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س مجلس اإلدارة   لمة رئ

ن حضرات م ،،،الكرام املسا

اته هللا ورحمة عليكم السالم ر ،،،و

ل  ي أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم  مس معية العمومية العاديةيطيب  بالنيابة عن إخوا ملناقشة  اجتماع ا

ية   ر السنوي لشركة الصناعات املتحدة عن السنة املالية املن سم  31التقر م اإلنجازات ال  واستعراض، 2018د أ

 إ بيان النتائج.
ً
ا الشركة خالل السنة املالية وصوال   حقق

ققة نائيةافة التحديات والظروف ة شركتكم ع مواج ةقدر ع  اكدت النتائج ا ا االست ، وذلك املنطقة ال تمر 

ا املتحفظة ال تحرص  املق ة وسياس ا النا اتيجي نبفضل اس م ز حقوق املسا عز وذلك عن  ،ام األول ع تنمية و

ق عة امل طر ثمارات الشركة أل املستمرة تا ن.دمة  ةاألساسيعمال واس م   صا املسا

ية  و  اح السنة املالية املن سم  31لغ صا أر ا  5.14مبلغ  2018د اح قدر و مقارنة بأر و  5.89دينار  دينار 

اقع و ، خالل العام املا اح نقدية بو ع أر عادل  باملئة 5أو مجلس اإلدارة بتوز من رأس مال الشركة املدفوع أي ما 

معية العمومية للشركة 5 تصة وا ات ا افقة ا ذه التوصية تخضع ملو  بأن 
ً
م، علما ل س  .فلس ل

سع إال التعب عن  اية ال  يو ال ي أعضاء مجلس اإلدارة امتنا ن ع تحقيق وجميع العامل وشكري العميق لزمال

ا أك قدر من علنةالنتائج امل م ال نول م وثق ميع مسا الشركة ع دعم ام، و كما نود أن نؤكد والتقدير،  االح

د من النتائج  دة لتحقيق املز عمل جا   ال نأمل أن تر إ طموحاتكم جميعا. ابية االيجلكم أن اإلدارة 

ودنا بالتوفيق والنجاح.  لل ج   خطواتنا املستقبلية وأن ي
ً
سأل املو عز وجّل أن يوفقنا جميعا  و

ابر الصباح  الشيخ خليفة العبدهللا ا

س مجلس     اإلدارةرئ



 
 

 

 
 

 

  

ر اإلدارة   تقر

ا العالم  معظم االقتصادية  والتحدياتالعقبات  ببعض املرور  2018عام  استمر السياسية ال واج

حية من  ات األداء والر افظة ورفع مستو ود االدارة  ا قطاعاته خالل السنوات املاضية، ولذلك تركزت ج

ك عخالل  اتنا الزميلة  ال ئة أداء معدالت تراجع استمرار من الرغم عشر شغيلية الب لية، العاملية ال  وا

اتيجية بفضل وذلك ة الشركة اس ا النا  حقوق  تنمية ع األول  املقام  تحرص ال املتحفظة وسياس

ن م   .املسا

رص  ا ، فقد بدأواملومن باب ذلك ا ود ك ع  العام خاللواصلت االدارة ج عةبال  أداء ومراقبة متا

ا ما شغيلية مسا طط النمو فرص تقييمو  ،االساسية ال ة وا ر شغيلية التطو ادة الالزمة وال  بما العوائد لز

ود ذه أثمرت وقد .املستقبلية الشركة خطط مع يتما  .للشركة جيدة مالية نتائج تحقيق  ا

 

 املا األداء

   ية اح السنة املالية املن سم  31بلغ صا أر و  5.14مبلغ  2018د ا باملدينار  اح قدر و  5.89قارنة بأر دينار 

  .خالل العام املا

  سبة ثمارات  256باملقارنة بالعام املا لتصل إ باملئة  4ارتفع اجما األصول ب ادة االس يجة لز و ن مليون دينار 

 عيدة املدى.

 سبة املتداولة واألصول  النقد مستوى  انخفض  مليون  2.3بــ  مقارنة و دينار مليون 1.9 ليصل باملئة 18 ب

 .املا العام خالل و دينار

 د ثمارات بند ش لة االس   األجل طو
ً
سبة ارتفاعا  مليون  243 بـ مقارنة و دينار مليون  256 ليصل باملئة 5 ب

ات الزميلة. و دينار اح من الشر يجة الرتفاع حصة األر   ن

  سبة القروض إجماارتفع  خالل و دينار مليون  107 بـ مقارنة و دينار مليون  114 إ ليصل ةباملئ 7 ب

 .املا العام

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 
 

 

  

ثمارات  األساسية الشركة اس

 ن شركة ات لصناعة القر ولية الكيماو  الب

ن شركة تأسست ات لصناعة القر ولية الكيماو رأس 2004 عام  QPIC- الب  دينار مليون  110 قدره مال و

و السوق   وادرجت و ن شركة عد .2007 عام  املالية لألوراق ال ثمري  أك من القر  القطاع مس

اص ن ا لي ات قطا  ا وكيماو ثمارات محفظة تضم .والصناعات الب ن شركة اس  شركة من ل القر

ت و ت) اي و ات (اي وكيماو ية الشركةو  ،للب و ية الشركةو  ،TKOC - لألوليفينات ال و ات ال  - للعطر

KARO  ات صناعة مجال ولية، الكيماو ة حصص تملك كما الب ر  الوطنية الشركة من  ل  جو

دمات ولية ل و( الب س دمات قطاع  )ناب  ،UOP - النفطية للمشروعات املتحدة والشركة النفطية، ا

و( واألغذية األلبان ملنتجات السعودية والشركة شاء ، الغذائية الصناعات قطاع  )سداف وشركة ا

ت  مدرجة شركة والقابضة،  و ت سوق ( سوق بورصة ال و )   املالية لألوراق ال
ً
 .2007  عام منذسابقا

 

 التكنولو التقدم شركة 

مة شركة ية مسا دمات تقديم غرض 1981 عام  تأسست عامة، و  افة لتغطية الطبية واملعدات ا

شفيات أطباء من واإلقلي ا الص القطاع احتياجات ات ومس اص القطاع  تخصصية ومخت  ا

ا،  رائدة شركة و .والعام   الص القطاع من باملئة 95 احتياجات الشركة حاليا تل حيث مجال

ت و ، دينار مليون  15مبلغ املدفوع الشركة مال رأس بلغ، و ال سوق بورصة   مدرجة شركة و و

ت و ت سوق ( ال و )  املالية لألوراق ال
ً
 .2007 عام منذسابقا

 

 مستقبلية نظرة

ع  يوسياسية االقتصادية التطورات الشركة إدارة تتا ا  وا د ش ارجية الداخلية الساحةال   حد ع وا

اجة، دعت لما األوضاع تقييم إعادة دف وذلك سواء ا من ال املالئمة اإلجراءات واتخاذ ا  خدمة شأ

ن صا م فاظ ع والعمل املسا ة ع ا ا الشركة مس نجازا   التحفظ مع السابقة السنوات  و

 الطموح من الكث الشركة إدارة لدى زال وما .األحداث مقتضيات وفق املتخذة والسياسات القرارات

نادا القادمة األعوام خالل األداء مستوى  ع للمحافظة  .الشركة  املتوفرة القدرات إ اس

  

ا اإلدارة تواصلكما وس ا مساع ود ثة وج ث لول  أفضل إ للوصول  ا ة لدفع املتاحة والبدائل ا  مس

ا ما شغيلية مسا ن ال ة إيجابية عوائد وتحقيق النتائج وتحس  تـواجـه التـي الـعـقبـات تـذليل إ ونتطلع .متم

ئة لق األعمال قـطـاع ع من العديد لتنفيذ مناسبة ب عظيم التنمية مشار  خالل من الرأسما اإلنفاق و

ر ن تطو عات القوان شر ز املـناسبة واإلجـراءات االقتصادية وال ة وجود ظل  املؤس العـمل لتـعز  ن

  .2019 عام خالل االقتصادي القطاع بتعا ومشرقة متفائلة

 





ة كة الصناعات المتحد ��

الب�انات المال�ة المجمعة
٣١ د�سم�� ٢٠١٨
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