ

 والمكأفات لجنة الترشيحات

 لجنة الترشيحات والمكافآت شركة توكيالت للتمويل غير تنفيذي ستاذ/ فيصل بن صالح القريشياأل
 

 - وجديال  غير تنفيذي ستاذ/ فهد بن سعد التويجرياأل

 لجنة المراجعة ال يوجد  مستقل ستاذ/ بدر بن براهيم السويلماأل
 

 

 وسجل الحضورالمجلس ماعات جتإ:العشرونالحادي و
 

 :على النحو التالي رل الحضوجوكان سم 2015( جلسات خالل عام 7) وقد عقد المجلس هذا 
 

 أسم العضو

  م2015االجتماعات التي تمت خالل عام 
 الحضور

 السابع السادس  الخامس الرابع الثالث الثاني االول

 ديسمبر24 نوفمبر18 سبتمبر15 سبتمبر7 يونيو29 أبريل 21 فبراير22

          7 علي القريشي بن ستاذ/ يوسفاأل

       -  6 محمد الطوخي بن / محمودالمهندس 

      - -  5 ابراهيم المحسين بن المهندس/ عدنان

    3 - - - -  يوسف الحموديالدكتور/ ابراهيم *

    -   5 - أحمد الزامل بن المهندس/ طالل  

          7 صالح القريشي  بن  فيصل ستاذ/األ

      -    6 سعد التويجري بنستاذ/ فهد األ

    3 -  - - - براهيم السويلم   بن ستاذ/ بدراأل*

     - - - 4 ناصر السويدان  ** المهندس / أحمد

   - - - - - 2 علي العذل  بن ستاذ/ صالحاأل**
 

م 10/9/2015 بتاريخ في المجلس ستاذ/ بدر بن براهيم السويلماألو يوسف الحمودي نبراهيم ب/إلدكتورمن ابدأت عضوية كل *

 للمجلس.الدورة الثالثة  وهو تاريخ بداية

وهو  9/9/2015 في المجلس بتاريخ ستاذ/ صالح بن علي العذلواأل المهندس / أحمد ناصر السويدان  عضوية كل من  ** أنتهت

  نهاية الدورة الثانية للمجلس.تاريخ 
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 عالقة رون : وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذيالثاني والعش

 .م2015عالقة خالل عام  طرف ذيتقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع 

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة ألحد ثالث والعشرون : ال

   ألعضاء مجلس االدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

عمال األوهذه م ، 2015اف ذات عالقة خالل عام أطر تعامالت مع  فإنه يوجد لها للشركةمستمرة الطار األعمال ي إف

جراءات ولوائح إا بالشروط التجارية السائدة حسب عليهتفاق اإلويتم  علي أسس تجارية سليمة تتم، و محددة المدة

  .عامالتلتتلك اأو شروط خاصة ل ولم تكن هناك أي أفضلية ،الشركة
 

 المبلغ باللاير طبيعة التعامالت العضو صاحب المصلحة اسم الشركة

 الخليج للكيماويات شركة 
 والزيوت الصناعية

 20.347.571 منتجاتشراء  ناصر السويدان المهندس / أحمد

 على زيد القريشيشركة 
 وشركاه للخدمات الكهربائية

 علي القريشي االستاذ/ يوسف
 االستاذ/ فيصل صالح القريشي

 176.387 بيع منتجات كهربائية

 299.604 بيع منتجات كهربائية الطوخي دمحمالمهندس / محمود  مجموع الطوخي التجارية

 274.556 تقديم خدمات فنية - سي جي العربية السعودية

 3.086.658 تعامالت تجارية - سي جي باور بلجيم
  

 

رة السابق اإلداس ئيس مجل، ولرللكيماويات والزيوت الصناعية شركة الخليج مع شركة شراء منتجات   تعامالت -1

 دارة شركة الخليجوعضو في مجلس إ حيث أنه يمتلك حصة لحة غير مباشرةناصر السويدان مص/ أحمد  المهندس

بلغت القيمة االجمالية لهذه العقود خالل عام وقد ، تتم بموجب أوامر شراء ربع سنوية  مالتالتعا هذه و،  للكيماويات

  .(  لاير20.347.571(م مبلغ وقدرة 2015

دارة ولعضوي مجلس اإل، لكهربائية شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات امع كهربائية بيع منتجات تعامالت  -2

لديهم ملكية غير  أنحيث  مصلحة غير مباشرة لقريشيستاذ/ يوسف بن علي ااألستاذ/ فيصل بن صالح القريشي واأل

مددة ، وقد بلغت تتم بموجب أوامر شراء محددة ال وهذه التعامالت ،في شركة على زيد القريشي وشركاه مباشرة 

 ( لاير. 176.387م مبلغ )2015القيمة االجمالية لهذه العقود خالل عام 

دارة المهندس / محمود بن ولعضو مجلس اإل،مجموعة الطوخي التجارية شركة مع  كهربائية بيع منتجاتعامالت ت -3

، وهذه في شركة الطوخي مجلس المديرين  ورئيس حيث أنه يمتلك حصةمصلحة غير مباشرة  محمد الطوخي

م مبلغ 2015جمالية لهذه العقود خــالل عام اإل، وقد بلغت القيمة التعامالت  تتم بموجب أوامر شراء محددة المدة 

 ( لاير.299.604)

، وقد  السعودية شركة محوالت الطاقةوسي جي العربية السعودية شركة بين  لتقديم خدمات فنية تجارية  تعامالت -4

 ( لاير.274.556م مبلغ وقدره )2015اإلجمالية لهذه التعامالت خالل عام  بلغت القيمة

، وقد شركة محوالت الطاقة السعودية و سي جي باور بلجيمشركة بين  لتنفيذ وتوريد بعض المنتجات تجاريةتعامالت  -5

 ( لاير3.086.658) هم مبلغ وقدر2015بلغت القيمة اإلجمالية لهذه التعامالت خالل عام 

ألحد أعضاء  توجد فيه مصلحة جوهريةفيها وأخرى تكون الشركة طرفا رة بأنه ال توجد أية عقود اإلدا مجلسويقر 

 .التنفيذيين أو كبار اإلدارة مجلس 
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 وتعويضات أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين آت: مكافوالعشرون  الرابع

، ( لاير 1.950.000)مبلغ وقدره  م 2015التي دفعت خالل عام  اإلدارة لس ومصاريف أعضاء مج بلغت مكافأت

 آتجمالي الرواتب والمكافإوبدل حضور. كما بلغ  تعويضاتو آتويشمل ذلك على ما تقضاه االعضاء من مكاف

 .لاير( 6.981.210)والتعويضات لكبار التنفيذيين بالشركة 

 

 وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مكافآتالجدول التالي يوضح 
 

 مجلسالأعضاء  البيان
 التنفيذيين

 المجلسأعضاء 
 غير التنفيذيين/ المستقلين

ممن تلقوا أعلى خمسة من كبار التنفيذيين 
الرئيس بما فيهم المكافأت والتعويضات 

 ونائب الرئيس للماليةالتنفيذي 

 3.570.489 - - الرواتب

 1.278.606 350.000 - والتعويضاتالبدالت 

 2.132.115 1.600.000 - السنويةآت المكاف

 6.981.210 1.950.000 - جمالي باللايراإل
 

 العشرون : التنازل عن الرواتب والتعويضات الخامس

 عن أي راتب أو تعويض. ال يوجد أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين

 األرباح والعشرون : التنازل عنالسادس 

 ال يوجد أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في االرباح.
 

  : المدفوعات النظامية المستحقة والعشرون السابع
 

  ت النظامية المستحقة على الشركةالجدول التالي يوضح المدفوعا
 

 م2015 البيان

 13.592.686 الزكاة والضريبة

 584.197 التأمينات االجتماعية

 14.176.883 االجمالي

 

 موظفي الشركة نشائها لمصلحةبيان بقيمة أي احتياطات أو استثمارات تم ا  والعشرون : الثامن

 تم انشائها لمصلحة موظفي الشركة . طاتايت وأحترااال يوجد أي استثم

 إلدارة قرارات مجلس اإ والعشرون : التاسع

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي :

  بالشكل الصحيح أعدت  سجالت الحساباتأن 

 ونفذ بفاعلية عد على أسس سليمةأ  أن نظام الرقابة الداخلية 

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

 للشركةتحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية : الثالثون

 ة للشركة.ت على القوائم الماليلم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظا
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 نتهاء الفترة المعين من أجلهاإستبدال المحاسب القانوني قبل دارة بإاإلالثالثون : توصية مجلس الحادي و

 .جلهاإنتهاء الفترة المعين من أ ستبدال المحاسب القانوني قبللم يوصي مجلس اإلدارة بإ
       

 اختصاصات اللجان وعددها ومهامها :  والثالثون الثاني

  لجنة المراجعة 

حيث ،(  أعضاء 3م والتي ضمت في عضويتها )13/10/2012بتاريخ  للمجلس الثانية للدورةتشكلت لجنة المراجعة 

 ،ستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزاملاألفي عضويتها كل من ستاذ/ يوسف بن علي القريشي وضمت رأس اللجنة األت

لى أربعة إ اللجنة م زيادة عدد أعضاء 30/12/2014جتماعه بتاريخ إهذا وقد قرر المجلس في  دامي.ستاذ/ باقر بااألو

 عضوا في اللجنة. براهيم  المحيسنالمهندس / عدنان بن إأعضاء وتعيين 

أعاد تشكيل لجنة و، للدورة الثالثةالمجلس المنبثقة عن  قراره بإعادة تشكيل اللجانم أصدر المجلس 15/9/2015يخ وبتار

در بن براهيم السويلم وعضوية كل ستاذ/ باأل حاليا حيث يرأس اللجنة ،( أعضاء3التي ضمت في عضويتها )والمراجعة 

 .ل اذ/ سطام بن عبد العزيز الزامستاألو، من المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن 

 م2015تماعات التي عقدت خالل عام جاإل التالي يوضح أعضاء اللجنة وعددلجدول ا   
 

 

 

 

 

 م15/9/2015ريخ بادامي في لجنة المراجعة في تا ستاذ/ باقراألالقرشي  و علي ستاذ/ يوسفاأل من عضوية كلأنتهت * 

  م15/9/20015 السويلم في لجنة المراجعة في تاريخ بن براهيم ستاذ/ بدراأل** بدأت عضوية 

 وصف مختصر ألبرز مهام لجنة المراجعة:

   اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي

 حددها المجلس.

  وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه 

 جعيين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم.االتوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين المر 

 .متابعة أعمال المحاسبيين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك األعمال 

 عليها. المالحظات اجعة مع المراجع الخارجي وإبداء المر دراسة خطة 

 .دراسة القوائم المالية األولية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها 

 .دراسة السياسة المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 
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 الحضور الثالث الثاني االول أسم العضو 

 نوفمبر 17 مايو20 فبراير 19

   - 2 ستاذ/ يوسف بن علي القريشياأل*

    3 المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن

    3 العزيز الزاملستاذ/ سطام بن عبد األ

    3 ستاذ/ باقر محمد بادامي األ*

  1 - - ستاذ/ بدر بن براهيم السويلم األ**



 
 

  تالترشيحات والمكافآلجنة 
والتي ضمت في ، م 13/10/2012بتاريخ عن المجلس للدورة الثانية  ثقةالمنب جنة  الترشيحات والمكافآت تشكلت ل

ستاذ/ األمن  لفي عضويتها ك رأس اللجنة المهندس / محمود بن محمد الطوخي وضمتت حيث  أعضاء (3عضويتها )

 ستاذ/ فيصل بن صالح القريشي .األصالح بن علي العذل و

وأعاد  ،دارة للدورة الثالثةاللجان المنبثقة عن مجلس اإل م أصدر المجلس قراره بإعادة تشكيل15/9/2015يخ وفي تار

ستاذ/ فيصل بن األ حاليا حيث يرأس اللجنةأعضاء (3والتي ضمت في عضويتها ) آتوالمكاف يحاتالترشلجنة تشكيل 

 المهندس / طالل بن أحمد الزامل.و الطوخي  المهندس / محمود بن محمدصالح القريشي وعضوية كل من 
 

 

 م2015اعات التي عقدتها خالل عام الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتم

 
 

 م 9/9/2015في  تاريخ  لعذل في لجنة الترشيحات والمكافآتستاذ/ صالح بن علي ااألأنتهت عضوية *
 م15/9/2015 في تاريخ  بن أحمد الزامل في لجنة الترشيحات والمكافآت**بدأت عضوية المهندس / طالل 

 
 وصف مختصر ألبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

 ح لعضوية مجلس اإلدارة .يالتوصية بالترش 

  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف

 للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

  اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس 

 .تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها 

 .التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين 

 وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء 

 في تحديد تلك المكافآت.
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 حضورال الثالث الثاني االول أسم العضو

 يونيو 9 أبريل 19 فبراير 22

    3 المهندس / محمود بن محمد الطوخي

   - 2 ستاذ/ صالح بن علي العذلاأل*

    3 يشيستاذ/ فيصل بن صالح القرألا

 - - - - **المهندس / طالل بن أحمد الزامل



 
 

  اللجنة التنفيذية 

حيث ، ( أعضاء 5والتي ضمت في عضويتها )، تنفيذية لجنة  شكيلت  م30/12/2014جتماعه بتاريخ إقرر المجلس في 

من المهندس / محمود بن محمد الطوخي  في عضويتها كل ضمتستاذ/ فيصل بن صالح القريشي واألرأس اللجنة ت

 المهندس / طارق بن محمد الطحيني.و، ستاذ/ يوسف بن علي القريشي األو، والمهندس / طالل بن أحمد الزامل ،
 

لغاء إة عن المجلس للدورة الثالثة وقررعادة تشكيل اللجان المنبثقأصدر المجلس قراره بإم 15/9/2015وفي تاريخ 

 اللجنة التنفيذية.

 م 2015االجتماعات التي عقدتها خالل عام  الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد

 

 وصف مختصر ألبرز مهام اللجنة التنفيذية :
 

 ستراتيجية.اإل الشركة خطط متابعة 

 أقصى بحد المعتمدة  الرأسمالية الموازنه ويجوز للجنة أعتماد تجاوز  المعتمدة ماليةالرأس المصاريف مراجعة 

10% 

 خرىأ شركات على ستحواذإلوا وصناعية استثمارية مشاريع في بالدخول  اإلدارةلى مجلس إ التوصية . 

 نحرافاإل أسباب يلوتحل للشركة التقديرية الموازنة تنفيذ متابعة . 

 سنوية. والربع الشهرية المالية مناقشة القوائم 

 الحسابات. ومراقب الداخلي المدقق توصيات تنفيذ متابعة 

  دارة.اإل مجلس يوكلها اخرى مهام أي 

 

 اءات المفروضة على الشركة العقوبات والجزالثاث والثالثون 

عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرض عل الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو  لم تتعرض الشركة ألي

 م.2015تنظيمية أو قضائية  أخرى خالل عام 
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 الحضور الرابع الثالث الثاني االول أسم العضو 

 م14/5/2015 م8/4/2015 12/2/2015 18/1/2015

     4 ستاذ / فيصل بن صالح القريشياأل

     4 المهندس / محمود بن محمد الطوخي

    - 3 المهندس / طالل بن أحمد الزامل 

     4 ستاذ/ يوسف بن علي القريشي  األ

     4 المهندس / طارق بن محمد الطحيني 



 
 

 جراءات الرقابة الداخليةإ : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية والثالثون الرابع

شرافها على عمل إمن خالل  على أسس سليمةيعمل بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة  قامت لجنة المراجعة 

 . شرافها على تعيين المراجع الخارجيإارة المراجعة الداخلية بالشركة ودإ

كة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الراقبة الداخلية في حماية أصول الشر راجعةالمتنفذ 

ر اليها أي ضعف ولم تظهر عمليات المراجعة المشاوسالمة التقارير المالية ،  داءاأل وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة

عداد إفيما يتعلق بلهذا النظام  جع الحسابات الخارجي بعملية تقييمكما يقوم مرابالشركة . ةالداخلي جوهري في نظام الرقابة

ماع لجنة طالع على كافة محاضر اجتاأل ه منللشركة وتمكينضمن مهمة مراجعة البيانات المالية الختامية التقارير المالية 

 الداخلية.المراجعة وتقارير المراجعة 

 : حوكمة الشركات  والثالثون لخامسا

عقده بتاريخ لمنقرارها من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة اإتم وأعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها 

سترشادية الواردة في الئحة حوكمة األحكام األ زم الشركة بتطبيق جميعم وتلت15/4/2014هـ الموافق 15/6/1435

 فقرات من المواد التالية :الشركات  الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ماعدا 
 

 : د التي لم تطبق من الئحة الحوكمةالموا
 

 المبرر نص المادة  رقم المادة 

عتبارية اإلشخاص ذوي الصفة األيجب على المستثمرين من  /د6المادة 

غيرهم مثل ) صناديق االستثمار( الذين يتصرفون نيابة عن 

لي في فصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعاإل

فصاح عن كيفية التعامل مع أي اإلتقاريرهم السنوية وكذلك 

ساسية األتضارب جوهري للمصالح قد يؤثر عن ممارسة الحقوق 

 ستثماراتهمإخاصة بال

نصوص النظامية ما ال يوجد في ال

أو منع باالطالع يخول الشركة 

عتبارية شخاص ذوي الصفة األاأل

سهم المقيدة األمن حق التصويت عن 

 سمائهم.االسجالت بفي 

يحق لهم  نعتبارية الذياألشخاص ذوي الصفة األهل التزم جميع  /ط12المادة 

دارة اإلساسي للشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس األحسب النظام 

 .دارة اإلخرين في مجلس عضاء األاألختيار إعدم التصويت على 

ساسي للشركة األال يتضمن النظام 

 هذا البند.
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 السادس والثالثون : الموارد البشرية والتدريب
 

موظف في عام  1335موظفاً مقارنة  بـــ  1275  م2015بلغ عدد العاملين في الشركة وشركاتها التابعة خالل عام 

 م موزعين كما يلي : 2014

 2015 عدد العاملين 2014

 947 االيدي العاملة االجنبيه 1009

 328 السعوديهااليدي العامله  326

 1275 االجمالي 1335

 25.73 نسبة السعودة 24.42
           

 

ستغناء عن اإلمكانية إ تاح لهاأدارة مما إي والمهام  المناطة بكل تقوم الشركة  بشكل دوري بمراجعة  الهيكل التنظيم

دنى لاليدي العاملة وذلك األخرى تضمن تسيير العمل  بالحد أن يتبعها خطط أبعض الوظائف كما هو واضح أعاله على 

لى نسبة إ تصلدارة الشركة برفع نسبة السعودة لإرباح ، كما قامت األحرصا منها على خفض التكاليف ورفع نسبة 

اعدة من ستهدفت من خاللها مجموعة وأ %( من خالل  المشاركة في حمالت التوظيف داخل وخارج الشركة ،26)

م ضمن عدد من 2018%( في عام 40)  لى أكثر منإدارة الشركة لرفع نسبة السعودة إب السعودي ، وتسعى الشبا

الخطط لجذب وتاهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية وحاملي شهادة  الدبلوم والبكالوريوس بالتعاون مع صندوق 

 جنبية.األ يدي العاملة األحاللهم محل إلالموارد البشرية 

 يب والتطوير :التدر

من المنافسة في قامت الشركة بتدريب عدد من الموظفين داخل وخارج مقر الشركة لتأهيلهم بالشكل المناسب حتى تتمكن 

العاملة بالشركة  يدياألرفع كفاءة  إنستثمار، إساس لنجاح أي األالعنصر البشري هو أنمنها بيمانا إسوق العمل وكذلك 

 جدول  بعدد الموظفين الذين تم تدريبهم أدناه ستمرارية نمو ونجاح الشركة، موضحإولويات لضمان األتاتي ضمن أهم 

 

 2015 عدد العاملين 2014

 19 االيدي العاملة االجنبيه 29

 292 االيدي العامله السعوديه 151

 311 االجمالي 180

 
 :الدوليةالسادس والثالثون : خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة 

 

تماشيا مع تعليمات وتوجيهات الجهات المختصة لتطبيق معاير المحاسبة الدولية للقوائم المالية للشركات المساهمة ، فقد 

 قامت الشركة بما يلي :

م تم تشكيل لجنة من اإلدارة المالية ، وإدارة المراجعة الداخلية لتطوير خطة لتطبيق 2015خالل شهر ديسمبر  -

 المحاسبة الدولية .معايير 

م والتي ناقشت عملية التحول إلى المعايير 2015ديسمبر  7-6حضرت اللجنة المشكلة ورشة عمل في تاريخ  -

 الدولية والفروقات بين تلك المعايير ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين. 
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نتهاء منها في نهاية شهر اإلتوقع جاري العمل على إعداد قائمة مفصلة باإلختالفات وخطة التطبيق ، ومن الم -
 م.2016مارس 

الخطوة في نهاية شهر نتهاء من هذه اإلل مستشار خارجي ، ومن المتوقع سيتم مراجعة الخطة الموضوعة من قب -
 .م2016يونيو 

م ، سيتم التعاقد مع مستشار مالي أو مكتب مراجعة معتمد  لتحليل الفروقات للتقارير 2016خالل شهر مارس  -
دارة على دراية ومعرفة تامة اإلوفقا للمعاييرالدولية حتى تكون  م2016 -م 2015المالية المدققة لعامي 

 للفروقات قبل البدء الفعلي لتطبيق تلك المعايير.
م حسب معايير المحاسبة 2017على إصدار القوائم المالية لعام قادرة بمشيئة هللا ستكون  نتوقع بأن الشركة  -

 الدولية.
 

 دارة للجمعية العامة العاديةملخص توصيات مجلس اإل بع والثالثون :السا

 م 31/12/2015دارة للعام المالي المنتهي في اإلمجلس   على تقرير تصويتال -1

 وتقرير مراجعي الحسابات.م 31/12/2015في  الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهيةعلى   تصويتال -2

 م 31/12/2015عام المالي المنتهي في مجلس االدارة عن العضاء أبراء ذمة إالتصويت على  -3

الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة  اجعمر ختيارعلى إ تصويتال -4

 تعابه.وتحديد أوالبيانات المالية الربع سنوية  م م2016للعام المالي 

لاير  ( الف200لاير كمكافأة ألعضاء مجلس االدارة بواقع ) مليون (1.6) قدره  على صرف مبلعتصويت لا -5

 م .31/12/2015لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 

تفاء كاإلم ، وم 2015من عام اح عن الربع الرابع ــبعدم صرف أرب التصويت على توصية مجلس اإلدارة -6

بواقع لاير ( مليون لاير 45)  همبلغ وقدر  م2015من عام  ول والثاني والثالثبما تم توزيعه خالل الربع األ

 للسهم.

، شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية مع التي تمت  عمال والتعامالتجازة األإالتصويت على  -7

متلك حصة يمصلحة غير مباشرة حيث أنه  ناصر السويدان حمدأ /بق المهندسالسااإلدارة ولرئيس مجلس 

 .شركة الخليج  للكيماوياتمديرين  في مجلس ال عضوويشغل منصب 

شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات مع التي تمت عمال والتعامالت األجازة إالتصويت على  -8

ستاذ/ يوسف بن علي القريشي واألستاذ/ فيصل بن صالح القريشي األدارة اإلمجلس  ولعضوي ، الكهربائية 

شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية لديهم ملكية غير مباشرة في  مصلحة غير مباشرة حيث

 ، والترخيص بها لعام قادم.

ولعضو مجلس  ـركة مجموعة الطوخي التجارية ،ـشمع التي تمت  والتعامالت عمالاألجازة إالتصويت على  -9

ويشغل منصب رئيس  ةيمتلك حص أنهمد الطوخي مصلحة غير مباشرة حيث محمود بن مح/المهندس ةاإلدار

 ، والترخيص بها لعام قادم. مجلس المديرين لمجموعة الطوخي 

ستاذ/ يوسف بن علي األو ستاذ/ فيصل بن صالح القرشيألدارة امجلس اإلعلى مشاركة عضوي تصويت لا -10

لديهم ملكية غير  حيث، والترخيص بها لعام قادم نافسة ألعمال الشركة أو م في أعمال شبيهه  القريشي

التجارة في لوحات  التي تعمل في مجالوريشي وشركاه للخدمات الكهربائية شركة على زيد الق مباشرة في 

 والمحوالت. المفاتيح الكهربائية

 وهللا الموفق ،،،
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