
 

 8 من 1 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 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 مرفقاً به القوائم المالية المدققة واإليضاحات م 13/31/1031 المنتهية في

م 1031خالل 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

( بتاريخ 151القرار الوزاري رقم ) وجبــعدنية( بمـعادن )مـبك المــنية لتصنيع وسـركة الوطـالشتأسست      

جل ـسعودية بموجب الس مساهمة شركةـ، وسجلت ك(م3990اكتوبر  1)موافق الهـ 3133ربيع األول  31

ر في مدينة ( الصادم3990ديسمبر  1 هـ )3133جماد األول  31( تاريخ 1055001153جاري رقم )ـالت

 .الجبيل الصناعية

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

، اميل متنوعة، براغي وصو، أسال  اللحاموصالت الكهربائيةتقوية مبرومة لحمل الم، أسال  التسليح للكابالت

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

 .بمدينة الجبيل الصناعية

المصنع األول متخصص في إنتاج  –م بمدينة الدما 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

 %23 121.212 األسال  المسحوبة ومنتجاتها 3

 %13 25.191 المحاور وقطع الغيار 1

 %2 10.153 وكات المعدنيةبالمس 1

 %300 100.123 المجمــــــــــوع

ً-الخططًالمستقبليةًوالمخاطرً::ًًانيااًث

 ً)واإلنجازاتًططًالخأ:- 

ف فيهيا منتجيات المجاورة  الدولالمتوقعة في  المعلنة في المملكة والمشاريع بناًء على حجم المشاريع -3 التيي تسيو 

 .م1031عام  فيم مقارنة بالنتائج المحققة 1031تتوقع الشركة نمو نتائجها في عام ، الشركة

ستعمل الشركة عليى تكثييم متابعية ومراقبية التغييرات والمسيتجدات اإلقتصيادية العالميية المينثرة عليى نشياط  -1

 الشركة، وستطبق الخطط المناسبة للحد من تأثيراتها.

المنتجات الرئيسية والمحافظية عليى الجيودة وتع يي  خيدمات مابعيد ستواصل الشركة رفع حصتها السوقية في  -1

 البيع.

سيتثمارية صيناعية مجديية ودراسية التوسيع فيي الطاقية اإلناجيية خططها للبحث عين فيرإ إستواصل الشركة  -1

 لبعض منتجاتنا



 

 8 من 1 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 .جدة لخدمة العمالء في المنطقة الغربية في تم إفتتاح مرك  مبيعات -5

 سكن العمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتم إسكان العمالة.تم إستكمال مشروع بناء  -1

الجدييد لعملييات الشيركة فيي المحاسيبة والمبيعيات والمشيتريات  ERPتم تشغيل نظام الحاسب األليي المتكاميل  -2

 والمخازن.

 من بلدية حكومة دبي. P.C. Strandعلى شهادة إعتماد منتج  حصلت الشركةت -2

 .وتع ي  برامج السعودةتوظيم وتدريب الشباب السعودي تعمل الشركة على  -9
 ً)ًالمخاطرب:- 

 -:األوليةالمواد  -3

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

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

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

 -الرسوم: -1

 .على تكلفة األنتاجأو تطبيق رسوم إضافية فإن ذلك سينثر  في حال زيادة الرسوم    

 -:التسويق -1

ف الشركة منتجاتها في ال      وتدني  اإلقتصادية العالمية لألوضاعسوف المحلي واألسواف المجاورة ونظراً تسو 

ن منافسة حادة من منتجيي المستهدفة تشهد األسواف فمن المتوقع أن الطلب في أسواف بعض الدول الكبرى

 حد من آثارها.عالميين وتعمل الشركة لل

 -:األجنبيةالتذبذب في أسعار صرف العمالت  -1

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

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

 الخمسًاألخيرةًالماليةًونتائجًأعمالهاًللسنواتًأصولًوخصومًالشركة:ًًالثااًث

ًًاألصولًوالخصومًوحقوقًالمساهمين (ًأ)

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                    

 1118 1112 1111 1111 1111 بيـــــــان
 1211228 1121138 1421438 1131121 1111121 موجودات متداولة

 1321211 811414 1111431 1181223 1181211 مطلوبات متداولة

 1111128 1211311 1121118 1181821 1411111 رأس المال العامل

 111421 141143 121424 111834 111114 األصول األخرى طويلة األجل

 1821133 1211121 1231232 1221114 1821114 األصول الثابتة

 4221111 2811113 4111423 4141111 4181141 إجمالي الموجودات

 1321211 811414 1111431 1181223 1181211 المطلوبات المتداولة

 121811 211831 121214 111411 141111 قروض طويلة األجل

 111138 111113 111128 121424 111318 المطلوبات األخرى

 1121138 1181128 1181181 1311111 1411333 إجمالي المطلوبات

 1121138 1441412 1441412 1441412 1811111 رأس المال المدفوع

 411222 111111 111111 --- ---- عالوة إصدار أسهم

 821421 311144 811121 211111 311248 اإلحتياطات واألرباح المدورة

 112182 1221432 1281412 1411311 1431432 حقوق المساهمين

 4221111 2811113 4111423 4141111 4181141 جمالي الخصوم وحقوق المساهمينإ

 

 

 



 

 8 من 1 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 
ً

ًقائمةًالدخلًنودب)ب(ً

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                      

 1118 1112 1111 1111 1111 بيـــــــان
 4111131 1121184 1131813 1111214 2111131 المبيعات

 2111131 1341142 1311822 1131128 1141111 المبيعاتتكلفة 

 321111 211811 211221 121113 141218 مجمل الربح 

 121832 111318 111141 141112 141441 مصاريف إدارية وعمومية

 (331) (11124) (211) (234) (111) صافي –اإليرادات األخرى 

 11811 123 ---- ---- ---- الخسائر من العمليات الغير مستمرة

 21411 21121 21411 21181 11844 الـزكـــاة

 211128 141412 111311 11183 41838 صافي الربح

ً-:ًتحليلًجغرافيًإلجماليًإيراداتًالشركة:ًًرابعااً

نسييب ، والجييدول التييالي يوضييح تجاتهييا فييي السييوف المحلييي والتصييديرمنميين تسييويق الشييركة  ايييرادات تحقييق

 م:1033مقارنة بمبيعات عام   م1031التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 

 المنطقة  

 السنة
 المجموع أخرى الشرق األوسط دول مجلس التعاون المملكة العربية السعودية

1111 41% 24% 1%  1% 111% 

1111 43% 13% 4% 1% 111% 

 -: يةالنتائجًالتشغيل:ًًامسااًخ

 ،% عن المبيعات المحققة خالل العام السابق33نمواً في المبيعات بمقدار  م1031 عامخالل حققت الشركة 

 -م:1033م مقارنة بتنائج عام 1031ت إلى وجود فروف في نتائج عام التالي يبين أهم البنود التي أد الجدولو
 )القيمة باأللف لاير(                                                                           

 

 

 

 

 

 

  أسباب اإلنحرافات والتغيرات :أهم- 

 -ارتفاع المبيعات: -

 حجم المبيعات.نمو 

 -تكلفة المبيعات : ارتفاع -

 زيادة حجم المبيعات.

 -مصروفات األعمال الرئيسية : انخفاض -

 .بمصاريم دراسات فرإ استثمارية م1033عام حميل نتائج ت 

 بيـــــــان
 عـــام

1111 

 عـــــام

1111 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغيير

( / +-) 

 %11 121111 1111214 2111131 المبيعـــات

 %11 131214 1131128 1141111 تكلفة المبيعات

 %2 11121 121113 141218 إجمالي الربح 

 (%114) (113) 141112 141441 مصروفات األعمال الرئيسية

 %13 11218 81228 21841 الربح من العمليات 

 %12 311 11841 11433 إيرادات آخرى

 (%2) (111) 11811 11311 مالية مصاريف

 %(11) (211) 21181 11844 الزكاة

 %82 11121 11183 41838 صافي الربح 



 

 8 من 2 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 -ارتفاع ايرادات آخرى: -

 ات سابقة.وارتفاع اسعار بيع مخلفات اإلنتاج وتعويض مطالبات تأمين عن سن

 -الزكاة:انخفاض في  -

ًات سابقة.وزكاة عن سنبفروف  م1033عام تحميل 
 -صافي الربح : ارتفاع -

 نتيجة لألسباب المذكورة أعاله. 
ً

ً-:ًالمعاييرًالمحاسبيةً:ًسادسااً

تعييد الشييركة قوائمهييا المالييية وفقيياً للمعييايير المحاسييبية الصييادرة عيين الهيبيية السييعودية للمحاسييبين القييانونيين      

 .الشركات والنظام األساسي للشركة الشركة والمتفقة مع نظام والمالئمة لظروف

ً-:ًالشركاتًالتابعةً:ًسابعااً

 .بعة للشركة داخل أو خارج المملكةالتوجد شركة تا     

ً-عًاألرباحً:زي:ًسياسةًالشركةًفيًتوًثـامنـااً

إحتييياطي نظييامي بتجنيييب ( فييإن الشييركة تقييوم بتكييوين 11حسييب النظييام األساسييي للشييركة فييي المييادة رقييم )     

بلغ اإلحتيياطي نصيم ميا، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقيم هيذا التجنييب متيى %( من صافي األرباح30)

لى إقتراح ع%( من األرباح الصافية بناًء 30ب )يجنت يمكن كما ، وهذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع .رأس المال

ويينص النظيام األساسيي للشيركة  أغيراض معينية يصيه لغيرض أومجلس اإلدارة بتكوين إحتيياطي إتفياقي وتخص

 -بتوزيع باقي األرباح بعد تجنيب اإلحتياطي على النحو التالي :

 .ة بالمائة( من رأس المال المدفوع% )خمس5يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل  -3

ي علييى ويييوزع ميين البيياقافييأة مجلييس اإلدارة % )خمسيية بالمائيية( ميين البيياقي لمك5يخصييص بعييد ماتقييدم نسييبة  -1

 .لمساهمين كحصة إضافية في األرباحا
ً

ً-دواتًالدينً:أنشطةًاألسهمًوأ:ًًااًتاسع

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

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

 -:م 13/31/1031 كما فـي وأزواجهم وأوالدهم القصر اإلدارة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس حلتالي يوضا

 

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 عدد األسهم المملوكة

 )%( نسبة التغيير السنة نهاية السنة بداية

لعضو 

مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

لعضو 

مجلس 

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

 لعضو

 مجلس

 اإلدارة

للشركة الذي 

 يمثلها العضو

%11 212121832 41138 211111411 41111 شركة التصنيع الوطنية مؤيد بن عيسى القرطاس 1  11%  

 صالح بن فهد النزهة 1
شركة التصنيع الوطنية 

 لإلستثمارت الصناعية
---- 11411 ----- 11318 ---- 11%  

%11 ------ 11111 -------- 1111 نفســـــــــــه محمد بن عويض الجعيد 1  ---- 

 سمير عبد المحسن الحميدان 2
الشركة الوطنية الدولية 

 للتطوير الصناعي
---- 11411 ----- 11318 ---- 11%  

%11 ----- 11134 ---- 11141 نفســـــــــــه مازن أحمـد محمد الجـبير 4  ---- 

%11 ----- 41448 ----- 41141 نفســـــــــــه صالح بن عبدالكريم العبيّد 1  ---- 



 

 8 من 4 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن 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

، ولم يد من التفاصيل يمكن الرجوع م1033خالل عام  حركة القروضو مصدر ، والجدول التالي يوضحإذنية

 -:وائم الماليةبالق (31و  33إلى ايضاح رقم )

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                          

 التصنيف المصدر
مدة 

 القرض

 الرصيد  في

 م1/1/1111

 إضافات خالل

 م1111عــام 

 سدادات خالل

 م1111عــام 

 الرصيد في

 م11/11/1111

 ندوق التنميةص

 الصناعية السعودي

قروض 

 ألجل

1 

 سنوات
11.011 30.012 2.930 12.100 

 تجارية بنـــوك
قروض 

 ألجل

1-1 

 سنوات
11.111 ---- 9.531 31.212 

 تجارية بنـــوك

قروض 

قصيرة 

 ألجلا

 12.921 91.012 92.901 11.300 شهور 1

 311112 1111241 1181241 321414 اإلجمــالـــي

 م:13/31/1031  القائمة في فيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاف القروضو    

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                       

 م1111عـــــام   م1111عــــــــام  بيــــــــــــان

 11.035 11.290 أقل من سنة

 31.531 30.211 من سنة إلى سنتين

 31.991 31.100 من سنتين إلى خمس سنوات

 الشيء الشيء أكثر من خمس سنوات

 
 -:ًمجلسًاإلدارةًواللجانًالتابعةًلهً:ًيًعشرحادلا

إجتماعها  العادية فيغير مة االجمعية العوذلك بعد مصادقة ( أعضاء 1من ) الشركة ةمجلس إدار يتكون     

  -ويتألم المجلس من :،  م 31/1/1033 عشر بتاريخ الحادية

 التصنيف الصفة األســــــم م
الشركات المساهمة التي يشارك في 

 عضويتها

 عضو تنفيذي رئيس المجلس الدكتور/ منيد بن عيسى القرطاس 1

 شركة التصنيع الوطنية. -3

 السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية.الشركة  -1

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني. -1

 شركة التصنيع الصحراء لألوليفينات -1

 شركة اسمنت حائل. -3 عضو غيرتنفيذي عضو المجلس المهندس/ صالح فهد الن هه 2

 .المتطورةالشركة السعودية للصناعات  -3 عضو مستقل عضو المجلس المهندس/ محمد عويض الجعيد 3

4 
المهندس/ سميرعبد المحسن 

 الحميدان
 اليوجد عضو غيرتنفيذي عضو المجلس

 شركة الصقر للتأمين التعاوني. -3 عضو مستقل عضو المجلس األستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير 5

 اليوجد عضو تنفيذي عضو المجلس المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبي د 6

 

 



 

 8 من 1 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 -حسب الجدول التالي: ( إجتماعات5عدد )مجلس اإلدارة  إجتماعاتإجمالي  تبلغ     

 األســم م
 اإلجتماع

 األول

 اإلجتماع

 الثاني

 اإلجتماع

 الثالث

 اإلجتماع

 الرابع

 اإلجتماع

 الخامس

 إجمالي عدد

 مرات الحضور

د. منيد بن عيسى  3

 القرطاس
 5 حضر حضر حضر حضر حضر

 5 حضر حضر  حضر حضر حضر م. صالح بن فهد الن هه 1

 1 حضر حضر حضرلم  حضر حضر أ.مازن بن أحمد الجبير 1

 5 حضر حضر حضر حضر حضر م. محمد بن عويض الجعيد 1

م. سمير بن عبدالمحسن  5

 الحميدان
 5 حضر حضر حضر حضر حضر

م. صالح بن عبدالكريم  1

 العبي د
 5 حضر حضر حضر حضر حضر

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(                                                                                    

 

  لجنة المراجعة:- 

 -تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء وهم:

 رئيس اللجنة -   المهندس/ صالح بن فهد الن هه -3

 اللجنةعضو  -    األستاذ/ مازن بن أحمد الجبير -1

 عضو اللجنة -  األستاذ/ رياض بن عبد الحميد العني ي -1

لما جاء في الئحة  لجنة المراجعة مهامها وفق نطاف العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابقتندي      

 حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيبة السوف المالية.

اءات ونظم الرقابة إجراإلختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية  تتمثل    

مة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة سالالداخلية والتحقق من 

 وإدارة المراقبة الداخلية.خارجي إلقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الالمالحظات واوودراسة التقارير 

 ( اجتماعات.1) 1031وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 

 

 البيــــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

المكافآت والتعويضات بمافيهم  أعلى 

الرئيس التنفيذي )العضوالمنتدب( 

 والمدير المالي

 11328 - - الرواتب والتعويضات

 814 111 28 البدالت

 411 - - المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
- - - 



 

 8 من 3 صفحة

  م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية أجراءات الرقابة الداخلية:

 لمراجعة الدورية من قبل مكتب مراجع قانوني مستقل اسند إليهلم 1031عمليات الشركة خالل عام  خضعت     

مهام المراجعة الداخلية ليتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقويم 

مخاطر العمل وقياس مدي كفاية األداء وذلك باإلضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من 

ضعفاً جوهرياً في نظام إجراءات جعة المشار إليها رامخالل مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج ال

 .لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة قناعةالرقابة الداخلية، هذا ما ينكد 

 : لجنة المكافآت والترشيحات- 

 -المهام والمسبوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأت تشمل :    

 المعتمدة.التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير  -3

 المراجعة لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -1

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. -1

 لس اإلدارة وإقتراح معالجتها بمايتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعم والقوة في مج -1

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

 التنفيذيين.وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  -1

 -: ( أعضاء وهم1)هذا وتتكون اللجنة من      

 رئيس اللجنة  - الدكتور/ منيد بن عيسى القرطاس           -3

 عضو اللجنة  - المهندس/ صالح بن فهد الن هة                -1

 عضو اللجنة  -  محمد بن عويض الجعيدالمهندس/  -1

 عضو اللجنة  - المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبي د -1

 .اتاجتماع (1عدد )اللجنة خالل السنة وبلغ عدد اجتماعات 

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

الميدير العيام أو الميدير الميالي أو ألي  التوجد عقود لدى الشيركة تتضيمن مصيلحة ألحيد أعضياء المجليس أو

 عالقة بأي منهم.ذي شخص 

 
ً-المدفوعاتًالنظاميةً:ً:لثانيًعشرا

تخضع الشركة ألنظمة مصلحة ال كاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل ال كاة ًالزكاةً:ً-

ويتم م 1033 تى نهاية عامحات ال كوية عن ال كاة المستحقة رراقوقدمت الشركة اإل .وفقاً ألساس اإلستحقاف

تقدمت الشركة باإلعتراض على  م1031عام  خالل. المصلحةعلى الربوط النهائية من  الحصول دالتسوية عن

 ال كاة. م ومازال اإلعتراض قيد الدراسة من قبل مصلحة1030م و 1009الربط ال كوي ألعوام 

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

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

 السابق.

 -بالعام السابق :مقارنة  م13/31/1031في كما  لجهات نظامية والجدول التالي يوضح المبالغ المستحقة

  باأللف لاير()القيمة                                                                                             

 م1111عــــــــام  م1111عــــــــام  بيــــــــــــان

 1.329 1.111 مصلحة ال كــاة

 113 399 المنسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 1.130 1.115 إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية
ً



 

 8 من 8 صفحة

ً م11/11/1111تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
ً

ً

ً-:ًًالتعاملًمعًجهاتًذاتًعالقة:  الثالثًعشر

سياسة موحدة في تعامالتها دون أي تفضيل لجهات ذات عالقة . كان هنا  تعامالت خالل هذا العام لشركة ا تتبع

 ( لاير عبارة عن خدمات خراطة وصيانة .100,39مع إحدى الشركات ذات العالقة بمبلغ إجمالي قدره )

 -:ًحوكمةًاللئحةً:  عشرًالرابع

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

 رةفيما عدا الفق مع النظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة، يتوافقالمملكة العربية السعودية بما 

 :التالية

 األسبــاب الفقرة  الموضـــوع رقم المادة

 

1 

 

 

 حقوق التصويت

 

 التصويت التراكمي
النظام األساسي للشركة اليتضمن طريقة 

 التصويت التراكمي .

 -:ًإقراراتًمجلسًاإلدارة:  عشرًالخامس

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

 -المستقبلية نقر باآلتي :

 الصحيح.سجالت الحسابات بالشكل أنه تم إعداد  -3

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية -1

 ن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.أذكر بشأنه اليوجد أي شك ي -1

ه من دعم ومسياندة للقطياع وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ماتقدم

 ثقيتهمولعميالء الشيركة عليى  ، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهمناعيالص

داء وتحقييق ، وكيذا لمنسيوبي الشيركة عليى جهيودهم المخلصية مين أجيل التطيوير وتحسيين األبالشركة ومنتجاتها

 .أهداف الشركة

 وهللا ولي التوفيق ،،،،

 

ًًًمجلسًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً


