
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م2017دارة عن عام تقرير مجلس اإل  



 

 22من  1صفحة 

 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

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

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،     

 

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم للسادة مساهمي شركة معدنيه تقريره السنوي عن أعمال وآداء الشركة للسنة      

مرفقًا به القوائم المالية المدققة واإليضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي  م31/12/2017المالية المنتهية في 

كس التقرير والقوائم المالية آداء الشركة خالل عام الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، ويع

 -:وملخص ألنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير م2017

 

 : نشـاط الشركة : أولا 

 13( بتاريخ 253تأسست الشـركة الوطـنية لتصنيع وســبك المـعادن )مـعدنيه( بمــوجب القرار الوزاري رقم )     

م(، وسجلت كـشركة مساهمة سعودية بموجب السـجل التـجاري 1990اكتوبر  2هـ الموافق )1411ربيع األول 

 م( الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.1990ديسمبر  3هـ ) 1411جماد األول  16( تاريخ 2055002251رقم )

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

للكابالت، أسالك تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية، أسالك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب 

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

 الصناعية.

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

كات  المقطورات والشاحنات )التريالت(، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبو وتسويق محاور وقطع غيار

 المعدنية.
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 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

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

 النسبة )باأللف ريال( قيمة المبيعات النشـــــــاط م

 %86 253,233 األسالك المسحوبة ومنتجاتها 1

 %7 20,115 المحاور وقطع الغيار 2

 %7 20,136 المسبوكات المعدنية 3

 %100 293,484 المجمــــــــــوع

 -: الخطط المستقبلية والمخاطر : انياا ث

  -أ( الخطط  واإلنجازات:

 ت الشـــركة العديد من التحديات كان من أبرزها اإلنخفال الحاد في الطلب على منتجاتهم واج2017خالل عام  -1

ــول المحلي   ــركة في السـ ــاريع الشـ ــعار المواد الخام نتيجة لتأجيل أو إلغاء بعض المشـ وكذلك اإلرتفاع في أسـ

ــالك الحديد(  ــية )أسـ ــدير منتجاتها وللحد من آللمنتجات الرئيسـ ــركة على تصـ حيث ثار هذه التحديات ركزت الشـ

نتج األسالك المجدولة سابقة الشد،    مبتصدير  سول الواليات المتحدة األمريكية   إلىتمكنت الشركة من الوصول   

 .وخطط فعالة لتخفيض التكاليفبرامج  تفعيلباإلضافة إلى األسوال المجاورة وكذلك 

( في مصنع سحب األسالك    Production Excellencyم تم تفعيل برنامج التميز في اإلنتاج )2017خالل عام  -2

بنســـبة األســـالك ســـحب فقد زادت ســـرعة ط اإلنتاج ومنتجاتها، وقد نتج عن ذلك زيادة الكفاءة اإلنتاجية لخطو

 عما كانت عليه في األعوام السابقة.مقدرة 

من خالل الطاقة اإلنتاجية رفع حصــتها الســوقية في المنتجات الرئيســية   في العمل على ســتواصــل الشــركة    -3

 والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات مابعد البيع.المتوفرة 

الطاقة  زيادةإمكانية البحث عن  اوكذســتواصــل الشــركة خططها للبحث عن فرم إســتثمارية صــناعية مجدية  -4

 .الحالية منتجاتهالاإلنتاجية 

 تعمل الشركة على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لذلك. -5
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 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 -: المخاطرب( 

 -:المواد األولية -1

 تمثل المواد األولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرل الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في     

سعار أأسعار المواد األولية الرئيسية، وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات 

 يد في األسوال المحلية والعالمية.الحد

 -المنافع: -2

، وأن الزيادة في أسعار الطاقة من العوامل التي تؤثر على قدرة الشركة في اإلنتاجالكهرباء والماء من ضمن مكونات تكلفة 

 التنافس في األسول الخارجية.

 -:التسويق -3

تسّول الشركة منتجاتها في السول المحلي واألسوال المجاورة ونظرًا لألوضاع اإلقتصادية العالمية وتدني الطلب في أسوال بعض      

الدول الكبرى فمن المتوقع أن تشهد األسوال المستهدفة منافسة حادة من منتجيين عالميين، وتعمل الشركة للحد من آثارها على 

  اآلتي:

 بجودة المنتج.اإلهتمام  -أ

 تقديم خدمات ما بعد البيع. -ب

 المحافظة على العمالء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة. -ج

 مخاطر اإلئتمان -4

بعمل إجراءات  قامت الشركةلخسارة مالية .  آخر ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد طرف عبارة عن مخاطر فشل طرفهي 

مم تشمل تقييم األهلية اإلئتمانية والموافقات اإلئتمانية الرسمية وتعيين حدود اإلئتمان ومراقبة حسابات الذ مخاطر االئتمان  إلدارة

 .أعمار ديون مفصل للذمم المدينة والتأكيد على المتابعة عن كثب  المدينة القائمة واإلحتفاظ ببيان

 الذمم المدينة التجارية -5

تتم إدارة مخاطر إئتمان العميل من قبل كل وحدة أعمال وفقًا لسياسة وإجراءات الشركة المعمول بها . لدى الشركة سياسة التعامل 

لتجارية فقط مع األطراف ذات الجدارة اإلئتمانية . يتم تحديد حدود اإلئتمان لكل العمالء بناًء على معايير التصنيف الداخلية . إن الذمم ا

ال تحمل فوائد، وعمومًا لها فترة إئتمانية بالقيمة اإلسمية. والضمانات غير مطلوبة عمومًا، ولكن يمكن إستخدامها في ظل  المدينة

 ظروف معينة وكذلك خطابات اإلعتماد في أسوال معينة ، ال سيما في األسوال األقل نموًا . 
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 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

ذمم المدينة التجارية على أساس فردي في نهاية الفترة المشمولة من ال عميلتقوم الشركة بمراجعة المبلغ القابل لإلسترداد لكل 

بالتقرير للتأكد من عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  كاٍف للمبالغ غير القابلة لإلسترداد . باإلضافة لذلك ، يتم إجراء تحليل 

 في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتكبدة.إنخفال القيمة أيضًا في تاريخ كل تقرير إستنادًا إلى الحقائق والظروف المتوفرة 

 موجودات مالية أخرى -6

يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى . مخاطر اإلئتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة . 

 وكاالت التصنيف اإلئتماني الدولية .لديها تصنيف إئتماني عالي تم منحها من قبل  والبنوك والمؤسسات المالية المعترف بها 

 مخاطر السيولة  -7

والتى يتم تسويتها من خالل تسليم نقد أو اصل المالية  بالمتطلباتاإللتزامات المرتبطة ب في الوفاءهو خطر أن تواجه الشركة مصاعب 

ند كافية على الدوام للوفاء بإلتزاماتها ع مالي آخر . إن إسلوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر اإلمكان من أن لديها سيولة

اإلستحقال في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإشانة سمعة الشركة . تؤكد الشركة أن لديها ما 

ن مبإستثناء التأثير المحتمل  يكفي من النقد عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة ، بما في ذلك خدمة اإللتزامات المالية ،

 الظروف البالغة الصعوبة التى ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول واألحداث القهرية مثل الكوارث الطبيعية .

 مخاطر السوق -8

و مخاطر السول هي مخاطر التغيرات في أسعار السول ، مثل أسعار تبادل العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ستؤثر على دخل الشركة أ

قيمة إمتالكها ألدوات مالية . الهدف من إدارة مخاطر السول هو إدارة ومراقبة التعرل لمخاطر السول من خالل معامالت مقبولة ، 

 مع تحسين العائد .

 مخاطر العملة  -9

تاريخيًا بالريال  إن تعرل الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة ألن معظم المعامالت يتم تقييمها بالدوالر االمريكي والذي يرتبط

السعودي . أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المدرجة بالعمالت االجنبية ، تؤكد الشركة بأن صافي تعرضها سوف 

 .االجل  يبقى على مستوى مقبول من خالل شراء أو بيع العمالت االجنبية بأسعار التبادل الفورى عند الضرورة لمعالجة اإلختالالت قصيرة

 مخاطر معدل الفائدة  -10

ي مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة لألدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها سوف تتأرجح بسبب التغيرات ف

 الفائدة في السول . ال يوجد لدى الشركة أية إلتزامات تحمل عمولة . الودائع باسعار فائدة ثابتة ال تخضع لمخاطر أسعار

 التغير في اسعار الفائدة.
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 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة ثالثاا 

 األصول والخصوم وحقول المساهمين  (أ)

 أللف ريال()القيمة با                                                                                                         

 2013 2014 2015 2016 2017 بيـــــــان

 177,414 208,396 209,547 225,357 210,198 األصول الثابتة

 62,967 55,306 45,523 45,262 48,190 األصول األخرى طويلة األجل

 245,010 304,966 288,580 275,565 266,229 موجودات متداولة

 485,391 568,668 543,650 546,184 524,617 إجمالي الموجودات

 281,121 281,121 281,121 281,121 281,121 رأس المال المدفوع

 87,158 107,909 122,590 128,944 94,912 اإلحتياطات واألرباح المدورة

 368,279 389,030 403,711 410,065 376,033 حقول المساهمين

 14,400 34,800 32,638 56,790 25,979 قرول طويلة األجل

 18,288 18,873 21,149 22,772 23,346 المطلوبات األخرى

 84,424 125,965 86,152 56,557 99,259 المطلوبات المتداولة

 117,112 179,638 139,939 136,119 148,584 إجمالي المطلوبات

 485,391 568,668 543,650 546,184 524,617 إجمالي الخصوم وحقول المساهمين

 م بناءا على التسويات التي تمت في التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.2016تم تعديل بعض أرقام عام  -

)ب( بنود قائمة الدخل   

 األلف ريال()القيمة ب                                                                                                                    

 2013 2014 2015 2016 2017 بيـــــــان

 381,095 413,161 407,323 273,084 293,484 المبيعات

 337,209 349,494 329,105 213,413 257,217 تكلفة المبيعات

 43,886 63,667 78,218 59,671 36,267 مجمل الربح 

 27,282 31,462 30,977 30,977 32,786 المصاريف اإلدارية والتسويقية

 (892) (407) (774) 17 (13,201) صافي –اإليرادات )المصاريف( األخرى 

 ---- 7,400 9,521 ---- 4,915 إنخفال في قيمة الشهرة

 5,012 3,647 5,600 6,250 5,340 الـزكـــاة

 10,700 20,751 29,337 22,461 (19,975) الربح )الخسائر( صافي

 م بناءا على التسويات التي تمت في التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.2016تم تعديل بعض أرقام عام  -
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 -: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة : رابعاا 

سب التوزيع                  ضح ن صدير، والجدول التالي يو سول المحلي والت سويق منتجاتها في ال شركة إراداتها من خالل ت تحقق ال

 :م2016مقارنة بمبيعات عام  م2017الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 

 )القيمة باأللف ريال(           

 المنطقة

 السنة

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون
 الشرل األوسط

الواليات المتحدة 

 األمريكية
 المجموع أخرى

2017 
 293,484 3,722 8,565 9,086 187,385 84,726 القيمة

 %100 %1 %3 %3 %64 %29 النسبة

2016 
 272,695 2,615 ---- 5,189 133,003 131,888 القيمة

 %100 %1 ---- %2 %49 %48 النسبة

 -: : النتائج التشغيلية خامساا 

( عن المبيعات المحققة خالل %7حوالي ) بنسبة إرتفاع( مليون ريال 293مبيعات بمبلغ ) م2017حققت الشركة خالل عام      

والجدول التالي يبين مقارنة بالعام السابق،  م2017بعض المنتجات خالل عام بيع سعار كميات وأ إلرتفاعالعام السابق وذلك 

  -:م2016مقارنة بنتائج عام  م2017أهم البنود التي أدت إلى وجود فرول في نتائج عام 

 قيمة باأللف ريال()ال                                                                                                      

 بيـــــــان
 عام

2017 

 عام

2016 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغيير

( / +-) 

 %7 20,400 273,084 293,484 المبيعـــات

 %21 43,804 213,413 257,217 تكلفة المبيعات

 %39- (23،404) 59,671 36,267 إجمالي الربح 

 %6 1,809 30,977 32,786 مصروفات األعمال الرئيسية

 %62- (1,488) 2,393 905 آخرىإيرادات 

 %9067 15,323 169 15,492 اخرى مصاريف

 N/A N/A 30,918 (11,106) من العمليات )الخسارة( الربح 

 %52 1,101 2,115 3,216 مصاريف مالية

 2,402 221 92 313 كتواريخسائر التقييم اال - مصاريف بقية مكافأة نهاية الخدمة

 %15- (910) 6,250 5,340 الزكاة

 N/A N/A 22,461 (19,975) الربح  )الخسارة(  صافي

 م بناءا على التسويات التي تمت في التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.2016تم تعديل بعض أرقام عام  -
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 : أهم أسباب اإلنحرافات والتغيرات- 

 المبيعات: ارتفاع قيمة- 

ارتفاع قيمة مبيعات األســالك المجدولة للخرســانة مســبقة الشــد حيث ارتفعت كمية المبيعات بنســبة  

 مقارنة بالعام السابق.% 5% ومتوسط أسعار البيع بنسبة 17

 تكلفة المبيعات : ارتفاع- 

شد       ارتفاع سابقة ال سالك المجدولة  سبة  كمية مبيعات األ للفات طن الوكذلك ارتفاع تكلفة % 17بن

 %34أسالك الحديد بحوالي 

 مصروفات األعمال الرئيسية : ارتفاع- 

صص مخزون بطيئ الحركة      صاريف نقل المبيعات نتيجة لزيادة كمية المبيعات وتكوين مخ ارتفاع م

 م ومصروفات الحاسب اآللي.2017ستهالك واالهالك خالل عام وألرتفاع مصاريف اال

 خرى:اآليرادات اال انخفال- 

 فرول تحويل عمالت أجنبية وانخفال تعويضات موردين وشركات تأمين.ارتفاع خسائر 

 :ارتفاع المصاريف االخرى- 

 تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الشهرة.

 في الزكاة: مخصص انخفال- 

 الوعاء الزكوي. إنخفالالزكاة المحملة على السنة نتيجة  انخفال

 خسائرصافي  تحقيق :-  

فاع   ح     ارت فة المبيعات وانخفال  ية          تاد في مبيعا تكل ــبوكات المعدن المحاور وقطع الغيار والمسـ

باإلضافة إلى تكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ومواد بطيئة الحركة وتسجيل انخفال  

 م.2017خالل عام  في قيمة الشهرة

 -: المعايير المحاسبية : سادساا 

المعايير المحاســبية الدولية المعتمدة من مجلس ادارة الهيئة الســعودية للمحاســبين حســب خطة التحول إلى      

سعودية ابتداًء من          سول المالية ال شركات المدرجة في ال سبة الدولية لل ضية بتطبيق معايير المحا القانوننين والقا

 م.1/1/2017
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سبون قانونيون     سدحان )محا شركة مع )كي بي ام جي( الفوزان وال شركة  في التحول   تعاقدت ال ساعدة ال ( على م

من تطبيق المبادئ المحاســبية المتعارف عليها الصــادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين إلى تطبيق  

 المعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ــدة اإلفتتاحية في       ــبية الدولية وكذلك إعادة إعداد          م بتطبيق المعايير  1/1/2016حيث تم إعداد األرصـ المحاسـ

 م31/12/2016للسنة المنتهية في   القوائم المالية المختصرة للربع األول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية  

على أســاس المعايير المحاســبة الدوليةوذلك لتتماشــى مع أرقام المقارنة للقوائم المالية المختصــرة الربع الســنوية 

 م.2017المالية السنوية لعام  والقوائم

ألف ريال في رصيد  319م كانت إضافة مبلغ 1/1/2016كما ننوه بأن األثر المالي على األرصدة اإلفتتاحية كما في 

صم مبلغ       ضي لبعض اآلالت والمعدات وخ ستبقاة نتج عن إعادة تقييم العمر اإلفترا من  لمليون ريا 2.4األرباح الم

 م. 1/1/2016ين كما في لألرصدة تعويضات نهاية الخدمة للعامة إلى التقييم اإلكتواري نتيج ةاألرباح المستبقا

ــرةهذا وقد تم إعداد القوائم المالية        نة المنتهية في           المختصـ ــ ثالث والقوائم المالية للسـ ثاني وال للربع األول وال

 المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية بتطبيقم 31/12/2017

ــبة الدولية               لم تكن هناك  ــركة من اعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسـ من اعتبارا   معوقات تحول الشـ

 م حسب متطلبات الجهات النظامية.1/1/2017

 -: الشركات التابعة : سابعاا 

 كة داخل أو خارج المملكة.التوجد شركة تابعة للشر     

 -: سياسة الشركة في توزيع األرباح : ثـامنـاا 

( فإن الشركة تقوم بتكوين إحتياطي نظامي بتجنيب 45حسب النظام األساسي للشركة في المادة رقم )     

رأس المال،  %30%( من صافي األرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ اإلحتياطي 10)

( من األرباح الصافية بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة %10وهذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع . كما يمكن تجنيب )

بتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرل أو أغرال معينة وينص النظام األساسي للشركة بتوزيع باقي األرباح 

 -بعد تجنيب اإلحتياطي على النحو التالي :

 % )خمسة بالمائة( من رأس المال المدفوع.5يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل  -1
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ألف ريال  500بحد أقصى % )خمسة بالمائة( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة 5يخصص بعد ماتقدم نسبة  -2

 ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.لكل عضو، 

صية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافأة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية يحدد مجلس االدارة بناًء على تو -3

والموظفين وفقا للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس االدارة والجمعية العامة للشركة واليوجد اي 

 انحراف في السياسة المعمول بها عن السياسات المعتمدة.

 م على اآلتي:24/5/2017بتاريخ  23عها رقم م وافقت الجمعية العامة في اجتما2017خالل عام 

توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة المقيدين في سجالت تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية بمقدار  -1

احقية االرباح للمساهمين المقيدين  وكانت( ريال، 14,056,044.5نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره )

وتم تحويل االرباح إلى حسابات  في سجالت تداول نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

 م.8/6/2017 اعتبارا منالمساهمين المستحقين عن طريق البنك األهلي التجاري 

وبإجمالي قدره  لكل عضو( ريال 200,000توزيع مكافأة نقدية ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ) -2

وذلك عن إدارتهم الشركة، حيث تم سداد مكافأة األعضاء بنسبة حضور كل عضو  ( ريال1,200,000)

 م.2016لجلسات اإلجتماعات خالل عام 

على بتوزيع أرباح نقدية  م2017ديسمبر  25( بتاريخ 148هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )

% من القيمة اإلسمية للسهم 2.5( ريال للسهم يمثل 0.25واقع )ب م2017م المالي عن العامساهمي الشركة 

 بنهاية الشركة ألسهم المالكين للمساهمين األرباح على أن تكون أحقيةريال ( 7,028,022.25بإجمالي مبلغ )

 ايداع مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل في والمقيدين( االستحقال يوم) الجمعية انعقاد يوم تداول

 قريعلى أن يتم توزيع األرباح عن ط اإلستحقال. تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية في( االيداع مركز) المالية األورال

 التحويل البنكي إلى حسابات المساهمين المستحقين المرتبطة بحساباتهم اإلستثمارية.

بصرف مكافآة مالية ألعضاء مجلس  م2017ديسمبر  25( بتاريخ 148كما أوصى مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم )

( ريال لكل عضو حسب حصته في حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 200,000قع )ابو م2017اإلدارة عن العام المالي 

 هذه التوصيات من قبل الجمعية العامة. على أن تعتمد، م2017خالل عام 

 .تتعارل مع النظام األساسي للشركةالمعمول بها في الشركة ال والمكافآت الممنوحة  علما بأن
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 -: أنشطة األسهم وأدوات الدين : تاسعاا 

حسب متطلبات اإلفصاح، الجدول التالي يوضح األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم      

 -م:31/12/2017القصر وكذلك األسهم المملوكة للشركة أو الجهة التي يمثلها عضو مجلس اإلدارة كما في 

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 عدد األسهم المملوكة

 نسبة التغيير )%( نهاية السنة بداية السنة
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 -- -- -- -- 9,969,874 ---- -- 9,969,874 ---- شركة التصنيع الوطنية مطلق بن حمد المريشد 1

 عمر بن محمد نجار 2
الشركة الوطنية الدولية 

 للتطوير الصناعي
---- 1,718 -- ----- 1,718 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- ----- ----- -- ----- ---- نفســـــــــــه عبدالعزيز بن صالح العبودي 3

 طالل بن عبدالكريم النافع 4
شركة التصنيع الوطنية 

 لإلستثمارات الصناعية
----- 1,718 -- ----- 1,718 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- ----- 100 -- ----- 0 نفســـــــــــه ريان بن وضاح طرابزوني 5

 -- -- -- -- ----- 1,000 -- ----- 1,000 نفســـــــــــه شاكر بن نافل العتيبي 6
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  -: القــروض : تاسعاا 

نفقات تمويل حسب  بموجب إتفاقية تسهيالت إئتمانية إسالمية تتضمنتجارية لدى الشركة قرول من بنوك      

يوضح مصدر  والجدول التالي التسهيالت مضمونة بسندات إذنية، معدالت سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه

 -بالقوائم المالية: (14، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ايضاح رقم )م2017وحركة القرول خالل عام 

 ة باأللف ريال()القيم                                                                                                                      

 التصنيف المصدر
مبلغ أصل 

 القرل

مدة 

 القرل

 الرصيد  في

 م1/1/2017

 إضافات خالل

 م2017عــام 

 سدادات خالل

 م2017عــام 

 الرصيد في

 م31/12/2017

البنك السعودي 

 البريطاني

قرول 

 طويلة األجل
 33,978 15,700 2,488 47,190 سنوات 5 49,678

البنك األهلي 

 التجاري

قرول 

 طويلة األجل
 12,000 9,600 ---- 21,600 سنوات 4 36,000

 45,978 25,300 2,488 68,790  85,678 اإلجمــالـــي

 

 :م31/12/2017  القائمة فيوفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقال القرول 

 ال()القيمة باأللف ري                                                                                                        

 م2016عام  م2017عام  بيــــــــــــان

 12,000 16,000 أقل من سنة

 17,600 8,000 من سنة إلى سنتين

 30,000 21,978 إلى خمس سنواتمن سنتين 

 9,190 ----- أكثر من خمس سنوات
 

 -:وكبار التنفيذيين: مجلس اإلدارة واللجان التابعة له  عاشراا 

( 3) منوتتكون لجنة المراجعة ( أعضاء 6من )بموجب النظام األساسي للشركة يتكون مجلس إدارة الشركة      

وكذلك  ،م24/5/2017العشرون بتاريخ الثالث والجمعية العامة العادية في إجتماعها  موافقةوذلك بعد أعضاء 

وعدد م، 31/12/2017في الصادر ( أعضاء بموجب قرار مجلس االدارة 4تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من )

 -( موظفون؛ وهم كالتالي:5كبار التنفيذيين )



 

 22من  12صفحة 

 م2017تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 -أعضاء مجلس اإلدارة: -أ

 األســــــم م
تصنيف 

 العضوية
 الخبرات المؤهالت الحالية ةفيالوظ

آخرى أسماء شركات 

 مشترك في عضويتها

1 
م/ مطلق بن حمد 

 المريشد

غير 

 تنفيذي

الرئيس التنفيذي 

لشركة التصنيع 

 الوطنية

 ماجستير ادارة اعمال -1

 بكالوريوس هندسة -2
وظائف قيادية هندسية في شركة 

 عاما 20سابك واخرى ألكثر من 

عضو مجلس ادارة  -

 -االنماء طوكيو مارين )

داخل  مساهمة مدرجة(

 السعودية

بنك )عضو مجلس ادارة  -

مساهمة  -االنماء 

 مدرجة( داخل السعودية

بنك )عضو مجلس ادارة  -

مساهمة - سي أي تي أي

 مقفلة( داخل السعودية

2 
م/ عمر بن محمد 

 نجاز

غير 

 تنفيذي

تنفيذي الرئيس ال

لشركة السعودية 

 للخدمات األرضية

 ماجستير ادارة اعمال -1

 ماجستير هندسة صناعية -2

 بكالوريوس هندسة نظم -3

وظائف قيادية في مجال التطوير 

والموارد البشرية والهندسية ألكثر 

 عاما 20من 

عضو لجنة الترشيحات 

شركة  -والمكافآت 

 مبكو )مساهمة مدرجة(

 داخل السعودية –

3 
م/ عبدالعزيز بن 

 صالح العبودي
 مستقل

الرئيس التنفيذي 

لشركة ذاخر 

لإلسثتمار والتطوير 

 العقاري

 بكالوريوس هندسة مدنية
وظائف رئاسية في مجال التطوير 

 عاما 20واالسثتمار ألكثر من 

عضو مجلس ادارة شركة 

الراجحي للصناعات الثقيلة 

 – )مساهمة مقفلة(

 داخل السعودية

4 
أ/ طالل بن 

 عبدالكريم النافع

غير 

 تنفيذي

مدير الخزينة 

 )التصنيع(

 ماجستير ادارة اعمال مالية -1

 بكالوريوس محاسبه -3

 10خبرة في المجال المالي تتجاوز الـ  

 سنوات
 اليوجد

5 
م/ ريان بن وضاح 

 طرابزوني
 مستقل

رئيس تنفيذي 

 للمالحة الجوية
 بكالوريوس هندسة كهربائية

وظائف قيادية وهندسية في عدة 

 عاما 20شركات ألكثر من 
 اليوجد

6 
م/ شاكر بن نافل 

 العتيبي
 تنفيذي

الرئيس التنفيذي 

 )معدنية(
 ةمعماري ةهندسبكالوريوس 

وهندسية صناعية وظائف قيادية 

 عاما 20في عدة شركات ألكثر من 
 اليوجد
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 -( إجتماعات حسب الجدول التالي:4بلغت إجمالي إجتماعات مجلس اإلدارة عدد )  

 األســم م
 اإلجتماع األول

 م22/2/2017

 اإلجتماع الثاني

 م24/5/2017

 اإلجتماع الثالث

 م30/10/2017

 اإلجتماع الرابع

 م25/12/2017

إجمالي 

 عدد

حضور 

 الجلسات

 3 حضر حضر لم يحضر حضر م/ مطلق بن حمد المريشد 1

 2   حضر حضر م/ أنس بن سليمان حافظ * 2

 2   حضر حضر أ/ مروان بن خالد القصيبي * 3

 4 حضر حضر حضر حضر بن محمد نجار م/ عمر 4

 4 حضر حضر حضر حضر م/ عبدالعزيز صالح العبودي 5

 4 حضر حضر حضر حضر م/ شاكر بن نافل العتيبي 6

 2 حضر حضر   م/ ريان بن وضاح طرابزوني ** 7

 2 حضر حضر   ** النافعأ/ طالل بن عبدالكريم  8

 م.24/5/2017المنتهية في *تم خروج العضوين في نهاية الدورة السابقة 

 م.24/5/2017**أول حضور للعضوين كان بعد تعيينهم في المجلس بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 

 

 -:لجنة المراجعة   ب_

 -م؛ وهم كالتالي:24/5/2017ة العامة المنعقدة في تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعيتم 

 األســــــم م

ة 
يع

طب

ية
ضو

لع
ا

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

1 

أ/ طالل بن 

عبدالكريم 

 النافع

رئيس 

 اللجنة

مدير الخزينة 

 )التصنيع(

 مراجع حسابات

 برايس وتر هاوس

 ماجستير ادارة اعمال مالية -1

 بكالوريوس محاسبه -2

خبرة في المجال المالي تتجاوز الـ 

 سنوات 10

2 
م/ ريان بن 

 طرابزونيوضاح 

عضو 

 اللجنة

رئيس تنفيذي 

 للمالحة الجوية

مدير عام التطوير وقطاع 

 البالستيك )التصنيع(
 بكالوريوس هندسة كهربائية

وظائف قيادية وهندسية في 

 عاما 20عدة شركات ألكثر من 

3 
عبدالعزيز بن  /أ

 سيف المسعود

عضو 

 اللجنة

 المحاسبة والمالية

 )التصنيع(
 بكالوريوس محاسبة محاسبة ومالية )سابك(

خبرة في المجال المالي تتجاوز الـ  

 سنوات 10
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تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطال العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في الئحة حوكمة 

 الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السول المالية.

ة تتمثل اإلختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلي     

والتحقق من سالمة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير 

 سب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية.والمالحظات واإلقتراحات التي يقدمها كل من المحا

 حسب الجدول التالي: ( اجتماعات8) م2017وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 األســم م
ل

ألو
ع ا

ما
جت

اإل
 

10/
01/

20
17

 م

ي
ثان

 ال
اع

تم
إلج

ا
 

17/
01/

20
17

 م

ث
ثال

 ال
اع

تم
إلج

ا
 

21/
02/

20
17

 م

بع
لرا

ع ا
ما

جت
اإل

 

25/
04/

20
17

س م
ام

لخ
ع ا

ما
جت

اإل
 

08/
05/

20
17

س م
اد

س
 ال

اع
تم

إلج
ا

 

28/
07/

20
17

بع م
سا

 ال
اع

تم
إلج

ا
 

30/
10/

20
17

 م

ن
ام

الث
ع 

ما
جت

اإل
 

20/
12/

20
17

 م

دد
 ع

ي
مال

إج
ت 

سا
جل

 ال
ور

ض
ح

 

 3 حضر حضر حضر      *النافعأ/ طالل بن عبدالكريم  1

 2 لم يحضر حضر حضر      ني *م/ ريان بن وضاح طرابزو 2

 3 حضر حضر حضر      أ/ عبدالعزيز بن مسعود السيف* 3

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

 5    حضر حضر حضر حضر حضر *م/ أنس بن سليمان حافظ * 5

 5    حضر حضر حضر حضر حضر أ/ مهيدب بن صالح المهيدب ** 6

 م.24/5/2017كان بعد تعيينهم في المجلس بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في  لألعضاء*أول حضور 

 م.24/5/2017في نهاية الدورة السابقة المنتهية في  ألعضاءا*تم خروج *

 جراءات الرقابة الداخلية:نتائج المراجعة السنوية لفعالية إ -

مكتب مراجع قانوني مستقل ليتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة إن عملية المراجعة الداخلية اسندت ل          

الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء وذلك باإلضافة لما يقوم به 

جعة المشار مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خالل مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المرا
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إليها ضعفًا جوهريًا في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يؤكد قناعة لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات 

 الرقابة الداخلية للشركة.

م على تعيين مراجع داخلي والعمل جاري في استقبال 20/12/2017أوصت لجنة المراجعة في اجتماعها بتاريخ 

 جال نشاط الشركة، والتوجد توصيات تتعارل مع قرارت المجلس.عيين مراجع ذو خبرة في مالسير الذاتية لت

 والتوصية لمجلس اإلدارة. م2017للشركة عن عام والسنوية وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة النتائج المالية األولية 

 -لجنة المكافآت والترشيحات :   -ج

الصادر  2017م ت//5لمجلس االدارة رقم  يالتمرير قرارالبموجب  والمكافآتالترشيحات تم تكوين أعضاء لجنة 

 -؛ وهم كالتالي:م31/12/2017في 

 األســــــم م

ة 
يع

طب

ية
ضو

لع
ا

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

1 
م/ عمر بن 

 محمد نجاز

رئيس 

 اللجنة

تنفيذي الرئيس ال

لشركة السعودية 

 للخدمات األرضية

نائب الرئيس التنفيذي 

للصناعات التحويلية 

 )التصنيع(

 ماجستير ادارة اعمال -1

 ماجستير هندسة صناعية  -2

 بكالوريوس هندسة نظم -3

وظائف قيادية في مجال التطوير 

 والموارد البشرية والهندسية 

2 
م/ مطلق بن 

 حمد المريشد

عضو 

 اللجنة

الرئيس التنفيذي 

لشركة التصنيع 

 الوطنية

 –نائب الرئيس التنفيذي 

 المالية )سابك(
 ماجستير ادارة اعمال -1

 بكالوريوس هندسة -2

وظائف قيادية هندسية في 

 شركة سابك واخرى

3 
م/ عبدالعزيز بن 

 صالح العبودي

عضو 

 اللجنة

الرئيس التنفيذي 

لشركة ذاخر 

لإلسثتمار والتطوير 

 العقاري

الرئيس  التنفيذي لشركة 

 محمد عبدالعزيز الراجحي
 بكالوريوس هندسة مدنية

وظائف رئاسية في مجال التطوير 

 واالسثتمار

 
م/ ريان بن 

 وضاح طرابزوني

عضور 

 اللجنة

رئيس تنفيذي 

 للمالحة الجوية

مدير عام التطوير وقطاع 

 البالستيك )التصنيع(
 بكالوريوس هندسة كهربائية

وظائف قيادية وهندسية في 

 عدة شركات
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 -المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأت تشمل :    

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

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

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

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

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

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

 حسب الجدول التالي: اجتماعات (2جتماعات اللجنة خالل السنة عدد )وبلغ عدد ا

 األســم م
 األولاإلجتماع 

 م24/5/2017

 الثانياإلجتماع 

 م31/12/2017

 إجمالي عدد

 حضور الجلسات

 2 حضر ضرح م/ عمر بن محمد نجار 1

 2 حضر حضر مطلق بن حمد المريشدم/  2

 1 حضر  *صالح العبوديم/ عبدالعزيز  3

 1 حضر  ني *م/ ريان بن وضاح طرابزو 4

 1  حضر **م/ شاكر بن نافل العتيبي 5

 1  حضر م/ أنس بن سليمان حافظ** 6

 م.24/5/2017*أول حضور للعضوين كان بعد تعيينهم في المجلس بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 

 م.24/5/2017السابقة المنتهية في  *تم خروج العضوين في نهاية الدورة*
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 -كبار التنفيذيين: -د

 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية األســــــم م

 ةهندسكالوريوس ب الرئيس التنفيذي م/ شاكر بن نافل العتيبي 1
وهندسية صناعية وظائف قيادية 

 عاما 20في عدة شركات ألكثر من 

 المدير المالي عثمانأ/ فتح الرحمن عبداهلل  2
إقتصاد وعلوم بكالوريوس 

 ةمحاسبإدارية تخصص 

 25خبرة في المجال المالي ألكثر من 

 عاما

 بكالوريوس هندسة مدير عام مصنع مسابك م/ فيصل بن دخيل الدخيل 3
خبرة هندسية في شركة أرامكو 

 سنوات 10وشركة سابك ألكثر من 

 م/ ضياء الدين ساتي 4
المحاور العربية مدير مصنع 

 وقطع الغيار )باإلنابة(
 بكالوروس هندسة

خبرة في مجال المبيعات والهندسة 

 سنوات 15ألكثر من 

 بكالوريوس هندسة مدير مصنع أسالك م/ عبدالهادي بن عول الحداد 5
خبر في المجال الصناعي ألكثر من 

 عاما 20

 

 

ولكبار  جان التابعة لهللالمجلس وعضــــاء أل آتمكافالمدفوعات المالية وال عشــــر: الحادي

 -:التنفيذيين

ــات المدفوعة       ــاء مجلس االدارة ولجان     م2017خالل عام   بلغ إجمالي المكافآت والتعويضـ لكل من أعضـ

 -المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي:
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 التابعة له:مكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان  (1)
 )القيمة باأللف ريال(                                                                                              

 

 

 -مكافآت ومدفوعات كبار التنفيذيين: (2)

ما فيهم والتعويضات ب المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت

     الرئيس التنفيذي والمدير المالي كانت على النحو التالي:

 القيمة باأللف ريال()                                                                                   

 مبلغ المدفوعات البـيـــــــان

 ابتهالمصروفات الث -1

 رواتب وبدالت -

 

3,306 

 المصروفات المتغيرة -2

 مكافأة سنوية -

 

340 

 616 مكافأة نهاية الخدمة -3

 4,262 المجموع

 

 البيــــــــان
األعضاء 

 المستقلين

عضاء غير األ

 التنفيذيين
  المجـموع عضاء التنفيذييناأل

 78 24 33 21 بدل حضور جلسات إجتماعات المجلس

 60 0 42 18 بدل حضور جلسات إجتماعات اللجان

 35 3 16 16 بدل المصروفات

 1,050 200 550 300 المكافآت السنوية

 1,223 227 641 355 المجموع
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 وذويهموكبار التنفيذيين ألعضاء المجلس عقود تتضمن مصلحة : عشر نيالثا

 -:ومخالفات لئحة حوكمة الشركات

 

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

لي أو ألي شخص  أو المدير العام أو المدير الماالتوجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء المجلس      

ــائية أخرى خالل عام               ــرافية او تنظيمية او قضـ ذي عالقة بأي منهم، كما التوجد أي عقوبة من أي جهة اشـ

 .م2017

  شكيل     م تم قيد مخالفة 2017خالل عام سول المالية وذلك لعدم ت شركة من قبل هيئة ال ولفت نظر على ال

ــواًء من المســـاهمين أو من غيرهم    لجنة المراجعة من غير أ   بقرار من عضـــاء مجلس االدارة التنفيذيين سـ

ــكيل لجنة المراجعة بقرار من 12/4/2017الجمعية العامة خالل المهلة النظامية المنتهية في  م حيث تم تش

ــنوات. هذا وقد    3م ولمدة  25/5/2017م للدورة التي بدأت في   24/5/2017الجمعية العامة العادية في       سـ

 .147م مناقشة المخالفة في إجتماع مجلس االدارة رقم ت

 

 -: المدفوعات النظامية :عشر لثالثا

لزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل ل الهيئة العامةتخضع الشركة ألنظمة الزكاة :  -

 م2017م ، وخالل عام 2013انهت الشركة وضعها الزكوي حتى نهاية عام الزكاة وفقًا ألساس اإلستحقال. 

وسددت الزكاة المستحقة حسب  م2016ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 

الهيئة ما زال اإلقرار قيد الدراسة من قبل  و م2016اإلقرار ، واستلمت الشركة شهادة الزكاة عن السنة المالية 

ننوه بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل ية عند الحصول على الربط النهائي. كما لزكاة والدخل حيث يتم التسوالعامة ل

م وتم موافاتها وتقديمها للهيئة ومازال قيد 2015م و 2014طلبت بعض البيانات التحليلية لبعض البنود لألعوام 

م من قبل الهيئة 2009كما تم إعادة فتح الربط الزكوي النهائي لعام  اسة إلصدار الربوط الزكوية النهائية.الدر

زكاة مستحقة عن قرل صندول التنمية الصناعية كريال  677,575الهيئة مبلغ  وطالبتالعام للزكاة والدخل 
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لمسموحة بها بحجة أن القرل لم يحل ريال وقد تم تقديم إعترال خالل المدة ا 27,103,000السعودي بمبلغ 

 عليه الحول وتم دعم اإلعترال بصور المستندات المؤيدة له.

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

 أساس المستحق عن الشهر السابق.ألساس اإلستحقال، ويتم سداد التأمينات اإلجتماعية شهريًا على 

تّم ربط الرسوم الجمركية المستحقة قبل الحصول على اإلعفاء الجمركي  م2017خالل عام  : رسوم جمركية -

، سجل ضمن المصاريف المستحقة ( مليون ريال3.1) على المواد الخام المستوردة بضمانات بنكية بمبلغ إجمالي

وكذلك األرصدة المستحقة كما في  م2017خالل عام لجهات نظامية  المسددةيوضع المبالغ والجدول التالي 

 -: م31/12/2017

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                                                       

 

 -التعامل مع جهات ذات عالقة  ::  عشر الرابع

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

 .م2017عالقة خالل عام 

 

 

 

 بيــــــــــــان
 م2017عام 

 المستحق نهاية السنة ولم يسدد المسدد

 6,009 6,087 مصلحة الزكــاة

 346 2,959 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 5,557 7,301 مصلحة الجمارك السعودية

 --- 1,590 تجديد إقامات و  رسوم رخص العمل

 11,912 17,937 الـــيـاإلجـم
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 -:وطلب سجل المساهمين إجتماعات الجمعية العامة:  عشر الخامس

م وقد حضر 24/5/2017إجتماع جمعية عامة للمساهمين في ( 1م عدد )2017خالل عام عقدت الشركة     

 اإلجتماع من أعضاء المجلس كل من:

 شاكر بن نافل العتيبيم/  -1

 أنس بن سليمان حافظم/  -2

 كالتالي:م 2017مرات خالل عام  5سجل مساهمي الشركة  اتعدد طلب- 

 إلجراءات الشركة. -  م 2/1/2017 -1

 إلجراءات الشركة. -  م 7/2/2017 -2

 إلجراءات الشركة. -  م 16/4/2017 -3

 للمساهمين إلجراءات الجمعية العامة -  م 23/5/2017 -4

 م.2016توزيع ارباح عام  -  م28/5/2017 -5

 

 -:  الشركات حوكمةلئحة تطبيق :  عشر السادس

هيئة السول مجلس الصادرة عن  الواردة في الئحة حوكمة الشركات اإللزاميةاألحكام  كافةتطبق الشركة      

م بناء على نظام الشركات 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438وتاريخ  (8-16-2017بموجب القرار رقم )المالية 

ماعدا بعض  يتوافق مع النظام األساسي للشركةبما هـ و28/1/1437وتاريخ  3الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 :كما في الجدول التالي اإلسترشاديةاألحكام 

 

 أسباب عدم التطبيق الفقرة  رقم  الفقرة

 المجلس حاصل على بكالوريوس هندسة ولديه خبرات ادارية وقياديةالمادة استرشادية ،علما بأن أمين سر  شروط أمين السر 38

 المادة استرشادية ، وقد تم حضور عضو مجلس ادارة وأمين السر حلقات عمل مع هيئة السول المالية التدريب 39

 واللجان التابعة واالدارة التنفيذية العمل على وضع آلية لتقييم المجلس تمالمادة استرشادية، وسي التقييم 41

70،71،72 
 المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علما بأن لجنة المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر

 تقليل آثارها وأوهناك اجراءات وسياسات متبعة في الشركة للحد من المخاطر 

 المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب الرئيس التفيذي واالدارة المالية. لجنة حوكمة الشركات تشكيل 95
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 -: المساهمات اإلجتماعية:  عشر السابع

الشركة في التبرع لجامعة االمام عبدالرحمن  تفقد ساهم ةاالجتماعي المسؤوليةب حرصا من الشركة في اإلهتمام

 م.2017فبراير  28بمبلغ مالي في الفيصل 

 -إقرارات مجلس اإلدارة ::  عشر الثامن

الحالية ومعطيات السول خالي من أي تحفظات وفقًا للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناًء على تقرير مراقب الحسابات      

 -والمؤشرات المستقبلية نقر باآلتي :

 أنه سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح. -1

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

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

 

ــكر والتقدير  ــاندة وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشـ ــيدة على ماتقدمه من دعم ومسـ لحكومتنا الرشـ

للقطاع الصناعي، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعمالء الشركة           

على ثقتهم بالشــركة ومنتجاتها، وكذا لمنســوبي الشــركة على جهودهم المخلصــة من أجل التطوير وتحســين  

 األداء وتحقيق أهداف الشركة.

 

 واهلل ولي التوفيق ،،،،

 

 مـجـلـس اإلدارة                                                                                                        


