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أعزايئ مساهمي أسرتا الصناعية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

يرسين أن أتواصل معكم عرب طرح املعطيات النهائية من خالل التقرير السنوي ملجلس االدارة يف ختام عام ٢٠١٢ والذي 

شهدنا فيه نقلة جيدة يف حجم املبيعات التي حققتها املجموعة رغم الصعوبات التي فرضت علينا واملتمثلة بالتقلبات 

الكيامويات  قطاع  يف  املرتفع  املنافسة  ومستوى  األوسط،  والرشق  العربية  املنطقة  يف  األسواق  تشهدها  التي  الحادة 

املتخصصة وحجم النفقات املخصصة ملصنع التنمية يف العراق.

 

عززنا يف العام املنرصم اسرتاتيجيتنا التوسعية فوضعنا اللمسات األخرية عىل مصنع جديد لرشكة تبوك للصناعات الدوائية 

يف مدينة الدمام كام  دعمنا تواجدنا يف العراق بتأسيس مصهر يف مدينة البرصة  كام طورنا مصنعنا يف مدينة الجبيل 

فساهمت هذه االسرتاتيجية التوسعية يف تحقيق أداء متوازن يعكس الثبات يف البنية التأسيسية والتشغيلية لرشكاتنا.

وإىل جانب استثامراتنا يف األصول الجديدة فقد استثمرنا يف العام ٢٠١٢ م بشكل ملموس يف العقول املفكرة وعملنا 

جاهدين عىل استقطاب الكفاءات الفكرية واملهنية والتي ساهمت عىل نحو فعال يف تطوير األداء العام، وقمنا بتأسيس 

بيئة عمل احرتافية تلبي  املتطلبات العرصية واملقاييس العاملية التي ستصب يف مصلحة زيادة الكفاءة اإلنتاجية لرشكاتنا 

وطبقنا يف جميع فروعنا نظام تخطيط املوارد )SAP( والذي ساهم بشكل ملموس وفعال باالرتقاء مبستوى األداء العام 

ألسرتا الصناعية.

دعمنا تواصلنا الحيوي مع املجتمع السعودي، ونفذنا خطة واضحة من أجل السعودة مع مراعاتنا عدم إغفال العنرص 

النسايئ والذي يشكل مكوناً أساسياً يف النهوض باملجتمع السعودي مع مراعاتنا للضوابط اإلجتامعية. وطورنا برنامجنا 

للمسؤولية االجتامعية عرب قيامنا بالعديد من النشاطات الهادفة.

 

إن جميع ما قمنا به خالل عام ٢٠١٢ كان بهدف الحفاظ عىل مكانتنا التنافسية يف أسواق الرشق األوسط وشامل افريقيا 

ضمن قطاعي الصناعة والتجارة. فالقاعدة السليمة والراسخة التي نبني عليها نشاطنا املهني ستضمن لنا الثبات يف النهج 

واالستقرار يف األداء إن شاء الله.

ويف الختام أود تقديم الشكر الجزيل إىل جميع العاملني يف أسرتا الصناعية إدارات وأفراد كام أود أن أشكر القطاعات 

الخاصة والحكومية والتي ساهمت يف دعم مسرية مجموعتنا وتقدمها نحو األفضل.


