
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 



 
 

 

 

 

 

 المحترمين      مساهمي شركة الصناعات الكهربائية  /السادة الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  ربائية أنهدارة شركة الصناعات الكإمجلس يسر 

الصادرتين عن هيئة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدارج  متطلبات الئحة حسبالمعد م ، 2016ديسمبر  31

 السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وخططها المستقبلية ، والجهود التي تبذلها لتعزيز األداء في تنمية 

 قتصاد الوطني.مساهمتها في تنمية  اإلوا ودعم صناعات المعدات الكهربائية ، حقوق مساهميه

( لاير مقارنة بـ 884.761.583) م2016ــالل عـــام ركة خـــــرادات التي حققتها الشــيجمالي اإلإ بلغ

بـ لاير مقارنة  (50.355.611) م2016رباح لعام األابق. فيما بلغت صافي ــلعام السعن ا ال ـــري( 829.237.674)

 السابق. عن العام  لاير (70.360.849)

 

 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

 المهندس/ محمود بن محمد الطوخي -2

 براهيم المحيسن إالمهندس/ عدنان بن  -3

 براهيم بن يوسف الحمودي إالدكتور/  -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

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

 .بمسؤولية الشركة االجتماعية مع اإللتزام

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

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

( 450ويبلغ رأس مالها ) ،السعودية م، وعنوانها الدمام، المدينة الصناعية األولى، المملكة العربية4/9/2007الموافق 

% 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 كتتاب العاملإلمليون سهم  45  البالغة

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

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

األخرى باإلضافة إلى تقديم والمعدات الكهربائية   الكابالت ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط

 الخدمات الفنية المتعلقة بهذه األنشطة. 

       

 : التشغيل واالنتاج  ثالثا
 

يختص حيث ، ولى والثانية بالدمام، األصناعية مصانع موزعة بين المدينة ال (9)تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خالل 

 لى أربعة عمليات تشغيلية رئيسية :إوتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية نوع معين من المنتجات. نتاج إكل مصنع ب

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  زيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض.التو

الشرق في المملكة العربية السعودية و الكهربائية عالشركة أكبر ُمصنِّع لمحوالت التوزيوبذلك تعد   ،سنويا

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

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

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

 سط ح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوشركة وسكوسا بتصنيع وتوريد مجموعة كبيرة من لوحات المفاتي

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

 .ماية وحوامل الكابالت والمسارات الناقلة للكابالت ولوحات الترحيل والح

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

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

صالح والفحص والتحديث خدمات الصيانة واإلى تقديم إلضافة ت الشركات التابعة بشكل عام، باإلالشركة ومنتجا

ختبار في الصلة.كما تقوم بتقديم خدمات اإل عمال ذاتألنظمة واتجات الكهربائية والميكانيكية واألودراسة المن

 المشاريع.والمواقع 

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

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

 والمحطات المتنقلة والفحص والتركيب والصيانة.
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 المبيعات والتسويق  :رابعا

التعاون الخليجي دول مجلس  لىإ تصدير منتجاتها، كما تقوم ب تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي

 م2016ركة خالل عام ــــجمالي مبيعات الشإد بلغت ــوق روعها ووكالئها.ــفمن خالل وسط ومنطقة الشرق األ

جمالي مبيعات إ% من  94( لاير أي 827.402.385)نشاط التصنيع وقد شكلت مبيعات ، لاير( 884.761.583)

 .جمالي المبيعات% من إ6(  لاير أي 57.359.000)الخدمات مبيعات نشاط الشركة ، بينما شكلت 
 

 المستقبلية والمخاطر : الخطط  خامسا

 الخطط المستقبلية: ( أ
 

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

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

 لتالية:م  قامت الشركة بإستكمال  تطوير وتأهيل المنتجات ا2016ام خالل ع

اإلنتهاء من  تموقد ، ( IEC)  حسب المواصفات العالمية  لوحات المفاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط  -

قطاع التوليد  –تم تأهيل هذه اللوحات لدى الشركة السعودية للكهرباء واإلختبارات المؤهلة في مختبرات عالمية 

على  ة للشركة السعودية للكهرباء. وجاري العمل، وجاري تنفيذ أول طلب شراء ألحد مشاريع التوليد التابع

 م.2017إستكمال تأهيل هذا المنتج لدى جهات أخرى ، ومن المتوقع اإلنتهاء من ذلك بنهاية عام 

حيث ، .(Switchcraft)  سوتش كرافت ركةــش مع فنيالدعم التفاقية إ بموجب( RMUوحدات الربط الحلقية ) -

حسب تم اإلنتهاء من تصنيع العينة األولى ، وجاري العمل على تصنيع عينة أخرى بعد إدراج بعض المالحظات 

وتم الحصول على أول أمر شراء لتوريد وحدات ربط حلقية، ومن المتوقع اإلنتهاء طلب أحد العمالء الرئيسيين .

 .م2017عاممن التوريد خالل 

 يلي: لى ماإ الشركة  المستقبلية تسعىوخالل المرحلة 

 .حالية النشطة في اال توسيع وتنويع قاعدة المنتجات -1

ستحواذ على شركات لها نشاطات مكملة أو مشابهه لنشاطات الشركة ذات الربحية العالية متى ما توفرت اإل -2

بلجيكا الشريك األجنبي في شركة  –إستكمال شراء حصة شركة سي جي باور سيستمز  ومنها الفرص المناسبة ،

 محوالت الطاقة السعودية لتصبح مملوكة بالكامل من قبل شركة الصناعات الكهربائية.

 الدخول في أسواق جديدة لزيادة قاعدة العمالء ، وفتح منافذ بيع جديدة. -3

 المخاطر : ( ب

  المنافسة : -1

حدة هذه المنافسة بعد  وقد زادت ،لمجالين المحلي والخارجيقطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في اتعمل الشركة في 

هذا التغيير في و.خالل الفترة الماضية دخول منافسين جددو خفاض الطلب على محوالت التوزيع والمحطاتإن

في نخفاض إلى سيؤدي إأو الدخول في أسواق جديدة ذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي إ   البيئة التنافسية

سواق األ قاعدة عمالئها فيولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على . وهامش الربح المبيعات

 مصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية وال ة الشركة الرامية لترشيد التكاليفستمرار في خطوالخارجية واأل الداخلية

 الرسوم:  -2

 نتاج وأسعار البيع والقدرة التنافسية.في حالة زيادة الرسوم أو فرض رسوم إضافية فإن ذلك سيؤثر على تكلفة اإل  
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 المواد الخام األولية: -3

تذبذبات الطر لمخاالشركة قد تتعرض تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي 

هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة وللحد من .الرئيسية  الخام دفي أسعار الموا تقلباتوال

 والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام في األسواق المحلية والعالمية.

 :العملةمخاطر -4

األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت  ر العملة هي مخاطر التغير في قيمةإن مخاط

اللاير السعودي دي والدوالر األمريكي ، وبما أن  السعوباللاير الرئيسية تتم  لمجموعةإن معامالت ااألجنبية . 

 غير جوهري. مخاطر العملةل تعرض المجموعة  اإلدارة أن األمريكي ، ترى الدوالرمربوط ب

 :والقيمة العادلة على التدفقات النقدية معدل الفائدةمخاطر  -5

تذبذب للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير  تعرضهي اللسعر الفائدة التدفقات النقدية القيمة العادلة وإن مخاطر 

ر سعر الفائدة للمجموعة مخاطتنشأ النقدية .  الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتهاالفائدة في السوق على  أسعار

خضع إلعادة تسعير وت عومةتحمل معدالت فوائد مُ قروض، التي جل وقصيرة األ مرابحةبشكل رئيسي من ودائع 

لسعر التدفقات النقدية القيمة العادلة ومخاطر  ، وتعتقد بأنالفائدة  اإلدارة التغيرات في أسعار ُتراقببشكل دوري. 

 جوهرية. الفائدة على األدوات المالية للمجموعة ليست

 السعر: مخاطر   -6

ات تلك التغير كانت سواء، ة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق هي مخاطر تعرض قيمة األدا

إن في السوق . المتداولة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات صدرها مُ ة أو ناتجة عن عوامل محددة لألدا

 للمجموعة غير معرضة لمخاطر السعر.مالية األدوات ال

 :االئتمان مخاطر

كبد الطرف األخر لخسارة مما يؤدي إلى ت ما على الوفاء بالتزماتهقدرة طرف مإن مخاطر االئتمان هي عدم 

بينما بلغت الذمم ، ( % 11) بلغت الذمم المدينة المستحقة من عميل واحد ،م 2016ديسمبر  31 كما في مالية . 

مخاطر االئتمان في تركيز ال . تعتقد اإلدارة أن هذا %(12)م 2015المدينة المستحقة من عميل واحد في عام 

ى بنوك ذات تصنيف لد المستلم  إيداع النقديتم . من التسديدات المنتظمةسجل  هذا العميل لهحيث أن ، ُمخفف

 الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.تظهر ائتماني مرتفع ، 

 مخاطر السيولة: -7
تأمين السيولة الالزمة لمقابلة اإللتزامات المتعلقة  صعوية في منشأة ما أن تواجه ولة هي مخاطر يإن مخاطر الس

المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب باألدوات 
التزامات وري من توفر سيولة كافية لمقابلة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دتتم إدارة قيمته العادلة . 

 المجموعة عند إستحقاقها .
 القيمة العادلة : -8

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في 

ماعدا  حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية س شروط التعامل مع أطراف مستقلة.ذلك وتتم بنف

على أساس التكلفة التاريخية ، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة  االستثمارات المتاحة للبيع 

ال تختلف بشكل جوهري عن  ومطلوبات المجموعة الماليةالعادلة . تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لموجودات 

 قيمتها الدفترية.
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 عمال : األصول والخصوم ونتائج األسادسا 
 

 )بآالف الرياالت( االخيرةوصافي حقوق مساهميها لألعوام الخمسة أصول وخصوم الشركة التغير في يوضح االجدول التالي 
 

صول والخصوم األ
 المساهيمن وحقوق

 م2012 م2013 م2014 م2015 م 2016

 جمالي الموجوداتإ
 المتداولة

861.453 762.563 807.797 895.409 988.819 

 231.184 304.472 310.315 304.660 304.160 ومعداتآالت ممتلكات و

 4.379 9.428 7.936 18.428 16.266 خرىآموجودات 

 1.224.382 1.209.309 1.126.048 1.085.651 1.181.879 جمالي الموجوداتإ

جمالي المطلوبات إ
 المتداولة

408.870 308.006 275.972 394.882 643.900 

 27.185 215.665 175.339 129.589 80.514 األجلقروض طويلة 

 48.114 54.713 55.003 55.931 59.656 مطلوبات أخرى

 719.200 665.260 506.313 493.525 549.040 جمالي المطلوباتإ

 505.182 544.049 619.734 592.126 632.840 جمالي حقوق المساهمينإ

جمالي المطلوبات إ
 وحقوق المساهمين

1.181.879 1.085.651 1.126.048 1.209.309 1.224.382 

 قائمة المركز المالي 

 الرياالت( )بآالف االخيرةلألعوام الخمسة يوضح الرسم البياني  التالي أصول وخصوم الشركة 
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2012 2013 2014 2015 2016

1,224,382 االصول   1,209,309 1,126,048 1,085,651 1,181,879

719,200 الخصوم  665,260 506,313 493,525 549,040
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 (الرياالت بآالف) االخيرة الخمسة ألعوامالبياني التالي حقوق المساهمين ليوضح الرسم 

 

 :األخيرةلألعوام الخمسة صافي الربح  ربحية السهم منيوضح الرسم البياني التالي 

 

 نتائج األعمال  

بـ ( لاير مقارنة 50.355.611) مبلغ وقدرهصافي أرباح بعد حسم الزكاة م 2016عام  الشركة خالل حققت

 ( 1.12العائد على السهم )فإن وبناءا على هذه النتائج  (.%28) نخفاضبة إبنسأي للعام الماضي  لاير ( 70.360.849)

 : إلى ما يلي صافي الربح وإجمالي الربح والربح التشغيلي اإلنخفاض في   ويرجع  . م2016خالل عام لاير 

المبيعات وزيادة ( مليون لاير بسبب زيادة 39.8( مليون لاير إلى )30.7يادة مصاريف البيع والتوزيع من )ز (1

 (مليون لاير خاصة بتطوير األعمال.2.8مليون لاير، ومبلغ )( 2.2مخصص المدينون بمبلغ )

 ( مليون لاير بسبب زيادة تكلفة اإلقتراض.10.4( مليون لاير إلى )9.1زيادة المصروفات المالية من ) (2

 ( مليون لاير3.5( مليون لاير إلى )14.9إنخفاض اإليرادات األخرى من ) (3

 ( مليون لاير.8.4لى )( مليون لاير إ6.5والت الطاقة من )زيادة حصة الشركة في خسائر مصنع شركة مح (4
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 من صافي الربح  ربحية السهم



 
 

 

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

 م2012 م2013 م2014 م2015 م 2016 قائمة الدخل

 1.062.700 1.285.258 1.046.855 829.238 884.762 المبيعات

 863.153 1.019.000 795.213 685.400 741.413 تكلفة المبيعات

 199.547 266.258 251.643 143.838 143.348 رباحجمالي  األإ

 41.071 38.583 35.900 30.778 39.790 المصاريف البيعية

دارية المصاريف اإل
 والعمومية

39.145 40.116 43.417 46.517 35.736 

 122.741 181.158 172.326 72.944 64.414 األرباح التشغيلية

 8.175 11.180 8.574 9.108 10.376 تكاليف تمويل

 1.548 4.379 15.722 14.891 3.548 إيرادات أخرى

خسائر من شركات 
 منتسبة

(1.437) (989) (1.060) (545) (966) 

 1.330 10.123 9.570 6.216 8.042 قليةاأل حقوق

 (8.329) (17.972) (16.129) (13.593) (13.836) الزكاة

 108.149 165.963 171.856 70.361 50.356 صافي الربح

 

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

 

 دات ايرلتوزيع الجغرافي لإلابعا:  اس        
 

 (الرياالت فآالب )م 2016دات خالل عام ايررافي لإلغالتوزيع الجيوضح التالي لجدول ا
 

 جمالي اإل جمالي ايرادات التصدير إ يرادات المحلية جمالي اإلإ البيان 

 884.762 50.411 834.351 االيرادات 

              
 الرياالت( آالف) ب ةي:  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيل ثامنا

 

 نسبة التغيير  (-التغيير + أو) م 2015 م 2016 البند 

 %7 55.524  829.238 884.762 المبيعات 

 %8 56.013 685.400 741.413 تكلفة المبيعات 

 (%12)  8.530 72.944 64.414 الربح التشغيلي 
 

إنخفض الربح التشغيلي في عام العام السابق. بينما % مقارنة ب7م بنسبة 2016مبيعات الشركة خالل عام  رتفعتإ

 بسبب ما يلي : لعام السابقبا% مقارنة 12م بنسبة 2016

التغير في مواصفات أحد العمالء ول أسعار المواد الخام عالمياً وإنخفاض أسعار البيع بسبب زيادة المنافسة ، و نز (1

 ا.يسية في صناعة المحوالت أقل سعرالرئيسيين بإستخدام مواد خام رئ

 يعات وزيادة مخصص المدينون.زيادة مصاريف البيع والتوزيع بسبب زيادة المب (2
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 القانونيين ي اختفاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبينأليضاح : اإلتاسعا 
 

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

       
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( دية لإلمدادات الكهربائية شركة واحة العربية السعو -2

سعودي  لاير (64.000.000من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي ) (مباشرةبطريقة مباشرة وغير بالكامل 
مدفوع بالكامل. تقوم شركة وسكوسا بتصنيع المحوالت والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات 

 وتقديم الصيانة والدعم الفني.وحوامل الكابالت الجهد المنخفض والمتوسط 

 هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقمو :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 
والت الطاقة وتقوم شركة محوالت الطاقة بتصنيع مح ،مدفوع بالكامللاير  (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
مختلطة م صادر من الدمام، وهي شركة 28/11/2010هـ الموافق 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 )

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

 م2016لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة  أدوات دين خالل عام  أدوات الدين ) سندات أو صكوك(

     

 رباحاأل : سياسة توزيع عشر الثاني

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

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 

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

%( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف 10يجنب عشرة بالمائة ) ●

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

عينة من األرباح الصافية لتكوين لعامة العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أن تجنب كل أو نسبة مللجمعية ا ●

 .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)  ما تقدم نسبةيخصص بعد  ●

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

 بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 م2016ن العام المالي توزيعات األرباح ع -

للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح على  م 2017 مارس 14أوصى مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ      
%( من رأس المال بمعدل تسعون هللة عن كل 9م بنسبة ) 2016( لاير عن عام 40.500.000المساهمين مقدارها )

سهم يمتلكه مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الذي سيتم تحديده ال حقا بعد أخذ موافقة الجهات 
 المختصة.
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أعضاء مجلس ادارة تعود ألشخاص ) عدا 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

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

 فئة االسهم ذات االحقية في التصويت.عن أي مصلحة في من المساهمين  لم تستلم الشركة أي بالغ   
 

 

 % 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 
 خفال 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
 

  وأقربائهم في أسهم الشركةأعضاء مجلس االدارة وصف لمصلحة  
 

 سـهمعدد األ المصلحةصاحب أسم 
 العام بداية في

 سهماألعدد  نسبة التملك
 في نهاية العام

التغيير خفال 
 السنة

 نسبة التغيير
 

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

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

 0.0 0.0 1000 0.0 1000 عدنان بن إبراهيم المحسين

 0.0 .0. 2000 0.0 2000 طفال بن أحمد الزامل 

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

 0.0 0.0 1000 0.0 1000 فهد بن سعد التويجري

 0.0 0.0 1000 0.0 1000 ابراهيم بن يوسف الحمودي

 0.0 0.0 1000 0.0 1000 بن  براهيم السويلمر بد

 
 

 في أسهم الشركةوأقربائهم التنفيذيين كبار  مصلحةوصف ل -
 

 نسبة التغيير ر خفال السنة  يالتغي م 2016نهاية م 2016بداية  العضوأسم   
 

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك طارق بن محمد الطحيني

 %100 550 1050 500 مدحت أدهم غالب

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

 ال ينطبق ال ينطبق ال يملك ال يملك محمد يوسف أبوسعده

 ال ينطبق 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

 الرياالتأالف بم 31/12/2016وضع القروض القائمة كما في  الجدول التالي يوضح
 
 السداد  الغرض  المدة  التاريخ قيمة القرض   جهة المانحة ال

 

الرصييييييييد فيييييييي  إضافات
 أخر السنة

 شركة المحوالت السعودية 

 21.875 - 28.125 تمويل سنوات 5 م2013 50.000 بنك الراجحي

 26.392 - - تمويل أشهر 6 م2016 26.392 البنك الفرنسي

 ) وسكوسا(شركة واحة العربية السعودية 

  15.625 -  34.375 تمويل  سنوات 5 م 2013  50.000 مجموعة سامبا 

  21.875 -  28.125 تمويل  سنوات 5 م 2013  50.000 بنك الراجحي

 18.786 - - تمويل أشهر 5 م2016 18.786 البنك الفرنسي

  10.000 - 0 تمويل  أشهر 6 م2016 10.000 خليج بنك ال

 37.500 0 0 تمويل أشهر 3 م ABC  37.500 2016بنك 

 شركة محوالت الطاقة السعودية

 27.250 - 19.935 تمويل سنوات 4 م2014 47.185 البنك الفرنسي

 13.500 6.000 16.500 تمويل سنة  4.5 م2014 24.000 بنك ساب 

صندوق التنمية 
 الصناعية 

 م2014 56.900

 

 - تمويل سنوات 10

تم إعادة 
 جدولة السداد

- 56.900 

 جمالياإل
 للمجموعة 

370.763 127.060 6.000 249.703 

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

 .حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خفال 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

 ا أو منحتها الشركة.حقوق مشابهه أصدرته

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 

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

 .شابهه أصدرتها أو منحتها الشركة حق اكتتاب ، أو حقوق م
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سترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي من أدوات دين قابله لفاسترداد وقيمة ي إعشر : وصف أل التاسع

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

 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 للشركة على أن يتولى إظام االساسي ( 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.

 رات الشركات االخرىادمجالس إتهم في عضويوالحالي المجلس تصنيف أعضاء يوضح  التالي جدولال

 

تصنيف  أسم العضو 
 العضوية  

 ات الشركاتارعضوية مجالس اد
 المساهمة المدرجة والمقفلة 

 شركة رويال أند سن اليانس الشرق االسط البحرين غير تنفيذي يوسف بن علي القريشي

 شركة أمانة للتأمين التعاوني غير تنفيذي محمود بن محمد الطوخي 
 

 ال يوجد مستقل عدنان بن ابراهيم المحيسن

 ال يوجد مستقل براهيم بن يوسف الحموديإ

 الشركة السعودية ألنابيب الصلب مستقل طفال بن أحمد الزامل 
 سواق المزرعةأ

 شركة توكيفات للتمويل غير تنفيذي صل بن صالح القريشيفي

 ال يوجد غير تنفيذي فهد بن سعد التويجري

 ال يوجد  مستقل براهيم السويلمبدر بن 
 

 

 وسجل الحضورالمجلس ماعات جتإ:العشرونالحادي و

 :على النحو التالي رل الحضوجوكان سم 2016( جلسات خالل عام 5) عقد المجلس 
 

 االجتماع االول 
23/2/2016 

 االجتماع الثاني
20/4/2016 

 االجتماع الثالث
23/6/2016 

 االجتماع الرابع
18/10/2016 

 االجتماع الخامس
27/12/2016 

  الحضور

        5 علي القريشي بن وسفي

       5 محمد الطوخي بن محمود 

       5 يسنابراهيم المح بن عدنان

      5  ابراهيم يوسف الحمودي

     - 5 أحمد الزامل بن طفال  

      - - 3 صالح القريشي  بن فيصل 

      4  - سعد التويجري بنفهد 

       5 براهيم السويلم   بن بدر
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 عفاقة رون : وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذيالثاني والعش

 .م2016عالقة خالل عام  طرف ذيتقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع 

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

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

عمال األوهذه م ، 2016اف ذات عالقة خالل عام أطر تعامالت مع  فإنه يوجد لها للشركةمستمرة الطار األعمال ي إف

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

 .  عامالتلتتلك اأو شروط خاصة ل ولم تكن هناك أي أفضلية
 

 المبلغ باللاير طبيعة التعامفات العضو صاحب المصلحة اسم الشركة

 على زيد القريشيشركة 
 للخدمات الكهربائيةوشركاه 

 علي القريشي يوسف
 فيصل صالح القريشي

 72.802 بيع منتجات كهربائية

 11.870.465 بيع منتجات كهربائية الطوخي دمحممحمود  الطوخي التجارية ةمجموع
  

فيصل األستاذ/ دارة ولعضوي مجلس اإل، لكهربائية شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات امع تجارية تعامالت  -1

 . وهذه التعامالت تتمثل في بيع منتجات الشركة ،فيها مصلحة  لقريشيستاذ/ يوسف بن علي ابن صالح القريشي واأل

 ( لاير. 72.802م مبلغ )2016خالل عام  تعامالت لغت القيمة االجمالية لهذه البو

 / محمود بن محمد الطوخي دارة المهندسولعضو مجلس اإل،مجموعة الطوخي التجارية شركة تجارية مع عامالت ت -2

خــالل عام لهذه التعامالت جمالية اإلبلغت القيمة . وهذه التعامالت تتمثل في بيع منتجات الشركة ، وفيها مصلحة 

 ( لاير.11.870.465م مبلغ )2016

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

 .التنفيذيين أو كبار اإلدارة مجلس 

 وتعويضات أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين آت: مكافوالعشرون  الرابع

، لاير  (2.111.151)مبلغ وقدره  م 2016التي 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( 5.780.918)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 

 3.920.145 - - الرواتب

 1.387.221 511.151 - البدالت والتعويضات

 473.552 1.600.000 - السنويةآت المكاف

 5.780.918 2.111.151 - 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
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 األرباح والعشرون : التنازل عنالسادس 

 رباح.عن حقوقه في األ الشركةال يوجد أي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي 
 

  : المدفوعات النظامية المستحقة والعشرون السابع
 

  ت النظامية المستحقة على الشركةالجدول التالي يوضح المدفوعا
 

 م2015 م 2016 البيان

 13.592.686 13.836.290 الزكاة والضريبة

 584.197 669.935 التأمينات االجتماعية

 14.176.883 14.506.225 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 

 تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة: الثفاثون

    للشركة.ة ت على القوائم الماليلم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظا
 

 نتهاء الفترة المعين من أجلهاإستبدال المحاسب القانوني قبل دارة بإاإلالثفاثون : توصية مجلس الحادي و

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

 اختصاصات اللجان وعددها ومهامها :  والثفاثون الثاني

  لجنة المراجعة 

ضمت و م ،10/9/2015مع بداية الدورة الثالثة للمجلس والتي بدأت في تاريخ تشكيل لجنة المراجعة المجلس أعاد  

من المهندس / عدنان هيم السويلم وعضوية كل ادر بن برستاذ/ باأل يرأس اللجنةحيث  ،( أعضاء3عضويتها )اللجنة في 

 .اذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل ستاألو، بن ابراهيم المحيسن 

 م2016تماعات التي عقدت خالل عام جاإل التالي يوضح أعضاء اللجنة وعددلجدول ا 
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االجتماع  االسم 
 االول

2/2/2016 

 االجتماع الثاني
18/4/2016 

 االجتماع الثالث
26/6/2016 

 االجتماع الرابع
3/10/2016 

 االجتماع الخامس
61/10/2016 

 

 الحضور

      5 براهيم السويلم  بن بدر 

      5 إبراهيم المحيسن بن عدنان

      5 عبد العزيز الزاملبن سطام  



 
 

 

 

 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.

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

  وتوصياتها في شأنهدراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 

 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 دراسة خطة المر 

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

 .دراسة السياسة المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 

  تالترشيحات والمكافآلجنة 
م 10/9/2015مع بــداية الدورة الثالثة للمجلس التي بدأت في تاريخ  آتوالمكاف يحاتالترشلجنة تشكيل  المجلس أعاد
ستاذ/ فيصل بن صالح القريشي وعضوية كل األ حاليا حيث يرأس اللجنةأعضاء (3في عضويتها )اللجنة ضمت ، و
 المهندس / طالل بن أحمد الزامل.و الطوخي  المهندس / محمود بن محمدمن 

 

 

 م2016اعات التي عقدتها خالل عام اللجنة وعدد االجتمالجدول التالي يوضح أعضاء 

 
 مهام لجنة الترشيحات والمكافآتوصف مختصر ألبرز 

 ح لعضوية مجلس اإلدارة .يالتوصية بالترش 

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

 للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

 يرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغ 

 .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.

 اءات المفروضة على الشركة العقوبات والجزث والثفاثون لالثا

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

  م.2016تنظيمية أو قضائية  أخرى خالل عام 
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 االولاإلجتماع  أسم العضو
191/2016 

 اإلجتماع الثاني
22/4/2016 

 اإلجتماع الثالث
22/6/2016 

 حضورال

    3 فيصل بن صالح القريشي  

    3 محمود بن محمد الطوخي 

    3 طالل بن أحمد الزامل 



 
 

 

   

 

 جراءات الرقابة الداخليةإ : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية والثفاثون 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 قق من فعالية نظام الراقبة الداخلية في حماية أصول الشرالداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتح راجعةتنفذ الم

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 والثفاثون 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

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

 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.افي السجالت ب

يحق لهم  نعتبارية الذياألشخاص ذوي الصفة األل التزم جميع ه /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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 : الموارد البشرية والتدريبالسادس والثفاثون 

موظف في عام  1275موظفاً مقارنة  بـــ  1210م  2016بلغ عدد العاملين في الشركة وشركاتها التابعة خالل عام 

 م موزعين كما يلي : 2015

 2016 عدد العاملين 2015

 903 االيدي العاملة االجنبيه 947

 307 السعوديه االيدي العامله 328

 1210 االجمالي 1275

 25.37 نسبة السعودة 25.73
           

وتقليل األعداد بشكل تدريجي بحيث ال دارة إي والمهام المناطة بكل تقوم الشركة  بشكل دوري بمراجعة الهيكل التنظيم

توطين السعودة من خالل رفع نسبة يؤدي هذا التغير إلحداث تاثير على سير العمل والجودة ، كما تقوم الشركة حاليا ب

خالل العامين القادمين .  %( 30حيث يتوقع ان يتم رفع نسب السعودة الى ما يعادل نسبته )،  الوظائف بشكل مستمر

  

 التدريب والتطوير :

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

العاملة بالشركة  يدياألستثمار، إن رفع كفاءة إساس لنجاح أي األالعنصر البشري هو أنمنها بانا يمإسوق العمل وكذلك 

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

 

 2016 عدد العاملين 2015

 30 االيدي العاملة االجنبيه 19

 75 السعوديه االيدي العامله 292

 105 االجمالي 311
 

 

    
 :لسادس والثفاثون : خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدوليةا

 

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

 قامت الشركة بما يلي :

 هاوس ( ي ) برايس وترمستشار خارجمع  ن خطة التحول بالتعاو إعدادتم  -
 تم تحديد الفجوات ومراجعة التعديالت الكمية  إلى قائمة المركز المالي من قبل برايس واتر هاوس -
 تم إعتماد السياسات المحاسبية من قبل مجلس إدارة الشركة . -
م 2016القوائم المالية للربع األول من عام ، وإعداد م 1/1/2016 تاريخ تم إعداد قوائم مالية إفتتاحية  كما في  -

 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
 م حسب معايير المحاسبة الدولية.2017 عامة للربع األول  من القوائم الماليسيتم إصدار  -
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 العاديةدارة للجمعية العامة ملخص توصيات مجلس اإل السابع والثفاثون :

 م 31/12/2016دارة للعام المالي المنتهي في اإلمجلس   على تقرير تصويتال -1

 وتقرير مراجعي الحسابات.م 31/12/2016في  الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهيةعلى   تصويتال -2

 م 31/12/2016عام المالي المنتهي في عضاء مجلس االدارة عن الأبراء 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 م2017للعام المالي 

( 40.500م مقدارها )2016عام  على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عنالتصويت  -5

 %( من رأس المال بمعدل تسعون هللة عن كل سهم.9مليون لاير بنسبة )

لاير  ( الف200لاير كمكافأة ألعضاء مجلس االدارة بواقع ) مليون (1.6) قدره  على صرف مبلعتصويت لا -6

 م .31/12/2016لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 

شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات مع التي تمت عمال والتعامالت األجازة إالتصويت على  -7

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

 وقد بلغ إجمالي لغرض بيع منتجات الشركة ،وهذه التعامالت  ، والترخيص بها لعام قادم.فيها مصلحة 

، ولم تكن هناك شروط خاصة أو أفضلية لهذه ( لاير72.802م مبلغ )2016خالل عام تعامالت ال

 التعامالت.

 ةاإلدارولعضو مجلس  ـركة مجموعة الطوخي التجارية ،ـشمع التي تمت  جازة التعامالتإالتصويت على  -8

وهذه التعامالت لغرض بيع  ، والترخيص بها لعام قادم.فيها مد الطوخي مصلحة محمود بن مح/المهندس

، ولم تكن ( لاير11.870.465م مبلغ )2016خــالل عام منتجات الشركة ، وقد بلغ إجمالي التعامالت 

 هناك شروط خاصة أو أفضلية لهذه التعامالت.

ستاذ/ يوسف بن علي األو ستاذ/ فيصل بن صالح القرشيألدارة امجلس اإلعلى مشاركة عضوي تصويت لا -9

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

للنهوض بكافة قطاعات األقتصاد حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل إلى دارة ببالغ الشكر اإليتقدم مجلس  وفي الختام 

وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية ) تداول( وكافة الجهات  األستثماركما يشكر المجلس وزارة التجارة و .الوطني

 ذات العالقة على تعاونهم لخدمة قطاع األعمال .

ين في الشركة ويدعوهم إلى مواصلة العطاء ، وكذلك يتوجه المجلس  بالشكر إلى كما يثمن المجلس جهود جميع العامل

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

 ،،،،وهللا الموفق  
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