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 المحترمين             (هالسادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدني 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،     

 

تقريره السنوي عن أعمال وآداء الشركة للسنة املالية املنتهية  هيسر مجلس اإلدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدني     

 به القوائم املالية املدققة واإليضاحات املرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة املالية املنتهية  م31/12/2015في 
ً
مرفقا

ملخص ألنشطة الشركة والخطط املستقبلية، و  م2015في ذلك التاريخ، ويعكس التقرير والقوائم املالية آداء الشركة خالل عام 

 -:وفيما يلي تفاصيل التقرير

 : نشـاط الشركة : أولا 

هـ 1411ربيع األول  13( بتاريخ 253( بمــوجب القرار الوزاري رقم )هتأسست الشـركة الوطـنية لتصنيع وســبك املـعادن )مـعدني     

جماد  16( تاريخ 2055002251سعودية بموجب السـجل التـجاري رقم )م(، وسجلت كـشركة مساهمة 1990اكتوبر  2املوافق )

 م( الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.1990ديسمبر  3هـ ) 1411األول 

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق األسالك املجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسالك النوابض، أسالك التسليح      

مة لحمل املوصالت الكهربائية، أسالك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه للكابالت، أسالك تقوية مبرو

 ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خالل مصنع سحب األسالك ومنتجاتها )اسالك( بمدينة الجبيل الصناعية.

األول متخصص في إنتاج وتسويق محاور  املصنع –كما تمتلك الشركة مصنعين باملنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام      

 وقطع غياراملقطورات والشاحنات )التريالت(، واملصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع املسبوكات  املعدنية.

 -والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة واملبيعات :

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                 

 النسبة قيمة املبيعات النشـــــــاط م

 %75 305.896 األسالك املسحوبة ومنتجاتها 1

 %18 73.832 املحاور وقطع الغيار 2

 %7 27.595 املسبوكات املعدنية 3

 %100 407.323 املجمــــــــــوع
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 -: الخطط المستقبلية والمخاطر : انياا ث

  -أ( الخطط  واإلنجازات:

م حيـــن مـــن املتوقـــع تشـــ يل خطـــط 2015م مقارنـــة بالنتـــائق املحققـــة خـــالل عـــام 2016تتوقـــع الشـــركة نمـــو نتائجهـــا خـــالل عـــام  -1

 ومنتجاتهــا فــي مدينـــة الجبيــل الصــناعية، وخـــطاألســـالك املجدولــة ســابقة الشـــد بمصــنع ســحب األســـالك ملنــتق  التوســعةانتــاج 

 مصنع املسابك في املدينة الصناعية الثانية بالدمام.بنتاج صهر الحديد إل  التوسعة

وذلك لتحويـل مصـنع املحـاور العربيـة  بالشركة الشركة على تصميم محور هوائي للمقطورات خاص تم درج2015خالل عام  -2

 .2016ف يتم اإلنتاج خالل عام و وسع إلى مالك منتق بتقنية خاصة صن  من م  

ـــــام  -3 ـــالل عـ ــــي وافــــــق مجلــــــس اإلدارة علــــــى ا ــــــافة خــــــط خــــــامس إلنتــــــاج األســــــالك املجدولــــــة م2015خـــ ــــك فــ ـــن ذلــ ــ ـــالن عـ ــ ـــم اإلعـ ــ ، وتـ

 .م30/4/2015

ستعمل الشركة على تكثيف متابعة ومراقبة الت يرات واملستجدات اإلقتصادية العاملية املـثثرة علـى نشـاط الشـركة، وسـتطبق  -4

 الخطط املناسبة للحد من تأثيراتها.

ترشــيد اســتهالك الطاقــة والكهربــاء للحــد مــن األثــر املــالي املترتــب علــى زيــادة أســعار الطاقــة وتعرفــة إســتهالك  الشــركة علــىتعمــل  -5

 الكهرباء.

 البيع.ستواصل الشركة رفع حصتها السوقية في املنتجات الرئيسية واملحافظة على الجودة وتعزيز خدمات مابعد  -6

 ستواصل الشركة خططها للبحن عن فرص إستثمارية صناعية مجدية ودراسة التوسع في الطاقة اإلنتاجية لبعض منتجاتنا -7

النظـام  فإن تش يل ، وحسب الخطة املختلفة أنشطة الشركة الحاسب اآللي لربطنظام  تطوير م تم إعتماد 2015خالل عام  -8

 م.2016خالل الربع الثالن من عام سوف يكون 

 ، وتوفير بيئة العمل املناسبة لذلك.تعمل الشركة على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامق السعودة -9
 

 -: المخاطرب( 

 -:املواد األولية -1

تمثل املواد األولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة ملنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة ملخاطر التذبذبات والتقلبات      

في أسعار املواد األولية الرئيسية، وللحد من هذه املخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها باملراقبة واملتابعة الدقيقة 

 د في األسواق املحلية والعاملية.لتقلبات أسعار الحدي

 -الرسوم: -2

 في حال زيادة الرسوم أو تطبيق رسوم إ افية فإن ذلك سيثثر على تكلفة األنتاج.    
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 -:التسويق -3

 لألو اع اإلقتصادية العاملية وتدني الطلب في أسواق      
ً
ق الشركة منتجاتها في السوق املحلي واألسواق املجاورة ونظرا تسو 

وتعمل الشركة للحد من  ،بعض الدول الكبرى فمن املتوقع أن تشهد األسواق املستهدفة منافسة حادة من منتجيين عامليين

  على اآلتي: آثارها

 بجودة املنتق.اإلهتمام  -أ

 تقديم خدمات ما بعد البيع. -ب

 املحافظة على العمالء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة. -ج

 

 -مخاطر اإلئتمان: -4

لخسارة مالية. تتكون موجودات  الطرف األخر  دهي مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يثدي إلى تكب     

الشركة املالية والتي تخضع ملخاطر اإلئتمان من أرصدة بنكية وذمم مدينة. تم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف 

 إئتماني مرتفع مما يثدي إلى تخفيض مخاطر اإلئتمان.

 

 -مخاطر العملة: -5

الت يرات في اسعار صرف العمالت األجنبية . تقوم ادارة الشركة بمراقبة  هي مخاطر الت يير في قيمة األدوات املالية بسبب     

دقيقة لتقلبات العمالت األجنبية وتعتقد أن مخاطر العملة غير جوهرية . أن معامالت الشركة األساسية هي بالريال السعودي 

 واليورو والدوالر األمريكي.

 

 -مخاطر اسعار العموالت: -6

في قيمة األدوات املالية بسبب الت يرات في أسعار العموالت في السوق. ليس لدى الشركة موجودات هي مخاطر الت ير      

 م.2015ديسمبر  31ومطلوبات تخضع لعموالت ، باستثناء القروض والتسهيالت البنكية والتي تخضع لعموالت كما في 

 

 -مخاطر السيولة: -7

دوات املالية . قد تنتق مخاطر الالزمة ملقابلة اإللتزامات املتعلقة باأل هي خطورة أن تواجه الشركة صعوبة في تأمين السيولة 

ولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار السيولة عن طريق التأكد يسال

 حال حدوثها.بشكل دوري من توفر  سيولة كافية ملقابلة أية إلتزامات حالة أو مستقبلية في 
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 -القيمة العادلة: -8

ي القيمة التي يتم فيها تبادل اصل او تسوية إلتزام بين اطراف مدركة وراغبة في ذلك وتتم بنفس شروظ التعامل مع ه     

ة األطراف األخرى . بما أنه يتم اعداد ادوات الشركة املالية على اساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد تنتق فروقات بين القيم

الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ملوجودات الشركة املالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل 

 جوهري عن قيمتها الدفترية.

 

 : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة ثالثاا 

 األصول والخصوم وحقوق المساهمين  ( أ)

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                                         

 2011 2012 2013 2014 2015 بيـــــــان

 267.393 261.146 245.010 304.966 288.580 موجودات متداولة

 128.497 108.293 84.424 125.965 86.152 مطلوبات متداولة

 138.896 125.853 160.586 179.001 202.428 رأس املال العامل

 63.875 61.921 62.967 55.306 45.523 األصول األخرى طويلة األجل

 194.035 184.005 177.414 208.396 209.547 األصول الثابتة

 525.303 507.072 485.391 568.668 543.650 إجمالي املوجودات

 128.497 108.293 84.424 125.965 86.152 املطلوبات املتداولة

 30.511 24.493 14.400 34.800 32.638 قروض طويلة األجل

 14.595 16.707 18.288 18.873 21.149 املطلوبات األخرى 

 173.603 149.493 117.112 179.638 139.939 إجمالي املطلوبات

 255.564 281.121 281.121 281.121 281.121 رأس املال املدفوع

 96.136 76.458 87.158 107.909 122.590 اإلحتياطات واألرباح املدورة

 351.700 357.579 368.279 389.030 403.711 حقوق املساهمين

 525.303 507.072 485.391 568.668 543.650 إجمالي الخصوم وحقوق املساهمين
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)ب( بنود قائمة الدخل   

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                            

 2011 2012 2013 2014 2015 بيـــــــان

 361.465 400.671 381.095 413.161 407.323 املبيعات

 327.348 365.263 337.209 349.494 329.105 تكلفة املبيعات

 34.117 35.408 43.886 63.667 78.218 مجمل الربح 

 25.669     24.882 27.282 31.462 32.986 التسويقيةدارية و اإل صاريف امل

 (975) (       793) (892) (407) (774) صافي –األخرى  )املصاريف( اإليرادات

 ---- ---- ---- 7.400 9.521 إنخفاض في قيمة الشهرة

 4.286 3.855 5.012 3.647 5.600 الـزكـــاة

 3.187 5.878 10.700 20.751 29.337 صافي الربح

 

 -: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة : رابعاا 

تحقق الشركة إراداتها من خالل تسويق منتجاتها في السوق املحلي والتصدير، والجدول التالي يوضـح نسـب التوزيـع الج رافـي      

 :م2014مقارنة بمبيعات عام  م2015ملبيعات الشركة لعام 

 املنطقة  

 السنة

اململكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون 

الشرق 

 األوسط
 املجموع أخرى 

2015 51% 47% 1% 1% 100% 

2014 52% 45% 1% 2% 100% 

 -: : النتائج التشغيلية خامساا 

( عن املبيعات املحققة خالل %1حوالي ) بإنخفاض مليون ريال( 407) مبيعات بمبلغ م2015حققت الشركة خالل عام      

ة في حجم بأن الزياد كما ننوهم مقارنة بالعام السابق، 2015بعض املنتجات خالل عام بيع إلنخفاض اسعار العام السابق وذلك 
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مقارنة  م2015، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائق عام %15الرئيسية حوالي للمنتجات املبيعات 

  -:م2014ائق عام تنب

 )القيمة باأللف لاير(                                                                           

 بيـــــــان
 عام

2015 

 عام

2014 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغيير

( / +-) 

 %1- 5.838 - 413.161 407.323 املبيعـــات

 %6- 20.389- 349.494 329.105 تكلفة املبيعات

 %23 14.551 63.667 78.218 إجمالي الربح 

 %5 1.524 31.462 32.986 مصروفات األعمال الرئيسية

 %40 13.027 32.205 45.232 الربح من العمليات 

 %23- 527- 2.313 1.786 آخرى  )مصاريف( إيرادات

 %29 2.121 7.400 9.521 خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

 %6- 160- 2.720 2.560 مصاريف مالية

 %54 1.953 3.647 5.600 الزكاة

 %41 8.586 20.751 29.337 صافي الربح 

 : أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات- 
 -املبيعات: خفاضنا -

 انخفاض اسعار بيع بعض املنتجات. -

 -تكلفة املبيعات : انخفاض -

 انخفاض تكلفة املواد األولية

 -ارتفاع مصروفات األعمال الرئيسية : -

 املبيعات.حجم التوزيع نتيجة لزيادة صاريف مزيادة 

 -ايرادات آخرى: انخفاض -

 انخفاض فروق اسعار العمالت األجنبية وشطب قيمة اصول ثابته.

 -:زيادة خسائر انخفاض في قيمة الشهرة -

 .خسائر انخفاض في قيمة الشهرة املدفوعة لإلستحواذ على مصنع محاور ومسابك قيد

 -في الزكاة: ارتفاع مخصص -

 زيادة الوعاء الزكوي.الزكاة املحملة على السنة نتيجة ل زيادة
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  -ارتفاع صافي الربح : -

 ات وانخفاض تكلفة مدخالت اإلنتاج وانخفاض املصاريف املالية.املبيعحجم نمو  -

 -: المعايير المحاسبية : سادساا 

 للمعــايير املحاســبية الصــادرة عــن      
ً
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين واملالئمــة لظــروف تعــد الشــركة قوائمهــا املاليــة وفقــا

 الشركة واملتفقة مع نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة.

 واملبنـيم 1/1/2017ابتـداء مـن  معـايير املحاسـبة الدوليـةإلـى تطبيـق ونظرا للتحول من تطبيق املعايير املحاسـبية املتعـارف عليهـا     

ام للهيئـة السـعودية للمحاسـبيين القـانونيين القابـ ي بتطبيـق معـايير املحاسـبة الدوليـة علـى القـوائم ب سعادة األمين العـعلى خطا

الفـــوزان والســــدحان  (كـــي بــــي ام  ـــي) عم أو بعــــده، فقـــد تـــم التعاقــــد مـــ1/1/2017املاليـــة املعـــدة عــــن الســـنة املاليـــة التــــي تبـــدأ مـــن 

ــــة ر بيـــــق املبـــــاد  املحاســـــبية املتعـــــارف عليهـــــا الصـــــاد)محاســـــبون قـــــانونيون( علـــــى مســـــاعدة الشـــــركة فـــــي التحـــــول مـــــن تط ـــن الهيئـ ة عــ

الســـــعودية للمحاســـــبين القـــــانونيين إلـــــى تطبيـــــق معـــــاير املحاســـــبة الدوليـــــة املقـــــرة مـــــن مجلـــــس إدارة الهيئـــــة الســـــعودية للمحاســـــبين 

 القانونيين.

م علــــى أســـاس معــــايير املحاســـبة الدوليــــة 1/1/2016قضــــ ي بعمـــل األرصـــدة اإلفتتاحيــــة فـــي حيـــن تـــم التعاقــــد علـــى نطــــاق عمـــل ي    

م 2016م والقـوائم املاليـة السـنوية لعـام 2016للربـع األول والثـاني والثالـن لعـام األوليـة القـوائم املاليـة وكذلك املساعدة في إعداد 

 على أساس معايير املحاسبة الدولية.

 م.2017ملساعدة واإلشراف على إعداد القوائم املالية واإليضاحات املرفقة بها عن الربع األول لعام ومن  من نطاق العمل ا     

 -: الشركات التابعة : سابعاا 

 التوجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج اململكة.     

 

 -: سياسة الشركة في توزيع األرباح : ثـامنـاا 

%( مــن صــافي 10( فــإن الشــركة تقــوم بتكــوين إحتيــاطي نظــامي بتجنيــب )42املــادة رقــم )حســب النظــام األساســ ي للشــركة فــي      

األرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هـذا التجنيـب متـا مـابلغ اإلحتيـاطي نصـف رأس املـال، وهـذا اإلحتيـاطي غيـر قابـل 

مجلــــس اإلدارة بتكــــوين إحتيــــاطي إتفــــا ي وتخصيصــــه %( مــــن األربــــاح الصــــافية بنــــاًء علــــى إقتــــراح 10للتوزيــــع . كمــــا يمكــــن تجنيــــب )

 -ل رض أو أغراض معينة وينص النظام األساس ي للشركة بتوزيع با ي األرباح بعد تجنيب اإلحتياطي على النحو التالي :

 % )خمسة باملائة( من رأس املال املدفوع.5يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل  -1

ملائـــة( مــــن البـــا ي ملكافــــأة مجلـــس اإلدارة ويــــوزع مـــن البــــا ي علـــى املســــاهمين % )خمســــة با5يخصـــص بعـــد ماتقــــدم نســـبة  -2

 كحصة إ افية في األرباح.
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بواقع  م2015بتوزيع أرباح نقدية عن العام املالي  م2015ديسمبر  7( بتاريخ 140هذا وقد أوص ا مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )

ـــ5)نصــــــف( ريــــــال للســــــهم يمثــــــل ) ــ ـــــمية للسـ ــــة اإلســ ـــــن القيمــ ــــغ )هم (% مـ ــــالي مبلــ  ( ريــــــال علــــــى أن تكــــــون األحقيـــــــة14056055.50بإجمــ

  للمساهمين املقيدين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

بصرف مكافآة مالية ألعضاء مجلس اإلدارة عن العـام م 2015ديسمبر  7( بتاريخ 140كما أوص ا مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )

 ( ريال لكل عضو.150.000قع )ابو  م2015املالي 

 وسوف يتم إعتماد هذه التوصيات من قبل الجمعية العامة.

 

 -: أنشطة األسهم وأدوات الدين : تاسعاا 

 لعدد أسهم التقل      
ً
حسب النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات في اململكة يجب أن يـكون عضو مجلس اإلدارة مالكا

 لعضويته في مجلس اإلدارة، والجدول التالي يوضح األسهم قيمتها اإلسمية عن عشرة 
ً
آالف ريال من أسهم الشركة  مانا

 -:م31/12/2015اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر كما فـي 

 

  -: القــروض : عاشراا 

 لدى الشركة قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى بموجب إتفاقية تسهيالت إئتمانية إسالمية تتضمن

 والجدول التالي التسهيالت مضمونة بسندات إذنية، نفقات تمويل حسب معدالت سايبور إ افة إلى هامش ربح، وهذه

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 عدد األسهم اململوكة

 نسبة التغيير )%( نهاية السنة بداية السنة

لعضو 

مجلس 

 اإلدارة

للشركة 

الذي يمثلها 

 العضو

لعضو 

مجلس 

 اإلدارة

للشركة 

الذي يمثلها 

 العضو

لعضو 

مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

يمثلها 

 العضو

 ----- ----- 9.969.874 ---- 9.969.874 ---- شركة التصنيع الوطنية مطلق بن حمد املريشد 1

 عمر بن محمد نجار 2
الدولية الشركة الوطنية 

 للتطوير الصناعي
---- 1.718 ----- 1.718 ---- ----- 

 ---- ---- ----- ----- ----- ---- نفســـــــــــه بن صالح العبوديالعزيز عبد 3

 مروان بن خالد القصيبي 4
شركة التصنيع الوطنية 

 ت الصناعيةالإلستثمار 
----- 1.718 ----- 1.718 ---- ----- 

 ---- ----- ----- 1.120 ----- 1.120 نفســـــــــــه أنس بن سليمان حافظ 5

 ---- ----- ----- 1000 ----- 1000 نفســـــــــــه شاكر بن نافل العتيبي 6
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 -( بالقوائم املالية:10و  9، وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ايضاح رقم )م2015يوضح مصدر وحركة القروض خالل عام 

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                                                      

 التصنيف املصدر
 الرصيد  في مدة القرض

 م1/1/2015

 إضافات خالل

 م2015عــام 

 سدادات خالل

 م2015عــام 

 الرصيد في

 م31/12/2015

صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي
 6.000 8.400 ---- 14.400 سنوات 6 قروض ألجل

 44.638 4.800 13.438 36.000 سنوات 7-4 قروض ألجل بنـــوك تجارية

 بنـــوك تجارية
قروض 

 قصيرة األجل
 11.092 59.706 49.790 21.008 شهور  6

 61.730 72.906 63.228  71.408 اإلجمــالـــي

 

 :م31/12/2015  يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة فيوفيما 

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                                        

 م2014عــــــــام  م2015عــــــــام  بيــــــــــــان

 36.608 29.092 أقل من سنة

 15.600 27.200 من سنة إلى سنتين

 19.200 5.438 من سنتين إلى خمس سنوات
 

 -: مجلس اإلدارة واللجان التابعة له : الحادي عشر
،  م7/5/2014بتاريخ  العشرون( أعضاء وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية في إجتماعها 6يتكون مجلس إدارة الشركة من )     

  -ويتألف املجلس من :

 الشركات املساهمة التي يشارك في عضويتها التصنيف الصفة األســــــم م

 تنفيذيغير عضو  رئيس املجلس مطلق بن حمد املريشداملهندس/  1
 شركة األنماء طوكيو مارين -1

 شركة اإلنماء لإلستثمار -2

 اليوجد عضو تنفيذي عضو املجلس عمر بن محمد نجازاملهندس/  2

 اليوجد عضو مستقل عضو املجلس عبدالعزيز بن صالح العبودياملهندس/  3

 اليوجد عضو غيرتنفيذي عضو املجلس مروان بن خالد القصيبي/ األستاذ 4

 اليوجد عضو مستقل عضو املجلس أنس بن سليمان حافظ/ املهندس 5

 اليوجد عضو تنفيذي عضو املجلس شاكر بن نافل العتيبياملهندس/  6
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 -( إجتماعات حسب الجدول التالي:6بل ت إجمالي إجتماعات مجلس اإلدارة عدد )   

 األســم م
 األول  اإلجتماع

 م19/2/2015

 الثاني اإلجتماع

 م30/4/2015

 الثالث اإلجتماع

 م31/8/2015

 الرابع اإلجتماع

 م7/12/2015

 إجمالي عدد

 مرات الحضور 

 4 حضر حضر حضر حضر مطلق بن حمد املريشد /م 1

 1 ----- ----- حضر حضرلم  عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم*/ م 2

 2 ----- ----- حضر حضر ** محمد بن عويض الجعيد/ م 3

 4 حضر حضر حضر حضر أنس بن سليمان حافظ/ م 4

 4 حضر حضر حضر حضري أ/ مروان بن خالد القصيبي 5

 2 حضر حضر ----- ----- * م/ عمر بن محمد نجار 6

 0 لم يحضر ----- ----- ----- *** م/ عبدالعزيز صالح العبودي 7

 4 حضر حضر حضر حضر شاكر بن نافل العتيبي/ م 8

 الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي املحدودة بإستبدال ممثلها( بناء على رغبة 6( بالعضو  رقم )2تم استبدال العضو  رقم )* 

 م.17/6/2015اعتبار من 

 م1/7/2015استقال في **  

 م.1/7/2015م بدال من العضو املستقيل في 31/8/2015*** تم التعيين اعتبارا من 

 

بلغ إجمالي املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من أعضاء ولجان مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس      

  -التنفيذي واملدير املالي على النحو التالي :

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                  

 

 

 

 البيــــــــان
أعضاء املجلس 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 

 التنفيذيين/املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

املكافآت والتعويضات بمافيهم  الرئيس 

 التنفيذي )العضواملنتدب( واملدير املالي

 2.654 - - الرواتب والتعويضات

 510 116 42 البدالت

 880 - - الدورية والسنويةاملكافآت 
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 -:لجنة المراجعة 

 -تتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء وهم:

 رئيس اللجنة -  مروان بن خالد القصيبي /املهندس -1

 عضو اللجنة -   أنس بن سليمان حافظ املهندس/ -2

 عضو اللجنة -  مهيدب بن صالح املهيدباألستاذ/  -3

تثدي لجنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل املتضمن في حوكمة الشركة واملطابق ملا جاء في الئحة حوكمة الشركات في      

 اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.

تتمثل اإلختصاصات الرئيسية للجنة املراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق      

من سالمة وصحة القوائم املالية والتوصية بإختيار املحاسب الخار ي وفق  وابط محددة ودراسة التقارير واملالحظات 

 اسب الخار ي وإدارة املراقبة الداخلية.واإلقتراحات التي يقدمها كل من املح

 ( اجتماعات.5) م2015وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية أجراءات الرقابة الداخلية:
للمراجعة الدورية من قبل مكتب مراجع قانوني مستقل اسند إليه مهام  م2015خضعت عمليات الشركة خالل عام      

املراجعة الداخلية ليتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل 

ام من خالل مراجعته للحسابات كفاية األداء وذلك باإل افة ملا يقوم به مراجع الحسابات الخار ي لتقييم النظ ىوقياس مد

 في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يثكد قناعة لجنة 
ً
 جوهريا

ً
الختامية، ولم تظهر نتائق املراجعة املشار إليها  عفا

 املراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

 م والتوصية ملجلس اإلدارة.2015للشركة عن عام والسنوية  وقد قامت لجنة املراجعة بدراسة النتائق املالية األولية

 : لجنة المكافآت والترشيحات- 

 -املهام واملسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات واملكافأت تشمل :    

 للسياسات واملعايير املعتمدة. -1
ً
 التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. املراجعة لإلحتياجات املطلوبة -2

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن الت ييرات التي يمكن إجراؤها. -3

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بمايتفق مع مصلحة الشركة. -4

 وجود أي تعارض مصالح.التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين وعدم  -5

 و ع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. -6
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 -: ( أعضاء وهم4هذا وتتكون اللجنة من )     

 رئيس اللجنة  -                مطلق بن حمد املريشداملهندس/  -1

 عضو اللجنة  - عمر بن محمد نجاراملهندس/  -2

 عضو اللجنة  -  أنس بن سليمان حافظاملهندس/  -3

 عضو اللجنة  - شاكر بن نافل العتيبياملهندس/  -4

 اجتماعات. (2وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل السنة عدد )

 د مجلس اإلدارة أن يوضح اآلتي:باإلشارة إلى قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات يو   -

لي أو ألي شخص ذي عالقة بأي مصلحة ألحد أعضاء املجلس أو املدير العام أو املدير املاالتوجد عقود لدى الشركة تتضمن 

 م2015، كما التوجد أي عقوبة من أي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية أخرى خالل عام منهم
 

 -: المدفوعات النظامية :الثاني عشر

 ألساس  الزكاة : -
ً
تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية حين يتم تسجيل الزكاة وفقا

م قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن السنة 2015م ، وخالل عام 2013انهت الشركة و عها الزكوي حتا نهاية عام اإلستحقاق. 

اة املستحقة حسب اإلقرار ، واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة املالية م وسددت الزك2014ديسمبر  31املالية املنتهية في 

 ما زال اإلقرار قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخل حين يتم التسوية عند الحصول على الربط النهائي. و  م2014

 

 ألساس تخضع الشركة لنظام التأمينات اإلجتماعية ويتم تسجيل  التأمينات اإلجتماعية : -
ً
رسوم التأمينات اإلجتماعية وفقا

 على أساس املستحق عن الشهر السابق.
ً
 اإلستحقاق، ويتم سداد التأمينات اإلجتماعية شهريا

 

م تم  ربط الرسوم الجمركية املستحقة على املواد الخام املستوردة بضمانات بنكية بمبلغ 2015خالل عام  : رسوم جمركية -

الحصول على اإلعفاء الجمركي حتا تاريخ اصدار امليزانية  م( مليون ريال سجل  من املصاريف املستحقة وذلك لعد6.9إجمالي )

 م31/12/2015في 

 -مقارنة بالعام السابق : م31/12/2015كونة لجهات نظامية كما في والجدول التالي يوضح املخصصات امل
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 )القيمة باأللف لاير(                                                                                             

 م2014عــــــــام  م2015عام  بيــــــــــــان

 5.500 6.166 مصلحة الزكــاة

 268 300 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 ---- 6.921 الجمارك السعوديةمصلحة 

 5.768 13.387 إجمالي الدفعات املستحقة إلى جهات حكومية

 

 -التعامل مع جهات ذات عالقة  ::  الثالث عشر

ال توجد تعامالت مع جهات ذات عالقة خالل و  تتبع الشركة سياسة موحدة في تعامالتها دون أي تفضيل لجهات ذات عالقة.    

 .م2015عام 

 

 -لئحة الحوكمة  ::  الرابع عشر

تطبق الشركة األحكام اإلسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في اململكة العربية     

 :بإستثناء الفقرات التالية مع بيان أسباب ذلكالسعودية بما يتوافق مع النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات باململكة 

 سبــاباأل  الفقرة املوضـــوع رقم املادة

 

6 
 حقوق التصويت

 .النظام األساس ي للشركة اليتضمن طريقة التصويت التراكمي التصويت التراكمي

اإلفصاح عن سياسات تصويت املستثمرين من 

ذوي األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذي 

 يتصرفون نيابة عن غيرهم في تقاريرهم 

اليوجد نص في نظام الشركة أو نظام الشركات ما يخولها منع 

التصويت عن األسهم  حقاألشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية من 

اململوكة لهم، كما أن الشركة لم تتلق من أي شخص ذو صفة 

 اعتبارية اي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.

 تكوين مجلس اإلدارة 12

الذي يحق عتبارية اال صفة ال وشخص ذلل اليجوز 

له حسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في 

على اختيار  اعضاء مجلس اإلدارة  التصويت 

 اخرين في مجلس اإلدارة

النظام األساس ي للشركة اليجيز ألشخاص ذي صفة اإلعتبارية 

 تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة.



 
 

 14من  14صفحة 

 م2015مجلس اإلدارة لعام قرير ت

 -إقرارات مجلس اإلدارة ::  عشر الخامسة

 
 
على تقرير مراقب الحسابات ومعطيات السوق الحالية واملؤشرات املستقبلية نقر  للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناء   وفقا

 -باآلتي :

ت أنه سجالت الحسابات  -1 عد 
 
 بالشكل الصحيح.أ

 و أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  -2
 
 لية.عبفا ذف  ن

 على مواصلة نشاطها.قدرة الشركة في أنه اليوجد أي شك يذكر  -3

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقـدير لحكومتنـا الرشـيدة علـى ماتقدمـه مـن دعـم ومسـاندة للقطـاع الصـناعي، 

كمــا يســر املجلــس أن يســجل الشــكر العميــق ملســاهمي الشــركة علــى دعمهــم ولعمــالء الشــركة علــى ثقــتهم بالشــركة ومنتجاتهــا، وكــذا 

 على جهودهم املخلصة من أجل التطوير وتحسين األداء وتحقيق أهداف الشركة.ملنسوبي الشركة 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،

 

 س اإلدارة  ـلـجـم                                                                                 


