
 

 11 من 1 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 

 

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

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

أعمال وآداء الشركة  عن السنوي يسر مجلس اإلدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنية تقريره

المرفقة بها م مرفقاً به القوائم المالية المدققة واإليضاحات 31/12/2009المالية المنتهية في للسنة

 التقرير والقوائم المالية عكسي، وحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخالوتقرير مراجعي 

والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل  م وملخص ألنشطة الشركة2009خالل عام آداء الشركة 

      -: التقرير

ً:ًالشركةًنشـاط:ًًأولاً

وزاري ـــرار الــقـال وجبــعدنية( بمـعادن )مـبك المــنية لتصنيع وسـركة الوطـالشتأسست      

شركة سعودية بموجب ـم(، وسجلت ك1990يونيو  17ذو القعدة ) 23/ص( بتاريخ 602رقم )

(  م1990ديسمبر  3 هـ )1411جماد األول  16( تاريخ 205500251جاري رقم )ـجل التـالس

 .ر في مدينة الجبيل الصناعيةالصاد

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

، أسال  الكهربائيةوصالت ، أسال  تقوية مبرومة لحمل الم، أسال  التسليح للكابالتالنوابض

وذلك من   عددةمسامير ذات أشكال مت، مسامير صلب مقواه واميل متنوعة، براغي وصواللحام

 .)اسال ( بمدينة الجبيل الصناعية خالل مصنع سحب األسال  ومنتجاتها

المصنع األول متخصص  –بمدينة الدمام  كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية     

 ، والمصنع الثاني)التريالت( والشاحنات محاور وقطع غيارالمقطوراتإنتاج وتسويق في 

 .المعدنية إنتاج جميع المسبوكات  في متخصص

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

 القيمة باأللف لاير()                                                                                 

 النسبة قيمة المبيعات النشـــــــاط م

 %   71 225.676 األسال  المسحوبة ومنتجاتها 1

 % 24   77.006 المحاور وقطع الغيار 2

 %     5 16.503 وكات المعدنيةبالمس 3

 % 100 319.185 المجمــــــــــوع
ً

ً-:الخططًالمستقبليةًوالمخاطرً:ًًانيااًث

 ً)ًططًالخأ:- 

م بناًء على 2009عام بالنتائج المحققة خالل  م مقارنة2010نتائجها في عام مو نالشركة  توقعت -1

إلقتصةةادية ، إال أن الظةةروا افةةي حجةةم المشةةاريع والتةةي تتضةةمن زيةةادةالميزانيةةة العامةةة للدولةةة 

الحثيثة للحةد مةن  جهودهاوستواصل الشركة ، سةـات على حدة المنافـها إنعكاسـسيكون ل العالمية

 تأثيراتها.



 

 11 من 2 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 

 

رة على نشةاط ثمراقبة التغيرات والمستجدات العالمية المؤوستعمل الشركة على تكثيف متابعة  -2

 .هذه المستجدات الشركة، وستطبق الخطط المناسبة بناءاً على

( الجديةد فةي مصةنع P.C.Strandخةط )للتوسةعة الجديةدة ل ريبةيالتج هللا بةدء اإلنتةاج فضلب تم   -3

ومتوقةع البةدء باإلنتةاج التجةاري فةي الربةع األول مةن م 2009من عام  رابعالربع ال خاللأسال  

 %(.30بحوالي ) في مصنع أسال  مما سيزيد الطاقة اإلنتاجيةم 2010عام 

مؤشةةرات السةةوم المحلةةي واألسةةوام المجةةاورة لمنةةتج األسةةال  المجدولةةة ورغبةةة مةةن ل نظةةراً  -4

توسةعة جديةدة لزيةادة الطاقةة الشةركة إقامةة  تةدر  المحافظة علةى حصةتها السةوقية، الشركة في

 هذا المنتج.ل اإلنتاجية

العمةةل جةةاري حسةةب الخطةةة فةةي مشةةروع خةةط إنتةةاج سةةبك الحديةةد بمصةةنع المسةةابك بالمنطقةةة  -5

 م.2010من عام  رابعالصناعية الثانية بالدمام ويتوقع بدء اإلنتاج خالل الربع ال

الل الطاقةة ستغإلوبعض األعمال الهندسية تقديم خدمات الخراطة لمتخصص  قسم ستحداثتم  إ -6

لمنطقةةة الصةةناعية الثانيةةة مصةةنع المحةةاور العربيةةة بابالمتةةوفرة  اآلالت والمعةةدات فةةي المتاحةةة

 .بالدمام

ستواصل الشركة تحديث دراساتها اإلستراتيجية للبحةث عةن فةرص إسةتثمارية مجديةة لتوسةيع  -7

 .هاتأنشط وتنويع

زيةةادة طاقتهةةا اإلنتاجيةةة فةةي المنتجةةات الرئيسةةية  بعةةدستواصةةل الشةةركة رفةةع حصةةتها السةةوقية  -8

 .الجودة وتعزيز خدمات مابعد البيعوالمحافظة على 

مةع  توظيةف وتةدريب الشةبال السةعودي بالتنسةيق علىمشياً مع توجهات الدولة تعمل الشركة ت -9

 .صندوم تنمية الموارد البشرية
 
 ًً)ًالمخاطرب:- 

 -:األوليةالمواد  -1

وبالتالي قد تعرض الشركة  لمنتجات الشركة نسبة كبيرة من مكونات التكلفة د الخامواالم تمثل     

، وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة في أسعار المواد الخام الرئيسية لمخاطر التذبذبات والتقلبات

يد في األسوام المحلية والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحدجاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة 

 .والعالمية

 -:التسويق -2

م الشركة منتجاتها في السوم المحلي واألسوام المجاورة ونظراً إل      الركود  ستمرارتسو 

 نمنافسة حادة من منتجيي المستهدفة تشهد األسوام فمن المتوقع أن اإلقتصادي في األسوام العالمية

 حد من آثارها.عالميين وتعمل الشركة لل

 -:األجنبيةالتذبذل في أسعار صرا العمالت  -3

، وتبيع الشركة لمواد األولية بالعمالت األجنبيةإحتياجات الشركة من ا معظميتم إستيراد      

ة في سعر الصرا سيؤثر )بالدوالر األمريكي( وأن أي تذبذبات كبير منتجاتها لألسوام التصديرية

 .على الشركة
ً

ً

ً

ً



 

 11 من 3 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ً

ً

ً

 الخمسًاألخيرةًًالماليةًللسنواتًونتائجًأعمالهاًًًوخصومًالشركةًأصولً:ًًالثااًث

ً

ًًاألصولًوالخصومًوحقوقًالمساهمين (ًأ)

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                    

 2005 2006 2007 2008 2009 بيـــــــان
 112.101 187.670 220.243 291.498 224.278 موجودات متداولة

 37.657 69.000 86.232 179.400 80.565 مطلوبات متداولة

 74.444 118.670 134.011 112.098 143.713 رأس المال العامل

 3.872 67.887 65.199 63.591 65.257 األصول األخرى طويلة األجل

 113.885 183.158 166.789 189.277 193.692 الثابتةاألصول 

 229.858 438.715 452.231 544.366 483.227 إجمالي الموجودات

 37.657 69.000 86.232 179.400 80.565 المطلوبات المتداولة

 39.720 65.785 40.785 14.800 46.876 قروض طويلة األجل

 4.954 7.987 8.587 10.178 11.207 المطلوبات األخرى

 82.331 142.772 135.604 204.378 138.648 إجمالي المطلوبات

 125.000 163.561 163.561 204.452 255.564 رأس المال المدفوع

 ----- 91.885 91.885 50.994 12.660 عالوة إصدار أسهم

 22.527 40.497 61.181 84.542 76.355 اإلحتياطات واألرباح المدورة

 147.527 295.943 316.627 339.899 344.579 المساهمينحقوق 

 229.858 438.715 452.231 544.366 483.227 جمالي الخصوم وحقوق المساهمينإ

 

 
ًقائمةًالدخلًنودب)ب(ًً

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                      

 2005 2006 2007 2008 2009 بيـــــــان
 203.260 248.671 364.919 500.273 319.185 المبيعات

 170.652 244.080 300.333 426.070 275.359 تكلفة المبيعات

 32.608 40.591 64.586 74.203 43.826 مجمل الربح 

 11.256 20.161 22.153 24.874 22.708 مصاريف إدارية وعمومية

 7 728 858 (771) (1245) صافي –اإليرادات األخرى 

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

 1.927 3.187 4.684 4.500 4.142 الـزكـــاة

 19.432 17.971 20.683 40.198 15.534 صافي الربح

ً-:ًتحليلًجغرافيًإلجماليًإيراداتًالشركة:ًًرابعااً

، والجةدول التةالي يوضةح التوزيةع تجاتها فةي السةوم المحلةي والتصةديرالشركة في تسويق منتعمل      

 م:2008مقارنة بمبيعات عام   م2009الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 

 ف الريال(األل)القيمة ب                                                                             

 ـــدالبنـــــــــــ
 2008عـــــــــــام    2009عـــــــــــام   

 المجموع التصدير السوم المحلي المجموع التصدير السوم المحلي

 500.273 277.592 222.681 319.185 155.584 163.601 المبيعــــــــــــــات



 

 11 من 4 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ً

ً

ً

 -: يةالنتائجًالتشغيل:ًًخامسااً

ها بما يتناسب مع أسعار قييملية تم  تاألو الموادم كان لدى الشركة مخزون من 2008في نهاية عام      

سوام م شهدت منافسة حادة لشح الطلب في األ2009البيع المتوقعة للمنتج النهائي إال أن بداية عام 

أسعار  متوسط للسوم المحلي واألسوام الخليجية وأثر ذلك سلباً على الخارجية واستهداا المنافسين

أقل من  األولية بأسعار م بدأت الشركة في توفير المواد2009الثاني من عام  ربعإعتباراً من البيع. ال

وكان ذلك من التكلفة المعدلة للمخزون في بداية العام ترتب عليه انخفاض في متوسط تكلفة اإلنتاج 

 النسبي في الطلب على النموإلى  باإلضافة إبتداًء من الربع الثانيالشركة  أعمال نتائج أسبال تحسن

ت إلى التالي يبين أهم البنود التي أد عن ما كان عليه في الربع األول. الجدول منتجات الشركة بعض

 -م:2008م مقارنة بتنائج عام 2009وجود فروم في نتائج عام 

 )القيمة باأللف لاير(                                                                           

 

 : أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات- 
 -المبيعاتً:ًًإنخفاض -

 إنخفاض حجم وأسعار البيع.
 -تكلفةًالمبيعاتً:ًإنخفاض -

 إنخفاض حجم المبيعات.
 -إجماليًالربحًمنًالتشغيل:ًإنخفاض -

 إنخفاض حجم وأسعار البيع.
 -مصروفاتًاألعمالًالرئيسيةً:ًإنخفاض -

 .إنخفاض في تكلفة النقل نتيجةً إلنخفاض حجم المبيعات
 -الربحًمنًالعملياتًالرئيسيةً:ًإنخفاض -

 إنخفاض حجم وأسعار البيع.
 -صافيًالربحً:ًإنخفاض -

 إنخفاض حجم وأسعار البيع.

 

ً-:ًالمعاييرًالمحاسبيةً:ًسادسااً

تعةةد الشةةركة قوائمهةةا الماليةةة وفقةةاً للمعةةايير المحاسةةبية الصةةادرة عةةن الهيبةةة السةةعودية للمحاسةةبين      

 .الشركات والنظام األساسي للشركة القانونيين والمالئمة لظروا الشركة والمتفقة مع نظام

ً-:ًالشركاتًالتابعةً:ًسابعااً

 .بعة للشركة داخل أو خارج المملكةالتوجد شركة تا     

 بيـــــــان
 امــــــع

2009 

 امــــــع

2008 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغير

( / +-) 

 %( 36) (181.088) 500.273 319.185 المبيعـــات

 %( 35) (150.711) (426.070) (275.359) تكلفة المبيعات

 %( 41) (30.377) 74.203 43.826 إجمالي الربح 

 %(   9) (2.166) (24.874) (22.708) مصروفات األعمال الرئيسية

 %( 57) (28.211) 49.329 21.118 الربح من العمليات 

 %( 95) (3.663) (3.860) (197) الخسائر من العمليات الغير مستمرة

 %( 61) (24.664) 40.198 15.534 صافي الربح 



 

 11 من 5 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ً

ً

ً

ً-عًاألرباحً:زي:ًسياسةًالشركةًفيًتوًثـامنـااً

( فةة ن الشةةركة تقةةوم بتكةةوين إحتيةةاطي نظةةامي 42حسةةب النظةةام األساسةةي للشةةركة فةةي المةةادة رقةةم )     

بلغ مةا، ويجةوز للجمعيةة العموميةة العاديةة وقةف هةذا التجنيةب متةى %( من صافي األرباح10بتجنيب )

%( مةةن 10ب )يةةجنت يمكةةن كمةةا ، وهةةذا اإلحتيةةاطي غيةةر قابةةل للتوزيةةع .اإلحتيةةاطي نصةةف رأ  المةةال

 لةةى إقتةةراح مجلةةس اإلدارة بتكةةوين إحتيةةاطي إتفةةاقي وتخصيصةةه لغةةرض أوعاألربةةاح الصةةافية بنةةاءاً 

وينص النظام األساسي للشركة بتوزيع باقي األرباح بعد تجنيةب اإلحتيةاطي علةى النحةو  نةأغراض معي

 -التالي :

 .ة بالمائة( من رأ  المال المدفوع% )خمس5يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل  -1

افةأة مجلةس اإلدارة ويةوزع مةن % )خمسةة بالمائةة( مةن البةاقي لمك5يخصص بعد ماتقةدم نسةبة  -2

 .لمساهمين كحصة إضافية في األرباحا ي علىالباق

( لاير لكل سهم نصفوقد قرر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ) هذا

 .( من القيمة%5تمثل )

ً-دواتًالدينً:أنشطةًاألسهمًوأ:ًًااًتاسع

خالل  الشركة بتلك الحقوم ود ألشخاص قاموا ب بالغــصويت تعـي التـية فـهم ذات أحقـد أسـالتوج     

 م.2009م عا

كمـا التـوجـد مصلحـة وحقـوم خيـار وحقـوم إكتتال تعـود ألعضاء مجلـس اإلدارة وكبــار      

، واليوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو القصر فـي أسهم الشركــةوأزواجهم وأوالدهم  التنفيذيين

 م.31/12/2009السنة المالية المنتهية في  الحقوم خالل

كون عضو مجلس اإلدارة ـحسب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة يجب أن ي     

في  هالتقل قيمتها اإلسمية عن عشرة آالا لاير من أسهم الشركة ضماناً لعضويت أسهم مالكاً لعدد

فـي  األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة كما حلتالي يوضمجلس اإلدارة، والجدول ا

 -:م 31/12/2009

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 األسهم المملوكة عدد

 نهاية السنة في بداية السنة

لعضو مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

 مؤيد بن عيسى القرطاس 1
شركة التصنيع الوطنية لإلستثمارت 

 الصناعية
4.130 1.250 5.162 1.562 

 9.063.522 ----- 7.250.818 ----- شركة التصنيع الوطنية صالح بن فهد النزهة 2

 ----- 1.562 ------ 1.250 نفســـــــــــه مازن بن خليفة الالحق النعيمي 3

 ميدانحسمير عبد المحسن ال 4
الشركة الوطنية الدولية للتطوير 

 الصناعي
----- 1.250 ----- 1.562 

 ----- 1.250 ----- 1.000 نفســـــــــــه مازن أحمـد محمد الجـبير 5

 ----- 5.053 ----- 4.043 نفســـــــــــه صالح بن عبدالكريم العبيّد 6

 مذكرات حق إكتتال أو حقوم مشابهةم وأي حقوم خيار أو ـن قابلة للتحويل إلى أسهـد أدوات ديـالتوج

 .م31/12/2009أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 



 

 11 من 6 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ً

ً

ً

ً-:ًالقــروضً:ًااًشراع

وبنو  أخرى بموجب إتفاقية تسهيالت  سعوديالالصناعية ة صندوم التنميمن  قروضلدى الشركة     

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

 -:م2009خالل عام  حركة القروضو مصدر ، والجدول التالي يوضحمضمونة بسندات إذنية

   
 )القيمة باأللف لاير(                                                                                        

 المصدر
 الرصيد  في

1/1/2009 

 إضافات خالل

 2009عــام 

 خالل سدادات

 2009عــام 

 الرصيد في

31/12/2009 

 41.903 29.220 27.103 44.020 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 31.130 80.467 75.507 36.090 بنـــوك أخــــرى

 73.033 109.687 102.610 80.110 اإلجمــالـــي

 

 م:31/12/2009القائمة في  فيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقام القروضو
 

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                       

 2008عـــــام   2009عـــــام   بيــــــــــــان

 65.310 26.157 أقل من سنة

 14.800 21.156 من سنة إلى سنتين

 الشيء 15.296 من سنتين إلى خمس سنوات

 الشيء 10.424 أكثر من خمس سنوات

 
 -:ًمجلسًاإلدارةًواللجانًالتابعةًلهً:ًيًعشرحادلا

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

  -ويتألف المجلس من :،  م 7/4/2008عشر بتاريخ  السابع

 التصنيف األســــــم م
التي يشارك في  المدرجة المساهمهالشركات 

 عضويتها

1 
 عيسى القرطا بن الدكتور/ مؤيد 

 رئيس المجلس          
 عضو تنفيذي

 .شركة التصنيع الوطنية -1

 .الفخارية السعودية إلنتاج األنابيب الشركة -2

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني. -3

2 
 صالح فهد النزهة/ المهند 

 عضو المجلس          

عضو 

 غيرتنفيذي
 اليوجد

3 
 المهند / مازن بن خليفة الالحق

 عضو المجلس          
 الميثانول.شركة كيمائيات  -1 عضو مستقل

4 
 المهند / سميرعبد المحسن الحميدان

 عضو المجلس          
 اليوجد عضو مستقل

5 
 األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير        

 عضو المجلس          
 التعاوني.للتأمين  شركة الصقر -1 عضو مستقل

6 
 المهند / صالح بن عبدالكريم العبي د

 العضو المنتدل           
 اليوجد عضو تنفيذي



 

 11 من 7 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

   

 

 

 ، والجدول التالي يوضحم2009خالل عام  ( إجتماعات6عدد )مجلس اإلدارة  إجتماعات تبلغ وقد 

 -: كل عضو مرات حضور عدد

 الحضـــور التاريخ اإلجتماع

 م9/2/2009 األول

الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ مازن بن خليفة الالحق النعيمي، واألستاذ/ 

فراج منصور أبو ثنين، واألستاذ/ مازن بن أحمد محمد الجبير، والمهندس/ صالح بن 

 عبدالكريم العبيـّد

 م14/6/2009 الثاني

بن عيسى القرطاس، والمهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان، والمهندس/ الدكتور/ مؤيد 

صالح ابن فهد النزهه، والمهندس/ مازن بن خليفة الالحق النعيمي، واألستاذ/ مازن بن أحمد 

 محمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد الكريم العبيـّد

 م14/6/2009 الثالث

والمهندس/ صالح بن فهد النزهه، والمهندس/ مازن بن الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس، 

خليفة الالحق النعيمي، واألستاذ/ مازن بن أحمد محمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد 

 الكريم العبيـّد

               م14/10/2009 الرابع

 الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ صالح بن فهد النزهه، والمهندس/ مازن بن

خليفة الالحق النعيمي، واألستاذ/ مازن بن أحمد محمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد 

 الكريم العبيـّد

 م 15/10/2009 الخامس
الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ صالح بن فهد النزهه، واألستاذ/ مازن بن 

 أحمد محمد الجبير، والمهندس/ صالح بن عبد الكريم العبيـّد

                    م20/12/2009 السادس
الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس/ صالح بن فهد النزهه، والمهندس/ صالح بن 

 عبدالكريم العبيـّد

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

  -بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي :

 )القيمة باأللف لاير(                                                                    

 .م2009ألعضاء المجلس عن العام المالي مكافأة  صرابمجلس اإلدارة  لم يوصيكما 

  لجنة المراجعة:-  

اءات ونظم إجرتمثل في التأكد من مدى كفاية وفاعلية تاإلختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة      

مة وصحة القوائم المالية والتوصية ب ختيار المحاسب الخارجي وفق سالالرقابة الداخلية والتحقق من 

إلقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي المالحظات واوضوابط محددة ودراسة التقارير 

 وإدارة المراقبة الداخلية . 

 البيــــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

أعلى المكافآت والتعويضات بمافيهم  

عضوالمنتدب( الرئيس التنفيذي )ال

 والمدير المالي

 2.127 ---- ---- الرواتب والتعويضات

 462 17 9 البدالت

 537 555 282 المكافآت الدورية والسنوية

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

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



 

 11 من 8 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 

 :( أعضاء وهم3)( إجتماعات وتتكون اللجنة من3بلغ عدد إجتماعات لجنة المراجعة خالل السنة عدد )

 رئيس اللجنة  -  صالح فهد النزهة/ المهند  -1

 عضو اللجنة   -  مــازن أحمــد الجـبيراألستاذ/  -2

 عضو اللجنة  - رياض عبد الحميد العنيزي /األستاذ -3     

/ رياض عبد الحميد العنيزي خلفاً لكل من ستاذمن المهند / صالح فهد النزهة، واأل كلحيث تم  تعيين 

 إستقالتهما من عضوية اإلستاذ/ فراج منصور أبو ثنين والمهند / أسامة محمد الشيباني بعد تقديم 

 اللجنة.

 : لجنة المكافآت والترشيحات- 

 -تشمل : المهام والمسبوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأت

 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

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

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

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

 -: اء وهم( أعض4)هذا وتتكون اللجنة من 

 

 رئيس اللجنة  -          الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطا   -1

 عضو اللجنة  -                فهد النزهة بن المهند / صالح -2

 عضو اللجنة  - المهند / مازن بن خليفة الالحق  -3

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

 

 بحضور جميع األعضاء. ( اجتماع2اللجنة خالل السنة عدد )وبلغ عدد اجتماعات 

  حيةةود مجلةةس اإلدارة أن يوضةة والئحةةة حوكمةةة الشةةركاتباإلشةةارة إلةةى قواعةةد التسةةجيل واإلدراج 

 اآلتي:

المةةدير العةام أو المةةدير  التوجةد عقةود لةةدى الشةركة تتضةةمن مصةلحة ألحةد أعضةةاء المجلةس أو -

كمةا التوجةد أي عقوبةة أو جةزاء أو قيةد إحتيةاطي  مةنهم.عالقةة بةأي ذي المالي أو ألي شةخص 

يميةةة أو قضةةائية ظمفةةروض علةةى الشةةركة مةةن هيبةةة سةةوم المةةال أو مةةن أي جهةةة إشةةرافية أو تن

 أخرى .

ً-:المدفوعاتًالنظاميةًً:لثانيًعشرا

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث ًالزكاةً:ً-

ات الزكوية عن الزكاة رراقوقدمت الشركة اإل .وفقاً ألسا  اإلستحقاميتم تسجيل الزكاة 

 . على الربوط النهائية من المصلحة الحصول دم ويتم التسوية عن2008تى نهاية عام حالمستحقة 

تخضع الشركة لنظام التأمينات اإلجتماعية ويتم تسجيل رسوم ًاإلجتماعيةً:التأميناتًً-

، ويتم سداد التامينات اإلجتماعية شهرياً على أسا  إلجتماعية وفقاً ألسا  اإلستحقامالتأمينات ا

 المستحق عن الشهر السابق .



 

 11 من 9 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 

 -بالعام السابق :م مقارنة 12/2009/ 31كما في لجهات نظامية والجدول التالي يوضح المبالغ المستحقة

  )القيمة باأللف لاير(                                                                                             

 2008عــــــــام  2009عــــــــام  بيــــــــــــان

 8.202 7.906 مصلحة الزكــاة

 154 160   المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 8.356 8.066 إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية

 -:ًحوكمةًاللئحةً:  الثالثًعشر

ق األحكام اإلسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيبة يتطبتعمل الشركة على 

األساسي للشركة ونظام السوم المالية في المملكة العربية السعودية وبما اليتعارض مع النظام 

فيما يخص اتباع اسلول التصويت التراكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس  الشركات بالمملكة،

اإلدارة في الجمعية العامة ف ن الشركة تطبق ماجاء في نظامها األساسي المتوافق لما ورد في نظام 

 كام التي لم تطبق وأسبال ذلك :حواأل بيان األحكام التي تم تطبيقها الشركات، والجدول التالي يوضح

 األسبــاب غير مطبق مطبق الموضـــوع رقم المادة

    حقوق المساهمين المتصلة بالسهم 3

قهههوقهم وحصهههولهم حتسههههيل ممارسهههة المسهههاهمين ل 4

 على المعلومات 
   

    حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة 5

 الفقرة )ب(  حقوق التصويت 6

 

 

 

 الفقرة )د(

 النظههام األساسههي للشههركة -

اليتضههمن طريقههة التصههويت 

 .التراكمي

 

مرين حضهههور مسهههتث ملعهههد -

مههن األشههخاي ذوي الصههفة 

يهة الههذين يتصههرفون اإلعتبار

بالنيابة عن غيهرهم إجتمهاع 

 الجمعية العامة.

    حقوق المساهمين في األرباح 7

    باإلفصاحواإلجراءات المتعلقة سياسات ال 8

    اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 9

    الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 10

    مسئوليات مجلس اإلدارة 11

    تكوين مجلس اإلدارة 12

    لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها 13

    لجنة المراجعة 14

    لجنة الترشيحات 15

    وجدول األعمالإجتماعات مجلس اإلدارة  16

    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 17

    تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 18

ً



 

 11 من 11 صفحة

 م31/12/2009تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

ً

ً

ً

 -:ًإقراراتًمجلسًاإلدارة:  عشرًالرابع

الحالية  قب الحسابات ومعطيات السوموفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءاً على تقرير مراً

 -والمؤشرات المستقبلية نقر باآلتي :

 الصحيح.أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل  -1

تم رفع تقارير المراجعة الداخلية يأسند مهام المراجعة الداخلية لمكتب محاسب قانوني حيث  -2

بالمالحظات والتوصيات )إن وجدت( إلى لجنة المراجعة وأن لجنة المراجعة تحرص على 

ويقر ن أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم  تنفيذه بفعالية التأكد م

 الشركة.مجلس اإلدارة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في 

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

 

ه مةةن دعةةم لحكومتنةةا الرشةةيدة علةةى ماتقدمةةوفةةي الختةةام يتقةةدم مجلةةس اإلدارة بخةةالص الشةةكر والتقةةدير 

 ، كما يسةر المجلةس أن يسةجل الشةكر العميةق لمسةاهمي الشةركة علةى دعمهةمومساندة للقطاع الصناعي

، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل بالشركة ومنتجاتها ثقتهمولعمالء الشركة على 

 .داء وتحقيق أهداا الشركةالتطوير وتحسين األ

 

 هللا ولي التوفيق ،،،،و

 

 

ًًًمجلسًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
ً


