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مقدمة 

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

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

ــره  ــركة تقري ــاهمي الش ــادة مس ــدم للس ــادن أن يق ــبك المع ــع وس ــة لتصني ــركة الوطني ــس إدارة الش ــر مجل يس
ــة  ــم المالي ــه القوائ ــًا ب ــي 2021/12/31م مرفق ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــركة للس ــال وآداء الش ــن أعم ــنوي ع الس
المدققــة واإليضاحــات المرفقــة بهــا وتقريــر مراجعــي الحســابات عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م.

ــادة رأس المــال قــد  ــأن اإلجــراءات النظاميــة لتخفيــض وزي كمــا يســر مجلــس اإلدارة إحاطــة مســاهمي الشــركة ب
تمــت بنجــاح حســب موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 2021/11/23م، حيــث تــم تخفيــض رأس 
المــال بقيمــة الخســائر المتراكمــة بمبلــغ اجمالــي قــدره 47,120,890 ريــال ومــن ثــم تــم زيــادة رأس المــال بمبلــغ 
اجمالــي قــدره 120 مليــون ريــال عــن طريــق منــح أســهم حقــوق أولويــة لعــدد 12 مليــون ســهم. وبلــغ رأس مــال 

ــال وعــدد األســهم 35,4 مليــون ســهم. ــادة 354 مليــون ري الشــركة بعــد الزي

الرؤية

الصناعــي  مجالنــا  فــي  رواد  نكــون  أن 
والنمــو  التنافســية  الكفــاءة  وتحقيــق 
المتواصــل والريــادة فــي الســوق المحلــي 

العالميــة. األســواق  فــي  والتواجــد 

الرسالة

المهنيــة،  الممارســات  بأفضــل  اإللتــزام 
وتقديــم منتجــات وخدمــات متكاملــة تنــال 
رضــا عمالءنــا ، وتحقيــق النتائــج المتوخــاة 

ــح. ــاب المصال ألصح

القيمة

تطبيـــق أفضـــل الممارســــات المهنيـــة 
ــل علــى  ــة والعمـــ ــزام بالحوكمــــ واإللتـــ
ــك  ــي ذل ــا ف ــركاء بم ــح الش ــة مصال حمايــ
المساهميـــن والجهــــــات التنظيميـــــــة 
والموظفيـــــــن والمحافظــــة على بيئــــة 

ــة. عمل مناسبــ
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١- نشـاط الشركة 
تأسســت الشـــركة الوطـــنية لتصنيــع وســــبك المـــعادن )مـــعدنيه( بمــــوجب القــرار الــوزاري رقــم )253( بتاريــخ 13 
ربيــع األول 1411هـــ الموافــق )2 اكتوبر 1990م(، وســجلت كـــشركة مســاهمة ســعودية بموجب الســـجل التـــجاري رقم 

)2055002251( تاريــخ 16 جمــاد األول 1411هـــ )3 ديســمبر 1990م( الصــادر فــي مدينــة الجبيــل.

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي إنتــاج وتســويق األســالك المجدولــة للخرســانة ســابقة الشــد، أســالك النوابــض، أســالك 
التســليح للكابــالت، أســالك تقويــة مبرومــة لحمــل الموصــالت الكهربائيــة، أســالك اللحام، براغــي وصواميــل متنوعة، 
مســامير صلــب مقــواه ومســامير ذات أشــكال متعــددة وذلــك مــن خــالل مصنــع ســحب األســالك ومنتجاتها )اســالك( 

بمدينــة الجبيــل الصناعيــة بموجــب ترخيــص صناعــي رقــم )412( الصــادر فــي 1405/11/4هـ.

كمــا تمتلــك الشــركة مصنعيــن اخريــن بالمنطقــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الدمــام بموجــب ترخصــي صناعــي رقــم 
)360( الصــادر فــي 1403/10/29هـــ بإســم مصنــع المحــاور والمســابك وقطــع الغيــار – المصنــع األول متخصــص فــي 
إنتــاج وتســويق محــاور وقطــع غيــار المقطــورات والشــاحنات )التريــالت(، والمصنــع الثانــي متخصــص فــي إنتــاج جميع 

المســبوكات المعدنيــة.

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

النسبةقيمة المبيعات )باأللف ريال(النشاط#

71%160,515األسالك المسحوبة ومنتجاتها1

29%66,503المحاور والمسابك وقطع الغيار2

100%227,018المجموع

2021 التقرير السنوي6
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أ( الخطط واإلنجازات

ــاء . 1 ــركة إلطف ــال الش ــة رأس م ــادة هيكل ــال إلع ــض رأس الم ــة بتخفي ــة العام ــة للجمعي ــس التوصي ــرر المجل ق
ــة  ــة المالي ــة المالئم ــة لتقوي ــوق أولوي ــهم حق ــدار اس ــق اص ــن طري ــه ع ــم زيادت ــن ث ــة و م ــائر المتراكم الخس

ــة: ــل التالي ــة بالتفاصي ــاريع المعلن ــذ المش وتنفي

نســبة التخفيــض قدرهــا 16,76% أي إلغــاء 4,712,089 ســهم مــن أســهم الشــركة، كمــا أوصــى مجلــس إدارة أ. 
الشــركة فــى نفــس القــرار للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخفيــض رأس المــال 
بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة 120 مليــون ريـــال ســعودي، ليصبــح 

رأس مــال الشــركة 35,4 مليــون ريــال.
 تم تعيين شركة وساطة المالية )وساطة كابيتال( مستشار ماليًا للطرح.ب. 
ــت ج.  ــة وتم ــوق المالي ــة الس ــى هيئ ــال إل ــادة رأس الم ــم زي ــن ث ــض وم ــى تخفي ــة عل ــب الموافق ــع طل ــم رف ت

ــي 2021/9/14م. ــه ف ــة علي الموافق
 صادقت الجمعية العامة غير العادية في 2021/11/23م على تخفيض وزيادة رأس المال.د. 
 تــم إيــداع مبالــغ العائــد مــن بيــع كســور األســهم فــي 2021/12/21م فــي الحســابات االســتثمارية للمســاهمين ه. 

المســتحقين والناتجــة عــن تخفيــض رأس المــال بعــدد 5,422 ســهم مبــاع بمتوســط ســعر البيــع 23.86 ريــال 
لــكل ســهم بإجمالــي 129,620.90 ريــال ســعودي.

تم إيداع أسهم الحقوق المكتتبة في حسابات المساهمين المستحقين في 2021/12/23م.و. 
ــة ز.  ــوق األولوي ــات حق ــة تعويض ــال وقيم ــون ري ــة 120 ملي ــال والبالغ ــي رأس الم ــادة ف ــغ الزي ــداع مبل ــم إي ت

والبالغــة 26,30 مليــون ريــال بحســابات الشــركة فــي 2021/12/30م
تــم االتفــاق مــع البنــك األهلــي الســعودي للقيــام بعمليــات التوزيــع علــى المســتحقين لتعويضــات حقــوق ح. 

األولويــة وكســور األســهم.

حققــت الشــركة مبيعــات بمبلــغ )227( مليــون ريــال بنســبة ارتفــاع قدرهــا 10% عــن مبيعــات العــام الســابق . 2
وذلــك بســبب تحســن الطلــب علــى بعــض منتجــات الشــركة فــي الســوق المحلــي وأســواق التصديــر. مازالــت 
آثــار جائحــة كورونــا علــى انشــطة الشــركة ونتائــج أعمالهــا خــالل عــام 2021م قائمــة علــى الرغــم مــن انخفــاض 

تلــك اآلثــار.

تتوقــع الشــركة تحســن النتائــج خــالل عــام 2022م وذلــك نتيجــة التوقــع بتحســن الطلــب علــى منتجــات الشــركة . 3
ــة  ــة العربي ــة المملك ــي ميزاني ــة ف ــاريع المعلن ــى المش ــاء عل ــر بن ــواق التصدي ــي وأس ــوق المحل ــي الس ف

الســعودية ومؤشــرات نمــو الطلــب فــي أســواق التصديــر المســتهدفة.
لفــات أســالك الحديــد تمثــل المــادة الخــام األساســية للمنتجــات الرئيســية وتمثــل نســبة كبيــرة مــن التكلفــة، . 4

تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن آثــار التقلبــات فــي أســعار الحديــد بالمتابعــة الدقيقــة لألســعار واصــدار أوامــر 
الشــراء وتثبيــت األســعار فــي األوقــات المناســبة. وكذلــك عمــل برامــج وخطــط فعالــة لتخفيــض التكاليــف 

األخــرى.

ــم . 5 ــد ت ــات ، وق ــاز والبتروكيماوي ــرول والغ ــة للبت ــس خاص ــاج المحاب ــع إلنت ــة مصن ــركة اقام ــط الش ــن خط م
تخصيــص أرض فــي مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة بالمنطقــة الشــرقية إلقامــة المشــروع. حيــث تــم إلغــاء 

ــبة %100. ــه بس ــك لمعدني ــروع مل ــح المش ــية، وأصب ــو الفرنس ــركة فالك ــع ش ــم م ــرة التفاه مذك

٢- الخطط المستقبلية والمخاطر
مــا زال العمــل جــاري فــي إنشــاء الشــركة الســعودية للســيارات متخصصــة فــي صناعــة الســيارات واجزائهــا . 6

ــص أرض  ــم تخصي ــنام(، وت ــعودية )س ــة الس ــيارات الوطني ــركة الس ــع ش ــيس م ــد التأس ــع عق ــم توقي ــث ت حي
ــة، ومســاهمة الشــركة نســبة 10% مــن رأس المــال. ــل الصناعي ــة الجبي إلقامــة المشــروع فــي مدين

ــي . 7 ــوم ف ــبك األلمني ــي س ــص ف ــع متخص ــاء مصن ــي ال إلنش ــركة آي ج ــع ش ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ت
2021/2/28م. 

ســتواصل الشــركة فــي العمــل علــى رفــع حصتهــا الســوقية فــي المنتجــات الرئيســية مــن خــالل الطاقــة . 8
اإلنتاجيــة المتوفــرة والمحافظــة علــى الجــودة وتعزيــز خدمــات مــا بعــد البيــع.

ســتواصل الشــركة خططهــا للبحــث عــن فــرص إســتثمارية صناعيــة مجديــة وكــذا البحــث عــن إمكانيــة زيــادة . 9
الطاقــة اإلنتاجيــة لمنتجاتهــا الحاليــة.

عملــت إدارة الشــركة علــى تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا، وبالرغــم مــن تأثــر . 10
نتائــج الشــركة الماليــة بســبب جائحــة كورونــا إال انهــا حافظــت علــى كوادرهــا، كمــا ان الشــركة تعمــل علــى 
توظيــف وتدريــب الشــباب الســعودي وتعزيــز برامــج الســعودة، وتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة لتعزيــز اإلســتقرار 

الوظيفي.

هـ.
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ب( المخاطر

١- مخاطر المواد األولية

تمثــل المــواد األوليــة نســبة كبيــرة مــن مكونــات التكلفــة لمنتجــات الشــركة وبالتالــي قــد تعــرض الشــركة لمخاطــر 
التذبذبــات والتقلبــات فــي أســعار المــواد األوليــة الرئيســية، وللحــد مــن هــذه المخاطــر تعمــل الشــركة جاهــدة فــي 

تقليــل آثارهــا بالمراقبــة والمتابعــة الدقيقــة لتقلبــات أســعار الحديــد فــي األســواق المحليــة والعالميــة.

٢- مخاطر المنافع

ــر  ــاء والمــاء مــن ضمــن مكونــات تكلفــة اإلنتــاج، وأن الزيــادة فــي أســعار الطاقــة مــن العوامــل التــي تؤث الكهرب
علــى قــدرة الشــركة فــي التنافــس فــي األســواق الخارجيــة.

٣- مخاطر التسويق

تســّوق الشــركة منتجاتهــا فــي الســوق المحلــي واألســواق المجــاورة ونظــرًا لألوضــاع اإلقتصاديــة العالميــة وتدني 
الطلــب فــي أســواق بعــض الــدول الكبــرى فمــن المتوقــع أن تشــهد األســواق المســتهدفة منافســة حــادة مــن 

منتجيــن عالمييــن، وتعمــل الشــركة للحــد مــن آثارهــا علــى اآلتــي: 

أ- اإلهتمام بجودة المنتج.
ب- تقديم خدمات ما بعد البيع.

ج- المحافظة على العمالء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة.

٤- مخاطر اإلئتمان

هــي عبــارة عــن مخاطــر فشــل طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي الــى تكبــد طــرف آخــر لخســارة ماليــة. 
قامــت الشــركة بعمــل إجــراءات إلدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان تشــمل تقييــم األهليــة اإلئتمانيــة والموافقــات 
اإلئتمانيــة الرســمية وتعييــن حــدود اإلئتمــان ومراقبــة حســابات الذمــم المدينــة القائمــة واإلحتفــاظ ببيــان أعمــار 

ديــون مفصــل للذمــم المدينــة والتأكيــد علــى المتابعــة عــن كثــب.

٥- مخاطر الذمم المدينة التجارية

تتــم إدارة مخاطــر إئتمــان العميــل مــن قبــل كل وحــدة أعمــال وفقــًا لسياســة وإجــراءات الشــركة المعمــول بهــا. 
ــكل  ــان ل ــدود اإلئتم ــد ح ــم تحدي ــة. يت ــدارة اإلئتماني ــراف ذات الج ــع األط ــط م ــل فق ــة التعام ــركة سياس ــدى الش ل
العمــالء بنــاًء علــى معاييــر التصنيــف الداخليــة. إن الذمــم التجاريــة المدينــة ال تحمــل فوائــد، وعمومــًا لهــا فتــرة 
إئتمانيــة بالقيمــة اإلســمية. والضمانــات غيــر مطلوبــة عمومــًا، ولكــن يمكــن إســتخدامها فــي ظــل ظــروف معينــة 

وكذلــك خطابــات اإلعتمــاد فــي أســواق معينــة، ال ســيما فــي األســواق األقــل نمــوًا. 

تقــوم الشــركة بمراجعــة المبلــغ القابــل لإلســترداد لــكل عميــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة علــى أســاس فــردي 
فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر للتأكــد مــن عمــل مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا كاٍف للمبالــغ 
غيــر القابلــة لإلســترداد. باإلضافــة لذلــك، يتــم إجــراء تحليــل إنخفــاض القيمــة أيضــًا فــي تاريــخ كل تقريــر إســتنادًا إلــى 

الحقائــق والظــروف المتوفــرة فــي ذلــك التاريــخ لتحديــد الخســائر المتوقعــة.

٦- مخاطر موجودات مالية أخرى

يشــمل هــذا البنــد بشــكل أســاس ودائــع لــدى البنــوك وذمــم مدينــة أخــرى. مخاطــر اإلئتمــان الناشــئة عــن هــذه 
ــم  ــي ت ــي عال ــف إئتمان ــا تصني ــا لديه ــرف به ــة المعت ــات المالي ــوك والمؤسس ــدودة. البن ــة مح ــودات المالي الموج

ــة. ــي الدولي ــف اإلئتمان ــل وكاالت التصني ــن قب ــه م منح

٧- مخاطر السيولة

ــم  ــي يت ــة والت ــات المالي ــة بالمتطلب ــات المرتبط ــاء باإللتزام ــي الوف ــب ف ــركة مصاع ــتواجه الش ــر أن س ــو خط ه
ــدر  ــد بق ــو التأك ــيولة ه ــي إدارة الس ــركة ف ــلوب الش ــر. إن أس ــي آخ ــل مال ــد أو اص ــليم نق ــالل تس ــن خ ــويتها م تس
ــة  ــدوام للوفــاء بإلتزاماتهــا عنــد اإلســتحقاق فــي الظــروف العادي اإلمــكان مــن أن لديهــا ســيولة كافيــة علــى ال
والصعبــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بإشــانة ســمعة الشــركة. تؤكــد الشــركة أن لديهــا مــا يكفــي 
مــن النقــد عنــد الطلــب لتغطيــة النفقــات التشــغيلية المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك خدمــة اإللتزامــات المالية، بإســتثناء 
التأثيــر المحتمــل مــن الظــروف البالغــة الصعوبــة التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا بشــكل معقــول واألحــداث القهريــة 

مثــل الكــوارث الطبيعيــة.

8- مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الســوق، مثــل أســعار تبــادل العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة 
ــو إدارة  ــوق ه ــر الس ــن إدارة مخاط ــدف م ــة. اله ــأدوات مالي ــا ب ــة احتفاظه ــركة أو قيم ــل الش ــى دخ ــتؤثر عل س

ــة، مــع تحســين العائــد ألقصــى حــد. ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق مــن خــالل معامــالت مقبول

9- مخاطر العملة

إن تعــرض الشــركة لمخاطــر العملــة غيــر جوهــري نســبة ألن معظــم المعامــالت يتــم تقييمهــا بالــدوالر االمريكــي 
ــة األخــرى المدرجــة  ــات النقدي ــال الســعودي. أمــا فيمــا يتعلــق بالموجــودات والمطلوب ــًا بالري والــذي يرتبــط تاريخي
بالعمــالت االجنبيــة، تؤكــد الشــركة بــأن صافــي تعرضهــا ســوف يبقــى علــى مســتوى مقبــول مــن خــالل شــراء أو 

بيــع العمــالت االجنبيــة بأســعار فوريــة عنــد الضــرورة لمعالجــة حــاالت عــدم التــوازن قصيــرة االجــل.

١0- مخاطر معدل الفائدة

ــا  ــة به ــة المرتبط ــا النقدي ــة أو تدفقاته ــألدوات المالي ــة ل ــة العادل ــر أن القيم ــي مخاط ــدة ه ــعار الفائ ــر أس مخاط
ــل  ــات تحم ــة إلتزام ــركة أي ــدى الش ــد ل ــوق. ال يوج ــي الس ــدة ف ــعار الفائ ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــح بس ــوف تتأرج س

ــدة. ــعار الفائ ــر اس ــع لمخاط ــي ال تخض ــت وبالتال ــدل ثاب ــل بمع ــع ألج ــة. إن الودائ عمول

١١- إدارة رأس المال

ــى  ــوي حت ــال ق ــدة راس م ــظ بقاع ــا تحتف ــن أنه ــد م ــو التأك ــال ه ــرأس الم ــركة ل ــي إلدارة الش ــدف الرئيس إن اله
ــة. ــال التجاري ــتقبلي لألعم ــور المس ــى التط ــاء عل ــوق واإلبق ــن والس ــتثمرين والدائني ــة المس ــى ثق ــظ عل تحتف
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ثـًا
ـال

ث

03
أصول وخصوم الشركة ونتائج 
أعمالهــا للسنــوات الماليــة 

الخمــس األخيــرة
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٣- أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها 
للسنوات المالية الخمس األخيرة

أ( األصول والخصوم وحقوق المساهمين

)القيمة باأللف ريال(

ب( بنود قائمة الدخل

)القيمة باأللف ريال(

2017م2018م2019م2020م2021مبيان

167,357180,169186,338196,927210,198 األصول الثابتة

8,01010,64213,27446,38048,190األصول األخرى طويلة األجل

327,293223,745252,744340,126266,229 موجودات متداولة

502,660414,556452,356583,433524,617 إجمالي الموجودات

354,000281,121281,121281,121281,121رأس المال المدفوع

27,17327,17327,17327,17326,720اإلحتياطات

21764,47268,192)40,157()29,375(األرباح )الخسائر( المتراكمة

351,798268,137308,511372,766376,033حقوق المساهمين

16,81547,16753,32462,35425,979 قروض طويلة األجل

37,07931,57330,90025,29823,346 المطلوبات األخرى

96,96867,67959,621123,01599,259 المطلوبات المتداولة

150,862146,419143,845210,667148,584 إجمالي المطلوبات

502,660414,556452,356583,433524,617 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

رسم بياني إلجمالي الموجودات وحقوق المساهمين والمطلوبات: )القيمة باأللف ريال(
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إجمالي الموجودات

20212020201920182017

إجمالي المطلوباتحقوق المساهمين

2017م2018م2019م2020م2021مبيان

227,018205,962263,248391,170293,484المبيعات

246.005343,262257,217)203,960( )213,786(تكلفة المبيعات

2,00217,24347,90836,267 13,232مجمل الربح 

31,07831,56533,04934,76232,786 المصاريف اإلدارية والتسويقية

)13,201()3,569()2,874()5,132( )9,637( )المصاريف( اإليرادات األخرى – صافي

4,915-40,085--إنخفاض في قيمة الشهرة

4,3235,6795,4915,8165,340الـزكـــاة

)19,975(3,761)64,256()40,374()31,806(صافي )الخسائر( الربح 

رسم بياني يوضح المبيعات ومجمل الربح وصافي الربح )الخسارة(: )القيمة باأللف ريال(
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عـًا
راب

04
تحليل جغرافي إلجمالي
 إيـــــــرادات الشركــــــة
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٤- تحليــل جغرافــي إلجمالــي
إيــرادات الشركــة

نسب المبيعات حسب التحليل الجغرافي

تحقــق الشــركة إراداتهــا مــن خــالل تســويق منتجاتهــا فــي الســوق المحلــي والتصديــر، والبيانــات التاليــة توضــح 
نســب التوزيــع الجغرافــي لمبيعــات الشــركة لعــام 2021م مقارنــة بمبيعــات عــام 2020م:

)القيمة باأللف ريال(

المملكة العربية السعودية

2020م
١١9,١٤٢ ر.س

2021م
١٣٣,٦٤9 ر.س

دول مجلس التعاون

2020م
٦١,9٤٧ ر.س

2021م
٧٤,0٦٥ ر.س

دول الشرق األوسط

2020م
١١,09١ ر.س

2021م
١8,9٢0 ر.س

الواليات المتحدة األمريكية

2020م
١٢,١8٥ ر.س

2021م
٢0٣ ر.س

أخرى

2020م
١,٥9٧ ر.س

2021م
١8١ ر.س

المجموع

2021م
٢٢٧,0١8 ر.س

2020م
٢0٥,9٦٢ ر.س
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دول مجلس التعاون

الشرق األوسط

الواليات المتحدة األمريكية

أخرى

2020م 2021م
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٥- النتائج التشغيلية

ــات  ــن المبيع ــي )10%( ع ــاع حوال ــبة ارتف ــال بنس ــون ري ــغ )227( ملي ــات بمبل ــام 2021م مبيع ــالل ع ــركة خ ــت الش حقق
المحققــة خــالل العــام الســابق ، والجــدول التالــي يبيــن أهــم البنــود التــي أدت إلــى وجــود فــروق فــي نتائــج عــام 

ــام 2020م:  ــج ع ــة بنتائ 2021م مقارن

ارتفــاع المبيعــات لتحســن أســعار بيــع منتجــات االســالك، حيــث ارتفعــت متوســط أســعار هــذه المنتجــات بحوالــي 
28% مقارنــة بمتوســط أســعار البيــع فــي العــام الســابق، علــى الرغــم مــن انخفــاض الكميــات المباعــة مــن هــذه 
المنتجــات بحوالــي 8% خــالل العــام الحالــي إال ان قيمــة المبيعــات ارتفعــت بحوالــي 18% وانخفــاض مبيعــات 
المســبوكات ومحــاور المســبوكات وقطــع الغيــار خــالل العــام الحالــي بحوالــي 5% عــن العــام الســابق وذلــك إلنخفاض 

مبيعــات مصنــع المســابك نتيجــة إلنخفــاض الطلــب والمنافســة.

ومــن أســباب اإلنحرافــات تســجيل مخصــص مخــزون راكــد وبطــيء الحركــة خــالل العــام الســابق بمبلــغ 9,4 مليــون 
ريــال مقابــل 416 ألــف ريــال خــالل العــام الحالــي فــي تكلفــة اإلنتــاج وكذلــك ارتفــاع اإليــرادات األخــرى نتيجــة إلرتفــاع 
مبيعــات الخــردة و انخفــاض المصاريــف الماليــة لســداد أقســاط القــروض حســب جــدول الســداد المتفــق عليــه مــع 
البنــوك فــي عقــود التســهيالت وانخفــاض مخصــص الــزكاة إلنخفــاض الوعــاء الزكــوي لعــام 2021م مقارنــة بالعــام 

2020م.

أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات: 

بيان
عام
2021

عام
2020

التغيرات
)-( / +

نسبة التغيير
)-( / +

10%227,018205,96221,056المبيعات

5%9,826)203,960( 213,786تكلفة المبيعات

561 %11,230 2,002 13,232إجمالي الربح 

-2% )487( 31,07831,565 مصروفات األعمال الرئيسية

51%1,206797409إيرادات اخرى

)81 %(2,214 2,736 4,950مصاريف اخرى

)31 %()9,912( )31,502()21,590(  )الخسارة( الربح من العمليات 

)11%()417(3,2173,634مصاريف مالية

)24%()1,356(4,3235,679الزكاة

)29%( )11,685( )40,815()29,130(صافي الخسارة بعد الزكاة

)707%( )3,117( 441)2,676( )خسائر( أرباح التقييم االكتواري

)21%()8,568()40,374()31,806()خسارة( دخل شامل 
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9- تـوزيـع أرباح على الساهميـن وصـرف ٦- المعايير المحاسبية
مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

٧- الشركات التابعة 

8- سياسة الشركة في توزيع األرباح  

تــم اعــداد القوائــم الماليــة المختصــرة الربــع ســنوية والقوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31م 
وفــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

لــم يوصــي المجلــس للجمعيــة العامــة علــى توزيــع أربــاح لمســاهمي الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة . 1
ــج  ــردي معال ــلك ف ــج س ــد ينت ــاج جدي ــط انت ــة خ ــعية إلضاف ــال التوس ــتكمال األعم ــك إلس ــي 2021/12/31م وذل ف
ــاج القائمــة والبــدء فــي انشــاء المشــاريع المعلنــة والمدرجــة ضمــن  للخرســانة ولتحســين بعــض خطــوط اإلنت

خطــط الشــركة.

بنــاء علــى مــا أوصــى مجلــس اإلدارة علــى عــرض توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فيمــا يخــص مكافــآت . 2
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجنــة المرجعــة لألعــوام الماليــة 2019م و 2020م علــى الجمعيــة العامــة فــي اول 
اجتمــاع لهــا فــي عــام 2021م. تــم صــرف المكافــآت المشــار أليهــا أعــاله بنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة 

العاديــة المنعقــدة فــي 2021/6/24م.

ــرف . 3 ــي 2021/12/21م بص ــد ف ــم 24 المنعق ــا رق ــي اجتماعه ــآت ف ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــى توصي ــاًء عل بن
ــر  ــك نظي ــة 2021م وذل ــنة المالي ــن الس ــو ع ــكل عض ــال ل ــع 200,000 ري ــس اإلدارة بواق ــاء مجل ــة ألعض ــأة مالي مكاف
إدارتهــم للشــركة، و صــرف مكافــأة ماليــة ألعضــاء لجنــة المراجعــة بواقــع 50 ألــف ريــا لــكل عضــو عــن الســنة 
الماليــة 2021م. وافــق المجلــس علــى التوصيــة فــي اجتماعــه رقــم 161 المنعقــد فــي 2021/12/21م واصــدر قــراره 

رقــم 2/م/2021/161م بالموافقــة علــى التوصيــة ورفعهــا للجمعيــة العامــة للتصويــت عليهــا.

علمًا بأن المكافأة الممنوحة والمعمول بها في الشركة ال تتعارض مع النظام األساسي للشركة.

ال توجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

ــي  ــتبقاة كاف ــاح مس ــد أرب ــر رصي ــاح أو توف ــي أرب ــق صاف ــا تحقي ــدة أهمه ــارات ع ــى اعتب ــاح عل ــع األرب ــد توزي تعتم
ــتثمارية  ــرص االس ــل الف ــى تحلي ــتنادا عل ــس االدارة اس ــة مجل ــتقبلية ورؤي ــات المس ــة والتوقع ــات النقدي والتدفق
واحتيــاج النقــد فــي التوســعات الرأســمالية وأنشــطة الشــركة الرئيســية وتتــم عمليــة التوزيــع بتوصيــة مــن مجلــس 
االدارة للجمعيــة العامــة لإلقــراره، فــي حــال اقــراره يتــم التوزيــع فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــًا 

للتعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة.

وحســب النظــام األساســي للشــركة فــي المــادة رقــم )45( فــإن الشــركة تقــوم بتكويــن إحتياطــي نظامــي بتجنيــب 
)10%( مــن صافــي األربــاح، ويجــوز للجمعيــة العموميــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى مــا بلــغ اإلحتياطــي %30 
رأس المــال، وهــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع. كمــا يمكــن تجنيــب )10%( مــن األربــاح الصافيــة بنــاًء علــى إقتــراح 
مجلــس اإلدارة بتكويــن إحتياطــي إتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة وينــص النظــام األساســي للشــركة 

بتوزيــع باقــي األربــاح بعــد تجنيــب اإلحتياطــي علــى النحــو التالــي: 

يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% )خمسة بالمائة( من رأس المال المدفوع.. 1

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة 5% )خمســة بالمائــة( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بحــد أقصــى 500 ألــف . 2
ريــال لــكل عضــو، ويــوزع مــن الباقــي علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح.

يحــدد مجلــس االدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مكافــأة أعضــاء المجلــس واإلدارة . 3
التنفيذيــة والموظفيــن وفقــا للضوابــط التنظيميــة المعتمــدة مــن مجلــس االدارة والجمعيــة العامــة للشــركة 

ــدة. ــات المعتم ــن السياس ــا ع ــول به ــة المعم ــي السياس ــراف ف ــد اي انح وال يوج
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١١- القروض١0- أنشطة األسهم وأدوات الدين

حســب متطلبــات اإلفصــاح، الجــدول التالــي يوضــح األســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر وكذلــك األســهم المملوكــة للشــركة أو الجهــة التــي يمثلهــا عضــو مجلــس اإلدارة كمــا فــي 2021/12/31م: 

لــدى الشــركة قــروض مــن بنــوك تجاريــة بموجــب إتفاقيــة تســهيالت إئتمانيــة إســالمية تتضمــن نفقــات تمويــل 
حســب معــدالت ســايبور إضافــة إلــى هامــش ربــح، وهــذه التســهيالت مضمونــة بســندات إذنيــه، والجــدول التالــي 
يوضــح مصــدر وحركــة القــروض خــالل عــام 2021م، ولمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى ايضــاح رقــم )16 و 19( 

بالقوائــم الماليــة: 

)القيمة باأللف ريال(

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في 2021/12/31م:

2020م2021مبيان

22,40021,700 أقل من سنة

5,80018,800 من سنة إلى سنتين

11,65029,450من سنتين إلى خمس سنوات

--أكثر من خمس سنوات

التصنيفالمصدر
مبلغ 
أصل 

القرض

مدة 
القرض

الرصيد  في
2021/1/1م

إضافات خالل
عــام 2021م

سدادات خالل
عــام 2021م

الرصيد في
2021/12/31

صندوق 
التنمية 

الصناعي 
السعودي

قروض طويلة 
األجل

3,30021,850-725,150 سنوات26,500

البنك 
السعودي 
البريطاني

قروض طويلة 
األجل

11,00018,000-529,000 سنوات50,000

قروض قصيرة 
األجل

5000 7-6
-500018,59823,598شهور

البنك 
األهلي 

السعودي 

قروض طويلة 
األجل

12,000 6-3
-10,800-10,800شهور

بنك الجزيرة
قروض قصيرة 

األجل
-15,00015,000-4 سنوات-

69,95033,59863,69839,850-93,500اإلجمالي

#
أعضاء مجلس 

اإلدارة
ممثل عن

عدد األسهم المملوكة

نسبة التغيير )%(نهاية السنةبداية السنة

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

ضو
لع

ضو
لع

ا ا
ه

ثل
م

ي ي
لذ

ة ا
رك

ش
لل

ضو
لع

ر ل
ص

لق
د ا

وال
األ

 و
اج

زو
أ

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

ضو
لع

ضو
لع

ا ا
ه

ثل
م

ي ي
لذ

ة ا
رك

ش
لل

ضو
لع

ر ل
ص

لق
د ا

وال
األ

 و
اج

زو
أ

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

ضو
لع

ضو
لع

ا ا
ه

ثل
م

ي ي
لذ

ة ا
رك

ش
لل

ضو
لع

ر ل
ص

لق
د ا

وال
األ

 و
اج

زو
أ

1
مطلق بن حمد 

المريشد

شركة 

التصنيع 

الوطنية

-9,969,874--12,367,124--24,04-

2
شاكر بن نافل 

العتيبي
--------1,000نفسه

3
ريان بن وضاح 

طرابزوني
---16,76--83--100نفسه

4
طالل بن عبدالكريم 

النافع

شركة 

التصنيع 

الوطنية 

لإلستثمارات 

الصناعية

-1,718--1,430--16,76--

5
عاصم بن 

عبدالوهاب العيسى
---16,76--83--100نفسه

عمر بن خالد الباللي6

الشركة 

الوطنية 

الدولية 

للتطوير 

الصناعي

-1,718--1,430--16,76--
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١٢- مجـلس اإلدارة واللجــان التابعــة له 
وكبــار التنفيذييـن

ــة المراجعــة مــن  يتكــون مجلــس إدارة الشــركة بموجــب النظــام األساســي للشــركة مــن )6( أعضــاء وتتكــون لجن
)3( أعضــاء وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي اجتماعهــا الخامســة عشــر بتاريــخ 2020/6/11م، 
ــم 2/م/2020/156  ــس االدارة رق ــرار مجل ــب ق ــاء بموج ــن )3( أعض ــآت م ــيحات والمكاف ــة الترش ــون لجن ــك تتك وكذل

ــي:  ــم كالتال ــون؛ وه ــن )5( موظف ــار التنفيذيي ــدد كب ــي 2020/7/1م، وع ــم 156 ف ــا رق ــي اجتماعه ــادر ف الص

أ -  أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى
عضو المجلس

م/ شاكر بن نافل العتيبي
نائب رئيس المجلس

م/ مطلق بن حمد المريشد
رئيس المجلس

م/ عمر بن خالد الباللي
عضو المجلس

م/ ريان بن وضاح طرابزوني
عضو المجلس

أ/ طالل بن عبدالكريم النافع
عضو المجلس

كبار التنفيذيين

م/ فيصل بن دخيل الدخيل
مدير عام مصنع مسابك

أ/ فتح الرحمن عبدهللا عثمان
المدير المالي

م/ شاكر بن نافل العتيبي
الرئيس التنفيذي

م/ عبدالهادي بن عوض الحداد
مدير مصنع أسالك

م/ موسى بن محمد الحربي
مدير عام مصنع المحاور 

العربية وقطع الغيار 

لجنة المراجعة

أ/عبدالعزيز بن سيف العارضي
عضو اللجنة

م/ ريان بن وضاح طرابزوني
عضو اللجنة

 أ/ طالل بن عبدالكريم النافع 
رئيس اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى
عضو اللجنة

م/ عمر بن خالد الباللي
عضو اللجنة

 م/ ريان بن وضاح طرابزوني 
رئيس اللجنة

المؤهالت

ماجستير ادارة اعمال. 1
بكالوريوس هندسة. 2

 الوظائف السابقة / الخبرات

)1982م – 2015م( عمــل لــدى الشــركات التابعــة 
لســابك علــى ســنوات مختلفــة رئيــس مجموعــة 
المعــادن ، ورئيــس كل مــن شــركة حديــد وصــدف 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  تولــى منصــب  حتــى 

ــابك ــركة س ــي ش ــة ف للمالي

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

عضو مجلس ادارة )شركة التصنيع الوطنيه - 	 
مساهمة مدرجة( داخل السعودية

عضــو مجلــس ادارة )االنمـاء طوكيــو مارين 	 
- مساهمة مدرجـة( داخل السعودية

عضـــــو مجلــــس ادارة )مصـــرف االنمـــــاء 	 
- مساهمة مدرجـة( داخل السعودية

عضو مجلــس ادارة )مجموعة سيتي العربية 	 
- مساهمة مقفلة( داخل السعودية

عضو مجلس إدارة )شركة ألبـا – غير مدرجـة( 	 
خارج السعوديــة

عضــو مجلــس إدارة )شركة ترونكــس – غير 	 
مدرجة( ممثل عن التصنيع -  خارج السعودية

عضــو مجلــس إدارة )شركــة عبدهللا محمـد 	 
سعيدان وأوالده العقارية-غير مدرجة( داخــل 

السعودية

م/ مطلق بن حمد المريشد
الوظيفة الحاليـة | الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية

تصنيف العضوية | غير تنفيذي

المؤهالت

بكالوريــوس هندســة 
معماريــة

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2004م – 2014م( نائب للمدير العـام في شركـة. . 1

)2002م – 2004م( عمــل مهنــدس فـي شركــة . 2
شيبـان للمقـاوالت.

)2000م – 2002م( عمــل مهنــدس في الشركــة . 3
الخليجية لصناعة الملح.

)1996م – 2000م( عمــل مهنــدس فــي شركـة . 4
ألبكو لأللمونيــوم.

)1994م – 1996م( عمل مهنــدس في شركــة . 5
سكيكو .

)1993م – 1994م( عمل مهندس لدى صندوق . 6
التنمية الصناعية السعودي.

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

ال يوجد

م/ شاكر بن نافل العتيبي
الوظيفة الحاليـة | الرئيس التنفيذي )معدنية(

تصنيف العضوية | تنفيذي
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المؤهالت

بكالوريــــوس هندســة . 1
كهربائيــــة

دبلوم تميـز اإلدارة مــن . 2
هارفارد لألعمال

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2017م-2021م( الرئيس التنفيذي للمالحة الجوية.	 
)2014م – 2017م( مدير عام التطوير وقطاع 	 

البالستيك في شركة التصنيع الوطنية. 
)2001م – 2014م( وعمل لدى شركة بروكتر 	 

وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير 
اإلقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية. 

)1997م – 2001م( وعمل مهندس كهربائي ومنع 	 
الخسائر في أرامكو السعودية.

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

ال يوجد

م/ ريان بن وضاح طرابزوني
الوظيفة الحاليـة | رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده 

تصنيف العضوية | مستقل

المؤهالت

بكالوريوس أنظمة )القانون(

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2006م-2012م( مدير اإلدارة القانونية في شركــة 	 
التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية.

)200م-2006م( مستشــار قانوني بهيئــة الخبـــراء 	 
بمجلس الوزراء.

)1991م-2002م( مستشــــــار قانونــــــي بلجنـــــة 	 
المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي.

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

ال يوجد

أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى
الوظيفة الحاليـة | محامي مرخص ومحكم معتمد

تصنيف العضوية | مستقل

المؤهالت

ماجستيــر ادارة اعمــال . 1
ماليـــــة

بكالوريـوس محاسبة. 2

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2007م – 2009م( عمل مراجع حسابات لدى شركــة 
براس واتر  هاوس

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

عضــو لجنــة المراجعــة )مستقــل( في شركــة 	 
مجموعة كابالت الرياض بصفته الشخصية )داخل 

السعودية(

عضو لجنة المراجعة )غير تنفيذي(  شركة نابكو 	 
الوطنية – ممثل عن شخصية اعتبارية )داخل 

السعودية(

عضو لجنة المراجعة )مستقل( شركة المطاحن 	 

األولى – بصفته الشخصية 

أ/ طالل بن عبدالكريم النافع
الوظيفة الحاليـة | مدير النقد - مدير الخزينة )التصنيع الوطنية(

تصنيف العضوية | غير تنفيذي

المؤهالت

بكالوريــــوس نظــــم
معلومــــات إداريــــة

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2015م-2019م( مديــر عـــام حلــول استشــارات 	 
األعمـال في شركة التصنيع الوطنية

)2012م-2015م( مديـــر التخطــيط والتحكم في 	 
شركة التصنيع الوطنية.

أسماء شركات آخرى مشترك في عضويتها

ال يوجد

م/ عمر بن خالد الباللي
الوظيفة الحاليـة | رئيس تقنية المعلومات في شركة التصنيع الوطنية

تصنيف العضوية | غير تنفيذي
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 بلغت إجمالي إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021م عدد )4( اجتماعات حسب الجدول التالي: 

 

العضو#
االجتماع 

األول
2021/2/3م

اإلجتماع 
الثاني

2021/3/29م

اإلجتماع 
الثالث

2021/10/3م

اإلجتماع 
الرابع

2021/12/21م

إجمالي 
عدد

حضور 
الجلسات

checkcheckcheckcheck4م/ مطلق بن حمد المريشد1

checkcheckcheckcheck4م/ شاكر بن نافل العتيبي2

checkcheck-check3م/ ريان بن وضاح طرابزوني3

checkcheckcheckcheck4أ/ طالل بن عبدالكريم النافع4

أ/ عاصم بن عبدالوهاب 5
العيسى

checkcheckcheckcheck4

checkcheckcheckcheck4م/ عمر بن خالد الباللي6

ب -  لجنة المراجعة

المؤهالت

ماجستير ادارة اعمال مالية. 1

بكالوريوس محاسبه. 2

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2007م – 2009م( عمل مراجع حسابات لدى شركة براس واتر  هاوس

أ/ طالل بن عبدالكريم النافع
الوظيفة الحاليـة | مدير الخزينة )شركة التصنيع الوطنية ( 

تصنيف العضوية | رئيس اللجنة

المؤهالت

بكالوريوس محاسبة

 الوظائف السابقة / الخبرات

أ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي
الوظيفة الحاليـة | مدير المحاسبة والمالية )المتقدمة للبتروكيماويات( 

تصنيف العضوية | عضو اللجنة

المؤهالت

بكالوريوس هندسة كهربائية

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2017م-2021م( الرئيس التنفيذي للمالحة الجوية.	 

)2014م – 2017م( مدير عام التطوير وقطاع البالستيك في شركة التصنيع الوطنية.	 

)2001م – 2014م( وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير اإلقليمي للتوريد 	 
والخدمات اللوجستية.

)1997م – 2001م( وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية.	 

)2015م-2020م( مدير الميزانية والمعلومات المالية بشركة التصنيع الوطنية.	 
)2010م-2013م( محلل مالي بشركة ابن زهر )احدى شركات سابك(.	 

م/ ريان بن وضاح طرابزوني
الوظيفة الحاليـة | رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده

تصنيف العضوية | عضو اللجنة

تم تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 2020/6/11م؛ وهم كالتالي:
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تــؤدي لجنــة المراجعــة مهامهــا وفــق نطــاق العمــل المتضمــن فــي حوكمــة الشــركة والمطابــق لمــا جــاء فــي 
الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.

تتمثــل االختصاصــات الرئيســية للجنــة المراجعــة فــي التأكــد مــن مــدى كفايــة وفاعليــة إجــراءات ونظــم الرقابــة 
ــط  ــق ضواب ــي وف ــب الخارج ــار المحاس ــة بإختي ــة والتوصي ــم المالي ــة القوائ ــالمة وصح ــن س ــق م ــة والتحق الداخلي
ــر والمالحظــات واإلقتراحــات التــي يقدمهــا كل مــن المحاســب الخارجــي وإدارة المراقبــة  محــددة ودراســة التقاري

ــة. الداخلي

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 2021م )4( اجتماعات حسب الجدول التالي:

العضو#
اإلجتماع 

األول
2021/3/15م

االجتماع 
الثاني

2021/5/11م

اإلجتماع 
الثالث

2021/8/18م

اإلجتماع 
الرابع

2021/11/3م

إجمالي 
عدد

حضور 
اإلجتماعات

checkcheck-check3أ/ طالل بن عبد الكريم النافع1

checkcheckcheckcheck4م/ ريان بن وضاح طرابزوني2

أ/ عبدالعزيز بن سيف 3
العارضي

checkcheckcheckcheck4

منــذ عــام 2020م تــًم التعاقــد مــع مكتــب بيكــر تيلــي )مراجــع قانونــي مســتقل( للقيــام بأعمــال المراجعــة الداخليــة 
للشــركة ، حيــث يتــم التحقــق مــن نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول وممتلــكات الشــركة وتقييــم 
ــي  ــابات الخارج ــع الحس ــه مراج ــوم ب ــا يق ــة لم ــذا وباإلضاف ــاءة األداء، ه ــة كف ــدى كفاي ــاس م ــل و قي ــر العم مخاط
ــام  ــالل ع ــا خ ــار إليه ــة المش ــج المراجع ــر نتائ ــم تظه ــة، ول ــابات الختامي ــه للحس ــالل مراجعت ــن خ ــام م ــم النظ لتقيي
2021م ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة، هــذا مــا يؤكــد قناعــة لجنــة المراجعــة بفعاليــة نظــام 

وإجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة.

- ال توجد توصية من قبل لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس االدارة خالل عام 2021م.

وقــد قامــت لجنــة المراجعــة بدراســة النتائــج الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة عــن عــام 2021م والتوصيــة لمجلس 
إلعتمادها. اإلدارة 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

ج -  لجنة الترشيحات والمكافآت

ــي  ــادر ف ــم 2/م/2020/156 الص ــس االدارة رق ــرار مجل ــب ق ــآت بموج ــيحات والمكاف ــة الترش ــاء لجن ــن أعض ــم تكوي ت
ــي:  ــم كالتال ــي 2020/7/1م ؛ وه ــم 156 ف ــا رق اجتماعه

المؤهالت

بكالوريوس هندسة كهربائية

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2017م-2021م( الرئيس التنفيذي للمالحة الجوية.	 

)2014م – 2017م( مدير عام التطوير وقطاع البالستيك في شركة التصنيع الوطنية.	 

)2001م – 2014م( شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير اإلقليمي للتوريد والخدمات 	 
اللوجستية.

)1997م – 2001م( مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية	 

م/ ريان بن وضاح طرابزوني
الوظيفة الحاليـة | رئيس تنفيذي لشركة مطارات جده

تصنيف العضوية | رئيس اللجنة

المؤهالت

بكالوريوس قانون )محاماة(

 الوظائف السابقة / الخبرات

2006م-2012م( مدير اإلدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية.	 

)2002م-2006م( مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.	 

)1991م-2002م( مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسســة النقد السعـــودي.	 

أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى
الوظيفة الحاليـة | محامي مرخص ومحكم معتمد

تصنيف العضوية | عضو اللجنة
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التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة.. 1

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

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

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة و إقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 4

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

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

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل السنة عدد )1( اجتماعات حسب الجدول التالي:

األســمم
اإلجتماع األول
2021/12/21م

إجمالي عدد
حضور اإلجتماعات

check1م/ ريان بن وضاح طرابزوني1

--أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى2

check1م/ عمر بن خالد الباللي3

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات و المكافأة تشمل:

د -  كبار التنفيذيين

المؤهالت

بكالوريوس هندسة

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2004م – 2014م( نائب للمدير العام في شركة.	 

)2002م – 2004م( عمل مهندس في شركة شيبان للمقاوالت.	 

)2000م – 2002م( عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح.	 

)1996م – 2000م( عمل مهندس في شركة ألبكو لأللمونيوم.	 

)1994م – 1996م( عمل مهندس في شركة سكيكو.	 

)1993م – 1994م( عمل مهندس لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي	 

شاكر بن نافل العتيبي
الوظيفة الحاليـة | الرئيس التنفيذي

المؤهالت

بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية 
تخصص محاسبة

 الوظائف السابقة / الخبرات

خبرة ألكثر من  25 عاما حيث عمل )محاسب( في بنوك خارج السعودية و)مراجع( في مكاتب المراجعة 	 
و)مدير حسابات( في شركة معدنيه

فتح الرحمن عبدهللا عثمان
الوظيفة الحاليـة | المدير المالي

المؤهالت

بكالوريوس هندسة

 الوظائف السابقة / الخبرات

عمل ألكثر من 10 سنوات ، مستشار – قسم المبيعات المحلية -  في شركة أرامكو	 

مدير مبيعات اقليمي شركة نالكو.	 

مهندس خدمة العمالء الفنيين وتدرج حتى رئيس قسم الجدولة وتخطيط االنتاج في شركة سابك	 

فيصل بن دخيل الدخيل
الوظيفة الحاليـة | مدير عام مصنع مسابك

المؤهالت

بكالوريوس نظم معلومات إدارية

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2015م-2019م( مدير عام حلول استشارات األعمال في شركة التصنيع الوطنية	 

)2012م-2015م( مديـــر التخطيــط والتحكــم في شركـــة التصنيـــع الوطنيـــة	 

م/ عمر بن خالد الباللي
الوظيفة الحاليـة | رئيس تقنية المعلومات في شركة التصنيع الوطنية

تصنيف العضوية | عضو اللجنة
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المؤهالت

بكالوريوس هندسة

 الوظائف السابقة / الخبرات

)2006م-2009م( فني تشغيل – شركة صدف )احدى شركات سابك(	 
)2015م-2021م( مهندس انتاج – مصنع المحاور وقطع الغيار  	 

موسى بن محمد الحربي 
الوظيفة الحاليـة | مدير مصنع المحاور وقطع الغيار

المؤهالت

بكالوريوس هندسة

 الوظائف السابقة / الخبرات

خبرة ألكثر من 20 عاما كمشغل ثم مشرف حتى تدرج إلى منصب مدير مصنع في شركة معدنية	 

عبدالهادي بن عوض الحداد
الوظيفة الحاليـة | مدير مصنع أسالك

يتخــذ مجلــس اإلدارة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضائــه بمالحظــات ومقترحــات المســاهمين مــن خــالل 	 
اإلجتماعــات الدوريــة لمجلــس اإلدارة، حيــث يتــم تلقــي االستفســارات والمقترحــات فــي المناقشــات التــي تــدور 
ــل  ــن قب ــاهمين م ــات المس ــارات ومقترح ــي استفس ــى تلق ــة ال ــذا باالضاف ــة، وه ــة العام ــاع الجمعي ــالل اجتم خ

ــة. ــالل االدارة التنفيذي ــن خ ــس م ــى المجل ــه عل ــاهمين وعرض ــؤون المس ــؤول ش مس

ــن 	  ــه. إن م ــا ولجان ــس ادارته ــم أداء مجل ــام تقيي ــام بمه ــة للقي ــة متخصص ــة خارجي ــركة بجه ــتعين الش ــم تس ل
مهــام لجنــة الترشــيحات والمكافــآت العمــل علــى تقييــم أداء مجلــس االدارة مــن خــالل مراجعــة هيــكل المجلس 
ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن اجراءهــا وكذلــك تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس 

االدارة ومعالجتهــا بمــا يتوافــق مــع مصلحــة الشــركة.

اإلجــراءات التي اتخذهــا مجلــس االدارة إلحاطــة األعضــاء بمقترحـــات 
ومالحظــات المساهميــن:
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المدفوعات المالية والمكافآت 
ألعضاء المجلس وللجان التابعة 

له ولكبار التنفيذيين
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١٣- المدفوعــات الماليـــة والمكافــآت 
ألعضـــاء المجلس وللجــان التابعــة لــه 

ولكبــار التنفيذييــن
بلــغ إجمالــي المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة خــالل عــام 2021م لــكل مــن أعضــاء مجلــس االدارة ولجــان المجلــس 

وكبــار التنفيذييــن بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي علــى النحــو التالــي

*تتمثل المكافآت عن دورة مجلس اإلدارة السابقة حسب نسبة الحضور

* تتمثل مكافأة نهاية الخدمة المحملة على مصاريف السنة المالية 2021م

المكافآت الثابتة
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األعضاء المستقلين

224--200224-915-م/ ريان بن وضاح طرابزوني

145--133145-12-أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى

67--6767----عبدالعزيز بن صالح العبودي*

436--400436-2115-المجموع

األعضاء الغير تنفيذيين

212--200212-12-م/ مطلق بن حمد المريشد

221--200221-129-أ/ طالل بن عبدالكريم النافع

148--133148-123-م/ عمر بن خالد الباللي

67--6767--م/ عمر محمد نجار *

648--600648-3612-المجموع

العضو التنفيذي

212--200212--12-شاكر بن نافل العتيبي

)القيمة باأللف ريال(

-  مكافآت أعضاء مجلس االدارة:

-  مكافأة كبار التنفيذيين:

)القيمة باأللف ريال(

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

ة*
دم

لخ
ة ا

هاي
ة ن

فأ
كا

م

ن 
 ع

ين
ذي

في
تن

 ال
أة

اف
مك

ع 
مو

مج
ت(

جد
 و

إن
س )

جل
م

ال

ي
كل

 ال
وع

م
مج

ال

ب
وات

ر

ت
دال

ب

ية
ين

 ع
ت

ايا
مز

وع
م

مج
ال

ية
ور

 د
أة

اف
مك

اح
أرب

ل
ألج

ة ا
ير

ص
 ق

ية
يز

حف
ط ت

ط
خ

ل
ألج

ة ا
ويل

ط
ة 

زي
في

تح
ط 

ط
خ

حة
نو

م
م

 ال
هم

س
األ

وع
م

مج
ال

الرئيس 
التنفيذي

1,260634-------1,8942102122,316

المدير 
المالي

501279-------780186-966

مدير عام 
مصنع 

مسابك
490300-------79062-852

مدير عام 
مصنع 

المحاور
216143-------35959-418

مدير مصنع 
أسالك

449311-------760160-920

4,5836772125,472-------2,9161,667المجموع
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-  مكافآت أعضاء اللجان:

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة
المجموعومصروفات اخرى

50959طالل بن عبدالكريم النافع1

501262ريان بن وضاح طرابزوني2

501262عبدالعزيز بن سيف المسعود3

بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة
المجموعومصروفات اخرى

33-ريان بن وضاح طرابزوني1

---عاصم بن عبدالوهاب العيسى2

33-عمر بن خالد الباللي3

)القيمة باأللف ريال(
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14
عقود تتضمن مصلحـة 
ألعضاء المجلس وكبـار 
التنفيذييــن وذويهــم 
ومخالفــــــات الئحــــة

حوكمة الشركات

15
المدفوعـــات
النظـــاميــــة

1617
إجتماعـات الجمعية 
العامة وطلب سجـل 

المساهميـن

التعامـــــل مـــع 
جهات ذات عالقة
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١٤- عقود تتضمن مصلحة ألعضاء المجلس 
وكبــار التنفيذييـــن وذويهــم ومخالفات 

الئحة حوكمة الشركــات

١٥- المدفوعات النظامية

باإلشارة إلى قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات يّود مجلس اإلدارة أن يوضح اآلتي:

ال توجــد عقــود لــدى الشــركة تتضمــن مصلحــة ألحــد أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو المديــر المالــي او أقاربهــم 
مــن الدرجــة األولــى. 

ــة او لفــت نظــر او مخالفــة علــى الشــركة مــن أي جهــة اشــرافية او تنظيميــة او قضائيــة  كمــا ال توجــد أي عقوب
خــالل عــام 2021م.

تخضــع الشــركة ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يتــم تســجيل 
الــزكاة وفقــًا ألســاس اإلســتحقاق. خــالل عــام 2021م قدمــت الشــركة اإلقــرار الزكــوي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2020م وســددت الــزكاة المســتحقة حســب اإلقــرار وحصلــت علــى شــهادة الــزكاة عــن الســنة المالية 
2020م. كمــا تــم الحصــول علــى الربــط الزكــوي النهائــي لألعــوام 2017م و 2018م بعــد دراســة اإلعتــراض المقــدم مــن 

قبــل الشــركة وتــم تخصيــص الفــرق مــن 492 ألــف ريــال إلــى 179 ألــف ريــال وتــم الســداد. 

ــة  ــة الهيئ ــا ومخاطب ــم مراجعته ــث ت ــوام 2019م و 2020م حي ــة  لألع ــن الهيئ ــي م ــرار المبدئ ــتالم اإلق ــم اس ــا ت كم
بإســتبعاد القــروض قصيــرة األجــل و أوراق الدفــع مــن الوعــاء الزكــوي وكذلــك اســتثمار ات الشــركة فــي مشــروع 
ــروق  ــا وبف ــار إليه ــوام المش ــي لألع ــط األول ــة الرب ــدرت الهيئ ــة أص ــد الدراس ــرى ، وبع ــود آخ ــيارات وبن ــة الس صناع
زكويــة قدرهــا 565 ألــف ريــال تــم ســداد مبلــغ 64 الــف ريــال تمثــل الــزكاة عــن البنــود الغيــر معتــرض عليهــا فــي 
الربــط األولــي للهيئــة عــن الســنتين المشــار إليهمــا وقــدم اعتــراض عــن مبلــغ 501 ألــف ريــال مدعومــة بالمســتندات 

وتقريــر خــاص بقطــع الغيــار مــن مكتــب المراجعــة، ومــازال اإلعتــراض قيــد الدراســة لــدى الهيئــة.

تخضــع الشــركة لنظــام التأمينــات اإلجتماعيــة ويتــم تســجيل رســوم التأمينــات اإلجتماعية وفقًا ألســاس اإلســتحقاق، 
ويتــم ســداد التأمينــات اإلجتماعيــة شــهريًا علــى أســاس المســتحق عن الشــهر الســابق.

تــم تجديــد اعفــاء الرســوم الجمركيــة علــى المــواد الخــام الرئيســية لمنتجــات الشــركة )لفــات اســالك حديــد( لمــدة 5 
ســنوات اعتبــارا مــن العــام 2021م. 

والجــدول التالــي يوضــح المبالــغ المســددة للجهــات النظاميــة خــالل عــام 2021م، وكذلــك األرصــدة المســتحقة كمــا 
فــي 2021/12/31م: 

بخصــوص الوضــع الضريبــي للقيمــة المضافــة عن الســنوات 2018م و 2019م و 2021م ســددت الشــركة كافــة اإللتزامات 
الضريبيــة حســب اإلقــرارات المرفوعــة للهيئــة، وخــالل عــام 2021م تــم اســتالم اقــرارات معدلــة مــن الهيئــة بفــروق 

ضريبــة قيمــة مضافــة وغرامــات قدرهــا 240 ألــف ريــال تــم الســداد.

بنــاء علــى نظــام والالئحــة التنفيذيــة لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك تــم تســجيل الشــركة فــي نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة تحــت رقــم 300461302600003. وخــالل عــام 2020م عدلــت المملكــة العربيــة الســعودية نســبة ضريبــة 
القيمــة المضافــة إلــى 15% ابتــداًء مــن العقــود التــي تبــرم فــي 2020/7/1م، و الشــركة ملتزمــة بالالئحــة التنفيذيــة 
للنظــام، وعلــى ذلــك ترفــع الشــركة إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة شــهريًا وســددت المســتحقات الضريبيــة حتــى 
شــهر نوفمبــر حســب اإلقــرارات المقدمــة مــن الشــركة، والجــدول التالــي يوضــح ضريبــة القيمــة المضافــة لعــام 

2021م:
المبلغ )باأللف ريال(البنود

1,068إقرارات تحت الدراسة بداية العام

20,340ضريبة المقيمة المضافة على المبيعات

5,588ضريبة القيمة المضافة على المشتريات

)240(تسويات ضريبية

13,872ضريبة القيمة المضافة )المسددة(

1,708إقرارات تحت الدراسة

بيـان
2021م

المستحق نهاية السنة ولم يسددالمسدد

20,5447,028هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك

3,645311المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

-458رسوم رخص العمل وتجديد إقامات

24,6477,339اإلجمالي

الزكاة

التأمينات اإلجتماعية

رسوم جمركية

ضريبة القيمة المضافة
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١٦- التعامل مع جهات ذات عالقة

١٧- إجتماعـات الجمعيـة العامـة

تتبــع الشــركة سياســة موحــدة فــي تعامالتهــا دون أي تفضيــل لجهــات ذات عالقــة. وتوجــد معامــالت مــع شــركة 
ــركة  ــي الش ــي لموظف ــن الطب ــة بالتأمي ــف الخاص ــي المصاري ــكل رئيس ــمل بش ــاهم( وتش ــة )مس ــع الوطني التصني
المســددة نيابــة عــن الشــركة؛ وكانــت حركــة المعامــالت علــى النحــو التالــي؛ وللمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع 

إلــى إيضــاح رقــم 28-1 بالقوائــم الماليــة: 

عقــدت الشــركة خــالل عــام 2021م عــدد )2(. إجتمــاع جمعيــة عامــة عاديــة للمســاهمين فــي 1442/11/14هـــ الموافــق 
ــاء  ــن أعض ــاع م ــر اإلجتم ــا حض ــد، كم ــد المريش ــن حم ــق ب ــدس/ مطل ــس المهن ــس المجل ــة رئي 2021/6/24م برئاس

المجلــس كل مــن:

م/ شاكر بن نافل العتيبي. 1

م/ ريان بن وضاح طرابزوني . 2

أ/ طالل بن عبدالكريم النافع . 3

أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى. 4

م/ عمر بن خالد الباللي. 5

كمــا عقــد الشــركة أيضــا اجتمــاع جمعيــة عامــة غيــر عاديــة فــي 1443/4/18هـــ الموافــق 2021/11/23م برئاســة رئيس 
المجلــس وبحضــور كافــة اعضــاء المجلــس مــن أجــل التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتخفيــض رأس المــال 
ــهم  ــرح اس ــق ط ــن طري ــبة 51,28% ع ــال بنس ــادة رأس الم ــم زي ــن ث ــة وم ــائر التراكمي ــاء الخس ــبة 16,76% إطف بنس
حقــوق أولويــة لتقويــة المالئــة الماليــة وتنفيــذ المشــاريع المعلنــة والمدرجــة فــي الخطــط المســتقبلية فــي صــدر 

هــذا التقريــر.

المبلغ )باأللف ريال(البيان

411رصيد دائن في 2021/1/1م

18مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة

429المبالغ المسددة من قبل الشركة

0رصيد دائن في 2021/12/31م
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18
عـــدد طلبــــــات
سجل مساهمي

19
تطبيــــق الئحـــة
حوكمة الشركات

2021
إقــــــــــــــرارات
مجلـــس اإلدارة

المساهمــــــات 
اإلجتماعيــــــــة
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٢0- المساهمات اإلجتماعية١8- عدد طلبات سجل مساهمي

٢١- إقرارات مجلس اإلدارة

١9- تطبيق الئحة حوكمة الشركات

عدد طلبات سجل مساهمي الشركة 7 مرات خالل عام 2021م كالتالي: -

عدد )1( طلب في 2021/2/2م لغرض إجراءات الشركة.. 1

عدد )1( طلب في 2021/6/22م لغرض إجراءات الجمعية العامة العادية. 2

عدد )1( طلب في 2021/7/7م لغرض إجراءات الشركة.. 3

عدد )1( طلب في 2021/8/9م لغرض إجراءات الشركة.. 4

عدد )1( طلب في 2021/9/27م لغرض إجراءات الشركة.. 5

عدد )1( طلب في 2021/11/23م لغرض إجراءات الجمعية العامة غير العادية.. 6

عدد )1( طلب في 2021/11/28م لغرض إجراءات الشركة.. 7

تؤمــن الشــركة بأهميــة المســؤولية االجتماعيــة ومبــادرات العمــل اإلجتماعــي، ونظــرًا لآلثــار المترتبــة بســبب جائحة 
ــة  ــاهمات االجتماعي ــن المس ــركة م ــن الش ــم تتمك ــة ل ــات النقدي ــى التدفق ــط عل ــام 2021م والضغ ــالل ع ــا خ كورون

الخارجيــة.

وفقــًا للمعلومــات التــي نمــت إلــى علمنــا وبنــاًء علــى تقريــر مراقــب الحســابات خالــي مــن أي تحفظــات ومعطيــات 
الســوق الحاليــة والمؤشــرات المســتقبلية نقــر باآلتــي: 

أنه سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.. 1

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.. 2

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 3

تطبــق الشــركة كافــة األحــكام اإللزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 
ــاء علــى نظــام الشــركات  ــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م بن الماليــة بموجــب القــرار رقــم )2017-16-8( وتاري
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـــ وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة ماعــدا 

بعــض األحــكام اإلسترشــادية كمــا فــي الجــدول التالــي:

رقم
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص الفقرة 

شروط أمين السر38
المادة استرشادية، علما بأن أمين سر المجلس حاصل على بكالوريوس 

هندسة ولديه خبرات ادارية وقيادية

التدريب39
المادة استرشادية، وقد تم حضور عضو مجلس ادارة حلقات عمل مع 

هيئة السوق المالية

التقييم41
المادة استرشادية، ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة 

هيكل مجلس اإلدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة وتقديم اقتراحات 
لمعالجتها.

72 ،71 ،70
تشكيل واختصاصات 

واجتماعات لجنة 
المخاطر

المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علما بأن لجنة 
المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام وهناك اجراءات وسياسات متبعة 

في الشركة للحد من المخاطر أو تقليل آثارها

95
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات
المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب 

الرئيس التنفيذي واالدارة المالية.
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الخاتمة
وفــي الختــام يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود و لولــي عهــده األميــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزارة وزيــر الدفــاع و رئيــس المجلــس االقتصــادي 
ــا  ــى م ــة عل ــوزارة الصح ــعود ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــى صاح األعل
ــول  ــكر موص ــك الش ــا وكذل ــة كورون ــن جائح ــن م ــن والمقيمي ــالمة المواطني ــل س ــن اج ــات م ــن تضحي ــوه م قدم
ــاظ  ــي الحف ــًا ف ــان أوال، وثاني ــالمة اإلنس ــى س ــاظ عل ــي الحف ــاهمة ف ــرى المس ــة األخ ــات الحكومي ــة القطاع لكاف
علــى االقتصــاد الســعودي و دعــم و مســاندة و تطويــر الصناعــة الوطنيــة لتحقيــق رؤيــة 2030، كمــا نشــكر الجهــات 
الحكوميــة وبعــض القطاعــات األخــرى علــى مبادراتهــا القيمــة التــي أعانــت القطــاع الخــاص فــي إدارة تدفقاتهــا 
النقديــة ومواصلــة أنشــطتها فــي ظــروف جائحــة كورونــا المســتجد. كمــا يســر المجلــس أن يســجل الشــكر العميــق 
ــوبي  ــذا لمنس ــا، وك ــركة وبمنتجاته ــم بالش ــى ثقته ــركة عل ــالء الش ــم ولعم ــى دعمه ــركة عل ــاهمي الش لمس

ــر وتحســين األداء وتحقيــق أهــداف الشــركة. الشــركة علــى جهودهــم المخلصــة مــن أجــل التطوي

وهللا ولي التوفيق،،،

مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنيه(

966133588000

fax

phone

966133583831

info@maadaniyah.com

التقرير السنوي

الشركـــة الوطنيـــة لتصنيـــع
وسبـــك المعـــادن )معدنيــه(
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21
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+


