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 خادم الحرمين الشريفين

 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 صاحب السمو الملكي

 األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع



 
 
 

 

 

3 

م 2021التقرير السنوي لعام   

 

 م2021تقرير مجلس اإلدارة لعام  (1

 

 

 المحترمين  السادة/ مساهمي شركة العبيكان للزجاج

 

 

  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

الشركة  وأداءعن أعمال  السنوي،م تقريره يسر مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج أن يقدم لك

مصحوبا بالقوائم المالية المدققة الموحدة  م،2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 ومتضمنا أنشطة الشركة وأدائها التشغيلي. بها،وااليضاحات المرفقة 

 

 

 للزجاج العبيكان شركة إدارة مجلس
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 اإلدارةكلمة رئيس مجلس  (2

 المحترمين   مساهمي شركة العبيكان للزجاجالسادة/ 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 31التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في  أقدمبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج 

 م. 2021ديسمبر 

 

بعد توفيق هللا سبحانه  والمالي،والتسويقي م حيث التميز في األداء التشغيلي 2021نحن فخورون بما حققنا عام 

  الشركة.وتعالى، حققت الشركة أرباحًا استثنائية هي األعلى في تاريخ 

 

م، بعد اإلغالق بسبب جائحة كورونا، أن يحدث ارتفاع في الطلب على الزجاج عالميًا، 2020كانت توقعاتنا في نهاية عام 

كة جاهزة ومستعدة على جميع األصعدة التشغيلية والتسويقية وهو ما تحقق بفضل هللا تعالى، وكانت الشر

 لالستفادة القصوى من ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي واألسواق الخارجية.

 

وخالل هذا العام االستثنائي، احتفلنا في شهر يوليو بإكمال الشركة لعشر سنوات من بداية التشغيل التجاري 

الحصول على موافقة هيئة سوق المال السعودي على إدراج أسهم الشركة في وكذلك احتفلنا في شهر ديسمبر ب

 السوق الموازي "نمو" والذي كان هدفًا استراتيجيًا وضعته الشركة في بداية العام وتم تحقيقه كما خطط له.

 

أهدافنا في الختام نحن على يقين وثقة في هللا عز وجل وفي قدراتنا بأننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق 

االستراتيجية في الحفاظ على المكتسبات وتنمية األصول لزيادة المداخيل واألرباح وتحقيق العوائد التي يطمح لها 

الشركة والعاملين  وإدارةمساهمو الشركة، وكل ذلك بتوفيق هللا سبحانه وتعالى وجهود أعضاء مجلس اإلدارة 

 فيها.

 

 وهللا الموفق،

 

 

 أخوكم،

 عبد الرحمن ثنيان العبيكانم. عبد هللا بن 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة الرئيس التنفيذي (3

 المحترمين  السادة/ مساهمي شركة العبيكان للزجاج

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

يطيب لي في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في لقاء جديد نستعرض فيه أبرز اإلنجازات التي حققتها شركة العبيكان 

 م.2021للزجاج خالل عام 

 

م استثنائيًا على جميع األصعدة وبفضل هللا سبحانه وتعالى حققت الشركة أرباحًا هي األعلى في 2021لقد كان عام 

 تاريخ الشركة وللعام الخامس على التوالي.

 

عنا بعد التعافي لقد كنا على الموعد لالستفادة القصوى من االرتفاع غير المسبوق في الطلب على الزجاج كما توق

م. وكما البداية، نحن في شركة العبيكان 2020من تبعات جائحة كورونا حيث بوادر االنتعاش لوحظت في نهاية عام 

ًدا أن الطريقة الوحيدة للمنافسة والنمو في صناعة صعبة تحكمها قوانين العرض والطلب  للزجاج قد فهمنا َجيِّ

 محاور: على عدة وضعناهاغير المتوازن يتطلب استراتيجية 

 

 مستوى.العمل دائمًا ومنذ اليوم األول لبدء التصنيع في الشركة على رفع كفاءة اإلنتاج ألعلى  •

 عدم توقف التشغيل، واألداء التشغيلي المتميز. •

 المحافظة على الجودة.  •

 اإلدارة الرشيدة للتكاليف واالعتماد على الكادر البشري المدرب لإلشراف. •

ث التقنيات في مراقبة التشغيل والمكائن حيث تم البدء قبل سنتين في رحلتنا نحو االعتماد على أحد •

 التحول الرقمي وأتمتة جميع أنظمة الشركة اإلدارية والمالية والتشغيلية.

 45بعدما أصبحنا نصدر منتجاتنا إلى أكثر من  واألسواق الخارجيةدعم جميع عمالئنا في السوق المحلي  •

 العالم )آسيا وأفريقيا واألميركتين وأستراليا وأوروبا(. دولة في مختلف قارات

 

مميزًا لنا كإدارة للشركة حققنا فيه نتائج مالية  م عاماً 2021نحن نسير في الطريق الصحيح بإذن هللا حيث كان عام 

السعودي في بداية العام وهو إدراج الشركة في سوق األسهم  استراتيجيًا رصدناهاستثنائية وكذلك حققنا هدفًا 

الموازي "نمو". وقد حصلت الشركة في شهر ديسمبر على موافقة هيئة سوق المال على إدراج الشركة ولله الحمد 

 م.2022فبراير  7بتاريخ تم إدراج أسهم الشركة في السوق 

 

ر لرئيس وفي الختام أشكر هللا سبحانه وتعالى على تكليل جهودنا بتحقيق اإلنجازات أعاله ونتقدم الشكر والتقدي

وأعضاء مجلس إدارة الشركة على دعمهم الكامل لنا وكذلك نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع العاملين في 

 الشركة لدورهم الفعال وتفانيهم وبذلهم أقصى الجهود لتحقيق هذه اإلنجازات التي هي مصدر فخر لنا جميعًا.

 

 وهللا الموفق، 

 أخوكم،

 م. فائز بن جميل عبد الرزاق

 رئيس التنفيذي للشركةال
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 الرؤية والمهمة (4

 

 
 
 

 رؤيتنا

 

 

 

أن تكون الشركة الرائدة عل مستوى المملكة ومنطقة الشرق األوسط 

 لصناعة المنتجات الزجاجية ذات الجودة العالية.

 

 مهمتنا

 

 

تلبية احتياجات العمالء والحفاظ على العالقة معهم، وتطوير واحترام 

في الشركة، وتحقيق أعلى مستويات النمو  الموارد البشرية العاملة

 واألرباح للمساهمين

   

  

 

 قيمنا

 

 

 

 

 

 االحترام

o  .نحن نحترم عمالئنا وموظفينا وشركائنا 

o نحترم البيئة، وواجبنا تجاه المجتمع والقانون. نحن 

 

 

 

 النزاهة

o نؤمن بالنزاهة في مجال األعمال التجارية 

o  سمات أخالقية نزيهة.والثقة في أن يكون لدي موظفينا 

 

 

 االنصاف 

o نعامل جميع موظفينا على قدم المساواة 

o ونطورهم ونعززهم بنزاهة 

  



 
 
 

 

 

7 

م 2021التقرير السنوي لعام   

 

 نبذة عن الشركة وأعمالها (5

 

 رأس مال الشركة (5-1

مليون  24، مقسم إلى سعودي مليون ريال 240الشركة رأس مال  ويبلغم 2006عام تأسست شركة العبيكان للزجاج 

 .وجميعها أسهم عادية رياالت لكل سهم 10قيمة اسمية ب ًا إسميًا متساوياً سهم

 

 أنشطة الشركة (5-2

طن يوميا  800تعتبر شركة العبيكان للزجاج من أكبر المنشآت في منطقة الشرق األوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 

زجاجية  مم وبمقاسات الواح 12مم إلى  3ألف طن بسماكات من  250من ألواح الزجاج وبمعدل إنتاج سنوي يصل إلى 

متر عرضا. المصنع صمم باستخدام أحدث التقنيات في صناعة الزجاج المسطح، ويقع  2.66ومتر طوال  6.50تصل الى 

 منتجات ومنألف متر مربع.    375المصنع في مدينة ينبع الصناعية )الهيئة الملكية للجبيل وينبع( على مساحة 

 :يلي ما المختلفة الشركة

 

ومواصفات مختلفة حسب االستخدام النهائي تصنع بتقنية  وسماكاتعن الواح من الزجاج بمقاسات  ةعبار الزجاج المسطح, 1

يستخدم الزجاج المسطح في قطاع البناء والسيارات وااللواح الشمسية وصناعة المفروشات  .التعويم

 .االخرىوغيرها من الصناعات 

 زجاج السالمة . 2

 

. تختلف سماكة الزجاج  بيوتلجاج باستخدام فلم من لدائن البولي فينيل عن دمج طبقتين او اكثر من الز عبارة

يستخدم  .النهائيالمستخدم وعدد الطبقات المستخدمة وسماكة فلم اللدائن حسب االداء المطلوب للمنتج 

 .المبانيهذا الزجاج لزيادة مستوى االمن والسالمة وعزل الضجيج في 

من دهان الحماية  أكثرجاج المسطح الذي يتم طالؤه بطبقة من الفضة وطبقة او عبارة عن الواح من الز المرايا. 3

 .المفروشاتوتستخدم المرايا بشكل رئيسي في قطار البناء وصناعة 

 

 

  

 زجاج السالمة الزجاج المسطح
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منذ التأسيس سعت الشركة إلى أن تكون من ضمن الرواد في صناعة الزجاج ليس على مستوى منطقة الشرق 

إلى مواصلة جهودها في التطور والحفاظ الشركة وتسعى  ،في العالم المنتجينى األوسط فقط ولكن على مستو

على جودة منتجاتها والعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل تكلفة االنتاج، وذلك حرصًا منها على 

 .يهاتلبية احتياجات عمالئها والحفاظ عليهم، وتحسين هوامش الربحية وتحقيق أعلى عوائد لمساهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركة خط إنتاج رئيسي لتصنيع الزجاج المسطح الشفاف الذي بدأ التشغيل التجاري له في منتصف  يوجد لدى

 . م2011عام 

 

لشركة العبيكان للزجاج. ويمثل المصنع الجديد  %100م تم افتتاح مصنع زجاج السالمة المملوك بنسبة 2020عام  وفي

ال منتجات ذات قيمة مضافة لتلبية المعايير الجديدة في مواصفات ومقاييس وأكواد إضافة مهمة للتوسع وإدخ

 .البيئيةالبناء في المملكة العربية السعودية ودول العالم، ولتتماشي مع أحدث التقنيات المتعلقة باالستدامة 

 

 

 

 

لجميع المواصفات جاتها ومطابقتها جودة منتتسعى الشركة بكل جهد لتطبيق أعلى المعايير في المحافظة على 

الشركة على العديد من شهادات الجودة مما يؤكد ذلك حصول و ،العالمية المتعارف عليها في صناعة الزجاج

ـ  9001:2015المطلوبة مثل شهادة الجودة "األيزو"  عبد على جائزة الملك  الشركة مؤخراً  وحصول CE Markingوشهادة ال

 .المملكةمن ضمن العديد من الشركات العاملة في  م2020للجودة لعام  زالعزي

م2011عام  بداية اإلنتاج  
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وخارجها مدعومة بتميز منتجاتها وخدمة  الشركة بقاعدة عمالء واسعة جدًا، داخل المملكة العربية السعودية تفتخر

إفريقيا  دولة حول العالم تشمل قارات آسيا، أوروبا، 45تقوم الشركة بالتصدير إلى أكثر من حيث  ،عمالء متميزة

 وأمريكا الشمالية والجنوبية.

 

 

 االستثمارات  (5-3

عن  عبارةم وهو 2016تم افتتاح مصنع الزجاج المطلي )العاكس( في عام 

شركة ) المجال هذا في المتخصصة العالميةإحدى شركات شراكة مع 

التابعة لمجموعة اساهي العالمية( وشركاء محليين  إي جي سي أوروبا

 .من رأس المال %19شركة العبيكان للزجاج ما نسبته تبلغ ملكية آخرين و

 متر مربع. ماليين 5تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

 

 ةكيميائي منتج زجاجي يتم رش مركبات وهوالزجاج المطلي ينتج المصنع 

نانو متر(. وبالتالي يتكون  1000نانومتر الى  100عليه على شكل طبقات رقيقة )

من الطالءات الفرعية من أنواع وسماكات  ةطبقات مختلفالطالء من 

 .مختلفة

 

من  العديدو البنفسجية،تقليل األشعة فوق  مزايا الزجاج المطليومن 

 ةتقلل الحرار -بما في ذلك: مستويات أعلى من الراحة  األخرى،المزايا 

اإلشعاعية. التوفير المحتمل في فواتير الطاقة وتقليل االعتماد على 

 التبريدأنظمة التدفئة و

 
 

   
 

 

 م2020لك عبد العزيز للجودة لعام جائزة الم
جائزة الملك عبد العزيز  حفل استالم

 م2020للجودة لعام 
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 العبيكان للزجاج نواحي القوة والميزات التنافسية لشركة (5-4

 من الشركات الرائدة في صناعة الزجاج في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط. •

 طن من الزجاج. 250،000تبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى السنوية لمصنع الشركة  •

 من أصحاب المؤهالت والكفاءة العالية.تتمتع إدارة الشركة بموظفين  •

 تمتلك الشركة قاعدة عمالء متنوعة داخل وخارج المملكة. •

سهولة استيراد المواد األولية لوجود مصنع الشركة قرب ميناء الملك فهد الصناعي المطل على البحر  •

 األحمر وكذلك ميناء ينبع التجاري.

لكة عن طريق ميناء جدة اإلسالمي بمدينة جدة وميناء قدرة الشركة على تصدير منتجاتها إلى خارج المم •

 االقتصادية. عبد هللافي مدينة الملك  عبد هللاالملك 

الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية إلنتاج الزجاج  9001:2015حصلت الشركة على شهادة الجودة "األيزو"  •

 المسطح الشفاف.

 م.2020للجودة لعام  زعبد العزيحصلت الشركة على جائزة الملك  •

 

 

 

 خطوات إنتاج الزجاج (5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يتم فحص المواد 

 وزنها، الخام،

 وخلطها

يتم صهر المواد 

الخام للزجاج في 

 الفرن

يطفو الزجاج 

 المنصهر على

القصدير المنصهر 

في حمام من 

وتبدأ  القصدير،

مرحلة التشكيل 

لتكون جاهزة 

 لدين. للت

يبدأ الشريط 

الزجاجي في التبريد 

ببطء داخل فرن 

التلدين للسيطرة 

على اإلجهاد الدائم 

 والمؤقت

يتم فحص الشريط 

الزجاجي تلقائيا 

 للكشف عن

 العيوب

يتم قطع الزجاج 

 تلقائيا  

 صوامع المواد الخام

 الصهر
 منطقة

 الطفو/ التشكيل 

التقطيع  الفحص التلدين

 والتخزين

مصنعال  
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الفروقات الجوهرية في النتائج المالية وأهم  م2021لعام النتائج المالية  (6

 مقارنة بالعام السابق

 

 التشغيلية اإليرادات (6-1

يون ريال مل261،33تشغيلية م مقابل إجمالي إيرادات 2021مليون ريال للعام  463،24بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 .%77،26 قدره بارتفاعم 2020للعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 م 2020

 (ريال مليون)

 م 2021

 )مليون ريال(
 التغير% التغير

 %77،26 201،91 463،24 261،33 اإليراداتالمبيعات/

 %223،70 173،77 251،45 77،68 لي الربح )الخسارة(اجما

 %584،99 158،65 185،77 27،12 الربح )الخسارة( التشغيلي

 صافي الربح )الخسارة(

 بعد الزكاة والضريبة 
17،3 173،68 156،38 903،93% 

 %1347،05 162،05 174،08 12،03 اجمالي الدخل الشامل

 إجمالي حقوق المساهمين

 د حقوق األقلية()بعد استبعا 
267،73 417،81 150،08 56،06% 

 %905،56 6،52 7،24 0،72 ربحية )خسارة( السهم

463

261 25٨

0

100

200

300

400

500

2021 2020 201٩

(مليون ريال)اإليرادات 
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 التوزيع الجغرافي لإليرادات 

 

من المنتجات لألسواق العالمية وكانت  %50تقوم الشركة ببيع منتجاتها داخل السوق المحلي وتصدير ما يزيد عن 

 م كما يلي:  2021تفاصيل المبيعات المحلية / الخارجية لعام 

 

 النسبة  )مليون ريال سعودي( المبيعات  إجمالي المنطقة

 %48،6 224،92 محلي

 %51،4 238،3 خارجي

 %100 463،24 االجمالي

 

 النتائج التشغيلية )المبيعات( للخمس سنوات األخيرة

 

 (مليون ريالالمبيعات ) تفاصيل

 م2021 م2020 م2019 م2018 م2017 
 نسبة التغير )%(

 م2020م مع عام 2021عام 

 %77 463 261 258 290 273 المبيعات

 %222 251 78 92 113 85 الربح  إجمالي

 %924 174 17 28 38 13 الربح صافي

 %477 %38 %7 %11 %13 %5 الربح هامش

 

 
 النتائج التشغيلية )المبيعات( للخمس سنوات األخيرة
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 المصاريف العمومية واإلدارية (6-2

مليون ريال  15،52مصاريف بلغت م مقابل 2021ريال للعام  مليون 18،97 المصاريف العمومية واإلدارية للشركة بلغت

 م.2020لعام 

 

 م2021 م2020 

 18،967،486   15،519،351 )ريال( المصاريف العمومية واإلدارية

 

 حقوق المساهمين (6-3

    مقابلمليون ريال  417،81مليون ريال، حيـث بلغت  150،08 بمبلغم 2021ارتفعت حقـوق المسـاهمين للعام المـالي 

 .النظامي حتياطياالو ةرتفاع األرباح المبقا% وذلك نظرًا ال56،06م أي بنسبة 2020لعام مليون ريال  267،73
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 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة (6-4

 :أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة التالي الجدول يوضح

 

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 

 611 558 631 600 731 إجمالي األصول

 435 430 453 451 431 األصول غير المتداولة

 176 128 178 149 300 األصول المتداولة

 470 371 375 332 313 إجمالي الخصوم

 256 185 202 205 155 الخصوم غير المتداولة

 214 186 172 127 158 الخصوم المتداولة

 273 290 258 261 463 اإليرادات

 188 177 166 184 212 تكاليف اإليرادات

 85 113 92 78 251 مجمل الربح

 13 38 28 17 174 صافي الربح /الخسارة

 

 
 أصول الشركة للسنوات المالية الخمس األخيرة

 
 خصوم الشركة للسنوات المالية الخمس األخيرة
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 الدائنة والمستحقات الذمم (6-5

 م:2021مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة المالية  حركة

 

 ريال سعوديمليون  

 1،6 رصيد أول السنة

 2،9 ةالمسدد خالل السن

 5،9 المكون خالل السنة

 4،6 خر السنةآالرصيد 

 

 لضريبة والمدفوعات النظامية ، االزكاة (6-6

 

 السبب البيان

 م 2021

 المسدد
المستحق حتى نهاية الفترة 

 الية السنوية ولم يسددالم

 6،142،189 18،381،763 متطلب حكومي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
 159،998 1،677،946 متطلب حكومي

 (سعودي يالالمجموع )ر

 
20,059,709 6,302,187  

 

 الجزاءات والعقوبات (٧-6

م من قبل أي وحدة إشرافية أو  2021ة جزاءات أو عقوبات خالل العام لم تتعرض شركة العبيكان للزجاج إلى أي

 تنظيمية أو قضائية.
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 تفاصيل القروض (٨-6
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 أ( القروض طويلة األجل

 %87،3 178،5 309،5 309،5 الصندوق الصناعي 

 ب( القروض والتسهيالت قصيرة األجل

المؤسسة االسالمية الدولية 

 لتمويل التجارة
25،9 25،9 25،9 12،7% 

 %100 204،4 335،4 335.4 إجمالي القروض )أ+ب(

 
 

 تواجه الشركة وسياسة إدارتها المخاطر التي (٩-6

 ومن تلك المخاطر: رقد تواجه الشركة عددًا من المخاط

 

 ينعكسو الشركةالطلب على منتجات  انخفاضالعالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى  االقتصادالتغير في  •

الخام  الموادار أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسع للشركة الرتباطعلى هوامش الربحية 

 األخرى. االقتصاديةاألساسية والشحن والعوامل 

 تغير أسعار المواد الخام ومدخالت الطاقة. •

 التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من األعباء المالية للقروض. •

اض الجهات المختصة ألغر  منفرض ت قدالتي و األوبئةوالتدابير الوقائية لمواجهة  االحترازيةاإلجراءات  •

 غير مباشر على سير أعمال  أوالسالمة العامة والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر 

 الشركة والشركات التابعة. 

 

مثيلها عدد كبير من الشركات في العالم  بإنتاجن منتجات الشركة الحالية منتجات قياسية أساسية يقوم إ

لتفادي  .منتجاتهاعلى التأثير في تذبذب الطلب على وتستخدم بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث ال تملك القدرة 

التأثير السلبي ألي تدهور في الطلب العالمي على منتجات الشركة فقد تبنت استراتيجية تسويقية قائمة على 

 :التاليةالمحاور الثالثة 

 

 مع اعتبار محدودية المنتجات التي يمكن تصنيعها فقد توجهت الشركة لتنويع :المنتجاتتنويع  (1

الزجاج العاكس عالي االداء بالشراكة مع شركة  إلنتاجخط الطالء  إطالقمن  ابتداءً استخدامات منتجها 

كما تقوم الشركة بشكل مستمر  م. 2021زجاج االمان مطلع سنة  إلنتاجخط  إطالقالى  م2016أي جي سي عام 

 الرئيسي.بتقييم جدوى مشاريع لمنتجات ذات قيمة مضافة مرتبطة بنشاطها 
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تقوم استراتيجية الشركة منذ نشأتها  السعودي،دون المساس بالتزاماتها في السوق  :االسواقتنويع  (2

من انتاجها الى خارج المملكة العربية السعودية الى أكبر عدد ممكن من االسواق  %40على تصدير ما يقارب 

مدى الطويل وبعضها بعض هذه االسواق استراتيجية على ال ربحية.مع اختيار تلك االسواق االفضل 

تطبيقا لهذه االستراتيجية فإن  الممكنة.يتغير حسب العرض والطلب والتنافسية ومستوى الربحية 

 سنوي.دولة كمعدل  45من  أكثرمنتجات الشركة تصل الى 

منذ نشأتها سعت الشركة الى بناء عالقات  :العمالءبناء عالقات وشراكات استراتيجية مع كبار  (3

لمستهلكين الرئيسيين لمنتجاتها وخاصة في االسواق األساسية تقوم بشكل رئيسي استراتيجية مع ا

والخدمات الممكنة بما يوافق احتياجاتهم وتطلعاتهم وبما يضمن والؤهم على تقديم أفضل المنتجات 

    الطويل.للشركة على المدى 

 

 التوقعات والخطط المستقبلية (6-10

للشركة مما جديدة مشاريع ، وقد تتمخض عن استثماريةفرص تسعى الشركة للتوسع والنمو في عدة 

تقليل الشركة لأصول وتنوع في وبالتالي زيادة قوة مركزها المالي ودعم أعمالها وزيادة إيراداتها يعزز 

 أنشطةسواًء من  مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية االستثماراتوتعزيز العائد على المخاطر 

مستهدفة تعظيم حقوق المالك وتقوية المركز المالي  المستقبلية ستثماراتاالالشركة الحالية أو 

 .للشركة

 

 الشركات حوكمةالئحــة   (٧

للزجاج ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط  العبيكانتحرص شركة 

وق المالية ووزارة وضوابط تعزز من عملية الشفافية واإلفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة الس

وغيرها من المعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافقها مع أحكام الئحة حوكمة  واالستثمارالتجارة 

تتفق مع  م 2019 عام الشركات. علماً بان الئحة حوكمة الشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة في 

ئة السوق المالية، وقد خولت هذه الالئحة مجلس جميع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هي

  بها الجهات ذات العالقة. ألزمتإدارة الشركة صالحية التطبيق االلزامي للمواد االسترشادية متى ما 

 

  :تطبيقهوفيما يلي مقارنة متطلبات الالئحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى اآلن وأسباب عدم  

 

 األسباب والتفاصيل طبقلم ي الفقرة/نص الفقرة رقم المادة

 التاسعة والثالثون:

 التدريب

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء برامج ( إعداد1

 وأنشطتها عمل الشركة بسير للتعريف حديثاً  المعينين

 
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

 مجلس أعضاء من كل لحصول الالزمة اآلليات ( وضع2

 تدريبية برامج ودورات على التنفيذية واإلدارة اإلدارة

 في ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض مستمر؛ بشكل

 .الشركة العالقة بأنشطة ذات المجاالت
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المادة الحادية 

 واألربعون: التقييم

 الترشيحات لجنة اقتراح على بناءً  – اإلدارة مجلس أ( يضع

 ولجان المجلس وأعضائه اءأد لتقييم الالزمة اآلليات –

 مؤشرات خالل من وذلك سنويًا؛ التنفيذية واإلدارة

 األهداف تحقيق ترتبط بمدى مناسبة أداء قياس

 وكفاية المخاطر إدارة وجودة للشركة االستراتيجية

د أن على وغيرها، الرقابة الداخلية أنظمة  القوة جوانب تحدَّ

حة مصل مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف

 .الشركة

 
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

 وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون أن ب( يجب

 واألشخاص مجلس اإلدارة ألعضاء عنها يفَصح وأن

 .بالتقييم المعنيين

 والخبرات المهارات على األداء تقييم يشتمل أن ج( يجب

 والقوة نقاط الضعف وتحديد لمجلس،ا يمتلكها التي

 بالطرق الضعف نقاط معالجة على العمل مع في،

 أداء تطوير تستطيع كفايات مهنية كترشيح الممكنة

 تقييم على األداء تقييم يشتمل أن أيضاً  ويجب المجلس،

 .عام بشكل المجلس العمل في آليات

 ىمد اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم في يراعى د(

 بأداء واجبات والتزام للعضو الفعالة المشاركة

 ولجان المجلس جلسات حضور ذلك في بما ومسؤوليات

 .لها الالزم الوقت وتخصيص

 على للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ ـ(ه

 .سنوات كل ثالث ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم

 تقييماً  يذيينالتنف غير اإلدارة مجلس أعضاء و( يجري

 األعضاء وجهات نظر أخذ بعد المجلس رئيس ألداء دورياً 

 النقاش المجلس رئيس يحضر أن دون من – التنفيذيين

 – الغرض لهذا المخصص

د أن على  معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما

المادة الثالثة 

 واألربعون: سياسة

 المصالح تعارض

 للتعامل وواضحة مكتوبة سياسة اإلدارة مجلس يضع

 وقوعها أو المحتمل الواقعة المصالح تعارض حاالت مع

 أو اإلدارة مجلس أعضاء أداء في تؤثر أن يمكن التي

 عند الشركة في العاملين غيرهم من أو التنفيذية اإلدارة

 اآلخرين المصالح أصحاب مع أو الشركة مع تعاملهم

 

بتطبيق سياسات تعارض تقوم الشركة 

المصالح دون وجود سياسة مكتوبة في 

جاري العمل على وضع الوقت الراهن، هذا و

  سياسة مكتوبة لتعارض المصالح

المادة الثامنة 

والخمسون: 

ترتيبات تقديم 

 الملحوظات

على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة 

تقارير المالية أو تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في ال

غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية 

بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز 

 .وتبني إجراءات متابعة مناسبة

 
جاري العمل على وضع آلية كما نصت عليه 

 الثامنة والخمسون.المادة 

 الثانية المادة

 سياسة: والستون

 المكافآت

 اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح تنظيم ( 9

 أسهماً  أم إصدارًا جديداً  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة

 .الشركة اشترتها

 

لعدم اشتمال النظام األساسي للشركة 

على آلية المكافآت على منح أسهم ألعضاء 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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المادة السبعون: 

 تشكيل لجنة إدارة

 المخاطر

  تشكيل لجنة إدارة المخاطر )استرشادي(
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

المادة الحادية 

والسبعون: 

لجنة  اختصاصات

 المخاطر

  لجنة المخاطر )استرشادي( اختصاصات
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

الثانية المادة 

والسبعون: 

اجتماعات لجنة 

 المخاطر

  اجتماعات لجنة المخاطر )استرشادي(
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

المادة الثالثة 

نظام والسبعون: 

 الرقابة الداخلية 

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية  

اإلجراءات المتعلقة بإدارة للشركة لتقييم السياسات و

المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة 

التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات 

الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة 

للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة 

تتم وفقاً لألحكام  وأن تعامالت األطراف ذات العالقة

 والضوابط الخاصة بها

 
إعداد نظام الرقابة جاري العمل على 

 الداخلية وفقاً لما نصت عليه المادة

المادة الخامسة 

مهام والسبعون: 

وحدة أو إدارة 

 المراجعة الداخلية 

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام 

يق، والتحقق من مدى الرقابة الداخلية واإلشراف على تطب

التزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات 

 .السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها

 
االلتزام بالمادة الخامسة  جاري العمل على

 والسبعون

المادة السادسة 

تكوين والسبعون: 

وحدة أو إدارة 

 المراجعة الداخلية

  )استرشادي(  يةتكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخل
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

المادة الثالثة 

والثمانون: تنظيم 

العالقة مع 

 المصالح أصحاب

  (ي)استرشاد المصالح تنظيم العالقة مع أصحاب
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

المادة السادسة 

ثمانون: سياسة وال

 السلوك المهني

 والقيم المهني للسلوك سياسة اإلدارة مجلس يضع

 الشركة في األخالقية
 

تم وضع سياسة للسلوك المهني وسيتم 

 اعتمادها من المجلس قريبا.

المادة السابعة 

والثمانون: 

المسؤولية 

 االجتماعية

  .)استرشادي( المسؤولية االجتماعية
دية وسوف يتم المادة مازالت استرشا

 االلتزام بها حال اعتمادها



 
 

 
 

 20 

  م2021التقرير السنوي لعام 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثامنة 

مبادرات والثمانون: 

 العمل االجتماعي

  )استرشادي(  مبادرات العمل االجتماعي
المادة مازالت استرشادية وسوف يتم 

 االلتزام بها حال اعتمادها

المادة التاسعة 

والثمانون: 

سياسات اإلفصاح 

 وإجراءاته

 وااللتزامات المالية األوراق طرح بقواعد إخالل دون

اإلدارة  مجلس يضع اإلدراج، وقواعد المستمرة

 وأنظمت وإجراءات لإلفصاح مكتوبة سياسات

 الواردة في اإلفصاح متطلبات مع يتفق بما اإلشرافية

 – األحوال بحسب – المالية السوق ونظام الشركات نظام

 التنفيذية ولوائحهما

 

فة وجاري العمل يتم تطبيق النقاط المختل

على إعداد سياسات مكتوبة لإلفصاح 

 واعتمادها من قبل المجلس 

المادة الرابعة 

تطبيق والتسعون: 

 الحوكمة الفعالة

 ال بالشركة خاصة حوكمة قواعد اإلدارة مجلس يضع

 وعلى هذه الالئحة، في اإللزامية األحكام مع تتعارض

 عند هاوتعديل فعاليتها، من والتحقق تطبيقها مراقبة

 الحاجة.

 
جاري العمل على وضع قواعد الحوكمة 

 حسب متطلبات المادة

المادة الخامسة 

والتسعون: 

تشكيل لجنة حوكة 

 الشركات

  )استرشادي( تشكيل لجنة حوكة الشركات
مازالت استرشادية وسوف يتم المادة 

 االلتزام بها حال اعتمادها
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 دارة ولجانه واإلدارة التنفيذيةمجلس اإل (٨

 مجلس اإلدارة (1-٨

  

 م. عبد هللا بن عبد الرحمن العبيكان

 رئيس مجلس االدارة

 أ. يزيد بن خالد الشثري

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

  

 عبد العزيز بن صالح الربدي

 عضو مجلس اإلدارة

 أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان

 عضو مجلس اإلدارة

  

 تركي بن محمد البيزأ. 

 عضو مجلس اإلدارة

 أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني

 عضو مجلس اإلدارة
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 مهام واختصاصات مجلس اإلدارة (2-٨

 تتمثل مهام واختصاصات مجلس اإلدارة فيما يلي:

 

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:  •

تيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وضع االسترا -

 وتوجيهها.

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. -

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -

 داف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.وضع أه -

 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: •

ن أعضاء وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل م -

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة 

 ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. -

أكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن الت -

 المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. -

 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة. -

 يتعارض مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.    ة خاص بالشركة، بما الوضع نظام حوكم •

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ  •

 بعد إقرار الجمعية العامة لها.

وحفظ حقوقهم ويجب وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم،  •

 أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي:

 آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. -

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. -

والموردين والمحافظة على سرية المعلومات آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء  -

 المتعلقة بهم.

قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية  -

واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع مجلس اإلدارة آليات 

 م بها.مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزا

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن  •

 .المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح لآلخرين
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته (3-٨

 

جلس اإلدارة من ستة أعضاء وهو ما يتوافق مع حسب المادة السابعة عشر من النظام األساسي يتشكل م

أبريل  1وقد انتخبت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  ( من الئحة حوكمة الشركات،17المادة )الفقرة )أ( من 

الحالية بناًء على قائمة المرشحين الواردة إليها، ومدتها ثالث سنوات تبدأ في  اإلدارة للدورةم أعضاء مجلس 2021

م وقد تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بنظام التصويت التراكمي. وكانت اجتماعاتهم خالل عام 2021أبريل  1تاريخ 

 م على النحو التالي:2021

 

 

 م.2021ل أبري 1في  مجلس إدارةاحمد الحقباني كأعضاء  واألستاذ.  عين كل من األستاذ يزيد الشثري 1
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  -     100% - م. عبد هللا بن عبد الرحمن العبيكان .1

أ. يزيد بن خالد الشثري .2
.1

 -  -  الينطبق    100% 

      100% - - أ. عبد العزيز بن صالح الربدي .3

  -     100% - بن عبد الرحمن العبيكان أ. عمران .4

 ٧5%    معتذر -  - أ. تركي بن محمد البيز .5

. احمد بن عبد العزيز الحقبانيأ .6
.1

 - -   الينطبق    100% 
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 يشغل الحالية والسابقة التي االعتباريةأسماء الشركات والهيئات والجهات  (4-٨

 العضو عضوية مجالس ادارتها أو من مديريها

 

 (رئيس مجلس اإلدارةعبد هللا بن عبد الرحمن ثنيان العبيكان ) .م (1

كهربائية من جامعة الملك سعود في على درجة البكالوريوس في الهندسة ال حاصل العبيكان عبد هللاالمهندس 

 م.1986المملكة العربية السعودية في عام 

 

 

 

 
 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً دسر -نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية لالستثمارات الصناعية 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً شركة العبيكان لالستثمار عضو مجلس االدارة في 

 داخل المملكة حالياً رئيس مجلس االدارة في شركة العبيكان اي جي سي للزجاج 
ذات مسؤولية 

 محدودة مختلطة

 مساهمة عامة داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة في شركة الدرع العربي للتامين

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً شركة المياه الوطنية عضو مجلس االدارة في

 مقفلة مساهمة داخل المملكة حالياً شركة اس أي جي كومبيبلوك في االدارةرئيس مجلس 

 منشأة حكومية داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة في بنك التنمية االجتماعي

 -اعية ومناطق التقنية عضو مجلس االدارة في الهيئة السعودية للمدن الصن

 مدن
 هيئة حكومية داخل المملكة حالياً

 هيئة حكومية داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة في المركز الوطني للتنمية الصناعية

 مساهمة عامة داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة في شركة اسمنت اليمامة

 مؤسسة خيرية داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة في مؤسسة سليمان الراجحي

 منشأة حكومية داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس االدارة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 هيئة حكومية داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس االدارة في الهيئة العامة للجمارك

 هة حكوميةج داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس االدارة في المجلس الصناعي
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 (نائب رئيس مجلس اإلدارةأ. يزيد بن خالد الشثري ) (2

األستاذ يزيد الشثري حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة دار العلوم في المملكة العربية 

 م.2018السعودية في عام 

 

 

 (عضو مجلس اإلدارةأ. عبد العزيز بن صالح الربدي ) (3

حصل األستاذ عبد العزيز الربدي على درجة البكالوريوس في العلوم الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول 

 م. 1985والمعادن بالمملكة العربية السعودية في عام 

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة عامة داخل المملكة حالياً مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورةرئيس 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة دويتشه الخليج للتمويل

 ةمساهمة عام داخل المملكة حالياً عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو اللجنة التنفيذية في شركة دويتشه الخليج للتمويل

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً في شركة دويتشه الخليج للتمويل والمخاطررئيس لجنة االئتمان 

 مساهمة عامة داخل المملكة حالياً عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
لكيان ا

 القانوني

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة حالياً رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً معلوماتشركة نسيج لالتصاالت وتقنية ال اإلدارة فيرئيس مجلس 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير

عضو لجنة االستثمار بالشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني 

 )سالك(.
 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً

 مؤسسة فردية داخل المملكة حالياً لمدير العام لمكتب عبد العزيز صالح الربدي لالستشارات الماليةا

 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً  عضو لجنة المراجعة شركة أسواق عبد هللا العثيم

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس إدارة في شركة أسواق عبد هللا العثيم

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  الحكير للسياحة والتنمية  نعبد المحسلجنة المراجعة شركة مجموعة  عضو
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 (عضو مجلس اإلدارةأ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان ) (4

تكنولوجيا التعبئة والتغليف من كلية روتشستر -على درجة الماجستير في العلوم حاصل األستاذ عمران العبيكان

حصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة  م. كما1996للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية عام 

 م.1992الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 

 

 

 

الحكير  نعبد المحسوالمكافآت شركة مجموعة  لجنة الترشيحاتعضو 

 للسياحة والتنمية 
 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً 

زراعي واإلنتاج الحيواني عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لالستثمار ال  

 )سالك(
 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً 

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس إدارة بشركة الحمادي للتنمية واالستثمار  

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس إدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات 

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة  سابقاً  لسعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(عضو مجلس إدارة بالشركة ا 

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  مدير عام لشركة الزوردي

 منشأة حكومية داخل المملكة سابقاً  ناعية السعوديرئيس وحدة االئتمان لصندوق التنمية الص

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو مجلس اإلدارة في شركة مجموعة العبيكان لالستثمار 

 داخل المملكة حالياً دارة في شركة العبيكان اي جي سي للزجاجاال مجلس عضو
ذات مسؤولية 

 محدودة مختلطة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو مجلس االدارة شركة العبيكان للطباعة والتغليف

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً نائب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة العبيكان لالستثمار

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقا عضو مجلس اإلدارة في شركة العبيكان إلو باك 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقا عضو مجلس اإلدارة في شركة العبيكان إس آي جي كومبيبلوك

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً  المدير العام في شركة العبيكان إلو باك 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً  ي شركة العبيكان للطباعة والتغليفنائب المدير العام ف 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً  مدير التسويق والمبيعات في شركة العبيكان للطباعة والتغليف 
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 (عضو مجلس اإلدارةأ. تركي بن محمد البيز ) (1

لمعلومات االدارية من جامعة الملك فيصل في المملكة على درجة البكالوريوس في نظم ا حاصلالبيز األستاذ تركي 

 م. 2001العربية السعودية في عام 

  

 

 

 (عضو مجلس اإلدارةأ. احمد بن عبد العزيز الحقباني ) (2

م. 2009لماجستير في إدارة األعمال من جامعة انسياد في فرنسا في عام على درجة احاصل األستاذ احمد الحقباني 

كما حصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في 

 م.2000عام 

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة داخل المملكة حالياً عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة  

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً فاديكو  واأللبانالمصانع العربية للمأكوالت عضو مجلس اإلدارة في  

اإلدارة في المصانع العربية للمأكوالت  مجلس فياإلدارة  مجلس رئيسنائب 

 فاديكو  واأللبان
 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً

 ساهمة مقفلةم داخل المملكة حالياً عضو مجلس اإلدارة في شركة أديم المالية 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً عضو مجلس اإلدارة في شركة ايجارة للتمويل 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً الرئيس التنفيذي في شركة إيجارة للتمويل 

رئيس مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لتسجيل عقود االيجار نائب  

 التمويلي 
 مساهمة مقفلة داخل المملكة حالياً

 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقا نائب رئيس إدارة المبيعات في بنك الرياض  

 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقا مساعد نائب رئيس إدارة المبيعات في بنك الرياض 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات 
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حاليا شركة أبتاون جدة رئيس مجلس اإلدارة في 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المؤسسة العامة 

 للخطوط الجوية العربية السعودية
 مؤسسة حكومية داخل المملكة حالياً

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حاليا رئيس مجلس اإلدارة في شركة وجبة أسرتي

 داخل المملكة حاليا س اإلدارة والمدير العام في شركة الحلول المبسطة الماليةرئيس مجل
شركة شخص 

 واحد
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 مساهمة عامة داخل المملكة حاليا مجلس اإلدارة في شركة أكواباور عضو

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حاليا نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة عزم السعودية لتقنية المعلومات

 مساهمة مقفلة داخل المملكة حاليا بواتك –في شركة بواء لتقنية المعلومات المالية  مستشار 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الغاز 

 والتصنيع األهلية 
 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقا

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة 

 فيذية في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميةالتن
 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الهيئة العامة 

 للموانئ
 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا

عضو مجلس المديرين وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طيران  

 اديل 
 داخل المملكة بقاسا

ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقا مجلس اإلدارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي 

وكيل الوزارة للتجارة الخارجية والمشرف العام عل المكاتب التجارية الخارجية 

 في وزارة الخارجية
 وزارة حكومية داخل المملكة سابقا

 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا لس اإلدارة في هيئة تنمية الصادرات األمين العام وعضو مج

المشرف العام على تقنية المعلومات ومدير عام مشروع تطوير استراتيجية 

 الوزارة في وزارة الخارجية
 وزارة حكومية داخل المملكة سابقا

 وزارة حكومية داخل المملكة سابقا لتعليم مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات في وزارة التربية وا

 مساهمة عامة داخل المملكة سابقا مدير تطوير األعمال لمشروع المدن االقتصادية في شركة سيسكو سيستمز 

 برنامج حكومي داخل المملكة سابقا يسر  –مدير مشاريع في برنامج التعامالت الحكومية 

 مساهمة عامة داخل المملكة سابقا يكروسوفتمدير دارة العالقات الفنية في شركة ما 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التخصيص ورئيس اللجنة الهندسية في 

 الهيئة العامة للجمارك
 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا

 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا محافظ الهيئة العامة للجمارك 

والمكافآت ورئيس اللجنة  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات 

 التنفيذية في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
 مؤسسة حكومية داخل المملكة سابقا

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لتبادل  

 تبادل –المعلومات الكترونيا 
 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقا

نة التنفيذية في الهيئة العامة للغذاء عضو مجلس اإلدارة وعضو اللج 

 والدواء 
 هيئة حكومية داخل المملكة سابقا
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 م 2021وأبرز اعمالها خالل عام  للجـان التابعة لمجلس اإلدارة ومهامهاااختصاصـات  (5-٨

معايير  تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني

متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين ويقوم مجلس إدارة شركة 

راتيجي للشركة ويوجد في الشركة العبيكان للزجاج باإلشراف على سياسات وأعمال الشركة وتحديد التوجه االست

 .لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت هما:لجنتان 

 

 اإلدارةلجان مجلس  (6-٨

 المراجعة  لجنة (1

 

تتولى لجنة المراجعة عدة مهام لضمان التقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في 

 ت واختصاصات اللجنة التالي:القوائم المالية للشركة وتشمل مسؤوليا

 

 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية  •

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في  •

 شأنها. 

 في الشركة. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر  •

 الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.  •

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد  •

جع التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. مراجعة خطة مرا

 حسابات الشركة وأعماله وإبداء مرئياتها حيال ذلك واإلجابة عن استفساراته.

ذ بشأنها.   •
ِ
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخ

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. •

 لتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من ا  •

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم   •

 .اإلدارةمرئياتها حيال ذلك إلى مجلس 

توصياتها  رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء •

 باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 

 م ما يلي:2021ومن أبرز أعمال اللجنة خالل عام 

 القوائم المالية

 دراسة القوائم المالية االولية والسنوية المعدة من قبل ادارة الشركة. •

 المراجعة الداخلية

اية الربع مناقشة الحاجة لتعيين مراجع داخلي للشركة والتوصية بالقيام بذلك قبل نه •

 .م2022األول من عام 

االشراف على نشاط المراجعة الداخلية للشركة واعتماد خطة المراجعة السنوية  •

 القائمة على اساس المخاطر. 
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 مراجع الحسابات

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة خطته  •

 واعماله. 

رجي وخطاب االدارة الذي يتضمن اية مالحظات حول دراسة تقرير مراجع الحسابات الخا •

 انظمة الرقابة الداخلية.

 االلتزام وإدارة المخاطر

 .متابعة الوضع الزكوي مع إدارة الشركة بشكل دوري •

مراجعة لوائح ومصفوفات الصالحيات الخاصة باللجان المختلفة ورفعها لمجلس  •

 .اإلدارة العتمادها

ها من قبل إدارة الشركة وتحسين األداء المالي اقتراح توصيات مختلفة لمتابعت •

 للشركة.

االطالع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمنا اهم المالحظات ومتابعة  •

االجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علما بان االدارة 

ونظام الرقابة الداخلية في الشركة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية 

 وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى 

 كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

ات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، باإلضافة إلى عدم وجود أي قصور في لم تظهر عملي 

ولتعزيز دور المراجعة الداخلية في الشركة  نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات واإلجراءات في الشركة مالئمة.

 كون مرجعه الرئيسي لجنة المراجعة. تعمل لجنة المراجعة مسؤول مختص في المراجعة الداخلية بالشركة وي

 

 :م 2021تشكيل لجنة المراجعة وأهم األعمال واألنشطة التي قامت بها خالل عام 

 

م لتنفيذ المهام الموكلة اليها حسب الالئحة 2021اجتماعات خالل عام  خمسعقدت لجنة المراجعة بالشركة 

 المعتمدة من الجمعية:

 

م.2021أبريل  1 فيالثنيان كأعضاء في لجنة المراجعة  نعبد الرحم واألستاذ المعيذر. عين كل من المهندس سعيد 1  

 االسم م
طبيعة 

 العضوية

 ( اجتماعاتخمسة) 5 :م 2021تماعات في عام عدد االج

االجتماع 

 األول

 م15-02-2021

االجتماع 

 الثاني

 م1-03-2021

االجتماع 

 الثالث

 م04-2021-2٨

االجتماع 

 الرابع

 م2021-0٨-1٩

االجتماع 

 الخامس

 م11-2021-0٨

نسبة 

 الحضور

      100% رئيس اللجنة أ. عبد العزيز بن صالح الربدي .1

2. 
سعيد بن عبد هللا المعيذر م. 

)عضو من خارج مجلس اإلدارة(
1.

 
    100% ال ينطبق ال ينطبق اللجنةعضو 

3. 
ناجي بن عمر محمد )عضو من أ. 

 1خارج مجلس اإلدارة(
      100% عضو اللجنة

4. 
عضو من ) الثنيانعبد الرحمن أ. 

خارج مجلس اإلدارة(
1.

 
    100% طبقال ين ال ينطبق عضو اللجنة
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 :ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم المراجعةأسماء أعضاء لجنة  

 

 لبقية األعضاء فبياناتهم كالتالي: بةوبالنس .4-8األستاذ عبد العزيز الربدي في البند  معلومات سبق عرض

 

 (عضو لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس االدارة) المعيذر هللا عبدسعيد  (1

 

على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة دلهاوسي في كندا عام  المهندس سعيد المعيذر حاصل

ائية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية م. كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيمي2009

 م.1999السعودية عام 

 

 

 (عضو لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس االدارةمحمد عمر ناجي ) (2

 

ية من جامعة نيو دلهي في جمهورية على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم اإلدار  حاصل عمر السيدحصل 

 م.1994الهند عام 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة داخل المملكة حالياً الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة  

 داخل المملكة سابقاً  ي سي للزجاج عضو مجلس المديرين في شركة العبيكان أي ج 
ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً   -سابك-مناصب متعددة في الشركة السعودية للصناعات األساسية 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت في شركة دويتشه الخليج للتمويل 
 مساهمة مقفلة المملكة داخل سابقاً 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت في شركة السالم لصناعة الطيران
 داخل المملكة سابقاً 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة العبيكان للزجاج 

الشركة  في األعمالإدارة االستثمار وتطوير  ومديرئب الرئيس التنفيذي نا

 السعودية للصناعات المتطورة
 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 داخل المملكة حالياً    عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة مجموعة العبيكان لالستثمار
شركة مساهمة   

 مقفلة 

 داخل المملكة سابقاً    العيسى اللطيف عبدمجموعة شركة  في الداخليةمدير إدارة المراجعة  
شركة مساهمة   

 مقفلة 
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 (عضو لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس االدارةثنيان الثنيان ) الرحمن عبد (3

 

حصل األستاذ عبد الرحمن الثنيان على درجة الماجستير في الجودة الشاملة وإدارة األداء من جامعة برادفورد في 

م.كما حصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة الملك سعود في المملكة 2005لكة المتحدة عام المم

 م.2002العربية السعودية عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مقفلة   داخل المملكة حالياً     مدير عام تجربة العمالء في شركة المياه الوطنية  

  مساهمة مدرجة   داخل المملكة سابقاً   مدير قسم تشغيل ودعم المناطق في شركة االتصاالت السعودية 

المدير التنفيذي إلدارة حسابات خدمات كبار العمالء في شركة اتحاد  

 االتصاالت
  مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  

ت الصغيرة والمتوسطة في شركة مدير مبيعات المنطقة الوسطى للشركا 

 اتحاد االتصاالت 
 مساهمة مدرجة  داخل المملكة سابقاً  

مدير حسابات كبار العمالء للقطاع التجاري في شركة االتصاالت المتنقلة 

 السعودية
 مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً  

  مساهمة مدرجة داخل المملكة سابقاً   أخصائي دعم خدمة العمالء في شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

 داخل المملكة سابقاً   أخصائي ضمان الجودة في شركة سي اس سي العربية المحدودة 
ذات مسؤولية 

 محدودة 

 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً   مشرف في شركة مكتبات العبيكان 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت (2

 

رشيحات والمكافآت بإعداد سياسات ومعايير للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن تعنى لجنة الت

بالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة  وتقوممجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ة التنفيذية. تقوم أيضاً بإعداد سياسة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ووظائف اإلدار

لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها، وإعداد 

كذلك تقوم اللجنة بمراجعة  التنفيذيين،اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 

ارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتحقق بشكل سنوي من استقالل هيكل مجلس اإلد

األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح. ومن ضمن اختصاصات اللجنة اإلشراف على تطوير 

وك المهني التي استراتيجية واضحة للحوكمة ومراجعة الوثائق المتعلقة بحوكمة الشركة، ومراجعة قواعد السل

 م ما يلي:2021ومن أبرز أعمال اللجنة خالل عام  ،تمثل قيم الشركة وتطويرها، وتقييم برامج الموارد البشرية

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 اعداد الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان. •

 

 حوكمة الشركة

 الية قياس االداء والمكافآت اعداد •

 

 واقتراحتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، أن تقوم سنويًا بلجنة الترشيحات والمكافآت من مهام 

طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة، كما يقوم المجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة من 

 .كل اجتماع مجلس في خالل تقارير المتابعة الدورية

 

 :م 2021تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأهم األعمال واألنشطة التي قامت بها خالل عام 

 م لتنفيذ المهام الموكلة اليها: 2021عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة اجتماعان خالل عام 

 

 

 :سماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهمأ

 4-8البند تم عرضها كاملة في 

 

 

 طبيعة العضوية االسم م

 اجتماعانم :  2021عدد االجتماعات في عام 

 االجتماع األول

 م2021-0٧-2٨بتاريخ  

 االجتماع الثاني

 م2021-10-12بتاريخ  
 نسبة الحضور

   100% رئيس اللجنة أ. احمد بن عبد العزيز الحقباني .1

 أ. تركي بن محمد البيز .2
نائب رئيس   

   100% اللجنة

3. 
بن عبد الرحمن  عمران. أ

 العبيكان
   100% عضو اللجنة
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 اإلدارة التنفيذية  (٧-٨

 

  

 م. فائز جميل صالح عبد الرزاق

 المدير التنفيذي

 

 م. نضال احمد عشقي

 المدير العام

 

  

 أ. أحمد محي الدين حشيمي

 التسويق والمبيعاتمدير إدارة 

 شعبان يعبد النبأ. محمد 

 المدير المالي
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 اإلدارة التنفيذية معلومات عن  (٨-٨

 (الرئيس التنفيذي. فائز بن جميل عبد الرزاق )م (1

على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول حاصل المهندس فائز عبد الرزاق 

 م. 1987ربية السعودية في عام والمعادن بالمملكة الع

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة  داخل المملكة  حالياً  الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان للزجاج

 داخل المملكة  حالياً عضو مجلس إدراة في شركة أي جي سي للزجاج
ذات مسؤولية  

 محدودة

 مساهمة عامة داخل المملكة  سابقاً  شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف" يل في ناظر تشغ

 

 . نضال بن احمد عشقي )المدير العام(م (2

على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة متروبوليتان بالواليات حاصل المهندس نضال عشقي 

 م.1986المتحدة االمريكية عام 

 

 

 أ. أحمد محي الدين حشيمي )مدير ادارة التسويق والمبيعات( (3

م. 1998اللبنانية االميركية بدولة لبنان عام  من الجامعةعلى ماجستير في ادارة االعمال حاصل  أحمد حشيمياألستاذ 

 م. 1992ا حصل على درجة البكالوريوس في ادارة االعمال من كلية بيروت الجامعية بدولة لبنان عام كم

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة داخل المملكة حالياً المدير العام لشركة العبيكان للزجاج

نائب مدير العمليات والصيانة في شركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية  

 "ناتبت"
 مساهمة مقفلة داخل المملكة سابقاً 

 داخل المملكة سابقاً  شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف" في ناظر تشغيل 
ذات مسؤولية 

 محدودة

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة   داخل المملكة  حالياً  مدير ادارة التسويق والمبيعات في شركة العبيكان للزجاج 

 –التسويق والمبيعات في الشركة المتحدة لالستثمارات الصناعية مدير إدارة 

 يونيفست 
 داخل المملكة  سابقاً 

ذات مسؤولية   

 محدودة

 مساهمة مقفلة   داخل المملكة  سابقاً  مدير التسويق ومدير عام التسويق والمبيعات في الوطنية للصناعات الورقية
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 ارة المالي(أ. محمد بن عبد النبي شعبان )مدير االد (4

 

 عضاء مجلس اإلدارةوالمدفوعات أل مكافآت وتعويضات (٩

تتماشى سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة مع 

لجمعية العامة العادية. وبالتوافق مع نظام النظام األساسي والئحة الترشيحات والمكافآت والتي تم اعتمادها في ا

 الشركات وقواعد وأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

 

وتوضح السياسة المعايير التي تبنى عليها مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية، ومنها  

الشركة وأهدافها. ويتم تقديم المكافآت لحث أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية ضرورة االنسجام مع استراتيجية 

على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل. ويتم تحديد المكافآت بناًء على المهام والمسؤوليات والمؤهالت 

 العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء. 

 

جلسات أو مبالغ مقطوعة، مع إمكانية الجمع بين هذه المزايا بالتوافق مع وتشمل المكافآت بدالت حضور ال

 متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

 

وتوضح الجداول أدناه المكافآت المصروفة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية 

 م: 2021للشركة خالل العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الفترة أسماء الشركات والهيئات والجهات
الكيان 

 القانوني

 مساهمة مدرجة   داخل المملكة  حالياً  مدير اإلدارة المالية في شركة العبيكان للزجاج

 مساهمة مدرجة   داخل المملكة  سابقاً  رئيس حسابات في شركة العبيكان للزجاج

 خارج المملكة سابقاً  نديلمحاسب اول في شركة صناعات ق
ذات مسؤولية   

 محدودة
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وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان )ريال سعودي(مكافآت   
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)ر
 عضوية مجلس اإلدارة عضوية اللجان 

 األعضاء
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 األعضاء غير التنفيذيين

0156،00  --- --- --- --- 156،000 6،000 150،000 
رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

 م, عبد هللا بن عبد الرحمن العبيكان

118،500 --- --- --- --- 
 

118،500 
6،000 112،500 

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

 أ.  يزيد بن خالد الشثري

160،000 41،500 4،000  37،500  
لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

 

118،500 
06،00  112،500 

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

 أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان

160،000 41،500 4،000  37،500  
لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

 

118،500 
6،000  112،500  

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

 أ.  تركي بن محمد البيز

 األعضاء المستقلون

199،500 81،000 6،000  75،000  
لجنة رئيس 

 المراجعة

 

118،500 
،0006  112،500 

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

 أ.  عبد العزيز بن صالح الربدي

178،750 60،250 4،000  56،250  
لجنة رئيس 

الترشيحات 

 والمكافآت

 

118،500 
6،000 112،500 

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

 أ.  احمد بن عبد العزيز الحقباني

 أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس

81،000 81،000 6،000 75،000 
لجنة 

 المراجعة
 المعيذر هللا عبدسعيد  م، --- --- --- ---

81،000 81،000 6،000 75،000 
لجنة 

 المراجعة
 أ.  ناجي عمر محمد --- --- --- ---

81،000 81،000 6،000 75،000 
لجنة 

 المراجعة
 بن ثنيان الثنيان الرحمن عبدأ.  --- --- --- ---

          

1،215،٧50  
)ريال سعودي(مالي اإلج          

 
  م 2021-ديسبمر-31 ولغاية 2021-أبريل-1 من للفترة أعاله الجدول في* المكافآت الواردة 
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 وتعويضات كبار التنفيذيين     مكافآت (10

 

 * التنفيذي والمدير المالي( الرئيس)تشمل  من كبار التنفيذيين 4 مكافآت

ة
بت

ثا
ال

ت 
فآ

كا
م

ال
 

 3،966،611 رواتب

 837،710 بدالت

 --- مزايا عينية

 4،804،321 المجموع

ة
ير

غ
مت

ال
ت 

فآ
كا

م
ال

 

 1،451،573 مكافآت دورية

 --- أرباح

 -- خطط تحفيزية قصيرة األجل

 --- خطط تحفيزية طويل األجل

 --- االسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمية(

 1،451،573 المجموع

 3،411،332 الخدمة نهاية مكافأة

 ٩،66٧،226 )ريال سعودي( الكلي وعالمجم

 

 من( 93) المادة من( 4) الفقرة من( ب) الفرعية الفقرة في الواردة النظامية للمتطلبات وفقاً  إجمالي بشكل التنفيذيين كبار مكافآت عن باإلفصاح الشركة التزمت* 

 المسميات حسب مفصل بشكل لإلفصاح نتيجة يترتب قد ضرر أي إلحاق يولتفاد ومنسوبيها ومساهميها الشركة مصالح لحماية ولكن ،الشركات حوكمة الئحة

 .الشركات حوكمة الئحة من التنفيذيين بكبار الخاص( 1) الملحق في الوارد النحو على التفاصيل عرض يتم لم للمنصب وفقا
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (11

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:األسهم المملوكة ألعضاء  -1
 

 م

م
س

ال
ا

ف 
ص

و
ال

 

م
عا

ال
ة 

اي
د

 ب
م

ه
س

أل
ا

م 
عا

ال
ة 

اي
ه

 ن
م

ه
س

ال
ا

 

ير
غ

لت
 ا

ي
ف

صا
 

  130،088  130،088 0 رئيس مجلس اإلدارة ثنيان العبيكان الرحمن عبد هللا عبد 1

 98،745 98،745 0 عضو مجلس اإلدارة ثنيان العبيكان الرحمن عبدعمران  2

 126،000 126،000 0 عضو مجلس اإلدارة الربدي هللا عبدلح صا العزيز عبد 3
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 وصف للمعامالت بين الشركة واألطراف ذات العالقة (12

تعالج سياسة شركة العبيكان للزجاج الخاصة بتعارض المصالح أية حاالت محتملة لتعارض المصالح لدى أعضاء 

تنفيذيين والمساهمين. ويتم إبالغ الجمعية العامة بأي تعارض محتمل في المصالح مجلس اإلدارة والمدراء ال

م، وفي إطار نشاطها المعتاد، قامت شركة العبيكان للزجاج بإجراء  2021بغرض الموافقة عليه وخالل العام 

ي القوائم المالية كم يوضحه الجدول التالي )وفقا لما تم إيضاحه ف التعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة

 :م وسوف يتم عرضها على أقرب جمعية عامة للموافقة عليها( 2021المدققة لعام 

 

 :في مجلس اإلدارة والعالقة المصالح أصحاب تفاصيل

 

والسيد / عمران العبيكان  اإلدارة لشركة العبيكان للزجاج العبيكان بصفته رئيس مجلس عبد هللاالمهندس /  (1

هم ملكية مباشرة / غير مباشرة في الشركات يحيث لدفي شركة العبيكان للزجاج ة بصفته عضو مجلس إدار

 التالية:

 

 شركة العبيكان لالستثمار -

 شركة العبيكان للحلول الرقمية -

 شركة العبيكان للتعليم -

 شركة العبيكان أي جي سي للزجاج  -

 

العبيكان أي جي سي للزجاج لشركة منصب رئيس مجلس اإلدارة  العبيكان عبد هللا /المهندس كما يشغل 

 وهما العبيكان أي جي سي للزجاجفي شركة عضو مجلس إدارة منصب السيد / عمران العبيكان يشغل و

 في شركة العبيكان أي جي سي. %18.6ما نسبته  تملك التي لالستثمار العبيكان لشركة ممثلين

 

 البيز بصفتهتركي  / السيدو يكان للزجاجاإلدارة لشركة العب رئيس مجلسنائب بصفته يزيد الشثري  /السيد  (2

 تملك المتطورة التي السعودية للصناعات شركةال يممثلوهما  اإلدارة لشركة العبيكان للزجاج مجلسعضو 

 .للزجاج في شركة العبيكان أي جي سي %12.4ما نسبته 
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 :م 2021 العام نهاية في كما ةالعالق ذات األطرافمن /إلى المستحقة المبالغ أدناه الجدول ويوضح

 

 *جميع األعمال الواردة في الجدول أعاله هي من ضمن سياق األعمال االعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية ألية جهة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *المعامالتتفاصيل  الطرف ذو العالقة
 القيمة

 )ريال سعودي( 

 إجمالي قيمة المعامالت

 مع الطرف ذو العالفة 

 )بالريال السعودي( 

 مستحقة الى طرف ذو عالقة

 شركة العبيكان لالستثمار

 219،158 خدمات برنامج رواتب الموظفين

1،625،523 
ص جمركي واستشارات خدمات تخلي

 وخدمات البرنامج المحاسبي
871،423 

 534،942 استشارات برنامج التميز الصناعي

 164،409 164،409 خدمات واستشارات برنامج الرقمنة شركة العبيكان للحلول الرقمية

 151،369 151،369 خدمات واستشارات برنامج الروبوت شركة العبيكان للتعليم

 249،780 249،780 مشتريات مواد تغليف للطباعة والتغليفشركة العبيكان 

 2،977،457 2،977،457 مصاريف دعم شركة العبيكان أي جي سي للزجاج

 171،990 171،990 مصاريف أخرى محملة على الشركة شركة العبيكان أي جي سي للزجاج

 مستحقة من طرف ذو عالقة

 شركة العبيكان أي جي سي للزجاج

 

 49،217،772 جمبيعات زجا

55،603،238 
خدمات مشاركة )ايجار األرض 

والمخازن والشحن والخدمات 

 األخرى(

6،385،466 
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 سياسة توزيع األرباح (13

 

( من الئحة حوكمة الشركات والفقرات التابعة لها حددت المادة السابعة واألربعون ٩ناداً إلى المادة )است

 ( من النظام األساسي للشركة، توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه اآلتي:4٧)

 

مة من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العا (%10)يجنب  -

 ( من رأس المال المدفوع.%30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة متساوية من صافي األرباح  -

 لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية.

ر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو للجمعية العامة العادية أن تقر  -

يكفل توزيع أرباح للشركة ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع 

من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من 

 هذا المؤسسات.

 من رأس مال الشركة المدفوع. (%5)ع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل يوز  -

 

م( على تفويض مجلس اإلدارة 01/04/2021هـ )الموافق  19/08/1442وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

ك في حال حققت الشركة نتائج م وذل2021بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

م( قرر مجلس 26/09/2021هـ )الموافق 19/02/1443مرضية وكانت متوافقة مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية. وبتاريخ 

م على المساهمين بواقع ريال واحد 2021توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية ب بناء على تفويض الجمعية اإلدارة

 م. 2021وتم توزيع األرباح خالل الربع الرابع لعام ( ريال سعودي 24،000،000للسهم وإجمالي مبلغ )
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 الجمعيات العمومية  (14

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 الحاضرين لهذه الجمعيات:

 

 االسم م

 (1) االجتماعاتعدد 

 العامة الجمعيةاجتماع 

  العادية والغير عادية 

 م01/04/2021

  عبد هللا بن عبد الرحمن العبيكان. م.  .1

 ينطبق ال* أ.  يزيد بن خالد الشثري  .2

  أ.  عبد العزيز بن صالح الربدي  .3

 ينطبق ال* أ. عمران بن عبد الرحمن العبيكان  .4

 ينطبق ال* أ.  تركي بن محمد البيز  .5

 ينطبق ال* العزيز الحقباني أ.  احمد بن عبد  .6

 م2021-4-1 يوم التعيين تاريخ*

  

 

 برامج المسؤولية االجتماعية (15

حرص الشركة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، انضمت الشركة الى عضوية   لجنة ينبع التطوعية من  انطالقا

وجاري العمل  ل في مدينة ينبعللطوارئ "ياما" والتي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية وشركات صناعية تعم

 .تندرج تحت المسؤولية االجتماعية على برامج أخرى

 

   على الشركة عملتفقد  المجتمع، في فاعل دور ممارسةوانطالقا من حرص شركة العبيكان للزجاج على  وكذلك

ة ءفاكلرفع يهدف والذي  يدراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خاللها والتي من أبرزها برامج التدريب التعاون

من اإلدارات العامة والمالية وتطوير األعمال واالستثمار والهندسة حيث الكوادر الوطنية في قطاع األعمال في كل 

 م.  2021تم تدريب عدد مم طالب الجامعات والمعاهد خالل العام 
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الشركة بما ورد في النموذج االسترشادي في إعداد تقرير مجلس  التزام (16

 إلدارة الصادر عن هيئة السوق الماليةا

مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة  احتياطيأو قيد  احترازيأي عقوبة أو جزاء أو تدبير  .أ

 أو قضائية:  تنظيميةإشرافية أو 

 أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة. يوجد ال

 

مجلس اإلدارة أو التي رفض المجلس  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات .ب

األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع 

 الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:

ي توصية من ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة، ولم يتم رفض أ

 قبل المجلس.

 

 عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: اختالفإيضاح ألي  .ت

 .اختالفال يوجد أي 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة  .ث

ة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين الشركة وكبار التنفيذين وأقربائهم( أبلغوا الشرك

 :من قواعد التسجيل واالدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

 ال يوجــد أي مصلحة.

 

تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  اكتتابوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق  .ج

م أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في التنفيذين وأقربائهم( في أسه

 تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

 ال يوجــد أي مصلحة. 

 

أو  اكتتابوصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  .ح

 لسنة المالية: حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل ا

 ال يوجد.

 

بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو  اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو  .خ

 ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:اكتتابمذكرات حق 

 ال يوجد.

 

، وقيمة دلالسترداأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  استردادوصف ألي  .د

 اشترتهاالشركة، وتلك التي  اشترتهااألوراق المالية المتبقية، مع التمييز بي األوراق المدرجة التي 

 التابعة:

 ال يوجد.
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تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن  اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  .ذ

 أي مكافآت:

 ال يوجــد.

 

 تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح: اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  .ر

 ال يوجــد.

 

 أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: احتياطاتأو  استثماراتبيان بقيمة أي  .ز

 ال يوجــد.

 

ر إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقري .س

 مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

 ال توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

 

الفترة المعين من أجلها، يجب  انتهاءفي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل  .ش

 أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

 توجد توصية بذلك. ال

 

هذه  استخداماتاإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن  .ص

 األسهم:

 ال توجد.

 

نحراف جوهري اتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبان أي  .ض

 عن هذه السياسة:

 مكافآت الممنوحة والمعمول بها.نحراف جوهري في سياسة الاال يوجد أي 

 

تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية  .ط

المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية 

 :استشاريةأو 

أي  يوجد ال ألعضاء مجلس اإلدارة، و استشاريةنية أو إدارية أو ال يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو ف

 سياسات متعلقة بذلك.

 

علماً بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذيين  -مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه اتخذهااإلجراءات التي  .ظ

 المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

م، وما يرد من مالحظات أو مقترحات خالل 2021ل لم يرد أي مقترحات أو مالحظات من المساهمين خال

الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ويطلع عليه أصحاب العالقة. وفي حال وجود 

بها أثناء اجتماعه ويوثق ذلك في محضر  اإلدارةمالحظات خارج الجمعية العامة يتم إشعار مجلس 

 االجتماع.
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 إقرارات مجلس اإلدارة (1٧

 م، ويقّر بما يلي: 2021 العام لخالص مجلس اإلدارة على ضمان األداء المهني للشركة حر

 

 .ال توجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة •

 م.  2021جوهري في المصالح خالل العام ال يوجد أي تضارب  •

ة العامة أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة الجمعي %5لم نتلّق طلًبا من المساهمين المالكين لنسبة  •

 .2021لالنعقاد خالل العام 

 .م 2021لم نتلّق طلًبا من مراجعي الحسابات الخارجيين لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل العام  •

 لم نتلّق أية مقترحات أو مالحظات من المساهمين حول الشركة وأداؤها.  •

 ال توجد أية إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت. •

م تقتضي  2021ال توجد أية أحداث جوهرية تؤثر على سالمة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية  •

 اإلفصاح عنها، وذلك بخالف المعلومات المتاحة والمعلنة بالفعل 

 لم تقدم الشركة قروًضا أو تسهيالت ائتمانية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. •

 ية وتحديثها بالشكل الصحيح.تم إعداد السجالت المحاسب •

 على أسس سليمة. بناءً الرقابة الداخلية  تم إعداد نظام •

 ال توجد أية شكوك تذكر حول قدرة شركة العبيكان للزجاج على مواصلة نشاطها. •

 

 

 التوصيات للجمعية العامة (1٨

لقوائم المالية الموحدة مع يسرنا أن نرفق ا م، 2021بعد استعراض أهم األنشطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 

توافق الجمعية  بأن الكرام المساهمين السادة على اإلدارة مجلس ويقترحتقرير مراجعي الحسابات )ملحق أ(، 

العامة على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات. وسيتم اإلعالن عن مكان 

 بنود أخرى مدرجة في جدول األعمال في موعد الحق. وموعد انعقاد الجمعية العامة وأي
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الخاتمة (1٩

ان يشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر للزجاج يسر مجلس إدارة شركة العبيكان  ،وفي ختام تقريرنا

 كما نتقدم بجزيل الشكر الى إدارة الشركة والعاملين بها على جهودهم المثمرة. للشركة.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،و

مجلـــس اإلدارة 

أبريل 2022م 
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 م 2021ملحق أ( القوائم المالية  (20
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