
 
 

 

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

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،     

 

املالية املنتهية  أعمال وآداء الشركة للسنة عن السنوي  تقريره هيسر مجلس اإلدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدني     

 به القوائم املالية املدققة واإليضاحات  م31/12/2014 في
ً
حسابات عن السنة املالية املنتهية الوتقرير مراجعي املرفقة بها مرفقا

وملخص ألنشطة الشركة والخطط املستقبلية،  م2014خالل عام آداء الشركة  التقرير والقوائم املالية عكسي، و في ذلك التاريخ

 -:وفيما يلي تفاصيل التقرير

 : الشركة نشـاط:  أولا 

هـ 1411ربيع األول  13( بتاريخ 253القرار الوزاري رقم ) وجبــ( بمهعدنيـعادن )مـبك املــنية لتصنيع وسـركة الوطـالشتأسست      

جماد  16( تاريخ 2055002251جاري رقم )ـجل التـسعودية بموجب الس مساهمة شركةـ، وسجلت ك(م1990اكتوبر  2)واف  امل

 .ر في مدينة الجبيل الصناعية( الصادم1990ديسمبر  3 )هـ 1411األول 

، أسال  التسليح ، أسال  النوابضسانة سابقة الشدجدولة للخر املسال  األ وتسوي  الشركة في إنتاج  يتمثل نشاط     

لب مقواه ، مسامير صاميل متنوعة، براغي وصو ، أسال  اللحاموصالت الكهربائية، أسال  تقوية مبرومة لحمل املللكابالت

 .)اسال ( بمدينة الجبيل الصناعية وذلك من خالل مصنع سحب األسال  ومنتجاتها عددةمسامير ذات أشكال متو 

محاور املصنع األول متخصص في إنتاج وتسوي   –بمدينة الدمام  كما تمتلك الشركة مصنعين باملنطقة الصناعية الثانية     

 .املعدنية إنتاج جميع املسبوكات  في متخصص ، واملصنع الثاني()التريالت والشاحنات وقطع غياراملقطورات

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

 القيمة باأللف ريال()                                                                                 

 النسبة اتقيمة املبيع النشـــــــاط م

 %69 285.180 األسالك املسحوبة ومنتجاتها 1

 %25 104.013 املحاور وقطع الغيار 2

 %6 23.968 وكات املعدنيةباملس 3

 %100 413.161 املجمــــــــــوع
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 -الخطط المستقبلية والمخاطر ::  انياا ث

  -:زاتواإلنجا طط الخأ( 

م فجهــــا منتجـــات الشــــركةاملجــــاورة  الــــدول املتوقعــــة فـــي  املعلنــــة فــــي اململكـــة واملشــــاريع بنـــاًء علــــى حجــــم املشـــاريع -1 تتوقــــع ، التـــي تســــو 

 .م2014عام  فيمقارنة بالنتائج املحققة  م2015الشركة نمو نتائجها في عام 

صادية العاملية املـثثرة علـى نشـاط الشـركة، وسـتطب  ستعمل الشركة على تكثيف متابعة ومراقبة التغيرات واملستجدات اإلقت -2

 الخطط املناسبة للحد من تأثيراتها.

 ستواصل الشركة رفع حصتها السوقية في املنتجات الرئيسية واملحافظة على الجودة وتعزيز خدمات مابعد البيع. -3

 اجية لبعض منتجاتناتطاقة اإلنستثمارية صناعية مجدية ودراسة التوسع في الستواصل الشركة خططها للبحث عن فرص إ -4

التشغيل التجاري لخط إنتاج األسال  املجدولة سابقة الشد، وتم اإلعالن عن ذلك م تم بحمد هللا وتوفيقه 2014خالل عام  -5

 م.1/10/2014في 

يعــات مصــنع رفــع مبفــي ممــا كــان لــه األثــر  املبيعــاتتعزيــز فريــ  وذلــك بتــم توســيع قاعــدة العمــالء فــي املنطقــة الوســط  والغربيــة  -6

 م.2014% خالل عام 30املحاور بحوالي 

 ، وتوفير بيئة العمل املناسبة لذلك.وتعزيز برامج السعودةتعمل الشركة على توظيف وتدريب الشباب السعودي  -7
 

 -: المخاطرب( 

 -:األوليةاملواد  -1

 قد تعرض الشركة ملخاطر التذبذبات والتقلبات وبالتالي ملنتجات الشركة نسبة كبيرة من مكونات التكلفة األوليةد واامل تمثل     

، وللحد من هذه املخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها باملراقبة واملتابعة الدقيقة الرئيسية األوليةفي أسعار املواد 

 .يد في األسوام املحلية والعامليةلتقلبات أسعار الحد

 -الرسوم: -2

 .على تكلفة األنتاجرسوم إضافية فإن ذلك سيثثر أو تطبي   في حال زيادة الرسوم    

 -:التسويق -3

      
ً
م الشركة منتجاتها في السوم املحلي واألسوام املجاورة ونظرا وتدني الطلب في أسوام  اإلقتصادية العاملية لألوضاعتسو 

حد من وتعمل الشركة لل ،يينن عاملمنافسة حادة من منتجيي املستهدفة تشهد األسوام فمن املتوقع أن بعض الدول الكبرى 

  على اآلتي: آثارها
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 اإلهتمام بجودة املنتج. -أ

 تقديم خدمات ما بعد البيع. -ب

 املحافظة على العمالء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة. -ج

 

 -:األجنبيةالتذبذب في أسعار صرف العمالت  -4

 ، وتبيع الشركة منتجاتها لألسوام التصديريةعمالت األجنبيةملواد األولية بالإحتياجات الشركة من ا معظميتم إستيراد      

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

 

 الخمس األخيرة المالية ونتائج أعمالها للسنوات أصول وخصوم الشركة:  الثاا ث

  األصول والخصوم وحقوق المساهمين ( أ)

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                                         

 2010 2011 2012 2013 2014 بيـــــــان

 254.578 267.393 261.146 245.010 304.966 موجودات متداولة

 120.570 128.497 108.293 84.424 125.965 مطلوبات متداولة

 134.008 138.896 125.853 160.586 179.001 رأس املال العامل

 64.545 63.875 61.921 62.967 55.306 األصول األخرى طويلة األجل

 197.474 194.035 184.005 177.414 208.396 األصول الثابتة

 516.597 525.303 507.072 485.391 568.668 إجمالي املوجودات

 120.570 128.497 108.293 84.424 125.965 ولةاملطلوبات املتدا

 34.465 30.511 24.493 14.400 34.800 قروض طويلة األجل

 13.048 14.595 16.707 18.288 18.873 املطلوبات األخرى 

 168.083 173.603 149.493 117.112 179.638 إجمالي املطلوبات

 255.564 255.564 281.121 281.121 281.121 رأس املال املدفوع

 92.950 96.136 76.458 87.158 107.909 اإلحتياطات واألرباح املدورة

 348.514 351.700 357.579 368.279 389.030 حقوق املساهمين

 516.597 525.303 507.072 485.391 568.668 إجمالي الخصوم وحقوق املساهمين
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قائمة الدخل نودب)ب(    

 )القيمة باأللف ريال(                                                                                            

 2010 2011 2012 2013 2014 بيـــــــان

 317.837 361.465 400.671 381.095 413.161 املبيعات

 273.844 327.348 365.263 337.209 349.494 تكلفة املبيعات

 43.993 34.117 35.408 43.886 63.667 مجمل الربح 

 22.352 25.669     24.882 27.282 31.462 التسويقيةدارية و اإل صاريف امل

 (426) (975) (       793) (892) (407) صافي –اإليرادات األخرى 

 ---- ---- ---- ---- 7.400 إنخفاض في قيمة الشهرة

 4.502 4.286 3.855 5.012 3.647 الـزكـــاة

 16.713 3.187 5.878 10.700 20.751 الربحصافي 

 

 -: : تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة رابعاا 

التوزيـع الجغرافـي نسـب ، والجدول التالي يوضـح تجاتها في السوم املحلي والتصديرمنتسوي  خالل من  إراداتها الشركة تحق      

 :م2013مقارنة بمبيعات عام   م2014ملبيعات الشركة لعام 

 املنطقة  

 السنة

اململكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون 

الشرق 

 األوسط
 املجموع أخرى 

2014 52% 45% 1% 2% 100% 

2013 57% 38% 3% 2% 100% 

 -: يةالنتائج التشغيل:  امساا خ

ات املحققة خالل العام عن املبيع (%8) حواليبزيادة  مليون ريال( 413) مبيعات بمبلغ م2014حققت الشركة خالل عام      

ائج تنمقارنة ب م2014ت إلى وجود فروم في نتائج عام التالي يبين أهم البنود التي أد الجدول و  ،لنمو حجم املبيعاتوذلك  الساب 

  -:م2013عام 
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 )القيمة باأللف لاير(                                                                           

 يـــــــانب
 عام

2014 

 عام

2013 

 التغيرات

( / +-) 

 نسبة التغيير

( / +-) 

 %8 32.066 381.095 413.161 املبيعـــات

 %4 12.285 337.209 349.494 تكلفة املبيعات

 %45 19.781 43.886 63.667 إجمالي الربح 

 %15 4.180 27.282 31.462 مصروفات األعمال الرئيسية

 %94 15.601 16.604 32.205  الربح من العمليات

 %31 544 1.769 2.313 إيرادات آخرى 

 %100 7.400 --- 7.400 خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

 %2 59 2.661 2.720 مصاريف مالية

 %(27) (1.365) 5.012 3.647 الزكاة

 %94 10.051 10.700 20.751 صافي الربح 

  أسباب اإلنحرافات والتغيرات :أهم- 
 -املبيعات: زيادة -

 .زيادة حجم املبيعات

 -تكلفة املبيعات : ارتفاع -

 .زيادة حجم الكميات املباعة

 -مصروفات األعمال الرئيسية :ارتفاع  -

 .التوزيع نتيجة لزيادة املبيعات وعمل مخصص مخزون بطيء الحركةصاريف مزيادة 

 -ايرادات آخرى: زيادة -

 جنبية وزيادة تعويضات شركة التأمين.ارتفاع مبيعات الخردة وفروم أسعار العمالء األ 

 -:زيادة خسائر انخفاض في قيمة الشهرة -

 .تحقي  خسائر انخفاض في قيمة الشهرة املدفوعة لإلستحواذ على مصنع محاور ومسابك

 -في الزكاة: انخفاض -

نهاية الربط النهائي للزكاة حتى مخصص الزكاة عن األعوام السابقة بعد الحصول على  لفائضالسنة نتيجة  علىانخفاض الزكاة املحملة 

 م.2013عام 

  -ارتفاع صافي الربح : -

 نمو املبيعات وانخفاض تكلفة مدخالت اإلنتاج وزيادة اإليرادات األخرى وانخفاض الزكاة املحملة على السنة. -
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 -: المعايير المحاسبية : سادساا 

 للمعــايير املحاســبية ا     
ً
لصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القــانونيين واملالئمــة لظــروف تعــد الشــركة قوائمهــا املاليــة وفقــا

 .الشركات والنظام األساس ي للشركة الشركة واملتفقة مع نظام

 -: الشركات التابعة : سابعاا 

 .بعة للشركة داخل أو خارج اململكةالتوجد شركة تا     

 -ع األرباح :زي: سياسة الشركة في تو ثـامنـاا 

%( مــن صــافي 10( فــإن الشــركة تقــوم بتكــوين إحتيــاطي نظــامي بتجنيــب )42ام األساســ ي للشــركة فــي املــادة رقــم )حســب النظــ     

، وهـذا اإلحتيـاطي غيـر قابـل بلغ اإلحتيـاطي نصـف رأا املـالمـا، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هـذا التجنيـب متـى األرباح

لــــى إقتــــراح مجلــــس اإلدارة بتكــــوين إحتيــــاطي إتفــــا ي وتخصيصــــه عفية بنــــاًء %( مــــن األربــــاح الصــــا10ب )يــــجنت يمكــــن كمــــا للتوزيــــع .

 -وينص النظام األساس ي للشركة بتوزيع با ي األرباح بعد تجنيب اإلحتياطي على النحو التالي : أغراض معينة لغرض أو

 .ة باملائة( من رأا املال املدفوع% )خمس5يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل  -1

ملســــاهمين ي علـــى اافــــأة مجلـــس اإلدارة ويـــوزع مــــن البـــا % )خمســـة باملائــــة( مـــن البـــا ي ملك5تقــــدم نســـبة يخصـــص بعـــد ما -2

 .كحصة إضافية في األرباح

م 2014م بتوزيــع أربـــاح نقديــة عـــن العــام املـــالي 2014ديســـمبر  17( بتــاريخ 136أوصـــ ى مجلــس اإلدارة فـــي إجتماعــه رقـــم )هــذا وقــد 

مـن القيمــة اإلسـمية للسـهم وذلـك للمســاهمين املقيـدين بكـجالت الشــركة فـي نهايـة تــداول  (%5بواقـع )نصـف( ريـال للســهم يمثـل )

 يوم انعقاد الجمعية العامة.

م بصــرف مكافــاة ماليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام 19/2/2015( بتــاريخ 137كمــا أوصــ ى مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه رقــم )

 ( ريال لكل عضو.100.000قع )ام بو 2014املالي 

 

 -دوات الدين :أنشطة األسهم وأ:  اا تاسع

 لعددـحسب النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات في اململكة يجب أن ي     
ً
التقل  أسهم كون عضو مجلس اإلدارة مالكا

 لعضويت
ً
األسهم  حلتالي يوضفي مجلس اإلدارة، والجدول ا هقيمتها اإلسمية عن عشرة آالف ريال من أسهم الشركة ضمانا

 -: م31/12/2014 كما فـي وأزواجهم وأوالدهم القصر  اإلدارة ملوكة ألعضاء مجلسامل
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 -: القــروض : اا شراع

وبنو  أخرى بموجب إتفاقية تسهيالت إئتمانية إسالمية  سعوديالالصناعية صندوم التنمية من  قروضلدى الشركة      

، والجدول التالي ه التسهيالت مضمونة بسندات إذنيةربح، وهذتتضمن نفقات تمويل حسب معدالت سايبور إضافة إلى هامش 

بالقوائم  (12و  11، وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ايضاح رقم )م2014خالل عام  حركة القروضو  مصدر يوضح

 -:املالية

    
 يمة باأللف لاير()الق                                                                                       

 التصنيف املصدر
مدة 

 القرض

 الرصيد  في

 م1/1/2014

 إضافات خالل

 م2014عــام 

 سدادات خالل

 م2014عــام 

 الرصيد في

 م31/12/2014

صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي
 14.400 7.400 --- 21.800 سنوات 6 ألجلقروض 

 36.000 3.333 36.000 3.333 سنوات 4 ألجلقروض  بنـــوك تجارية

 بنـــوك تجارية
قروض 

 ألجلقصيرة ا
 21.008 34.557 48.734 6.831 شهور  6

 71.408 45.290 84.734 31.964 اإلجمــالـــي

 ممثـل عــن أعضاء مجلس اإلدارة م

 عدد األسهم اململوكة

 )%( 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

 ----- ----- 9.969.874 ---- 9.969.874 ---- شركة التصنيع الوطنية صالح بن فهد النزهة 1

 عبيد الدهيشبن إبراهيم  2
شركة التصنيع الوطنية 

 ت الصناعيةالإلستثمار 
---- 1.718 ----- 1.718 ---- ----- 

 ---- %(10) ------ 1000 -------- 1.100 نفســـــــــــه محمد بن عويض الجعيد 3

4 
عبد املحسن بن سمير 

 الحميدان

الشركة الوطنية الدولية 

 للتطوير الصناعي
---- 1.718 ----- 1.718 ---- ----- 

 ---- ----- ----- 1.375 ---- 1.375 نفســـــــــــه أنس بن سليمان حافظ 5

6 
الح بن عبدالكريم ص

 العبّيد
 ---- ----- ----- 5.558 ----- 5.558 نفســـــــــــه
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 :م31/12/2014  القائمة في فيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقام القروضو 

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                       

 م2013عــــــــام  م2014عــــــــام  بيــــــــــــان

 17.564 36.607 أقل من سنة

 8.400 15.600 من سنة إلى سنتين

 6.000 19.200 من سنتين إلى خمس سنوات

 -: مجلس اإلدارة واللجان التابعة له : ي عشرحادال
،  م7/5/2014 بتاريخ العشرونمة العادية في إجتماعها اوذلك بعد مصادقة الجمعية الع( أعضاء 6من ) الشركة ةمجلس إدار  يتكون      

  -ويتألف املجلس من :

 الشركات املساهمة التي يشارك في عضويتها التصنيف الصفة األســــــم م

 إسمنت حائل عضو تنفيذي رئيس املجلس فهد النزههبن املهندس/ صالح  1

 اليوجد عضو غيرتنفيذي عضو املجلس الدهيش عبيدبن  إبراهيماملهندس/  2

 عضو مستقل عضو املجلس عويض الجعيدبن املهندس/ محمد  3
 الشركة السعودية للصناعات املتطورة -1

 مسك -ة شركة الشرق األوسط للكابالت التخصص -2

 اليوجد عضو غيرتنفيذي عضو املجلس عبداملحسن الحميدانبن  املهندس/ سمير  4

 اليوجد عضو مستقل عضو املجلس أنس بن سليمان حافظ/ املهندس 5

 اليوجد عضو تنفيذي عضو املجلس املهندس/ صالح بن عبدالكريم العبّيد 6

 -حسب الجدول التالي: عات( إجتما6عدد )مجلس اإلدارة  إجتماعاتإجمالي  تبلغ   

 األســم م
 اإلجتماع

 األول 

 اإلجتماع

 الثاني

 اإلجتماع

 الثالث

 اإلجتماع

 الرابع

 اإلجتماع

 الخامس

 اإلجتماع

 السادس

 إجمالي عدد

 مرات الحضور 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر صالح بن فهد النزهه /م 1

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدهيش عبيدبن  إبراهيم/ م 2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر محمد بن عويض الجعيد/ م 3

 4 حضر حضر حضر حضر ----- ----- * أنس بن سليمان حافظ/ م 4

 5 حضر حضر حضر حضر حضر حضرلم ي سمير بن عبداملحسن الحميدان/ م 5

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر صالح بن عبدالكريم العبّيد/ م 6

 2 ----- ----- ----- ----- حضر حضر ر **أ/ مازن بن أحمد الجبي 7

 م.25/5/2014الدورة الجديدة للمجلس في * تم تعين العضو ابتداًء من 

 .م24/5/2014ة للمجلس املنتهية في خالل الدورة السابق* حضر اإلجتماعان األول والثاني * 
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مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فجهم الرئيس  نولجا املكافات والتعويضات املدفوعة لكل من أعضاء إجمالي بلغ     

  -التنفيذي واملدير املالي على النحو التالي :

 )القيمة باأللف لاير(                                                                                  

  لجنة المراجعة:- 

 -ثالثة أعضاء وهم: تتكون لجنة املراجعة من

 رئيس اللجنة -  إبراهيم بن عبيد الدهيش /املهندا -1

 عضو اللجنة -   أنس بن سليمان حافظ املهندا/ -2

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

ي الئحة حوكمة الشركات في ملا جاء ف لجنة املراجعة مهامها وف  نطام العمل املتضمن في حوكمة الشركة واملطاب تثدي      

 اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوم املالية.

اءات ونظم الرقابة الداخلية والتحق  إجر اإلختصاصات الرئيسية للجنة املراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية  تتمثل     

املالحظات و الخارجي وف  ضوابط محددة ودراسة التقارير مة وصحة القوائم املالية والتوصية بإختيار املحاسب سال من 

 خارجي وإدارة املراقبة الداخلية.إلقتراحات التي يقدمها كل من املحاسب الوا

 ( اجتماعات.7) م2014وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل عام 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية أجراءات الرقابة الداخلية:
لمراجعة الدورية من قبل مكتب مراجع قانوني مستقل اسند إليه مهام ل م2014ة خالل عام عمليات الشرك خضعت     

يم مخاطر العمل ياملراجعة الداخلية ليتحق  من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتق

ارجي لتقييم النظام من خالل مراجعته للحسابات كفاية األداء وذلك باإلضافة ملا يقوم به مراجع الحسابات الخ ىوقياا مد

 في نظامراجعة املشار إلجها الختامية، ولم تظهر نتائج امل
ً
 جوهريا

ً
لجنة  قناعةإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يثكد و  ضعفا

 .للشركة املراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية

 البيــــــــان
أعضاء املجلس 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 

 التنفيذيين/املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

املكافآت والتعويضات بمافيهم  الرئيس 

 لعضواملنتدب( واملدير املاليالتنفيذي )ا

 2863 - - الرواتب والتعويضات

 836 178 61 البدالت

 1477 - - املكافآت الدورية والسنوية
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 : لجنة المكافآت والترشيحات- 

 -املهام واملسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات واملكافأت تشمل :    

 للسياسات واملعايير  -1
ً
 املعتمدة.التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 املراجعة لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -2

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

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

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

 يذيين.التنفوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  -6

 -: ( أعضاء وهم4)هذا وتتكون اللجنة من      

 رئيس اللجنة  - صالح بن فهد النزهة               / املهندا -1

 عضو اللجنة  - الدهيش عبيدإبراهيم بن املهندا/  -2

 عضو اللجنة  -  محمد بن عويض الجعيداملهندا/  -3

د -4  لجنة عضو ال - املهندا/ صالح بن عبدالكريم العبي 

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

 اآلتي: حد مجلس اإلدارة أن يوضيو   والئحة حوكمة الشركاتباإلشارة إلى قواعد التكجيل واإلدراج  -

بأي  عالقةذي املدير العام أو املدير املالي أو ألي شخص  التوجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء املجلس أو 

 منهم.

ريــال مــن هيئــة الســوم املاليــة وذلــك بســبب التــأخر عــن  (10.000)م فــرض علــى الشــركة غرامــة ماليــة بمبلــغ 2014خــالل عــام  -

م ملشــروع إضــافة خــط إنتــاج لألســـال  8/9/2013قـــرار مجلــس اإلدارة بتــاريخ إإلعــالن الهيئــة والجمهــور عــن الوقــت النظــامي 

م، ما عدا ذلـك ال توجـد أي عقوبـة مـن أي جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضـائية 10/9/2014املجدولة حيث تم اإلعالن يوم 

  آخرى.
 

 -المدفوعات النظامية : :لثاني عشرا

 ألساا تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية حيث يتم تكجيل الزكاة  الزكاة : -
ً
وفقا

م 2009الشركة على موافقة املصلحة على اإلعتراض املقدم عن الربوط الزكوية لألعوام م حصلت 2014خالل عام  .اإلستحقام

ل م وسددت الزكاة املستحقة حسب الربط النهائي2010و  م ، و 2011كما سددت الشركة الزكاة املستحقة عن األعوام  .املعد 

 .م2013حتى نهاية عام الربوط النهائية، وبذلك انهت الشركة وضعها الزكوي م حسب 2013م ، و 2012
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 ألساا تخضع الشركة لنظام التأمينات اإلجتماعية ويتم تكجيل رسوم التأمينات ا التأمينات اإلجتماعية : -
ً
إلجتماعية وفقا

 على أساا املستح  عن الشهر الساب .، ويتم سداد التأاإلستحقام
ً
 مينات اإلجتماعية شهريا

 -بالعام الساب  :مقارنة  م31/12/2014في كما  لجهات نظامية ونةاملخصصات املكوالجدول التالي يوضح 

  )القيمة باأللف لاير(                                                                                            

 م2013عــــــــام  م2014عــــــــام  بيــــــــــــان

 7.581 5.500 مصلحة الزكــاة

 234 268 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 7.815 5.768 إجمالي الدفعات املستحقة إلى جهات حكومية

 

 -التعامل مع جهات ذات عالقة  ::  الثالث عشر

خالل  جهات ذات عالقة تعامالت معال توجد و  .تتبع الشركة سياسة موحدة في تعامالتها دون أي تفضيل لجهات ذات عالقة    

 .م2014 عام

 

 -: حوكمة اللئحة :  عشر الرابع

األحكام اإلسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوم املالية في اململكة العربية الشركة  طب ت    

 :التالية رةفيما عدا الفق مع النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات باململكة، يتواف السعودية بما 

 األسبــاب الفقرة املوضـــوع ادةرقم امل

 

6 

 

 التصويت التراكمي حقوق التصويت
النظام األساس ي للشركة اليتضمن طريقة 

 التصويت التراكمي .
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 -إقرارات مجلس اإلدارة ::  عشر الخامسة

 للمع
ً
ة واملؤشرات املستقبلية نقر الحالي قب الحسابات ومعطيات السوق على تقرير مرا لومات التي نمت إلى علمنا وبناءً وفقا

 -باآلتي :

ت سجالت الحسابات أنه  -1 عد 
ُ
 الصحيح.بالشكل أ

 و أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  -2
ُ
 .ليةعبفا ذف  ن

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

، ه مـن دعـم ومسـاندة للقطـاع الصـنا يشـيدة علـى ماتقدمـوفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقـدير لحكومتنـا الر 

، وكــذا بالشــركة ومنتجاتهــا ثقــتهمولعمــالء الشــركة علــى  كمــا يســر املجلــس أن يكــجل الشــكر العميــ  ملســاهمي الشــركة علــى دعمهــم

 .داء وتحقي  أهداف الشركةملنسوبي الشركة على جهودهم املخلصة من أجل التطوير وتحسين األ 

 في  ،،،،وهللا ولي التو 

 

   س اإلدارةـلـجـم                                                                                 
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