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 المحترمين                   السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

المالية  أعمال وآداء الشركة للسنة عن السنوي تقريرهيسر مجلس اإلدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنية 

حسابات الوتقرير مراجعي المرفقة بها م مرفقاً به القوائم المالية المدققة واإليضاحات 31/12/2010المنتهية في

م 2010خالل عام آداء الشركة  التقرير والقوائم المالية عكسي، وعن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ

      -: وملخص ألنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير

ً:ًالشركةًنشـاط:ًًأولاً

/ص( 602وزاري رقم )ـــرار الــقـال وجبــعدنية( بمـعادن )مـبك المــنية لتصنيع وسـركة الوطـالشتأسست      

جاري رقم ـجل التـبموجب السشركة سعودية ـم(، وسجلت ك1990يونيو  17ذو القعدة ) 23بتاريخ 

 .ر في مدينة الجبيل الصناعية( الصاد م1990ديسمبر  3 هـ )1411جماد األول  16( تاريخ 2055002251)

، أسال  ، أسال  النوابضسانة سابقة الشدمجدولة للخرالسال  األوتسويق يتمثل نشاط الشركة في إنتاج      

، اميل متنوعة، براغي وصو، أسال  اللحاموصالت الكهربائيةلحمل الم، أسال  تقوية مبرومة التسليح للكابالت

)اسال (  وذلك من خالل مصنع سحب األسال  ومنتجاتها عددةمسامير ذات أشكال متمسامير صلب مقواه و

 .بمدينة الجبيل الصناعية

ول متخصص في إنتاج المصنع األ –بمدينة الدمام  كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية     

إنتاج جميع  في متخصص ، والمصنع الثاني)التريالت( والشاحنات محاور وقطع غيارالمقطوراتوتسويق 

 .المعدنية المسبوكات 

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

 القيمة باأللف لاير()                                                                                 

 النسبة قيمة المبيعات النشـــــــاط م

 % 73   232.331 األسال  المسحوبة ومنتجاتها 1

 % 22 69.619 المحاور وقطع الغيار 2

 %   5  15.887 وكات المعدنيةبالمس 3

 % 100 317.837 المجمــــــــــوع
ً

ً-الخططًالمستقبليةًوالمخاطرً::ًًانيااًث

 ً)ًططًالخأ:- 

ف فيهدا منتجدات المجداورة  الددولالمتوقعة في  المعلنة في المملكة والمشاريع بناًء على حجم المشاريع -1 التدي تسدو 

 .م2010عام  فيم مقارنة بالنتائج المحققة 2011تتوقع الشركة نمو نتائجها في عام ، الشركة

رة علدى نشدداط ثالعالميدة المدد  اإلقتصدادية مراقبددة التغيدرات والمسددتجداتوسدتعمل الشدركة علددى تكثيدب متابعدة  -2

 .للحد من تأثيراتهاالشركة، وستطبق الخطط المناسبة 

ويتوقدع بددء م 2010مدن عدام  الرابدعفدي الربدع سدبك الحديدد  خدط انتداج التشغيل التجريبي لتوسعةتم بفضل هللا  -3

 م.2011من عام األول  الربعخالل  التجاري اإلنتاج

 الطاقدة المتاحدة من خداللوبعض األعمال الهندسية  تقديم خدمات الخراطةفي  جهدها للتوسعالشركة  ستواصل -4

 مصنع المحاور العربية.بالمتوفرة  اآلالت والمعدات في
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تدرس الشدركة و هاتلبحث عن فرص إستثمارية مجدية لتوسيع وتنويع أنشطاإلستراتيجية ا ضمن خطط الشركة -5

 عدد من المشاريع اإلستثمارية وسيتم اإلعالن عنها بعد استكمال الدراسة.

زيددادة طاقتهددا اإلنتاجيددة فددي المنتجددات الرئيسددية والمحاف ددة علددى  بعدددستواصددل الشددركة رفددع حصددتها السددوقية  -6

 .خدمات مابعد البيع الجودة وتعزيز

مدع صدندوف تنميدة  توظيدب وتددريب الشدبال السدعودي بالتنسديق علدىمشياً مع توجهات الدولة تعمل الشدركة ت -7

 .الموارد البشرية
 

 ً)ًالمخاطرب:- 

 -:األوليةالمواد  -1

وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر  لمنتجات الشركة نسبة كبيرة من مكونات التكلفة األوليةد واالم تمثل     

، وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل الرئيسية األوليةفي أسعار المواد  التذبذبات والتقلبات

 .يد في األسواف المحلية والعالميةآثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحد

 -:التسويق -2

ف الشركة منتجاتها في السوف المحلي واألسواف المجاورة ون راً       لتبعات األزمة المالية اإلقتصادية تسو 

حد من ن عالميين وتعمل الشركة للمنافسة حادة من منتجيي المستهدفة تشهد األسواف فمن المتوقع أن العالمية

 آثارها.

 -:األجنبيةالتذبذل في أسعار صرف العمالت  -3

، وتبيع الشركة منتجاتها لألسواف لمواد األولية بالعمالت األجنبيةإحتياجات الشركة من ا مع ميتم إستيراد      

 .ة في سعر الصرف سي ثر على الشركة)بالدوالر األمريكي( وأن أي تذبذبات كبير التصديرية

ً

 األخيرةالخمسًًًالماليةًللسنواتًونتائجًأعمالهاًًًوخصومًالشركةًأصولً:ًًالثااًث

ًًاألصولًوالخصومًوحقوقًالمساهمين (ًأ)

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                    

 2006 2007 2008 2009 2010 بيـــــــان
 187.670 220.243 291.498 224.278 254.578 موجودات متداولة

 69.000 86.232 179.400 80.565 120.570 مطلوبات متداولة

 118.670 134.011 112.098 143.713 134.008 رأس المال العامل

 67.887 65.199 63.591 65.257 64.545 األصول األخرى طويلة األجل

 183.158 166.789 189.277 193.692 197.474 األصول الثابتة

 438.715 452.231 544.366 483.227 516.597 إجمالي الموجودات

 69.000 86.232 179.400 80.565 120.570 المطلوبات المتداولة

 65.785 40.785 14.800 46.876 34.465 قروض طويلة األجل

 7.987 8.587 10.178 11.207 13.048 المطلوبات األخرى

 142.772 135.604 204.378 138.648 168.083 إجمالي المطلوبات

 163.561 163.561 204.452 255.564 255.564 رأس المال المدفوع

 91.885 91.885 50.994 12.660 12.660 عالوة إصدار أسهم

 40.497 61.181 84.542 76.355 80,290 اإلحتياطات واألرباح المدورة

 295.943 316.627 339.899 344.579 348.514 حقوق المساهمين

 438.715 452.231 544.366 483.227 516.597 جمالي الخصوم وحقوق المساهمينإ
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ً
ً
 

ًقائمةًالدخلًنودب)ب(ًً

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                      

 2006 2007 2008 2009 2010 بيـــــــان
 248.671 364.919 500.273 319.185 317.837 المبيعات

 244.080 300.333 426.070 275.359 273.844 تكلفة المبيعات

 40.591 64.586 74.203 43.826 43.993 مجمل الربح 

 20.161 22.153 24.874 22.708 22.352 مصاريف إدارية وعمومية

 728 858 (771) (1245) (426) صافي –اإليرادات األخرى 

 ---- 17.924 3.860 197 ---- الخسائر من العمليات الغير مستمرة

 3.187 4.684 4.500 4.142 4.502 الـزكـــاة

 17.971 20.683 40.198 15.534 16.713 صافي الربح

ً-:ًتحليلًجغرافيًإلجماليًإيراداتًالشركة:ًًرابعااً

، والجدددول التددالي يوضددح التوزيددع الجغرافددي لمبيعددات تجاتهددا فددي السددوف المحلددي والتصددديرالشددركة من بيددعت     

 م:2009مقارنة بمبيعات عام   م2010الشركة لعام 

 

 لاير(ف األل)القيمة ب                                                                             

 البنــــــــــــــد
 2009عـــــــــــام    2010عـــــــــــام   

 المجموع التصدير السوف المحلي المجموع التصدير السوف المحلي

 319.185 155.584 163.601 317.837 137.747 180.090 المبيعــــــــــــــات

ً

 -: يةالنتائجًالتشغيل:ًًامسااًخ

العام % عن األرباح المحققة في 7.6م بنسبة ارتفاع قدره 2010حققت الشركة أرباحاً صافية للسنة المالية 

م مقارنة بتنائج عام 2010ت إلى وجود فروف في نتائج عام التالي يبين أهم البنود التي أد الجدولو ،السابق

 -م:2009

 )القيمة باأللف لاير(                                                                           

 

 

 بيـــــــان
 امــــــع

2010 

 امــــــع

2009 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغير

( / +-) 

 %( 0.4) (1.348) 319.185 317.837 المبيعـــات

 %( 0.6) (1.515) (275.359) 273.844 تكلفة المبيعات

 %  0.4 167 43.826 43.993 إجمالي الربح 

 %( 1.6) (356) (22.708) (22.352) مصروفات األعمال الرئيسية

 %  2.5 523 21.118 21.641 الربح من العمليات 

 %   54 720 1.338 2.058 إيرادات آخرى

 %( 11) (296) 2.780 2.484 مصاريف مالية

 %  8.7 360 (4.142) (4.502) الزكاة

 %  7.6 1.179 15.534 16.713 صافي الربح 
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 : أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات- 
 -المبيعاتً:ًًإنخفاض -

 .المبيعات كميةإنخفاض 

 -تكلفةًالمبيعاتً:ًإنخفاض -

 المبيعات. كميةإنخفاض 

 -مصروفاتًاألعمالًالرئيسيةً:ًإنخفاض -

 .إهال  مصروفات إيرادية م جلةإنخفاض 

 -صافيًالربحً:ًرتفاعإ -

 المصاريب المالية.وألعمال الرئيسية امصروفات وإنخفاض  زيادة في اإليرادات األخرى

ً-:ًالمعاييرًالمحاسبيةً:ًسادسااً

الشددركة قوائمهددا الماليددة وفقدداً للمعددايير المحاسددبية الصددادرة عددن الهياددة السددعودية للمحاسددبين القددانونيين  تعددد     

 .الشركات والن ام األساسي للشركة والمالئمة ل روف الشركة والمتفقة مع ن ام

ً-:ًالشركاتًالتابعةً:ًسابعااً

 .بعة للشركة داخل أو خارج المملكةالتوجد شركة تا     

ً-عًاألرباحً:زي:ًسياسةًالشركةًفيًتوًثـامنـااً

( فدد ن الشددركة تقددوم بتكددوين إحتيدداطي ن ددامي بتجنيددب 42حسددب الن ددام األساسددي للشددركة فددي المددادة رقددم )     

بلغ اإلحتيداطي نصدب مدا، ويجوز للجمعية العمومية العاديدة وقدب هدذا التجنيدب متدى %( من صافي األرباح10)

لددى ع%( مددن األربدداح الصددافية بندداءاً 10ب )يددجنت يمكددن كمددا قابددل للتوزيددع .، وهددذا اإلحتيدداطي غيددر رأس المددال

ويدنص الن دام األساسددي  أغدراض معيندة إقتدراح مجلدس اإلدارة بتكدوين إحتيداطي إتفداقي وتخصيصدده لغدرض أو

 -للشركة بتوزيع باقي األرباح بعد تجنيب اإلحتياطي على النحو التالي :

 .ة بالمائة( من رأس المال المدفوع% )خمس5 يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل -1

ي علددى افددأة مجلددس اإلدارة ويددوزع مددن البدداق% )خمسددة بالمائددة( مددن البدداقي لمك5يخصددص بعددد ماتقدددم نسددبة  -2

 .لمساهمين كحصة إضافية في األرباحا

 

ً

ً-دواتًالدينً:أنشطةًاألسهمًوأ:ًًااًتاسع

 م.2010م خالل عا ألشخاص قاموا ب بالغ الشركة بتلك الحقوفود ـي التصويت تعـالتوجد أسهم ذات أحقية ف     

 كمـا التـوجـد مصلحـة وحقـوف خيـار وحقـوف إكتتال تعـود ألعضاء مجلـس اإلدارة وكبــار التنفيذيين     

السنة  ، واليوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو الحقوف خاللالقصر فـي أسهم الشركــةوأزواجهم وأوالدهم 

 م.31/12/2010المالية المنتهية في 
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 كون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعددـحسب الن ام األساسي للشركة ون ام الشركات في المملكة يجب أن ي     

في مجلس اإلدارة، والجدول  هالتقل قيمتها اإلسمية عن عشرة آالف لاير من أسهم الشركة ضماناً لعضويت أسهم

 -:م 31/12/2010األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة كما فـي  حلتالي يوضا

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 األسهم المملوكة عدد

 نهاية السنة داية السنةفي ب

لعضو مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

 مؤيد بن عيسى القرطاس 1
شركة التصنيع الوطنية 

 لإلستثمارت الصناعية
5.162 1.562 5.162 1.562 

 9.063.522 ----- 9.063.522 ---- شركة التصنيع الوطنية صالح بن فهد النزهة 2

 ------ 1.562 ---- 1.562 نفســـــــــــه مازن بن خليفة الالحق النعيمي 3

 ميدانحسمير عبد المحسن ال 4
الدولية الشركة الوطنية 

 للتطوير الصناعي
---- 1.562 ----- 1.562 

 ----- 1.250 ---- 1.250 نفســـــــــــه مازن أحمـد محمد الجـبير 5

 ----- 5.053 ----- 5.053 نفســـــــــــه صالح بن عبدالكريم العبيّد 6

أصدرتها  إكتتال أو حقوف مشابهةمذكرات حق م وأي حقوف خيار أو ـن قابلة للتحويل إلى أسهـد أدوات ديـالتوج

 .م31/12/2010أو منحتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

ً-:ًالقــروضً:ًااًشراع

وبنو  أخرى بموجب إتفاقية تسهيالت إئتمانية  سعوديالالصناعية ة صندوف التنميمن  قروضلدى الشركة     

ه التسهيالت مضمونة بسندات إسالمية تتضمن نفقات تمويل حسب معدالت سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذ

 -:م2010خالل عام  حركة القروضو مصدر ، والجدول التالي يوضحإذنية

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                          

 المصدر
 الرصيد  في

1/1/2010 

 إضافات خالل

 2010عــام 

 سدادات خالل

 2010عــام 

 الرصيد في

31/12/2010 

 28.103 13.800 ---- 41.903 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 51.875 54.545 75.290 31.130 بنـــوك أخــــرى

 79.978 68.345 75.290 73.033 اإلجمــالـــي

 م:31/12/2010القائمة في  فيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاف القروضو

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                       

 2009عـــــام   2010عـــــام   بيــــــــــــان

 26.157 45.513 أقل من سنة

 21.156 20.202 من سنة إلى سنتين

 15.296 14.263 من سنتين إلى خمس سنوات

 10.424 الشيء أكثر من خمس سنوات

 
 -:ًمجلسًاإلدارةًواللجانًالتابعةًلهً:ًيًعشرحادلا

 السابعإجتماعها  مة العادية فياوذلك بعد مصادقة الجمعية الع( أعضاء 6من ) الشركة ةمجلس إدار يتكون     

  -ويتألب المجلس من :،  م 7/4/2008عشر بتاريخ 
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 التي يشارك في عضويتها الشركات المساهمة التصنيف األســــــم م

 عيسى القرطاسبن الدكتور/ م يد  1

 رئيس المجلس          

 .شركة التصنيع الوطنية -1 عضو تنفيذي

 .الفخارية السعودية إلنتاج األنابيب الشركة -2

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني. -3

2 
 صالح فهد النزهه/ المهندس

 عضو المجلس          

عضو 

 غيرتنفيذي
 شركة اسمنت حائل. -1

3 
 المهندس/ مازن بن خليفة الالحق

 عضو المجلس          
 الميثانول.شركة كيمائيات  -1 مستقلعضو 

4 
 المهندس/ سميرعبد المحسن الحميدان

 عضو المجلس          

عضو 

 غيرتنفيذي
 اليوجد

5 
 األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير        

 عضو المجلس          
 التعاوني.للتأمين  شركة الصقر -1 عضو مستقل

6 
 المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبي د

 العضو المنتدل           
 اليوجد عضو تنفيذي

 عدد ، والجدول التالي يوضحم2010خالل عام  ( إجتماعات4عدد )مجلس اإلدارة  إجتماعات تبلغ وقد   

 -: كل عضو مرات حضور

 الحضـــور التاريخ اإلجتماع

 م20/2/2010 األول

والمهندس/ سمير الدكتور/ م يد بن عيسى القرطاس، واألستاذ/ مازن بن أحمد محمد الجبير، 

والمهندس/ صالح بن عبدالكريم ابن عبد المحسن الحميدان، والمهندس/ صالح بن فهد النزهه، 

 العبيـ د

 م24/4/2010 الثاني
ميدان، والمهندس/ لمحسن الحا الدكتور/ م يد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ سمير بن عبد

 بن فهد النزهه، واألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد الكريم العبيـ دصالح 

 م21/6/2010 الثالث
المحسن الحميدان، والمهندس/  الدكتور/ م يد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ سمير بن عبد

 والمهندس/ صالح بن عبد الكريم العبيـ دصالح بن فهد النزهه، واألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير، 

               م15/12/2010 الرابع
المحسن الحميدان، والمهندس/  الدكتور/ م يد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ سمير بن عبد

 صالح بن فهد النزهه، واألستاذ/ مازن بن أحمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد الكريم العبيـ د

إعتباراً من  إستقالته من عضوية المجلس ل روف صحية وذلك س/ مازن خليفة النعيميد قدم المهندوق

 م. 15/1/2011

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم  ولجان المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء إجمالي بلغ

  -الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي :
 )القيمة باأللف لاير(                                                                                    

 البيــــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

أعلى المكافآت والتعويضات بمافيهم  

الرئيس التنفيذي )العضوالمنتدب( 

 والمدير المالي

 2.339 --- --- الرواتب والتعويضات

 579 78 32 البدالت

 486 --- --- المكافآت الدورية والسنوية

 ---- --- --- الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 نويستدفع بشكل شهري أو 
--- ---- ---- 



 

 8 من 7 صفحة

 م31/12/2010تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

 

 .م2010 ألعضاء المجلس عن العام الماليمكافأة  صرفبمجلس اإلدارة  لم يوصيكما 

  لجنة المراجعة:- 

 -تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء وهم:

 رئيس اللجنة -   المهندس/ صالح بن فهد النزهه -1

 عضو اللجنة -    األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير -2

 عضو اللجنة -  األستاذ/ رياض بن عبد الحميد العنيزي -3

لما جاء في الئحة حوكمة  المراجعة مهامها وفق نطاف العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابقلجنة ت دي 

 الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هياة السوف المالية.

خلية اءات ون م الرقابة الداإجراإلختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية  تتمثل

مة وصحة القوائم المالية والتوصية ب ختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة سالوالتحقق من 

 خارجي وإدارة المراقبة الداخلية.إلقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الالمالح ات واوالتقارير 

 ( اجتماعات.3) 2010وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 المراجعة السنوية لفعالية أجراءات الرقابة الداخلية:نتائج 

مستقل وحسب نطاف العمل المتفق عليه مكتب محاسب قانوني في الشركة يقوم بها  مهام المراجعة الداخلية إن

رفع تقرير المراجعة  ام واجراءات الرقابة الداخلية ويقوم بعمليات المراجعة التشغيلية للتأكد من فعالية ن ف نه

خطال اإلدارة بالمالح ات  وصيات إلى لجنة المراجعة. كما يقدم المراجع الخارجياخلية بالمالح ات والتالد

 واإلقتراحات إلى لجنة المراجعة.

المراجعة السنوية المقدمة من المراجع الداخلي والخارجي ف ن ن ام وإجراءات الرقابة الداخلية نتائج على وبناًء 

 تنفيذه بفعالية.قد أعد على أسس سليمة وتم 

 : لجنة المكافآت والترشيحات- 

 -المهام والمساوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأت تشمل :

 المعتمدة.التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير  1-

 اإلدارة.المراجعة لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس  -2

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

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

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

 التنفيذيين.سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  وضع -6

 -: ( أعضاء وهم4)هذا وتتكون اللجنة من 

 رئيس اللجنة  -          الدكتور/ م يد بن عيسى القرطاس  -1

 عضو اللجنة  -                فهد النزهة بن المهندس/ صالح -2

 عضو اللجنة  - المهندس/ مازن بن خليفة الالحق  -3

 عضو اللجنة  - المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبي د -4

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

 اآلتي: حيود مجلس اإلدارة أن يوض والئحة حوكمة الشركاتباإلشارة إلى قواعد التسجيل واإلدراج  -

المددير العدام أو المددير المدالي أو ألي  الشدركة تتضدمن مصدلحة ألحدد أعضداء المجلدس أوالتوجد عقود لدى  -

كما التوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة مدن هيادة  عالقة بأي منهم.ذي شخص 

 يمية أو قضائية أخرى . سوف المال أو من أي جهة إشرافية أو تن

 

 

 

 



 

 8 من 8 صفحة

 م31/12/2010تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

 

ً-المدفوعاتًالنظاميةً:ً:لثانيًعشرا

تخضع الشركة ألن مة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة ًالزكاةً:ً-

 ويتم  م2008تى نهاية عام حات الزكوية عن الزكاة المستحقة رراقوقدمت الشركة اإل .وفقاً ألساس اإلستحقاف

تم إنهاء الوضع الزكوي للشركة م 2010عام  خالل. على الربوط النهائية من المصلحة الحصول دالتسوية عن

 م وتم اإلعتراض عليها .2008و  م2007م وتحصلت الشركة عن الربوط الزكوية لألعوام 2006عن عام 

-ً:ً ًاإلجتماعية تخضع الشركة لن ام التأمينات اإلجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات ًالتأمينات

مينات اإلجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر ، ويتم سداد التأإلجتماعية وفقاً ألساس اإلستحقافا

 السابق .

 -بالعام السابق :م مقارنة 12/2010/ 31كما في لجهات ن امية والجدول التالي يوضح المبالغ المستحقة

  )القيمة باأللف لاير(                                                                                             

 2009عــــــــام  2010عــــــــام  بيــــــــــــان

 7.906 11.064 مصلحة الزكــاة

 160 170 الم سسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 8.066 11.234 إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية

 -:ًحوكمةًاللئحةً:  الثالثًعشر

األحكام اإلسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هياة السوف المالية في الشركة  طبقت

 رةفيما عدا الفق المملكة العربية السعودية بما اليتعارض مع الن ام األساسي للشركة ون ام الشركات بالمملكة،

 : التالية

 األسبــاب الفقرة ا الموضـــوع رقم المادة
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 حقوق التصويت

 

 التصويت التراكمي

النظام األساسي للشركة اليتضمن 

 طريقة التصويت التراكمي .

 

 -:ًإقراراتًمجلسًاإلدارة:  عشرًالرابع

الحالية والم شرات  قب الحسابات ومعطيات السوفوفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءاً على تقرير مرا

 -المستقبلية نقر باآلتي :

 الصحيح.أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل  -1

تم رفع تقارير المراجعة الداخلية بالمالح ات يحيث  مستقل أسند مهام المراجعة الداخلية لمكتب محاسب قانوني -2

ن ام الرقابة الداخلية في الشركة  والتوصيات إلى لجنة المراجعة وأن لجنة المراجعة تحرص على التأكد من أن

 الشركة.مجلس اإلدارة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في ويقر أعد على أسس سليمة وتم  تنفيذه بفعالية 

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

ه من دعم ومسداندة للقطداع الرشيدة على ماتقدموفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا 

 ثقدتهمولعمدالء الشدركة علدى  ، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهمالصناعي

داء وتحقيدق ، وكدذا لمنسدوبي الشدركة علدى جهدودهم المخلصدة مدن أجدل التطدوير وتحسدين األبالشركة ومنتجاتها

 .أهداف الشركة

 التوفيق ،،،،وهللا ولي 

 

ًًًمجلسًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً


