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 كلمة رئيس جملس اإلدارة

 

 احملرتمني                    "صدق"ة ة الصناعّية للتنمّيمساهمو الشركة السعودّي/ السادة

 ،وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

 

ويسعدني أن ، "صدق"ة ة للتنمية الصناعّيللشركة السعودّي غري العادّية ةالعاّمة للجمعّي رحب بكم يف االجتماع السنوّيُأ

م، متضمنًا عرضًا 6102وإجنازاتها خالل العام  وشركاتها التابعة "صدق" أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال

 . هااليت بذلتها خمتلف قطاعاتللجهود 

 

م، والتباطؤ يف 6102ات العاملة يف السوق السعودّي خالل عام بالرغم من الصعوبات والتحديات اليت واجهت الشرك

إضافًة ، اإلنفاق احلكومّي نتيجًة إلخنفاضوتراجع أداء قطاع البناء والتشييد النمو االقتصادّي يف العديد من القطاعات 

استطاعت احملافظة على ريادتها يف قطاع " صدق"إال أن  ،اقةسبب ارتفاع أسعار منتجات الطإىل زيادة تكلفة اإلنتاج ب

من خالل تبين سياسات تهدف إىل ترشيد وإدارة السلع طويلة األجل والتخفيف من أثر تلك الصعوبات والتحديات 

التكاليف مع رفع مستوى جودة امُلنتجات، وتنفيذ اسرتاتيجيات جديدة للمحافظة على احلصص السوقّية يف السوق 

 .احمللي

  

الفرص االستثمارّية ، وسوف نستكمل دراسة واملتغريات اجلوهرّية وحتديات املرحلة ضعنا يف عني االعتبار املخاطرلقد و

إلنتشار  ًاوحتقيق التنافسّية لقدرتها ، وبذل اجلهود يف البحث عن أسواق جديدة تعزيزًا"صدق"لتعزيز استثمارات املتاحة 

لالرتقاء بأدائها وفق ختطيط اسرتاتيجي  "صدق"لـ والسعي الدؤوب حنو إكمال مسرية التطوير  ،جغرايف أوسع مُلنتجاتها

منهجي حرصت على تطبيقه منذ سنوات عديدة، ومتابعة املستجدات واملتغريات االقتصادّية والتنظيمية وانعكاساتها على 

تأكِّيدًا و، 6101ورؤية  6161امج التحول الوطين التشغيلية واملالية لتتوافق مع حتقيق ما تضمنه برن "صدق" جممل أوضاع

 .يف حتقيق أهداف مشاريع وبرامج التنمية ودعم االقتصاد الوطيّن" صدق"ملشاركة 

 

إىل ودعمهم املستمر لنا، و ُمساهمي الشركة على ثقتهمكافة  إىلويف اخلتام أتقدم جبزيل الشكر وعظيم اإلمتنان 

املخلصني يف اإلدارة شركائنا لوه من جهود مضنية وما طرحوه من أفكار بناءة، وإىل ملا بذ زمالئي أعضاء جملس اإلدارة

 .والسداددوام التوفيق  للجميعتمنيًا مالتنفيذية على والئهم وجهودهم وعملهم الدؤوب، 

 

                                                                                                         

 بندر بن عبد اهلل احلميضي/ م   

 اإلدارة جملس رئيس                                                                                                                      
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 نبذة عن الشركة: أواًل

 

(  270) شركة مساهمة سعودية عامة تأسست مبوجب القرار الوزاري رقم " صدق" الشركة السعودية للتنمية الصناعية

سنة ميالدية بدأت من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة (  99) م لفرتة 01/06/0996املوافق  هـ61/12/0106بتاريخ 

مليون ريال مقسمة إىل ( 111)بإعالن تأسيس الشركة برأس مال قدره هـ 00/19/0106وتاريخ  ( 0111) والصناعة رقم 

ملدينة جدة وقّيدت الشركة بالسجل التجاري  رياالت للسهم الواحد،(  01) درها أربعني مليون سهم بقيمة إمسية ق(  11) 

 .م10/10/0990هـ املوافق 07/17/0100وتاريخ ( 1101196796)حتت رقم 

 

يف خدمة القطاع الصناعي  األساسي ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة جدة، ويتمثل نشاطها وفقًا لنظامها

ملشاركة يف مشاريع الصناعات البرتوكيماوية واملواد الغذائية باململكة خصوصًا يف جمال الصناعات التقنية املتقدمة وا

وامللح واملطاط الصناعي واملنتجات اخلزفية وتسويق منتجات الشركات املستثمر بها وإسترياد مجيع املستلزمات 

زمة خلدمة أغراض الصناعية مثل اآلليات واملعدات ووسائل النقل واملواد اخلام وإنشاء املباني واملستودعات واملعارض الال

 .الشركة وامتالكها

 

 

 ة الشركةرؤي

نسعى إىل الريادة يف صناعة وجتارة مستلزمات املسكن واألنشطة املكملة هلا على مستوى الشرق األوسط ومشال  

 .أفريقيا
 

 

 

 

 مهمة الشركة

من خالل شراكات اسرتاتيجية، مع العبني متميزين يف جماالت  احتياجاتهنعمل على فهم رغبات العميل، وتأمني 

 .عالمات جديدة متفردة وبابتكارأنشطتنا على املستوى العاملي، وبتوظيٍف فعال لعالماتنا التجارية املتميزة، 
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 م6107تطلعات الشركة املستقبلية وتوقعاتها املالية خالل عام 
 

عملت م، حيث 6102الية عن العام املالي نها سعت إىل حتقيق تطلعاتها وتوقعاتها املأإال " صدق"رغم التحديات اليت واجهت 

 : حيث متكنت من، جهود منسوبيها على مرتكزةعلى تدعيم مسريتها رغم الظروف اليت متر بها املنطقة 

 

خمتصة بالتطوير التنظيمّي ملختلف قطاعات " صدق"تعزيز االستثمار يف رأس املال البشري بتأسيس إدارة مركزية يف  .0

 . الشركة

  .بالبدء يف تنفيذ اسرتاتيجية تطوير البنية التحتية التقنيةوالشركات التابعة  "صدق"تطوير نظم املعلومات وتطبيقاتها يف  .6

وخط  املعدنية وجتميع اهلياكلخطوط التطريز وذلك بتطوير " سليب هاي"وط اإلنتاج بـ طخلحتسني الكفاءة التشغيلّية  .0

، مما ساهم يف تقليص العمالة وتقليص األعطال يف املكائن، وإنتاج مراتب الفئة الغراء الساخناستخدام انتاج املراتب ب

 . األعلى، وتقليل تكلفة اإلنتاج بتقليل اهلدر، وثبات جودة امُلنتجات

 إىلعمليات التحول املطلوبة من هيكل جغرايف  تنفيذالبدء يف ، و"سليب هاي"اسرتاتيجّية جديدة للمبيعات يف  تبين .1

اجلملة  البيع لقطاعقنوات  يفلالستحواذ على حصة أكرب جتارية جديدة ات إطالق عالم ًة إىلضافإ ،هيكل قطاعي

 .واملشاريع بشكل رئيس

سفنج العربّية لصناعة مراتب السست واإلالتابع للشركة  مراتب السستمصنع  وُمعدَّات مكائن وتركيب شراء .5

 .مبشيئة اهلل م6107يف وسيبدأ اإلنتاج التجاري  ،"مصر –سليب هاي "احملدودة 

 

 

 :م6107على حتقيق التطلعات التالية خالل العام املالي " صدق"كما تعمل 

 

وشركاتها التابعة مبا يتالئم مع معطيات السوق احلالية باجتاه " صدق"اإلستمرار بعمليات إعادة اهليكلة الداخلية لـ  .0

 .حتسني األداء وترشيد املصروفات

 املشاريع والبناءوترية تباطؤ  يف ظل" خزفية "للخزف  صدق مصنع الشركة فرع مبيعات تعزيزاستمرار بذل اجلهود يف  .6

 . "خزفية"ملنتجات  ساليت تعترب العميل األسا

رش اآللي ومشروع النقل احلراري ال جهاز من خالل تأمني" خزفية" يف اإلنتاج خطوط بعض طويرجدوى ت اتإعادة دراس .0

 .احلالية السوق متغريات ضوء على ،وتنفيذ مشروع خط إنتاج كراسي القطعة الواحدة بتقنية الضغط العالّي

 .ةجددينة مب "سليب هاي" ات املركزّية للُمنتجات النهائّية لـلمستودعلنشائية اإل األعمالانهاء  .1
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 م6107التحديات واملخاطر احملتملة اليت قد تواجه الشركة خالل عام 

 

 : باملخاطر التاليةم 6102خالل العام " صدق" تأثرت

 

 "صدق"أرباح ذلك سلبًا على  انعكسزيادة أسعار مُنتجات الطاقة والوقود واملياه وتعرفة إستهالك الكهرباء، مما  .0

مليون ريال سعودي ( 6.6)م، حيث إرتفعت التكاليف التشغيلية للشركة فعليًا مببلغ قدره 6102عام  يفالتشغيلية 

( 1.1)بـ  م6102من املبلغ الذي مت تقديره وفق املوازنات التقديرية التشغيلية املستهدفة لعام %( 51)نتيجة لذلك بنسبة 

غ الفعلي عن املبلغ املقدر لزيادة أسعار منتجات الطاقة يف إخنفاض املبل ، ويرجع السبب الرئيسمليون ريال سعودي

تأثرًا مبجريات السوق واحلالة %( 60)م الذي إخنفض بنسبة 6102خالل عام  "صدق"إىل تراجع حجم أعمال 

لرتشيد نفقاتها  "صدق"إليها  جلأتم، كذلك اخلطط والتدابري اليت 6102اإلقتصادية العامة الذي شهدها عام 

بتعديل موازناتها التشغيلية تفاعاًل ومتاشيًا مع  "صدق"م، حيث قامت 6102جتنبًا لزيادة خسائرها التشغيلية عن عام 

 .جمريات السوق بهدف ختفيف حدة اإلرتفاع يف تكاليف اإلنتاج واحلفاظ على حصتها السوقية

 

م، وذلك نتيجة تراجع اإلنفاق العام، مما 6102اليت شهدها عام  التباطؤ االقتصاديبسبب البناء والتشييد تأثر قطاع  .6

نتيجة تأثر قطاع  "خزفية" أدى إىل إحنسار اإلستثمار الرأمسالي يف هذا القطاع، حيث تأثر مصنع صدق للخزف

مليون ريال سعودي، مما أثر ( 5.7)م بلغت 6102حيث حقق هذا النشاط خسائر صافية عن عام  ،البناء والتشييد

 ."صدق"لـ ك على النتائج التشغيلية ذل

 

م، نتيجة لإلضطرابات السياسية يف الدول اجملاورة مثل 6102خالل عام  "صدق"تأثرت فرص التصدير ملنتجات  .0

م لتلك الدول ُمقارنًة بالسنوات 6102بعملية تصدير عن عام  وشركاتها التابعة "صدق"اليمن وسوريا، حيث مل ُتقم 

 .السابقة

 

املصري مقابل العمالت  اجلنيهة نتيجة عدم إستقرار سعر صرف ة مصر العربّييف مجهورّي "صدق"تأثر إستثمار  .1

لتغطية املشرتيات اخلارجية للشركة، مما أثر ذلك  يف الوقت املناسب اعلى توافره الرئيسية، كذلك عدم القدرة

م واملتعلق 6102قرار الصادر خالل الربع الرابع من عام م، إضافة إىل ال6102سلبًا على عملياتها التشغيلية خالل عام 

شكل مباشر بتأثريه على إىل اخنفاض اإلستثمار ب أدى والذيبتحرير سعر صرف اجلنيه مقابل العمالت الرئيسية، 

 .ريال سعودي ( 62.106.107)  م مبلغ6102عام  عناملستثمر فيها بفروق ترمجة بلغت أصول وإلتزامات الشركة 

 

م، إال أن 6105حتى نهاية عام " إبن رشد"الشركة العربية لأللياف الصناعّية رغم حجم اخلسائر اليت تكبدتها  .5

، وذلك حسب ما مت "سابك"الشركة مستمرة يف أعماهلا بالدعم التمويلي والتشغيلي املباشر من الشريك الرئيس 

م، حيث تقرر التصويت لصاحل إستمرار الشركة 6102إقراره بإجتماع اجلمعية العمومية للشركة املنعقدة يف مايو 

 .يف اعماهلا وتقديم الدعم الالزم
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 :م6107فيما يلي التحديات واملخاطر احملتملة اليت قد تواجه الشركة خالل العام املالي و

 

 املخاطر االسرتاتيجية .0

تتعلق باملتغريات باألسواق، والقرارات  هي املخاطر اليت تؤثر على مقدرة الشركة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية وهي

 :االقتصادية العامة، والقرارات االسرتاتيجية للشركة وقد تتعرض الشركة للمخاطر التالية

 

 .تراجع أداء قطاع البناء والتشييداخنفاض الطلب املتوقع على منتجات الشركة نتيجة  .أ 

االضطرابات السياسية يف بعض الدول اجملاورة ـ مثل سوريا وليبيا واليمن ـ قد يستمر يف التأثري سلبيًا على ر استمرا .ب 

 .الفرص التصديرية ملنتجات الشركة

سعار ُمنتجات الطاقة والوقود املتوقعة ألزيادة قد تتأثر الشركة سلبًا يف حتقيق هوامش الرحبية امُلستهدفة بسبب ال .ج 

 .ة لظروف عاملية او حمليةرتفاع أسعار املواد اخلام الرئيسالكهرباء، ااستهالك  فةيواملياه وتعر

 

 املخاطر التشغيلية .6

تتمثل يف القصور يف العمليات التشغيلية واألنظمة بالشركة أو نقص يف كفاءة العاملني، وقد تتعرض الشركة 

 :للمخاطر التشغيلية التالية
 

 املخاطر اإلنتاجية .أ 

، نقص املوارد امُلتاحة لتمويل خطط وأعمال نتجاتامل الطاقة اإلنتاجية احلالية ملقابلة الطلب لبعض نقصتتمثل يف 

التوسعات وخطوط اإلنتاج، اخنفاض اجلودة لبعض امُلنتجات وقد تتعرض الشركة ملثل هذه املخاطر يف بعض خطوط 

 .اإلنتاج أو أحد املنتجات

 

 خماطر املوارد البشرية  .ب 

هي عدم توفر العمالة الكافية اليت تساهم يف تلبية حاجة األسواق من املنتجات أو عدم القدرة على استقطاب املوارد 

 الرسومارتفاع البشرية املؤهلة واملدربة للعمل بالشركة واحملافظة عليهم، وقد تتعرض الشركة ملثل هذه املخاطر بسبب 

ة اإلنتاجية أو العمالة ذوي اخلربات واملهارات إىل االستغناء عن بعض العمال قد يؤديالوافدة مما على العمالة  احلكومية

  .يف جمال أنشطة الشركة

 

 (  IT)خماطر تقنية املعلومات  .ج 

، وقد تتعرض الشركة ملثل والتشغيلية لمعلومات والبيانات على متخذي القرارات أو التقارير املاليةلهي التأثري السليب 

 .عدم استكمال أنظمة املعلومات أو عدم كفاية أنظمة أمن املعلومات بالشركةهذه املخاطر نتيجة 
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 املخاطر املالية .0

 : تتمثل يف املخاطر اليت هلا أثر مالي على عمليات الشركة، وقد تتعرض الشركة للمخاطر التالية

 

 خماطر أسعار العملة .أ 

أسعار العملة يف السوق جتاه العملة األساسية، وقد تتعرض هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغري يف 

سليب "الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "الشركة خلسائر فروق العملة والرتمجة لشركتها التابعة 

نتيجة عدم استقرار سعر صرف اجلنية املصري مقابل العمالت الرئيسة بعد قرار التعويم سعر صرف " هاي ــ مصر

 .نية املصري مقابل العمالت األجنبيةاجل

 

 السيولةخماطر  .ب 

اخنفاض التحصيل من  تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على تأمني أموال للوفاء بالتزاماتها التشغيلية نتيجة

 .واخنفاض معدل دوران املخزون التام ،العمالء واخنفاض املبيعات

 

 خماطر االئتمان .ج 

يف عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته املالية والتسبب يف تكبد اآلخر خسائر مالية، وقد تتمثل خماطر االئتمان 

تتعرض الشركة ملخاطر االئتمان من خالل نشاطها التشغيلي وخصوصًا من أرصدة العمالء واملوزعني امُلتعاملني مع 

 .الشركة يف قطاع املقاوالت واإلنشاءات

 

 االستثمارخماطر  .د 

الستثمار يف عدم مقدرة الشركة حتقيق العائد املستهدف على االستثمار اخلارجي او التوسعات يف بعض تتمثل خماطر ا

 : خطوط اإلنتاج الرئيسية ومن األمثلة على ذلك

  احتمالية اخنفاض العائد املتوقع على االستثمار يف األوراق املالية للشركة، وقد تتعرض الشركة ملثل هذه املخاطر

 .لدى الشركة املاليةة فظااالستثمار يف احمل يف

  خالل املرحلة القادمة" صدق"على حصة قد يؤثر سلبيًا " رشد ابن"ستقر لشركة املالوضع املالي والتشغيلي غري. 
 

 

      

 م6107اسرتاتيجية إدارة املخاطر لعام    
 

لكٍل حتديد مسئوليات إدارة املخاطر املخاطر حسب األنشطة التشغيلية واملالية مع  كافة على معاجلة" صدق"حترص 

سياسات وإجراءات خاصة بإدارة املخاطر بهدف تقليل أو جتنب املخاطر، وتتخذ " صدق"، وتنتهج من قطاعات الشركة

  :يف سبيل ذلك عدد من اإلجراءات، منها على سبيل املثال ال احلصر

 

والدخول ، ( اخل ........، زيادة فرتات االئتمان، العروض الرتوجيية )تطوير سياسة املبيعات عن طريق زيادة املبيعات  .0

للتسعري تتوافق مع التغريات السوقية احلالية بهدف زيادة احلصص  سياساتوضع وأسواق جديدة للتصدير،  يف

 .عمالءال واحلفاظ على عالقات مميزة مع كبار السوقية
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املخزون، وتتم املتابعة اليومية سياسة إلدارة ة بكميات كافية وفق ياإلنتاج من املواد اخلام الرئيس تأمني احتياجات .6

 .  الجتاهات أسعار املواد اخلام
 

بعض خطوط اإلنتاج، ورفع كفاءة التشغيل  ة، وأمتتالقطاعات اهلامة بالشركة يف بعض توطني الوظائفزيادة نسب  .0

 . اء عن بعض العمالة الوافدةبهدف التقليل من تأثري االستغن
 

علومات على كافة قطاعات الشركة مع شركات متخصصة وكوادر مؤهلة الستكمال توحيد نظام امل التعاقد .1

 .وتطوير أنظمة اإلدارة املالية
 

رق العملة ات فريتأثمن خماطر عدم استقرار سعر صرف اجلنية املصري مقابل العمالت الرئيسة، وما يتبعه من تقليل ال .5

االستثمار و ،أمريكي دوالرإىل تحويل األرصدة باجلنية املصري ذ عدد من التدابري مثل القيام ب، وذلك باختاوالرتمجة

  .زون للمواد اخلام األوليةيف املخ
 

واملدفوعات للموردين صيل حالتنسب املوازنة بني عن طريق عدد من التدابري، مثل نقص السيولة املالية  معاجلة توقع .2

 .عمل إدارة االئتمان والتحصيلتطوير و
 

، وقياس مدى تأثريه "ابن رشد"يف شركة " صدق"للتأكد من الوضع املالي الستثمار إعداد الدراسات الدورّية الالزمة  .7

 . نتائجهاعلى 

 

 

 استثمارات الشركة: انيًاث
 

 " خزفية"مصنع صدق للخزف -0
 

 مدينة ينبع الصناعية باململكة يف-" صدق"للتنمية الصناعية السعودية الشركة ــ فرع " خزفيه"يقع مصنع صدق للخزف 

الصحية اخلزفية  األطقماليت تشمل من املنتجات  سلسلة"تنتج وألف مرت مربع، ( 77)قدرها العربية السعودية على مساحة 

لف قطعة أ(  711 )الطاقة اإلنتاجية للمصنع بلغت و ،وأحواض اإلستحمام من األكريلك وعالمات الطرق اخلزفية

  عالمة طريق من اخلزفمليون (  0.5) و  ،( األكريلك )ألف قطعة من أحواض اإلستحمام (  061 ) و ،لألطقم الصحية

 ".خزفية"كلها حتت العالمة التجارية و
 

اخلمسة  ) يف معرض" خزفية"شاركت بإستهداف أسواق التصدير، بيعات املة لتطوير وتنمية وضمن األنشطة التسويقّي

 .بالقاهرة (  مصر بروجكتس) و، بدبي (إندكس) و( الكبار 
 

حتديثًا شاماًل لقسم اجلودة بإدخال أجهزة جديدة للكشف ومالحظة العيوب مبا يتماشى ومتطلبات " خزفية"وقد أجرت 

احملافظة على معايري اجلودة ويتوقع خالل الفرتة القصرية القادمة تأهيل كافة املنتجات لدى اهليئة السعودية للمواصفات 

 .9110وفقًا ملواصفة االيزو  افظًة على حتديث برامج اإلدارة ظلت حم" خزفية"، كما أن (ساسو) واملقاييس 
 

خالل السنوات األخرية بسبب الزيادة السكانية وإتساع الرقعة العمرانية تطورت بشكل عام الطلب على املياه مع تنامي و

ها ثروة قومية مثينة وسنت املياه وتبنت الدولة إسرتاتيجيات يف الرتشيد للمياه بإعتبار استهالكمفاهيم موازية يف ترشيد 

 .حتدد حجم تصريف املاء لكراسي احلمامات وفرضت ذلك للمشاريع اإلسكانية واملباني احلكومية أنظمة
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أثبتت التجارب أن الكراسي األفرجنية من القطعة الواحدة هي األعلى كفاءة يف ترشيد املياه مما حفز إستشاريي وقد 

التحول لكراسي القطعة الواحدة  وامتداملشاريع الكربى التحول للكراسي األفرجنية املرشدة من القطعة الواحدة، 

ذا النوع من الكراسي بشكل ملحوظ ويتوقع استمرار التزايد ليشمل دائرة املستهلك النهائي، وبذلك زاد الطلب على ه

 .مضطرد خالل السنوات القادمةشكل ب

 

وبينما يتضاعف الطلب على كراسي القطعة الواحدة املرشدة ظلت إمكانيات التصنيع دون احلجم املطلوب ونتج عن 

 .وق كرسي القطعة الواحدة املرشدةذلك حدوث فجوة كبرية يف س

 

لالستفادة من هذه الفجوة باإلستفادة من التقنية العاملية يف هذا اجملال وذلك برتكيب خطوط إنتاج " خزفية"ختطط و 

، ومن دراسات اجلدوى االقتصادية التحقق منكراسي أفرجنية مرشدة قطعة واحدة بنظام الصب بالضغط العالي بعد 

املؤكدة هلذه  احتياجات السوقلتلبية ألف كرسي ( 01) خطي انتاج بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـاملتوقع توريد 

الكراسي، ويتوقع أن يساهم ذلك يف زيادة إمكانيات املصنع اإلنتاجية هلذا النوع من الكراسي مما سينعكس يف 

 .الصحية لألعوام القادمة مبشيئة اهلل األطقمزيادة مبيعات املصنع، وزيادة حصته يف سوق 

 

ديات املرحلة القادمة، كما سعت ترشيد العمالة وختفيض النفقات للتمكن من جمابهة حت برامج" خزفية"طبقت وقد 

 .الوظائف القياديةلتأهيلهم تولي م لتأمني اإلستقرارالوظيفي للكوادر الوطنية مع التدريب 6102خالل عام 

 

 

 التجاري احملدودة لالستثمارشركة صدق -6

 

بشكل مباشر وغري مباشر كامل حصص شركة صدق لإلستثمار " صدق" متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية

للشركة  (%95)موزعة بنسبة ماليني ريال سعودي، ( 01)ية حمدودة، ويبلغ رأس ماهلا وهي شركة ذات مسئول ،التجاري

 .لشركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة %(5) و" صدق"السعودية للتنمية الصناعية 

 

نشاطها فـي  ، ويرتكزلعملياتها عربية السعودية وهي احملل الرئيس، باململكة الالرئيـس مبدينة جـدةيقـع مركـزهـا 

  اإلستثمار الصناعي والتجاري والعقاري واخلدمي والغذائي وجتارة اجلملة والتجزئة يف األمسنت، واجلبس، والرخام

  اخلزفيــة، والقيشــاني، والســرياميك، والبورســالن الطبيعي والصناعي، واألنابيب، واملواسري واملطابخ، واملنتجات

  والســرر، واإلســفنج، واملخدات، والشراشف، واملفارش واألدوات واألطقــم الصحيــة، والســجاد واملوكيــت، واملراتب

 .والبطانيات وكافة ُمستلزمات النوم والُلحف، واألغطية

 

سليب "من رأس مـال الشــــــركـــــة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة ( %5) لك الشركة حاليًا حصة قدرها ومتت

 واإلســـــــفنــج السست من رأس مال الشركــــــة العربيــة لصناعــة مـراتب( %0.5)وحصة قــــدرها " السعوديةهاي ـ 

 .شاريع اإلستثمارية احملدودةمن رأس مال شركة صدق للم( %5)وحصه قدرها  "هاي ـ مصر سليب"احملـدودة 
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 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة-0

بشكل مباشر وغري مباشر كامل حصص شركة صدق للمشاريع " صدق"متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

للشـركة ( %95)ن ريال سـعودي موزعة بنسبة اإلستثمارية وهي شركة ذات مسئولية حمدودة برأس ماٍل قدره مليـو

 .لشركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة% ( 5) ، و "صدق"السـعودية للتنميـة الصناعيـة 

 

ويرتكز نشاط الشركة  لعملياتها، عربية السعودية وهي احملل الرئيسباململكة ال، جدةيقـع مركـزهـا الرئيـس مبدينة 

املنسوجات واجللود واملالبس اجلاهزة ومواد البناء والسرياميك  يف صناعة وجتارة املواد الغذائية وتعبئتها وحفظها وصناعة

ومتلك وإقامة وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة املشاريع التجارية  واألخشاب واجلرانيت والرخام الطبيعي والصناعي

 .والصناعية والعقارية

 

 .التجاري احملدودةمن رأس مال شركة صدق لإلستثمار ( %5)ك الشركة حاليًا حصة قدرها ومتتل

 

 

 "سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة -1

 

ر وغري مباشر كامل حصص الشركة العاملية لتسويق شبشكل مبا" صدق"ركة السعودية للتنمية الصناعية متتلك الش

 مليون ريال سعودي( 70.0)ماهلا س ويبلغ رأ ،ذات مسؤولية حمدودةوهي شركة  ،"سليب هاي"زمات النوم احملدودة مستل

 .صدق لإلستثمار التجاري احملدودة لشركة%( 5)و ، "صدق"ركة السعودية للتنمية الصناعية للش%( 95)موزعة بنسبة  

 

   لعملياتها عربية السعودية وهي احملل الرئيسباململكة ال باملدينة الصناعية يف مدينة جدة يقع مركزها الرئيسي

 ( العادي واملضغوط) واإلسفنج  والسرر والتجزئة يف كافة أنواع املراتب ةإنتاج وتصنيع وجتارة اجلمل ويرتكز نشاطها يف

 .وكافة مستلزمات النوم ،والبطانيات، واللحف ،واألغطية(  طرزةامل  غريواملطرزة ) واملفارش  ،واملخدات والشراشف

 

         مدن افتتاح معارض جديدة يف قطاع التجزئة يف كاًل منجرى ، وات عالية اجلودةمنتجتطوير  متم 6102 خالل عامو

من أجل حتسني    Management(CRM)  Relationship  Customerتطبيق نظام و ،(الرس ، حائل العال) 

 . تيةالعمليات اللوجس

 

قسم مراقبة اجلودة والذي ، ومت إنشاء 9110مت حتديث اإلجراءات اخلاصة بالعمليات الصناعية وفقًا ملواصفة االيزو قد و

 .الكشف على جودة املواد اخلام، واهلالكوقياس ، املنتجات ووضع اإلجراءات الوقائية املناسبة هلا يقوم بفحص
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 :األنشطة واالستثمارات اآلتية يف" سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة  ومتتلك

 
 

 "مصر-سليب هاي "السست واإلسفنج احملدودة الشركة العربية لصناعة مراتب  . أ
 

الشركة العربية لصناعة حصص كامل ر وغري مباشر شبشكل مبا "صدق"متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

تأسست وفقًا ألحكام القانون ودة وهي شركة ذات مسؤولية حمد ،( مصر –سليب هاى  )مراتب السست  واالسفنج 

ريال ( 61.6)مليون جنيه مصري، ويعادل ( 00.1)برأس مال قدره  م والئحته التنفيذية0997لسنة ( 7)املصري رقم 

لشركة صدق %( 0.5)و "سليب هاي"للشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة %( 97.5)موزعة بنسبة سعودي، 

بشكل مباشر وغري %( 011)ة بنسب "صدق"مملوكة بالكامل لـ تابعة لالستثمار التجاري احملدودة، وهي شركات 

 . مليون جنيه مصري( 51)قرر الشركاء رفع رأس مال الشركة إىل م 6105مباشر، خالل عام 
 

جبمهورية مصر العربية، وهي ، املنطقة الصناعية الثالثة، اجليزةمبحافظة  كتوبرأ 2 مبدينة يقع مركزها الرئيسي

والتجزئة يف االسفنج الصناعي مبختلف  ةصنيع وجتارة اجلملوت ويرتكز نشاطها يف إنتاج ،احملل الرئيسي لعملياتها

 .وكافة مستلزمات النوم ،اتجاملراتب ومفارش االسرة واملنسو، الكثافات
 

استمرت الشركة يف توسيع قاعدة وتنويع فئات العمالء، فأصبحت تغطي معظم مصنعي مراتب السست، ويف حمافظات 

نسبة عدد العمالء  م، مما أدى إىل أرتفاع6101ألفقي الذي مت إقرارها من عام جديدة وذلك وفقًا لسياسة اإلنتشار ا

م، وقامت الشركة بتطوير ُمنتجاتها باستخدام مواد إضافية أسهمت يف حتديث 6105مقارنًة بعام  م6102عام  يف%( 61)

 .  مواصفات منتجاتها مبا يتناسب مع استخدامات الصناعات اأُلخرى مُلنتجات الشركة

 

 

 شركة إمداد للخدمات املساندة احملدودة . ب
 

يف شركة إمداد للخدمات %( 51)حصة قدرها "سليب هاي"متتلك الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة 

 .سعودييبلغ رأس ماهلا ثالثة ماليني ريال  ،دة، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودةاملسان
 

ولديها فرع رئيسي  لعملياتها،باململكة العربية السعودية وهي احملل الرئيسي  مدينة الرياضيف يقـع مركـزهـا الرئيـس 

أنواعها    اخلدمات املساندة مبختلف تقديم ويرتكز نشاطها يف  ،يف مدينة جدة يتضمن ورشة مركزية وسكن للعاملني

 .، من خالل أسطول متنوع وحديث من الرتيالت والشاحنات( نقل، ختزين، مناولة )
 

 .بأجر على الطرق الربية باململكة ومتتلك الشركة ترخيص من وزارة النقل ملمارسة نشاط نقل البضائع واملهمات
 

التوصيل املنزلي يف وبهدف حتقيق التكامل لعمالء الشركة مت تدشني خدمة  ،م6102عام ال بداية من الربع الثاني من

 تتجاوز  بنسبة(  الشاحناتقطاع  )أسطول الشركة  زيادةوتطلب ذلك ، (ومكه املكرمه  ،وجدة ،الرياض) مدن 

الء سطحات الي ستائر لتحقيق متطلبات العم( 7)عدد ستاره وحتوير ( 02)كما مت زيادة قطاع الرتيالت بعدد ، (011%)

سبة زيادة بن ( ــ تريال ستارةــ  شاحنة ) ستة وتسعون( 92)ليصل حجم األسطول إىل عدد ، واحملافظة على جودة منتجاتهم

 .(%51) إىلتصل 



 

11 
 

 

 

قطاع  توزعت بني القطاعات حيث جتاوز السعودية داخل وخارج اململكة العربية رحلة الف( 67) الشركة ما يقارب نفذت

ما ( النقل داخل املدن وما جاورها ) طن  (00)قطاع الشاحنات فئة  ،الف رحلهآ( 1)عدد ( النقل بني املدن ) الرتيالت 

 .الف رحلة( 07)ما يقارب ( لي املستهلك النهائي النقل إ) طن  (5)قطاع الشاحنات فئة  ،رحله االف( 2)يقارب  
 

 أسطول الشركةوتنويع رحلة، واالستمرار يف تدعيم  ألف (01)إىل تنفيذ أكثر من  م6107تهدف الشركة خالل عام 

 .وتعزيز التكامل بني الشركة والشركات الشقيقة لتوسيع قاعدة العمالء

 

 

 " ابن رشد"الشركة العربية لأللياف الصناعية -5
 

%( 0.52)مليون ريال سعودي بنسبة ( 006.9)حصة إستثمارية قدرها " صدق"متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

مليار ريال سعودي، وهي إحدى الشركات ( 7.5)البالغ " إبن رشد"من رأس مال الشركة العربية لأللياف الصناعية 

، ويقع مركزها الرئيس يف "سابك"ية الوطنية املساهمة املقفلة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية الصناع

 .مدينة ينبع الصناعية باململكة العربية السعودية وهي احملل الرئيسي لعملياتها
 

من رأس %( 067)دي بنسبة مليار ريال سعو( 01.7)م 6102حتى نهاية عام " إبن رشد"بلغت اخلسائر املرتاكمة لشركة 

مال الشركة، وتعود األسباب الرئيسية خلسائر الشركة املتالحقة واملستمرة إىل إعادة اهليكلة لكافة مشاريع 

الشركة، إضافة إىل خسائر اإلستغناء عن بعض األصول الثابتة العائدة للشركة نتيجة التُغري يف التقنية اجلديدة 

م، إال أن الشركة 6102ية، ورغم حجم اخلسائر اليت تكبدتها الشركة حتى نهاية عام املستخدمة يف العمليات اإلنتاج

، وذلك حسب ما مت إقراره بإجتماع "سابك"مستمرة يف أعماهلا بالدعم التمويلي والتشغيلي املباشر من الشريك الرئيس 

التصويت لصاحل إستمرار الشركة يف العمل ، حيث تقرر م6105مايو اجلمعية العمومية غري العادية للشركة املنعقدة يف 

 .وتقديم الدعم الالزم
 

بإعادة إحتساب القيمة اإلسرتدادية للموجودات الثابتة التشغيلية " إبن رشد"م قامت شركة 6102م و6105خالل عامي 

املالية والتشغيلية  مليار ريال سعودي، واليت مت حتديدها عن طريق املوازنات( 7)املستثمرة يف كافة مشاريعها والبالغة 

م، وذلك وفقًا لألعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة 6105املعتمدة من قبل جملس إدارة الشركة حتى نهاية عام 

املشار إليه، حيث تبني من عملية إعادة اإلحتساب وجود هبوط يف قيمة تلك املوجودات الثابتة التشغيلية عن القيمة القابلة 

م ومنتصف 6105يف نهاية عام " إبن رشد"ى مدار أعمارها اإلنتاجية املقدرة، وعلى أثر ذلك قامت شركة لإلسرتداد عل

 .مليون ريال سعودي( 0516)م بتسجيل خسارة إخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة بإمجالي مبلغ 6102عام 
 

، قامت "إبن رشد"امج التشغيلية لشركة م على اخلطط اإلسرتاتيجية والرب6102نتيجة للتعديالت اليت طرأت خالل عام 

وفق بيانات التدفقات " إبن رشد"م بإجراء قياس للقيمة العادلة حلصتها املستثمرة يف شركة 6102يف نهاية عام " صدق"

 م، وبناًء على النتائج اليت مت التوصل إليها تبني أنه ال6102يف نهاية عام " صدق"النقدية املستقبلية اليت حصلت عليها 

بتسجيل خسارة إخنفاض يف قيمة " صدق"يوجد إخنفاض غري مؤقت يف قيمة احلصة املستثمرة، حيث سبق أن قامت 

من القيمة األمسية حلصتها %( 51)مليون ريال سعودي متثل نسبة ( 22.1)مببلغ " إبن رشد"حصتها املستثمرة يف شركة 

 .مليون ريال سعودي( 006.9)املستثمرة البالغة 
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 املخازن واخلدمات املساندةشركة -2
 

ألف سهم من  (511)يف شركة احملازن واخلدمات املساندة بعدد  "صدق"السعودية للتنمية الصناعية  تســـــاهـم الشركـــــة

 (621)من رأس مال الشركة البالغ قدره  %(0.96)بنسبة ملكية تبلغ تعـادل  ماليني ريال (5)أسهم الشركة مببلغ قدره 

 .مليون ريال سعودي

 

ويرتكز نشاطها يف  باململكة العربية السعودية وهي احملل الرئيسي لعملياتها، الرياض،ويقع مركزها الرئيس يف مدينة 

ودول اخلليج مبا يف ذلك النقل الربي احمللي والدولي السوق السعودية  إلحتياجاتاخلدمات واحللول اللوجستية تقديم 

 . والشحن اجلوي والشــحن البحــري وإدارة ســـــالســـل اإلمـــــدادات يف التزويـــد والتوريـــد والتخزين

 إنتهت الشركة من تشغيل أعماهلا وأنشطتها يف مركزها الرئيس مبدينة الرياض ويف جدة والدمام مستندًة إىل أفضل

 .والعامل املوظفني وبنية حتتية وخدمات متكاملة وشبكة من الشركاء والوكالء تغطي اململكة

 

حيث متتلك أسطول نقل ، اخلدمات اللوجستية يف اململكة العربية السعودية يأكرب مزودمن  إحدى وتعد الشركة حاليًا

كما أنشأت مقطورة نقل متنوعة،  (691)شاحنة نقل متوسط و (50)شاحنة نقل ثقيل و (000)كبري يتكون من 

، وقد ساعد نظام إدارة املخزونو عدات التعامل مع املوادمأحدث الشركة مستودعات ــ وفقًا للمعايري العاملية ــ جمهزة ب

 .ذلك يف زيادة نشاط إدارة املخازن

 

 عقار الشركة-7
 

جنوب مدينة جدة تبلغ مساحته (  اخلمرة )حبي السروات  عقارًا" صدق"متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 .توي على مباٍن ومستودعاتحي، و( 6م05.111) اإلمجالية 

 

مليون ونصف ( 0.5)بلغ قــــدره مب" سليب هاي"لشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم وتؤجر الشركة املستودعات ل

من إمجالي إيرادات الشركة، وذلك وفقًا املتعلقة باألصل مليون ريال سنويًا، ويتم استبعاد مبلغ اإلجيار واإلهالكات 

الصناعية السعودي ملصنع صدق  التنميةمقابل قرض صندوق  علمًا بأن العقار مرهون ،للمعايري واإلجراءات احملاسبية

 .لصاحل الصندوق كضمان إضايف" خزفية" للخزف 
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 املؤشرات املالية -ثالثًا
 

 :مالحظات

مل غغ ر ايغغاو   ,54,5مل غغ ر ايغغاو يغغ  تل مجابغغ  مالغغالم مت  غغات     4,852 يإليغغديتيت يلةغغلح يلةال غغح / بلغغإ مالغغالم يللت  غغات  (1

 %(.4.02)ي  تل لل ام يلةابق وذلك بإنخفاض قداه 

مل غغغ ر ايغغغاو يغغغ  تل  5,353م 4.12تيةغغغلتد  51كلغغغا م ( ال ي اغغغد حجغغغ ي  قل غغغح)بلغغغإ مالغغغالم حجغغغ ي يللةغغغا ل     (4

 %(.702)مل  ر اياو ي  تل لل ام يلةابق بإنخفاض قداه  58352مجاب  

م5 يداع ملى م الجح  دوي تج  م يل لالت يألالت ح 1/4.17./13يلفدي ب   يللتائج يللهائ ح ويللتائج يألول ح يلللش اة على م قع تديوو بتاايخ  (5

ل   يللاتجح م   ثد قديا تةديد ي د صدف يلجل ه يللصدل مجاب  يل لالت يألالت ح ضل  بلد ت ديالت تدالح علالت  الت ح بةج ي يللةا 

 .يلتاب ح  م اله ايح مصد يل دب ح "صدي"ألحدى شدكات 
 
 

  يللالم للخلةح يل يت يألخ دةمجاانح يللدكز  - واًل 

 6106 6102 6102 6102 6102 يل صف/يلت ار
  660,829,331  626,628,922  623,928,610  620,210,322  626,000,231 يلل ا تيت يللتديولح

  92,268,223  93,221,002  99,236,368  32,223,262  32,922,028 يإليتثلاايت
  82,336,802  89,208,269  82,033,092  80,612,302  92,200,822 يألص و يلثابتح

  22,962,883  31,262,966  29,293,023  22,092,836  23,666,211 م ا تيت  خدل
  223,989,629  289,222,262  200,182,626  292,229,329  229,290,322 مالالم يلل ا تيت
  023,226,280  092,922,682  082,911,332  098,226,861  029,691,018 ا س يللاو يل ام 

  22,202,238  22,292,228  22,129,263  26,029,922  32,920,620 يللطل بات يللتديولح
  21,111,111  62,111,111  61,111,111  02,111,111  01,111,111 قدوض ط يلح يألا 

  06,896,810  02,601,302  02,320,928  03,926,839  02,322,333 يللطل بات يألخدل
  83,288,691  82,282,692  011,911,692  82,830,902  89,292,129 مالالم يللطل بات

  1  1  1  1  1 حج ي يلللك ح غ د يللة طدة
  211,111,111  211,111,111  211,111,111  211,111,111  211,111,111 ا س يللاو يللد  ع

  3,003,292  3,212,923  9,188,232  9,188,232  9,188,232 يإلحت اط ات
 (2,100,282) (2,828,296) (2,229,222) (9,219,292) (22,221,212) حةاب تدالح يل لل ات يألالت ح

 (26,213,226)  6,292,222  9,922,622 (01,002,822) (02,222,022) يللتديكلح/يللدواة (يلخةائد)يألاباح 
  231,289,829  212,121,120  201,682,832  298,232,822  228,982,313 صا م حج ي يللةا ل  

  223,989,629  289,222,262  200,182,626  292,229,329  229,290,322 مالالم يللطل بات وحج ي يللةا ل  
  8062  01001  01062  8032  8011 صا م يلج لح يلد تديح للةهم يل اتل

 1 1 1 1 1 

      
           مجاانح قائلح يلدخ  للخلةح يل يت يألخ دة -ثان ًا 

 6106 6102 6102 6102 6102 يل صف/يلت ار
  202,222,062  208,322,903  202,829,281  262,262,366  629,222,112 صا م يللت  ات
  608,328,122  608,326,963  620,262,022  662,621,118  092,289,862 تكلفح يللت  ات

  82,232,196  88,881,881  92,202,662  88,682,302  32,322,196 مجل  يلدخ  م  يل لل ات
  21,810,312  29,026,219  22,126,202  22,863,229  22,220,062 مصدو ات ب ع وت زيع

  63,229,339  26,126,969  68,231,621  22,092,339  22,220,238 يللصدو ات يإلتيايح ويل ل م ح
  22,212,210  68,392,322  8,210,221  09,092,223 (3,003,266) صا م يلدخ  م  يل لل ات

  1 (698,222)  696,202  82,621  232,902 حصح يللجل عح  م نتائج ميتثلاا و ق طديجح حج ي يلللك ح
  1  1  1 (02,218,222)  1 يإلنخفاض  م ق لح ميتثلاايت متاحح للت ع (خةااة)

  1  2,323,222 (62,320,226) (01,299,232)  2,222,226 غ د مةججح ع  ميتثلاايت بغدض يللتاادة (خةااة)  اباح
  1  2,212,361  61,281,120 (2,909,961)  0,220,221 مةججح ع  ميتثلاايت بغدض يللتاادة (خةااة)  اباح

  2,002,232  6,126,622  9,022,829  6,008,306  2,263,120 يإليديتيت يألخدى
  282,111  209,922  202,823  202,211  0,192,296 تكال ف يلتل ي 

  2,926,022  2,816,822  2,213,698  3,002,021  2,122,366 يلزكاة يلشدع ح
  22,020,160  22,238,136  2,822,093 (09,828,031) (2,228,621) يلةلح (خةااة)صا م تخ  

  1080  1032  1062  1022 (1009) يلةهم يل اتل م  صا م يلدخ  م  يل لل ات (خةااة)ابح 
  1019  1012  1061  1012  1006 يلةهم يل اتل م  يإليديتيت يألخدى (خةااة)ابح 
  1092  1098  1003 (1023) (1018) يلةهم يل اتل م  صا م يلدخ  (خةااة)ابح 

  1%  1%  1%  1%  1% نةتح يألاباح يلل زعح
  1  1  1  1  1 يألاباح يلل زعح

  3,003,292  3,212,923  9,188,232  9,188,232  9,188,232 يإلحت اط ات
 (26,213,226)  6,292,222  9,922,622 (01,002,822) (02,222,022) يللتديكلح (يلخةائد)يألاباح 
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        م,4.1م و4.12 دوي يللتائج يلتشغ ل ح ب   عامم  -ثالثًا 

 يلتغ ديت ب   يلفتدت   6102 6102 يل صف/يلت ار
 يأليتاب

(SR) (SR) يللتلإ )%( 

 (60)% (23,030,302)  262,262,366  629,222,112 صا م يللت  ات
منخفاض حجم يألعلاو بةتب يلةالح 

 يالقتصاتيح

--  DO -- (09)% (20,220,192)  662,621,118  092,289,862 تكلفح يللت  ات

 مةصلح يأليتاب يلةابجح (62)% (62,221,220)  88,682,302  32,322,196 مجل  يلدخ  م  يل لل ات

   كلح متياة يللت  ات (2)% (0,292,222)  22,863,229  22,220,062 مصدو ات ب ع وت زيع

  2%  0,623,310  22,092,339  22,220,238 يللصدو ات يإلتيايح ويل ل م ح
 دوي +ميتهالكات+ت   لات اديدة

 تج  م عللح

 مةصلح يأليتاب يلةابجح (028)% (62,210,898)  09,092,223 (3,003,266) صا م يلدخ  م  يل لل ات

-   683%  638,232  82,621  232,902 (بطديجح حج ي يلللك ح)حصح يلشدكح  م ع يئد ميتثلاا  م شدكح زم لح 

-  (011)%  02,218,222 (02,218,222)  1 يإلنخفاض  م ق لح ميتثلاايت متاحح للت ع (خةااة)

 نت جح مجديات يلةالح يلة ق ح (026)%  02,920,929 (01,299,232)  2,222,226 غ د مةججح ع  ميتثلاايت بغدض يللتاادة (خةااة)  اباح

--  DO -- (060)%  9,631,091 (2,909,961)  0,220,221 مةججح ع  ميتثلاايت بغدض يللتاادة (خةااة)  اباح

  009%  6,213,228  6,008,306  2,263,120 يإليديتيت يألخدى
ب ع م ا تيت +ملغاء مخصصات

 ومخلفات وخدتة

 زياتة حجم يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح  626%  323,196  202,211  0,192,296 تكال ف يلتل ي 

 (02)% (0,121,269)  3,002,021  2,122,366 يلزكاة يلشدع ح
منخفاض يل عاء يلزك ل و جًا للةصلح 

 يللتائج

 يأليتاب يلةابجح مةصلح (96)%  02,288,821 (09,828,031) (2,228,621) يلةلح (خةااة)صا م تخ  

- - -   1022 (1009) يلةهم يل اتل م  صا م يلدخ  م  يل لل ات (خةااة)ابح 
- - -   1012  1006 يلةهم يل اتل م  يإليديتيت يألخدى (خةااة)ابح 
- - -  (1023) (1018) يلةهم يل اتل م  صا م يلدخ  (خةااة)ابح 

 

 م,4.1م و4.12يأليتاب يلدئ ة ح يلهامح يللت لجح بالتغ ديت  م يللتائج يلتشغ ل ح ب   عامم  - (تابع)ثالثًا 

 :ي  ت يتب منخفاض خةائد يلشدكح خالو يلفتدة يلةال ح مجاانح بالفتدة يلللاثلح م  يل ام يلةابق ملى ** 

 .م,4.1تةج ق ع يئد مال ح م  ميتثلاايت بغدض يللتاادة مجاانح ل ام   -    

 .م,4.1زياتة يإليديتيت يألخدى غ د يلتشغ ل ح مث  ب ع يلخدتة ويللخلفات وب ع يلل ا تيت يلثابتح مجاانح ل ام   -    

 .م,4.1ل عح و ق نتائجها مجاانح ب ام منخفاض مخصص يلزكاة يلشدع ح نت جح منخفاض يل عاء يلزك ل لشدكات يللج  -    

 .تأثدت حج ي مةا لم يلشدكح يلت ًا بأثد قديا تةديد ي د صدف يلجل ه يللصدل مجاب  يل لالت يلدئ ة ح  -    

 
      م,4.1م و4.12يللد  عات يللظام ح ل امم  -ايب ًا 

 مالحظات 6102 6102 يل صف/يلت ار

-   2,086,938  6,229,912 اي م الدك ح - 
-   2,609,092  2,936,292 زكاة شدع ح - 
-   6,016,222  6,921,216 تأم لات  اتلاع ح - 
-   6,328,922  0,982,622  لخ.....اي م تأش ديت وا يزيت ومكتب يل ل   - 
-   28,128  609,638 (يلغد ح+وزياة يلتجااة)مد  عات نظام ح  خدل  - 

-   02,206,221  02,082,262 :يللظام حمالالم يللد  عات 

 

 ب ار تدش د يللصدو ات للخلةح يل يت يألخ دة -خامةًا 

 يلةل يت
 حالح يلتغ د )%(نةتح يلتغ د  يلتغ د مالالم

 مالحظات
 ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق يللصدو ات

  ماتفاع  %01  2,392,122  29,322,290 6106

-  ماتفاع  %61  00,829,299  31,362,128 6102

-  ماتفاع  %2  2,212,322  32,063,922 6102

-  ماتفاع  %9  2,211,102  90,263,922 6102

-  ماتفاع  %0  269,221  90,822,692 6102
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 يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح -ياتيًا 

 .مع يلشدي ح يإليالم حال ع يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح يلللل حح للشدكح تت ي ق 

 .م,4.1لل ام  %(01,)مجاانح بغ  %(802)م ملى صا م حج ي يللةا ل   4.12بلغت نةتح مالالم يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح يللةتةجح  م نهايح عام 

 م4.12مالالم يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح لللجل عح ل ام ( 1)
 
 

 يلجهح يللانةح يلجهح يللةتف دة 6102 6102 يل صف/يلت ار

 (SIDF)صلدوي يلتلل ح يلصلاع ح يلة  تل   دع يلشدكح يلدئ ةم  61,111,111  02,111,111 قدض صلاعم

 شدكات تاب ح  1  02,698,022 تةه الت بلك ح بلظام يللديبةح يإليالم ح
بل ك مةل ح  م اله ايح مصد يل دب ح 

 ويللللكح يل دب ح يلة  تيح

- -   61,111,111  21,698,022 :مجل ع يلجدوض

     مةتةجات يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح( 4)

 يلجهح يللانةح يلجهح يللةتف دة 6102 6102  قةاط قدوض مةتةجح خالو  ق  م  يلح

 (SIDF)صلدوي يلتلل ح يلصلاع ح يلة  تل   دع يلشدكح يلدئ ةم  2,111,111  2,111,111 قدض صلاعم

 شدكات تاب ح  1  02,698,022 يللديبةح يإليالم ح تةه الت بلك ح بلظام
بل ك مةل ح  م اله ايح مصد يل دب ح 

 ويللللكح يل دب ح يلة  تيح

- -   2,111,111  61,698,022 :يللجل ع

      قةاط قدوض مةتةجح خالو  كثد م  يلح

 (SIDF)صلدوي يلتلل ح يلصلاع ح يلة  تل   دع يلشدكح يلدئ ةم  02,111,111  01,111,111 قدض صلاعم

- -   02,111,111  01,111,111 :يللجل ع

     مالالم يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح يللةتةجح للخلةح يل يت يألخ دة( 5)

 6106 6102 2102 6102 6102 يل صف/يلت ار
  22,111,111  21,111,111 62,111,111  61,111,111  21,698,022 مالالم يلجدوض ويلتةه الت يلتلك ح يللةتةجح

 

 يلةهم يل اتل للخلةح يل يت يلألخ دة (خةااة)ابة ح  -ياب ًا 

 يلةل يت
 مالحظات حالح يلتغ د )%(نةتح يلتغ د  يلتغ د ابة ح يلةهم يل اتل

  ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق طتجًا للج يئم يللال ح

-  ماتفاع ابة ح يلةهم %9  1060  1092 6106

-  ماتفاع ابة ح يلةهم %3  1012  1098 6102

-  منخفاض ابة ح يلةهم (91)% (1030)  1003 6102

-  تةج ق خةااة تةج ق خةااة (1022) (1023) 6102

-  منخفاض خةااة يلةهم (96)%  1028 (1018) 6102
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   يلل ا تيت للخلةح يل يت يألخ دةصا م حج ي يللةا ل   ونةتتها إلالالم  -ثاملًا 

 يلةل يت
 حالح يلتغ د )%(نةتح يلتغ د  يلتغ د صا م

 مالحظات
 ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق حج ي يللةا ل  

-  ماتفاع %01  26,609,201  231,289,829 6106

-  ماتفاع %8  22,220,192  212,121,120 6102

-  ماتفاع %6  2,622,822  201,682,832 6102

-  منخفاض (2)% (61,808,166)  298,232,822 6102

-  منخفاض (9)% (68,290,623)  228,982,313 6102

 يلةل يت
 نةتح حج ي)%(  مالالم صا م

 مالحظات
 يللةا ل   للل ا تيت يلل ا تيت حج ي يللةا ل  

6106 231,289,829  223,989,629  %38  -
6102 212,121,120  289,222,262  %90  -
6102 201,682,832  200,182,626  %91  -
6102 298,232,822  292,229,329  %91  -
6102 228,982,313  229,290,322  %39  -

 

 

 صا م يلج لح يلد تديح للةهم للخلةح يل يت يألخ دة -تاي ًا 

 يلةل يت
 حالح يلتغ د )%(يلتغ د نةتح  يلتغ د صا م يلج لح صا م

 ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق يلد تديح للةهم حج ي يللةا ل  

 ماتفاع %01  1090  8062  231,289,829 6106

 ماتفاع %8  1092  01001  212,121,120 6102

 ماتفاع %6  1002  01062  201,682,832 6102

 منخفاض (2)% (1026)  8032  298,232,822 6102

 منخفاض (9)% (1032)  8011  228,982,313 6102
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 صا م يللت  ات للخلةح يل يت يألخ دة -شد  اع

 يلةل يت
 حالح يلتغ د )%(نةتح يلتغ د  يلتغ د صا م

 مالحظات
 ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق يللت  ات

-  ماتفاع %2  02,800,822  202,222,062 6106

-  ماتفاع %6  2,261,286  208,322,903 6102

-  منخفاض (0)% (2,902,263)  202,829,281 6102

-  ماتفاع %2  8,293,226  262,262,366 6102

 "مجديات يلة ي ويلةالح يالقتصاتيح يلةائدة "  منخفاض (60)% (23,030,302)  629,222,112 6102

 

 

 للخلةح يل يت يألخ دة (يللطل بات)ويلخص م  (يلل ا تيت)يألص ومالالم  -تى عشد اح

 يلةل يت
 محلالم مالالم

 مالحظات
 يللطل بات/يلخص م يلل ا تيت/يألص و

6106 223,989,629  83,288,691   -
6102 289,222,262  82,282,692   -
6102 200,182,626  011,911,692   -
6102 292,229,329  82,830,902   -
6102 229,290,322  89,292,129   -
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 صا م يلدخ  للخلةح يل يت يألخ دة -ثانم عشد 

 يلةل يت
 حالح يلتغ د )%(نةتح يلتغ د  يلتغ د صا م

 مالحظات
 ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق ع  يل ام يلةابق يلدخ 

  اباح تشغ ل ح يألاباحماتفاع صا م  %22  9,220,833  22,020,160 6106

  اباح تشغ ل ح ماتفاع صا م يألاباح %3  6,209,120  22,238,136 6102

  اباح تشغ ل ح منخفاض صا م يألاباح (91)% (69,222,992)  2,822,093 6102

 "خةااة غ د تشغ ل ح "  "تةج ق خةااة "  "تةج ق خةااة "  (62,982,223) (09,828,031) 6102

 "خةائد تشغ ل ح "   منخفاض صا م يلخةائد (96)%  02,288,821 (2,228,621) 6102
 
 
 
 
 

 

 ملخص يللؤشديت يللال ح يلهامح للخلةح يل يت يألخ دة -ثالث عشد 

 6106 6102 6102 6102 6102 يل صف/يلت ار
 3% 2% 2% 2% 3% مالالم يلجدوض ملى مالالم يلل ا تيت

 60% 08% 61% 61% 66% يلل ا تيتمالالم يللطل بات ملى مالالم 
 8% 3% 2% 2% 9% مالالم يلجدوض ملى صا م حج ي يللةا ل  

 62% 62% 62% 62% 63% مالالم يللطل بات ملى صا م حج ي يللةا ل  
 3% 3% 0% (2)% (0)% ملى مالالم يلل ا تيت (يلخةااة)صا م يلدبح 
 9% 8% 6% (2)% (0)% ملى ا س يللاو يللد  ع (يلخةااة)صا م يلدبح 
 21% 20% 63% 20% 68% ملى صا م لللت  ات (يلخةااة)مجل  يلدبح 
 00% 00% 6% (2)% (0)% ملى صا م يللت  ات (يلخةااة)صا م يلدبح 
 06% 8% 2% 2% (2)% يلتشغ لم ملى صا م يللت  ات (يلخةااة)صا م يلدبح 
  1092  1098  1003 (1023) (1018) (اياو)يلةهم  (خةااة)صا م ابح 

  8062  01001  01062  8032  8011 (اياو)صا م يلج لح يلد تديح للةهم 
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 (م زعح حةب يللشاط)م و ثاا ا على نتائج يلشدكح ,4.1م و 4.12يلجطاعات يلتشغ ل ح يللةتثلد   ها ل امم  -ايبع عشد 

 يل صف/يلت ار
 قطاع قطاع

 يللدكز يلدئ ةم
 يللجل ع

 مالحظات
 طتجا للج يئم يللال ح يللديتب ويأليفلج يلصة حيألتويت 

      م4.12عام ( 1)

 -  229,290,322  029,212,620  622,113,822  32,023,261 مالالم يلل ا تيت -    
-   89,292,129  00,929,281  20,999,268  62,929,308 مالالم يللطل بات -    
-   629,222,112  1  663,226,208  21,900,293 صا م يللت  ات -    
-  (2,228,621) (8,222,686)  00,361,223 (2,312,292) صا م يلدخ  -    

      م,4.1عام ( 4)
 -  292,229,329  020,682,222  628,228,201  92,212,206 مالالم يلل ا تيت -    
-   82,830,902  06,980,026  28,863,002  26,022,229 مالالم يللطل بات -    
-   262,262,366  1  692,022,926  26,238,921 صا م يللت  ات -    
-  (09,828,031) (66,862,093)  2,022,229  901,228 صا م يلدخ  -    

 
 (يللشاطحةب )م ,4.1م و 4.12نةب تأث د يلجطاعات يلتشغ ل ح يللةتثلد   ها على نتائج يلشدكح ل امم عامم  - (تابع)ايبع عشد 

 يل صف/يلت ار
 قطاع قطاع

 مالحظات يللدكز يلدئ ةم
 يللديتب ويأليفلج يألتويت يلصة ح

     م4.12عام ( 1)

 "نص ب يلجطاعات م  صا م يللت  ات يلةل يح "  1% 99% 2% صا م يللت  ات -    

 "يلكل ح مةا لح يلجطاعات  م تخف ض صا م يلخةااة "  02% 33% 8% صا م يلدخ  -    

     م,4.1عام ( 4)

 "نص ب يلجطاعات م  صا م يللت  ات يلةل يح "  1% 93% 02% صا م يللت  ات -    

 "مةا لح يلجطاعات  م تخف ض صا م يلخةااة يلكل ح "  96% 02% 2% صا م يلدخ  -    

 

 م4.12 تيء يلجطاعات يلتشغ ل ح يللةتثلد   ها و  م يللتغ ديت ويألحديث ع  عام  - (تابع)ايبع عشد 

 قطاع يألتويت يلصة ح( 1)

م وتأث د ا على قطاع يللجاوالت باللللكح5 ح ث تأثد قطاع يألتويت يلصة ح بالتت  ح بهذه يلظدوف5 ح ث 4.12نت جح يلظدوف يإلقتصاتيح يلتم شهد ا عام 

 .م,4.1 ذي يلجطاع وتةج جه خةائد مجاانًح ب ام منخفاض مت  ات 

 قطاع يللديتب ويإليفلج( 4)

م5 وما حججه  ذي يلجطاع م  زياتة  م  اباحه كانت نت جح يل  يئد ,4.1تأثدت مت  ات  ذي يلجطاع بالةالح يإلقتصاتيح يل امح بللطجتلا يل دب ح مجاانحًً ب ام 

 .ه وزياتة يإليديتيت يألخدى غ د يلتشغ ل حيللةججح م  يللةفظح يللال ح يلللل كح ل

 يللدكز يلدئ ةم( 4)

م كار نت جح يل  يئد يللةججح م  يللةفظح يللال ح يلللل كح له وعدم تةج    ل منخفاض  م ق لح 4.12منخفضت خةائد يللدكز يلدئ ةم ل ام 

 .م,4.1ميتثلاايته يللتاحح للت ع مجاانح ب ام 
 

 (م زعح اغدي  ًا)م و ثاا ا على نتائج يلشدكح ,4.1م و 4.12يلجطاعات يلتشغ ل ح يللةتثلد   ها ل امم  -خامس عشد 

 يل صف/يلت ار
 يللجل ع اله ايح يللللكح

 مالحظات
 طتجا للج يئم يللال ح مصد يل دب ح يل دب ح يلة  تيح

     م4.12عام ( 1)

 -  229,290,322  62,812,186  226,232,222 مالالم يلل ا تيت -    
-   89,292,129  02,112,923  92,296,080 مالالم يللطل بات -    
-   629,222,112  28,622,102  608,018,881 صا م يللت  ات -    
-  (2,228,621)  3,826,092 (00,210,202) صا م يلدخ  -    

     م,4.1عام ( 4)
 -  292,229,329  22,202,202  223,822,222 مالالم يلل ا تيت -    
-   82,830,902  2,282,032  98,633,221 مالالم يللطل بات -    
-   262,262,366  20,221,020  692,832,230 صا م يللت  ات -    
-  (09,828,031)  2,223,386 (62,202,826) صا م يلدخ  -    

 

 (اغدي  ًا)م ,4.1م و 4.12نةب تأث د يلجطاعات يلتشغ ل ح يللةتثلد   ها على نتائج يلشدكح ل امم عامم  - (تابع)خامس عشد 

 يل صف/يلت ار
 اله ايح يللللكح

 مالحظات يللجل ع
 مصد يل دب ح يل دب ح يلة  تيح

     م4.12عام ( 1)

 "صا م يللت  ات يلةل يح نص ب يلجطاعات م  "  011% 02% 92% صا م يللت  ات -    

 "مةا لح يلجطاعات تخف ض صا م يلخةااة يلكل ح "  011% 21% 31% صا م يلدخ  -    

     م,4.1عام ( 4)

 "نص ب يلجطاعات م  صا م يللت  ات يلةل يح "  011% 02% 93% صا م يللت  ات -    

 "يلخةااة يلكل ح  مةا لح يلجطاعات تخف ض صا م"  011% 62% 33% صا م يلدخ  -    
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. 
 (على مةت ى يلجطاعات يلتشغ ل ح ويلجغدي  حللشدكح)م 4.12يلت زيع يلجغدي م إلالالم يللت  ات ل ام  -ياتس عشد 

 يل صف/يلت ار
 مالالم يللديتب يإلتويت يلصة ح

 مالحظات
 يللت  ات ويلةةت ويإليفلج ويإلكةة يايت

 مت  ات مةل ح  082,221,692  029,229,221  22,010,222 يلللطجح يلغدب ح ويلشلال ح ويلجل ب ح

 مت  ات مةل ح  98,268,909  91,112,622  8,262,226 يلللطجح يل يطم ويلشدق ح

 "قطد ويلتةدي  ويلك يت ويل ل  "   6,922,022  6,282,232  221,231 توو مجلس يلت اور يلخل جم

 "يل ديي ويألاتر "   0,121,922  203,023  322,299 توو  ي  يح وم ديج ح

 "شدكح تاب ح خااج يللللكح "   28,212,282  28,212,282  1 اله ايح مصد يل دب ح

 -  262,836,291  691,231,112  22,216,232 :م4.12مالالم يللت  ات ل ام 
 

 

  

يلللطجح يلغدب ح ويلشلال ح 

 ويلجل ب ح

,305,% 

 يلللطجح يل يطم ويلشدق ح

4702.% 

 توو مجلس يلت اور يلخل جم

.087% 

 توو  ي  يح وم ديج ح

.054% 

 اله ايح مصد يل دب ح

140.2% 
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 جملس اإلدارة وتكويناته واللجان التابعة: رابعًا

 جملس اإلدارة .0

تنتخـبهم  طبقًا للنظام األساسي و جملس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء" صدق"الشركة السعودية للتنمية الصناعية يتوىل إدارة 

 .األعضاء املنتهية عضــويتهم انتخاباجلمعية العامة العادية كل ثالث سنوات وجيوز يف كل مرة إعادة 

من األعضاء املستقلني وفقًا للتعريفات الواردة  %(11)يني التنفيذمن األعضاء غري  %(21)نسبته إلدارة احلالي ما وميثل جملس ا

 .يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية

بعد موافقة اجلمعية العامة العادية السادسة والعشرون املنعقـدة بتـاريخ   ( الثامنة)وقد بدأ جملس إدارة الشركة دورته اجلديدة 

 أحــد عضــوّية نتهــيم، ومل ت00/06/6107الث ســنوات حتــى تــاريخ  م وملــدة ثــ 10/10/6102م وذلــك ابتــداء مــن  67/17/6105

 . م6102 عام خالل اإلدارة جملس أعضاء

  م00/06/6107إىل  م10/10/6102اليت بدأت من  الثامنةأمساء وصفة وتصنيف أعضاء جملس اإلدارة للدورة -أ

 عضوية يف شركات مساهمة التصنيف الصفة االسم م

 ( مساهمة مقفلة ) شركة املخازن واخلدمات املساندة غري تنفيذي الرئيس بندر بن عبداهلل احلميضي/ املهندس 0

 ال يوجد غري تنفيذي عضو إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ 6

 ال يوجد غري تنفيذي عضو إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ 0

 ال يوجد غري تنفيذي عضو الكنهلأمحد بن عبداهلل / األستاذ 1

 ال يوجد مستقل  عضو أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 5

 ال يوجد مستقل عضو أمحد بن فؤاد الباز/ األستاذ 2

 ال يوجد غري تنفيذي عضو بدر بن علي الرتكي/ األستاذ 7

 ال يوجد مستقل عضو صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

 ال يوجد  مستقل عضو بن حممد العساكرعبداإلله / األستاذ 9

 ال يوجد  غري تنفيذي عضو علي بن عبداهلل بريدي عسريي/ الدكتور 01

 يبني نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية اجمللس . 

 اجتماعات ستوالبالغ جمموعها  م6102سجل حضور اجتماعات جملس اإلدارة لعام -ب

 

 م

  

 االسم

0 6 0 1 5 2 
 اإلمجالي

نسبة  

 67/06 07/01 67/7 60/1 66/6 07/0 احلضور

 %011 2 √ √ √ √ √ √ بندر بن عبداهلل احلميضي/ املهندس 0

 %011 2 √ √ √ √ √ √ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ 6

 %011 2 √ √ √ √ √ √ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ 0

 %011 2 √ √ √ √ √ √ أمحد بن عبداهلل الكنهل/ األستاذ 1

 X √ X √ √ √ 1 22.27% أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 5

 %011 2 √ √ √ √ √ √ أمحد بن فؤاد الباز/ األستاذ 2

 %011 2 √ √ √ √ √ √ بدر بن علي الرتكي/ األستاذ 7

 X √ √ 5 70.0% √ √ √ صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

 %011 2 √ √ √ √ √ √ العساكرعبداإلله بن حممد / األستاذ 9

علــــي بــــن عبــــداهلل بريــــدي / الــــدكتور 01

 عسريي

√ √ √ √ √ √ 2 011% 
 

 غياب        X  (تفويض عضو جملس إدارة ) احلضور وكالة  - احلضور أصالة √
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 مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وأقاربهم-ج

وأزواجهم وأوالدهم القصـر يف أسـهم الشـركة عنـد بدايـة ونهايـة       يوضح اجلدول التالي األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة 

 .م ونسبة التغري6102العام 

 

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة م

 األسهم اململوكة

 عدد األسهم يف

 م6102بداية عام 

 عدد األسهم يف

 م6102نهاية عام 

نسبة التغري عن 

 م6102بداية عام 

ملكية األقارب 

 من الدرجة األوىل

 1.175 %50.5 212.017 111.111 بندر بن عبداهلل احلميضي/ املهندس 0

 - %1 0.611 0.611 إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ 6

 - %5.2 0.577.051 0.516.251 إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ 0

 - %1 0.111 0.111 أمحد بن عبداهلل الكنهل/ األستاذ 1

 - %1 0.111 0.111 أمحد بن عبداهلل احملسن / األستاذ 5

 - %1 0.111 0.111 أمحد بن فؤاد بن أمحد الباز/ األستاذ 2

 - %1 0.111 0.111 بدر بن علي الرتكي / األستاذ 7

 - %1 6.111 6.111 صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

 - %1 0.111 0.111 عبداإلله بن حممد العساكر / األستاذ 9

 عسـريي  علي بن عبداهلل بريـدي / الدكتور 01

 عسريي

0.111 0.111 1% - 

 

 

 

 التنفيذيني وأقاربهم مصلحة كبار-د

يوضح اجلدول التالي األسهم اليت ميتلكها كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم الشركة عنـد بدايـة ونهايـة العـام     

 .ونسبة التغري م6102
 

 التنفيذينيأمساء كبار  م

 األسهم اململوكة

 عدد األسهم يف

 م6102بداية عام 

 عدد األسهم يف

نهاية عام 

 م6102

نسبة التغري عن 

 م6102بدلية عام 

ملكية األقارب 

 من الدرجة األوىل

 - %1 - - فوزان عباس عبداجلواد املرواني/ األستاذ 0

 - %1 - - حممد سعيد الرتعاني/ املهندس 6

 - %1 - - عصام صالح الدين إبراهيم حسني/ األستاذ 0

 - %1 - - أمحد السيد حممد إبراهيم/ األستاذ 1

 - %1 - - إمساعيل ساتي/ الدكتور 5

 
 

 

 



 

23 
 

 

 ء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيأعضا وتعويضاتمصروفات ومكافآت -هـ

من كبـار التنفيـذيني ممـن     ومخسةاملدفوعة لكٍل من أعضاء جملس اإلدارة  املصروفات والتعويضاتيوضح اجلدول التالي تفاصيل 

 :املالي تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير

 
 

 آالف الرياالت/ البيان 
 أعضاء جملس اإلدارة        

مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

 أعلى املكافآت والتعويضات

 م6105 م6102 م6105 م6102

 0.771 6.121 - - الرواتب

 257 720 666 697 (حلضور اجتماعات جملس اإلدارة واللجان)البدالت 

 0.105 0.190 0.001 771 املصروفات والتعويضات الدورية والسنوية 

 606 012 066 067 تعويضات ومزايا أخرى

 0.775 1.761 0.251 0.195 اإلمجالي

 

 الرئيسةجلان اجمللس -6

 جلنة  املراجعة -أ

أعضاء  اختيارعلى قواعد  م07/7/0991 هـ املوافق01/6/0105صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة بتاريخ 

وقد تشكلت أول جلنة مراجعة بتاريخ  ،عليها جملس اإلدارةوكيفية رقابة  ة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنةجلنة املراجع

املنعقدة  الثانية والعشروناجلمعية العامة العادية وبناًء على توصيات جملس اإلدارة وافقت   م67/2/0991هـ املوافق 09/0/0105

النظامية اليت  املتطلباتم على الئحة عمل جلنة املراجعة امُلحّدثة واليت تتواكب مع 07/11/6100املوافق  هـ17/12/0101 بتاريخ

أغلبهم  )أعضاء  مخسةمن املادة الرابعة عشر من الئحة حوكمة الشركات، وتتكون اللجنة من عدد  (ج)نصت عليها الفقرة 

إبراهيم بن عبدالعزيز / أربعة منهم من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني وهم األستاذ(  خمتصني يف الشؤون املالية واحملاسبية

 بكالوريوس ) إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ واألستاذ، ( احملاسبة يف األعمال إدارة ماجستري/ حماسبة بكالوريوس ) الراشد

  ( األعمال إدارة ماجستري/ حماسبة بكالوريوس ) أمحد بن عبداهلل الكنهل/ ، واألستاذ( األعمال إدارة ماجستري/ حماسبة

يتم وسبن مشاري الفرهود، ناصر / وهو األستاذ" صدق"باإلضافة إىل عضو من مساهمي بدر بن علي الرتكي، / واألستاذ

 .م، وملدة ثالث سنوات ميالدية خالل اجلمعية العامة الغري عادية10/10/6102لجنة واليت بدأت من تاريخ التشكيل التصويت على 
 

ة على الوفاء بواجباته النظامية ساهمت فيها بدوٍر أساسي وهام يف مساعدة جملس اإلدار اجتماعات تسعة( 9) وقد عقدت اللجنة 

اإلشراف علي إدارة حيث قامت ب، والتأكد من سالمة التقارير املالية وغري املالية ومراجعة صفقات األشخاص ذوي العالقة

دراسة نظام و لتحقق من مدي فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارةل املراجعة الداخلية يف الشركة

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات و  كتوب عن رأيها و توصياتها يف شأنهالرقابة الداخلية ووضع تقرير م

اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وحتديد أتعابهم، والتأكد من  التوصية جمللسو التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

كلفون بها أثناء قيامهم أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت ُي واعتماد متابعة أعمال احملاسبني القانونينيو استقالليتهم

دراسة ملحوظات احملاسب القانوني علي القوائم املالية ومتابعة ما و مع احملاسب القانوني ةخطة املراجع واعتماد بأعمال املراجعة

 جملس اإلدارة علىوالتوصية يف شأنها قبل عرضها  والسنوية وإبداء الرأيالربعية دراسة القوائم املالية األولية ومت  شأنهابمت 

 .شأنهابدراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة و
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 :م6102اللجنة لعام  اجتماعاتوفيما يلي أمساء أعضاء جلنة املراجعة ومواعيد ونسبة حضور 

 

 

 غياب  X  (تفويض عضو جملس إدارة ) احلضور وكالة  - احلضور أصالة √
 

 

 

 جعة اخلارجية والرقابة الداخليةاملرا-ب

 

 املراجعة اخلارجية-0
 

املوافق  هـ01/17/0107املنعقد بتاريخ  اجتماعهاوالعشرون ملساهمي الشركة خالل  السابعةأقرت اجلمعية العامة العادية 

بأعمال املراجعة والتدقيق حلسابات حماسبون ومراجعون قانونيون العظم والسديري / إختيار السادة مكتب م60/11/6102

                       اـقدرهسـنوية اب ـأتعالشـركة وفرعهـا مصنع صـدق للخـزف مبا يف ذلك احلسـابات الربع سـنوية وأعمال الزكـاة مقابل 

للتوافق مع املعايري املوضوعة من جانب  باختيارهموتعود مربرات التوصية  وعشرون ألف ريال، فقط مائة واثنان (ريال 066.111 )

الشركة ومناسـبة العـرض املالـي لنطـاق العمـل املتفـق عليه وتوافـر اخلبـرات املهنيـة يف مراجعـة ُكبـرى الشركات يف األنشطة 

ال املراجعة وقياس املخاطر املرتبطة وتوافر العدد الكايف من املهنيني املختلفة وإتباع أسلوب ومنهج عاملي يف التخطيط ألعم

لتغطية أعمال املراجعة والتدقيق للشركة وفرعها يف نفس التوقيت وذلك لنشر القوائم املالية يف الوقت احملدد طبقًا لتعليمات هيئة 

 .ال املراجعة والتدقيق ويتمتعون بخربات عاليةالسوق املالية و وجود عدد من املهنيني احلاصلني علي شهادات مهنية يف جم

 

 

 

 

 الصفة اإلســـــــــم م

0 6 0 1 5 2 7 7 9 

 النسبة اإلمجالي

07/0 00/6 66/6 9/0 61/1 67/7 07/01 62/00 62/06 

0 
إبراهيم بن / األستاذ

 عبدالعزيز الراشد

عضو / رئيس اللجنة

 جملس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 011% 

6 
إبراهيم / األستاذ

 عبداهلل احلميضي

عضو / عضو اللجنة

 جملس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 011% 

0 
أمحد بن / األستاذ

 عبداهلل الكنهل

عضو / عضو اللجنة

 جملس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 011% 

1 
بدر بن على / األستاذ 

 الرتكي 

عضو / عضو اللجنة

 جملس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 011% 

5 
ناصر بن / األستاذ

 مشاري الفرهود

/ عضو اللجنة

 مساهم
√ √ x √ √ √ √ x x 2 27% 
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 أعمال املراجعة الداخلية-6
 

متشيًا مع تعليمات هيئة السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج للتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية يف الشركة فإن إدارة 

تامة يف تطبيق أفضل املمارسات، حيث تبنت منهجًا منتظمًا لتقييم وحتسني فاعلية  باستقالليةاملراجعة الداخلية بالشركة تعمل 

جلنة املراجعة للخطة السنوية  اعتمادنظام الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركة ومحاية أصوهلا، وتقوم بعد 

الشركات التابعة هلا مع الرتكيز على أعمال بإجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات واملمارسات جلميع قطاعات الشركة و

املراجعة الداخلية لألنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية وترفع تقاريرها الدورية للجنة املراجعة متضمنًة مرئياتها ومالحظاتها 

 الختاذ –إن ُوجدت  –ية وتوصياتها واإلجراءات املتخذة لتصحيح الوضع ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ جملس اإلدارة باألمور اجلوهر

اإلجراء الالزم حياهلا، ومل تالحظ اللجنة من واقع التقارير اليت تلقتها أن هناك مالحظات هامة تؤثر على فعالية نظام الرقابة 

الداخلية وكذلك عدم وجود خمالفات جوهرية يف تطبيق النظم واللوائح الداخلية كما أن إجراءات الرقابة الداخلية حتقق 

الشركة وحتمي مصاحلها، وأن إدارة الشركة تقوم بتطبيق أنظمة رقابية فعالة إلدارة املخاطر، ويؤكد اجمللس وجود  أغراض

الداخلية يف  الرقابةإدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها للجنة املراجعة وأن جلنة املراجعة حرصت على التأكد من أن نظام 

 .نفيذه بفاعليةالشركة ُأعد على ُأسٍس سليمة ومت ت

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت - ب

أعضاء  اختيارم على قواعد 00/12/6117املوافق  هـ17/12/0169ساهمي الشركة بتاريخ صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل

تشـــكيل جلنـــة ومت  وكيفيـــة رقابـــة جملـــس اإلدارة عليهـــا، واملكافـــآت وأســـلوب عملـــها ومســـؤوليتها ومهامهـــاجلنـــة الرتشـــيحات 

وتتكـون اللجنـة مـن     م00/06/6107تنتهـي مـدتها بإنتهـاء مـدة اجمللـس احلاليـة يف تـاريخ          الرتشيحات واملكافآت من ثـالث أعضـاء  

أعضاء جملس اإلدارة املستقلني، ومن األعمال واملهام الـيت تؤديهـا اللجنـة، التوصـية جمللـس اإلدارة بالرتشـيح لعضـوية اجمللـس وفقـًا          

والتوصــية بتعــيني  عــايري املعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه جبرميــة خملــة بالشــرف واألمانــة،    للسياســات وامل

وإعـداد وصـف للقـدرات    ، املطلوبة من املهـارات املناسـبة لعضـوية جملـس اإلدارة     لالحتياجاتاملراجعة السنوية املديرين التنفيذيني، و

ة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمـال جملـس اإلدارة، مراجعـة    واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدار

  املطلوبة من املهارات املناسـبة ورفـع التوصـيات يف شـأن التغـيريات الـيت ميكـن إجراؤهـا         االحتياجاتهيكل جملس اإلدارة وحتديد 

عـدم وجـود أي تعـارض مصـاحل إذا كـان العضـو يشـغل        األعضـاء املسـتقلني، والتأكـد مـن      اسـتقاللية والتأكد بشكٍل سنوي مـن  

وضــع سياســات واضــحة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء جملــس اإلدارة وكبــار التنفيــذيني   و  عضــوية جملــس إدارة شــركة أخــرى، 

وإجراء  ،واإلشراف الكامل على نظام حوكمة الشركة االجتماعيةباإلضافة إىل وضع سياسة ملساهمة الشركة  ،مرتبطة باألداء

وحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصـلحة  اجعة دورية ملالءمة ومراقبة مدى فاعليتها مر

   ورفــع التوصــيات واملقرتحــات إىل جملــس اإلدارة بشــأن إجــراء تعــديالت عليهــا مبــا يتفــق مــع مصــلحة وأغــراض الشــركة ، الشــركة

م 61/11/6100وبناًء على توصـيات اللجنـة وموافقـة جملـس اإلدارة أقـرت اجلمعيـة العامـة العاديـة الثانيـة والعشـرون املنعقـدة بتـاريخ             

 .سياسات ومعاير وإجراءات عضوية جملس اإلدارة
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 :م6102اللجنة لعام  اجتماعاتوفيما يلي أمساء أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ونسبة حضور 

 الصفـــــة اإلســـــــــم م
0 6 

 نسبة احلضور اإلمجالي
00/6 07/01 

 %011 6  √  √ عضو جملس اإلدارة/رئيس اللجنة أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 0

 %011 6 √   √ عضو جملس اإلدارة/عضو اللجنة صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 6

 %011 6  √  √ عضو جملس اإلدارة/عضو اللجنة عبداإلله بن حممد العساكر/ األستاذ 0
 

 

 غياب  X                       (     تفويض عضو جملس إدارة ) احلضور وكالة  - احلضور أصالة √

 

 

 قروض الشركة:  خامسًا 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي-0

مثـانني مليـون ريـال سـعودي مـن صـندوق       ( 71)م علـى قـرض بقيمـة    0992خـالل عـام   " خزفيـة "حصل مصنع صـدق للخـزف    .أ 

سنوات، وذلك بضمان ممتلكات وآالت ومعـدات مصـنع صـدق للخـزف، وخـالل عـام       ( 7)السعودي ملدة التنمية الصناعية 

ثة ماليني وتسـعمائة ألـف ريـال سـعودي لتمويـل      ثال( 0.9)م حصل املصنع أيضًا على قرض إضايف من الصندوق مببلغ 6110

ســتة عشــر مليــون ريــال ســعودي كــدفعات مــن قيمــة القــرض    ( 02)الشــركة  ســنوات، وســددت( 5)توســعة املصــنع ملــدة  

 .املستحق

ــة القــرض   إتفاقيــةم التوقيــع مــع إدارة صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي علــى    01/12/6101مت يف تــاريخ  .ب  إلعــادة جدول

يف  اإلتفاقيـة سبعة وستني مليون وتسـعمائة ألـف ريـال سـعودي، وتـتلخص       (27.9)املستحق على مصنع صدق للخزف البالغ 

 (21.9)، وجدولـة رصـيد القـرض البـالغ     اإلتفاقيـة سـبعة ماليـني ريـال سـعودي عنـد التوقيـع علـى         (7)سداد الشركة مبلـغ  

 (5)إثـين عشـر قسـطًا سـنويًا متسـاويًا بواقـع        (06)م علـى  6100عودي إبتـداًء مـن عـام    ستني مليـون وتسـعمائة ألـف ريـال سـ     

مخسة ماليني وتسعمائة ألف ريال سعودي، مع التعهـد   (5.9)مخسة ماليني ريال سعودي عدا القسط األخري والذي يبلـــــغ 

علـى أن تظـل   " يب هـاي السـعودية  سـل "برهن إضايف لكامل حصـص الشـركة العامليـة لتسـويق مسـتلزمات النـوم احملـدودة        

 .أرباحها مصدرًا إضافيًا لسداد األقساط املستحقة حتى يتم سداد كامل مستحقات الصندوق

ــغ     " صــدق"قامــت  .ج  ــًا   (05.9)بعــد موافقــة إدارة صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي بســداد مبكــر ملبل مخســة عشــر مليون

ثــل األقســاط الثالثــة األخــرية املســتحقة علــى القــرض لألعــوام     م مي06/10/6100وتســعمائة ألــف ريــال ســعودي يف تــاريخ   

اإلجـراءات املتعلقـة بـرهن عقـار كضـمان إضـايف بـداًل مـن رهـن كامـل            وإسـتكملت  ،(هــ 0110-هـ 0116-هـ 0110)

بعـد أن مت نقـل ملكيـة العقـار الواقـع      " سـليب هـاي السـعودية   "حصص الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة 

إحـدى  " سـليب هـاي السـعودية   "مـن الشـركة العامليـة لتسـويق مسـتلزمات النـوم احملـدودة        " صـدق "ينة جـدة إىل ملكيـة   مبد

 ".صدق"الشركات التابعة لـ
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التســوية  إتفاقيــة تعــديل إتفاقيــةم 17/19/6100وقعــت الشــركة مــع إدارة صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي يف تــاريخ    .د 

كضـمان إضـايف بـديل عـن رهـن كامـل        "صـدق "ـإجراءات رهن عقار مملوك لـ  إستكمالبعد  ،اخلاصة بقرض الصندوق

ســعودي مليـون ريـال    (05.9)وســداد مبكـر ملبلـغ    "سـليب هـاي  "أصـول الشـركة العامليـة لتسـويق مســتلزمات النـوم العامليـة       

مليـون ريـال    (01)بـالغ  ، وجدولـة رصـيد القـرض املتبقـي ال    سـعودي  مليـون ريـال   (5)هــ البـالغ   0101لعـام   املستحقوالقسط 

ــى ســعودي  ــال   (5)بواقــع هـــ، 0111تنتهــي يف عــام  متســاوية  أقســاط (2)عل ــاريخ    ًاســنويســعودي مليــون ري ومنــذ ذلــك الت

 .الشركة ملتزمة بسداد كافة األقساط املستحقة يف مواعيدها احملددة طبقًا إلتفاقية التسوية

مليـون ريـال سـعودي سـنويًا، وبـذلك يكـون رصـيد القـرض          (5)م القسـط املسـتحق البـالغ    6102سددت الشركة عن عام  .ه 

 .مليون ريال سعودي (05)م مبلغ 6102املتبقي يف نهاية عام 
 

 

 تسهيالت إئتمانية بنظام املراحبة قصرية األجل-6 

 :حصلت الشركات التابعة يف السعودية ومصر على تسهيالت إئتمانية كما يلي

 

 (السعودي القيمة بالريال  )شركة تابعة  –" سليب هاي"الشركة العاملّية لتسويق ُمستلزمات النوم -أ
 

 . مليون ريال سعودّي( 51)قيمة التمويل  .0

 .م01/11/6107م إىل 10/12/6102من واخلدمات املصرفية  التجاري التمويلاتفاقية مدة  .6

تيسـري جتـارّي    : )علـى  املربمة مع البنك األهلي التجاري باململكة العربية السـعودية واخلدمات املصرفية تشتمل اتفاقية التمويل  .0

مليـون ريـال سـعودّي، وخطابـات ضـمان حبـد واحـد مليـون         ( 11)واعتمادات مستندية مؤجلة واعتمادات مستندية باالطالع حبد 

 ( ماليني ريال سعودّي( 9)ريال سعودّي، ومقايضة هامش الربح حبد 
 

القيمـــــة  ) شـــــركة تابعـــــة  –" مصـــــر –ســـــليب هـــــاي  "الشـــــركة العربيـــــة لصـــــناعة مراتـــــب السســـــت واإلســـــفنج      -ب

 (السعودي  بالريالمعادلة 
 

 . ريال سعودّي( 00.799.075)بالدوالر األمريكي ما يعادل قيمته  اإلئتمانيةإمجالي قيمة التسهيالت  .0

ــه    ريــة مصــرالعربيةبنــك اإلســتثمارالعربي جبمهوبغطــاء نقــدي لــدى   ةهــذه التســهيالت مغطــا  .6  باجلنيــه املصــري مبــا يعــادل قيمت

 .ريال سعودي( 7.110.125)

  التمويل املستخدم  التمويل نوع  املاحنة اجلهة
التمويل   مدة

 املستخدم 
 م6102 خالل سددامل

لرصيد املتبقى فى ا

 م00/06/6102

 0.079.990 2.779.996  أشهرتة س  01.029.970 مراحبة عقد   يالتجار األهلي البنك

 دة التمويل م مويلالت أصل نوع التمويل   املاحنة اجلهة
 خالل سددامل

 م6102

لرصيد املتبقى فى ا

 م00/06/6102

 0.760.659 - ستة أشهر 0.760.659  احبةعقود مر بنك االستثمار العربي

 7.177.902 - ستة أشهر 7.177.902  عملة تدبري تسهيالت بنك االستثمار العربي

 00.799.075 - - 00.799.075 - اجملموع
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 الوضع الزكوي للشركة:  سادسًا

 

 :ص الوضع الزكوي للشركة فيما يأتييتلخ 

 

 .م0997الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية التأسيس وحتى نهاية عام أنهت  .0

م مببلــغ 6110م إىل 0997أبلغــت مصــلحة الزكـــاة والـــدخل الـــشركة بالفـــروقات الزكــــوية املستــــحقة عليهــا للفــــرتة مــن   .6

ريال سعودي، وقـد مت اإلعـرتاض عليهـا ضـمن املهلـة النظاميـة ومتـت إحالتهـا إىل جلنـة اإلعـرتاض الزكويـة            ( 5.150.709)

ريــال ( 0.097.617)هـــ الــذي مت مبوجبــه  ختفــيض الفروقــات إىل 0167 لعــام( 06)الضــريبية األوىل وأصــدرت قرارهــا رقــم 

سعودي، حيث أيدت اللجنة الشركة يف بعض البنـود حمـل اإلعـرتاض، وقامـت الشـركة بإسـتئناف القـرار الصـادر لـدى          

للجنـة  اللجنة اإلستئنافية بعد أن أصدرت ضمان بنكي باملبلغ املعرتض عليه حسب اإلجـراءات النظاميـة، حيـث أصـدرت ا    

، والـذي بنـاًء عليـه    (06)هـ الذي مبوجبـة أيـدت فيـة قـرار اللجنـة اإلبتدائيـة رقـم        0169لعام ( 725)اإلستئنافية قرارها رقم 

م بالتظلم على القـرار الصـادر   06/01/6101قامت املصلحة بتسييل خطاب الضمان البنكي، وقد قامت الشركة بتاريخ 

داريـة بـديوان املظـامل، حيـث صـدر حكـم احملكمـة اإلداريـة بعـدم اإلختصـاص           من اللجنة اإلستئنافيـة لدى احملكمة اإل

م متسكت احملكمة اإلدارية حبكمهـا السـابق بعـدم إختصاصـها والئيـًا      6106والئيًا، وبعد إستئناف احلكم خالل عام 

كمـة اإلداريـة   بالنظر يف الدعوى حمل اإلعرتاض، وتقدمت الشركة بالئحة إعرتاض جديـدة لعـدم إقتناعهـا حبكـم احمل    

م، ُأعيــدت القضــية لــديوان املظــامل مــرة أخــرى بعــد قبــول  16/06/6100الصــادر بعــدم اإلختصــاص الــوالئي، وفــى تــاريخ  

م صــدر حكــم لصــاحل 01/06/6105 هـــ املوافــق10/10/0107ويف اإلســتئناف املقــدم مــن جانــب الشــركة للنظــر فيهــا،   

عليـه قـرار اللجنـة     ىبشـأن موافقتـه إىل مـا إنتهـ     هـ62/01/0169وتاريخ ( 0/7007)رقم  إلغاء قرار وزير املالية"ـ الشركة ب

لقـرار  " صـدق "الصـادر يف اسـتئناف الشـركة السـعودية للتنميـة الصـناعية       هــ  0169لعـام  ( 725)اإلستئنافية رقم الضريبية 

مـن قبـل حمكمـة     احلكـم اسـتئنافياً  ، وقـد أيـد   "هــ 0167لعـام  ( 06)جلنة االعـرتاض االبتدائيـة الزكويـة الضـريبية رقـم      

اإلجــراءات وجيــري حاليــًا متابعــة  م، 17/17/6102هـــ املوافــق 11/00/0107االســتئناف اإلداريــة مبنطقــة الريــاض بتــاريخ  

 .اخلاصة بذلك

واجملدولـة مـع    ريـال سـعودي  ( 0.275.072)البالغـة  م كامل األقسـاط املسـتحقة عليهـا    6100سددت الشركة مع نهاية عام  .0

 ةم والبالغــــ6111م إىل 6116الزكــــاة والـــدخل واخلاصــــة بالفروقـــات الزكويــــة املســـتحقة عليهــــا للفـــرتة مــــن     مصـــلحة  

 .ريال سعودي (0.705.007)

م مببلــغ 6112م إىل 6115أبلغــت مصــلحة الزكـــاة والـــدخل الـــشركة بالفـــروقات الزكــــوية املستــــحقة عليهــا للفــــرتة مــن   .1

   عـرتاض عليـه ضـمن املهلــة النظاميـة ومل يـتم مناقشـته مـع املصـلحة حتـى تارخيــه         ريـال سـعودي، حيـث مت اإل   ( 0.010.767)

 .وقد قامت الشركة بتكوين خمصص مقابل هذا املبلغ

م، وســددت مبوجبهــا الزكــاة التقديريــة  6105م وحتــى عــام 6117قــدمت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة املبدئيــة عــن عــام   .5

 .م6102حتى نهاية عام  النهائي من جانب املصلحةاملستحقة عليها، ومل تتم إجراءات الربط 
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 التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية: سابعًا

 العـام  األمـني  كتـاب  علـى  املـبين  م65/10/6101 املوافـق  هــ 61/15/0105 وتـاريخ ( 1/6977) رقم املالية السوق هيئة تعميمبناًء على 

املتضـمن أن   ،م00/16/6101ملوافـق  ا هــ 00/11/0105بتـاريخ   (6101/1579)الصـادر بـرقم    القـانونيني  للمحاسـبني  السعودية للهيئة

القـوائم املاليـة املعـدة عـن     علـى  جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني أقـر تطبيـق معـايري احملاسـبة الدوليـة دفعـة واحـدة        

وذلــك   ل إعتمادهــا مــن اهليئــة الســعودية للمحاســبني القــانونينيوذلــك بعــد إســتكما ،م أو بعــده10/10/6107فــرتات ماليــة تبــدأ يف 

هــ املوافـق   67/01/0102بتـاريخ   (0/06600/05/ص)بـرقم   ةميم الصـادر االتعـ وكـذلك   بالنسبة للمنشآت املدرجة يف السوق املالية،

ئـة السـوق املاليـة إىل    م مـن رئـيس جملـس هي   00/10/6102 املوافقهـ 10/11/0107بتاريخ ( 0/070/02/ص)ورقم  ،م06/17/6105

على ضرورة اإلستعداد املبكر لتطبيق املعايري احملاسبية الدوليـة   تنص يتوال ،الشركات املساهمة املدرجة بالسوق املالية السعودية

السـنة   إعـداد خطـة لتطبيـق املعـايري الدوليـة واإلنتهـاء منهـا قبـل نهايـة         ووما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات وتهيئة للعـاملني،  

 ،م تفاصــيل اخلطــة املشــار إليهــا 6102- م6105ضــمن تقريــر جملــس اإلدارة للعــامني املــاليني  ، علــى أن يتم6105امليالديــة احلاليــة 

 .م6107بصورة فعلية من بداية عام  هاالشركة لتطبيق إستعدادومدى  ها،ومراحل تطبيق

إعــداد خطــة تطبيــق معــايري  حيــث مت  ،والعمــل وفقــًا هلــا لشــركةمــن قبــل جملــس إدارة ا املاليــة الســوق هيئــة تعليمــات تــبين متوقــد 

 م 07/06/6105هــ املوافـق   12/10/0107جملس إدارة الشركة على اخلطة يف إجتماعه املنعقـد يف   وافقةاحملاسبة الدولية، ومتت م

املوضـوعة يف   طـة اخل تهـدف م، و6102بدايـة عـام   مـن   إعتبـاراً  تطبيـق ال تنفيـذ عمليـة  لتنسـيق ومتابعـة    للمشـروع  ًاتعيني مديرمت  كما

 لكل مرحلة من مراحلها  احملددالزمين  واجلدول للتوقيت وطبقًا ويسر بكفاءة تتم التطبيق عملية أن على التأكيد إىل املقام األول

احملـدد   اريختطبيق معايري احملاسـبة الدوليـة دفعـة واحـدة يف التـ      باإلمكان يصبح ،اخلطةكل مراحل تنفيذ من  نتهاءاإلعند  حبيث

 .هلا نظامًا
 

 التحول املعتمدة لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية خطة تفاصيل مراحل-0

 مـن مراحـل اخلطـة هـي    مـع العلـم بـأن خمرجـات كـل مرحلـة        ،رئيسـية مراحـل   ثـالث  الدوليـة  احملاسـبة  معـايري  تطبيـق  خطة تتضمن

 :يليوفقًا ملا  وذلك، هلا للمرحلة التالية مدخالت

  التقييماملراجعة والفحص و مرحلة: أواًل

 :تتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية

بــني معــايري احملاســبة الســعودية ومعــايري احملاســبة الدوليــة ذات العالقــة بــالقوائم املاليــة          واإلختالفــات اتالفروقــ حصــر .0

ــى األرصــدة   جملموعــةشــركات ال ــة للقــوائم املاليــة املدققــة لعــام   ، وذلــك إعتمــادًا وتأسيســًا عل م لشــركات 6105اخلتامي

 .اجملموعة، وتقدير األهمية النسبية هلذه الفروقات تأثريها اجلوهري احملتمل على أنشطة شركات اجملموعة

 :القيام مبراجعة وفحص األمور اهلامة التالية وتقييم أثر عملية التحول عليها .6

 .واحملاسبية املطبقة حاليًا بشركات اجملموعةمراجعة السياسات واإلجراءات املالية  .أ 

 .مراجعة النظم واللوائح الداخلية املالية واإلدارية والتجارية املطبقة حاليًا بشركات اجملموعة .ب 

مراجعة العقود املربمة بني شركات اجملموعة واألطراف األخرى، وخاصة العقود املتعلقة بـاإليرادات الرئيسـية لشـركات     .ج 

 .اجملموعة
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 .مراجعة نظم وتقنية املعلومات املطبقة بشركات اجملموعة، شاملة دالئل احلسابات .د 

شـركات  وتأثريهـا علـى أنشـطة     الدوليـة  احملاسـبة  معـايري  لتطبيـق احملاسـبية املتاحـة    والبـدائل األساسـية   املتطلبات حتديد .0

 .اجملموعة

، متضــمن ذلــك تطبيــقالتنفيــذ وال واخلــربة عنــد صاإلختصـا  ذوياخلــرباء  أوبــاملهنيني  اإلســتعانةاحلاجــة إىل  مــدى حتديـد  .1

 .اخلبري اإلكتواري املطلوب تكليفه لفحص ودراسة مستحقات نهاية اخلدمة للعاملني وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية

 .العالقة ذوي العاملني تدريبالزمين لعملية توقيت البني شركات اجملموعة لتحديد  التنسيق .5
 
 

 م6102من عملية التنفيذ يف نهاية عام  موقف املرحلة األوىل

مت تعـيني شـركة   من خطة التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية بالكامـل، حيـث    رة اجملموعة خطوات املرحلة األوىلأنهت إدا

مستشارًا خارجيًا متخصصًا ألداء خدمات عمليـة  ( حماسبيون قانونيون ومستشارون)الدكتور حممد عبداللطيف العمري وشركاه 

التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية، جبانب الفرق الداخلية املاليـة والفنيـة واإلداريـة الـيت مت تشـكيلها لتكـون مسـؤولة عـن         

كخبري إكتواري إلجراء فحـص  لالستشارات مرسر  شركة، كما مت تعيني وشركاتها التابعة" صدق"يذ على مستوى عملية التنف

وتقييم ملستحقات نهاية اخلدمة للعاملني، وخالل هذه املرحلة قام فريق العمـل امُلشـكل جبانـب اإلستشـاريني املعييـنني بإنهـاء مجيـع        

 .خطوات هذه املرحلة بنجاح
 
 

 والتطبيق التنفيذ مرحلة: ثانيًا

 :تتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية

سـنة  لاألرصـدة اإلفتتاحيـة ل  وحتديد تأثريها والتسـويات املطلوبـة علـى     واإلختالفاتالفروقات شامل عن  تقييم تقريرإعداد  .0

 (. م6105تعديل أرصدة اإلقفال للسنة املالية  )م 6102املالية 

ــق ل   .6 ــلو لسياســاتإجــراء حتــديث وتوثي ــة   دالئ ــلو ،اإلجــراءات احملاســبية واملالي ــًابشــركات اجملموعــة  احلســابات  دالئ  تبع

 .ملتطلبات تطبيق معايري احملاسبة الدولية

 .من شركات اجملموعة والتقارير املطلوبة وتوقيت احلصول عليها ودوريتهاالفنية وراق العمل أل ثحتديإجراء  .0

 وذلـك  ،الدوليـة  احملاسـبة  معـايري  إىل السـعودية  احملاسـبة  معايري من التحولاخلطوات واإلجراءات األساسية لعملية  حتديد .1

ــد ــيري لتحدي ــذي التغ ــام خيــص ال ــة أرق ــالاأرصــدة وهــي ) ،م6107 لســنة املقارن ــام  إلقف ــايري   6105لع ــًا للمع ــة وفق م واملعدل

 .واإليضاحات اإلضافية املطلوبة اإلفصاحات حتديدمبا يف ذلك ، (الدولية

املاليـة النظاميـة    للقـوائم  موازيةوملعايري احملاسبة الدولية  وفقًاإدارية لكل شركات اجملموعة  يةمالقوائم  مسودات إعداد .5

حيـث سـتكون أرقـام القـوائم املاليـة املوازيـة املعـدة         ،م6102سـنة   خالل السعودية احملاسبة ملعايرياليت سوف تصدر طبقًا 

 .م6107املعدة وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية خالل سنة  املالية لقوائمل مقارنة رقامم مبثابة أ6102لعام 

 .لتتوافق مع متطلبات العرض واإلفصاح للمعايري الدولية وخمرجاته اآللي احلاسب نظام على املطلوبة التعديالت حتديد .2

 .واخلرباء وحتديد نطاق عملهم اإلختصاصباملهنيني ذوي  اإلستعانةتوقيت  حتديد .7

ــوى التــدري  حتديــد .7 ــوب احملت ــة املراجعــة    الالزمــة  والوســائليب املطل األخــرى، إضــافة إىل إســتخدام خمرجــات ونتــائج مرحل

 ذوي واملـوظفني  املـاليني  ملـوظفني وتـدريب ا لتأهيـل  والفحص والتقييم يف عملية التـدريب، مـع إجـراء ورش عمـل متخصصـة      

 .العالقة
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 م6102موقف املرحلة الثانية من عملية التنفيذ يف نهاية عام 

منتصـف  املتوقـع اإلنتهـاء مـن كامـل خطواتهـا قبـل       مـن  العمل جاري علـى إمتـام خطـوات هـذه املرحلـة و      م مازال6102حتى نهاية عام 

 .  م6107مارس 
 

 املخرجاتالنتائج و مرحلة: ثالثًا

 :لعملية التحويل، وذلك وفقًا ملا يلي الفعلي التطبيقوخمرجات  نتائجهذه املرحلة  تتضمن

 .املطلوبة وفقًا لعملية التحويل، شاملة تقرير التقييم اإلكتواري واملخرجات التقارير إصدار .0

قائمـة مركــز مـالي معدلـة لعــام     )م 10/10/6102إصـدار مركـز مـالي إفتتــاحي وفقـًا ملعـايري احملاســبة الدوليـة كمـا يف         .6

 (. م مطابقة للمعايري الدولية6105

 .املطلوب إضافتها إىل القوائم املالية املعدة وفقًا للمعايري الدوليةعمل بيان تفصيلي باإلفصاحات واإليضاحات اإلضافية  .0

صـــدار دليـــل للسياســـات احملاســـبية لشـــركات اجملموعـــة وفقـــًا ملعـــايري احملاســـبة الدوليـــة، يتضـــمن السياســـات اهلامـــة   إ .1

 . وتطبيقاتها، ومناذج للتقارير املالية مالئمة ألنشطة شركات اجملموعة

 الدوليـة  احملاسـبة  معـايري  ملتطلبـات  طبقًا املعدةم 6102 لسنة وازيةامل( موحدة ومنفردة)األولية الربعية  املالية القوائم إصدار .5

 .م6107لكل شركات اجملموعة، ليتم عرضها كأرقام مقارنة بالقوائم املالية لعام 

علـى شـركات اجملموعـة لإللتـزام بهـا      وتوزيعهـا   الدوليـة  احملاسـبة  ملعـايري  وفقـاً املنفردة واملوحـدة   املالية لقوائمل ذجامنعمل  .2

 .م6107إعتبارًا من بداية عام 
 

 م6102موقف املرحلة الثالثة من عملية التنفيذ يف نهاية عام 

  م مازال العمل جاري على إمتام خطوات هذه املرحلة، حيث مت إجـراء تعـديل علـى اخلطـة الزمنيـة هلـذه املرحلـة       6102حتى نهاية عام 

 .م6107ومن املتوقع اإلنتهاء من كامل خطوات هذه املرحلة وإصدار أول قوائم مالية وفق املعايري الدولية مع نهاية الربع األول لعام 
 

 لتطبيق خطة التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية "صدق" إستعداد مدى

 إسـتعداد ويتمثل مدى  ،واإلعداد اجليد هلا املالية السوق هيئةالواردة من  التعليماتلتقيد بلإلمتثال واال تدخر جهدًا  "صدق" إدارة إن

 :النقاط التالية يفإلعداد التقارير املالية  الدولية احملاسبةمعايري خطة التحويل إىل الشركة لتطبيق 

عـداد وجتهيـز متطلبـات التطبيـق أواًل     اإللتزام التام بخطة التطبيق املوضوعة من خالل توفري املصادر املطلوبة والعمل على إ .0

 .بأول لإلنتهاء يف املواعيد احملددة نظامًا

 .الدولية احملاسبة مبعايري اإلملام ذويوكوادر موظفني مؤهلني  منلعملية التطبيق املصادر الداخلية الالزمة  توفر .6

 .املالينيغري  التنفيذيني ىلدمبعايري احملاسبة الدولية  واملعرفة الوعي لزيادة تأهيلية بإجراءات القيام .0

 .الداخلية املالية البيانات وتدفق تسجيلب انيسمح جيدةبيانات  وقاعدةهيكل تنظيمي  توفر .1

بأحد اجلهات املتخصصـة املشـهود هلـا بالكفـاءة لتـوفري برنـامج تـدرييب جيـد للمـوظفني املـاليني واملـوظفني ذوي             اإلستعانة .5

 .العالقة

إلعــداد التقـارير املاليــة األوليــة   الدوليـة  احملاســبة معـايري  تطبيــق مينـع اخلطـة املوضــوعة لـيس هنــاك مــا    ضــوء يف أنـه " صــدق"تؤكـد  

متابعـة إجـراءات التنفيـذ    وسـيتم  ، م10/10/6107مـن   إعتبـاراً يف ذلـك  بشكل كامل  واإلمتثال والسنوية طبقًا لتوارخيها النظامية،

 .ملكلفة بعملية التنفيذ وتقدمها للمجلس بصورة منتظمةمن خالل التقارير الدورية اليت تعدها اإلدارة ا
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 التزامات الشركة بالئحة احلوكمة:  ثامنًا

يف الربع الثاني من عام " اإلصدار الثاني" "صدق"أقر جملس اإلدارة حتديث الئحة حوكمة الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

ونظامها األساسي " صدق"والئحة احلوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية وعقد تأسيس  مع أحكام األنظمة املتوافقةم 6100

م تعديل الالئحة لتتوافق مع الئحة حوكمة 6107وسيتم خالل عام وأفضل املمارسات والضوابط املتبعة إلدارة الشركة، 

هـ املوافق 02/15/0107وتاريخ  (6107-02-7)الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 

 .هـ67/10/0107وتاريخ ( 0/م)م بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم 00/16/6107

 : السياسات التالية" صدق"وقد تضمنت الئحة حوكمة 

 . سياسة تعارض املصاحل .0

 . سياسية تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل .6

 . سياسة اإلفصاح والشفافية .0

 

 اجلمعية العامة باجتماعحقوق املساهمني املتعلقة -0

الالزمة ملمارسة مجيع املساهمني حقوقهم النظامية يف  واالحتياطاتالنظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات  تضمن

احلصول على نصيٍب من األرباح اليت يتقرر توزيعها، وعلى نصيٍب من موجودات الشركة عند التصفية، وحضور مجعيات 

معية العامة حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلو يف مداوالتها والتصويت على قراراتها، واالشرتاكاملساهمني 

والتصرف يف األسهم، ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع  ،وتوجيه األسئلة يف شأنها إىل أعضاء جملس اإلدارة واحملاسب القانوني

، وطلب معلومات مبا ال يضر مصاحل الشركة، وال يتعارض مع نظام السوق واالستفساردعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس، 

اجلمعية العامة مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية ، كما نص النظام األساسي عقد نفيذيةاملالية ولوائحه الت

 .السنة املالية النتهاء

 

 : "صدق"وتؤكد 

 طلبًا بانعقاد اجلمعية من رأس املال أو أكثر %( 5)ميلكون ها ممن ن مساهميأنها مل تتسلم من احملاسب القانوني أو م

  .، ولذلك مل يتم انعقادهاالسنة املالية املنتهيةخالل العامة 

  موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال بإضافة  أكثر أو املال رأس من%( 5) ميلكونها ممن مساهمي منأنها مل تتسلم طلبًا

 .اجلمعية العامة

 العامةشاركة أكرب عدد من املساهمني يف اجتماع اجلمعية أنه مت اختيار املكان والوقت املالئمني تيسريًا مل. 

 املعروضة على اجلمعية العامة مصحوبة مبعلومات كافية متكن املساهمني من اختاذ قراراتهم أنَّ املوضوعات. 

 وتوجيه األسئلة عنها إىل أعضاء  ،مت متكني امُلساهمني من مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعّية العاّمة

 .اإلجابة عنهاونّي وجملس اإلدارة وامُلحاسب القان

 إحاطتهم علمًا وللمساهمني للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني،  أنَّها أتاحت الفرصة

جمعية العامة عرب موقع الشركة من خالل الدعوة لل بالقواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت

 .اإللكرتوني والصحف اليومّية

 صدق"ـوجد أي حتفظ أو لفت انتباه من املراجع القانوني على القوائم املالية لبأنه ال ي." 
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 : "صدق"وتلتزم 

  مجعية للمساهمني وذلك يف مقر الشركةبتمكني املساهمني من االطالع على حمضر اجتماعات . 

  بنسخة من حمضر اجتماعات مجعية املساهمني –خالل املدد القانونية  –بتزويد اجلهات املختصة . 

 فور انتهائهامجعية املساهمني إعالم السوق بنتائج ب. 

 

 تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات-6

  ملعايري اإلفصاح من دون متييـٍز بيـنهم متكـنهم مـن     مجيع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني وفقًا " صدق"توفر

قة منتظمـة ويف املواعيـد   ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وُيحرص أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمّدثة بطري

ير باإلضافة إىل تقار( موقع الشركة اإللكروني وموقع تداول والصحف احمللّية)احملددة، وذلك يف عدد من وسائل النشر 

 .الشركة السنوية

 لـك لعـدم   لالتصال باملساهمني إلعالمهم مبوعد انعقاد اجلمعية العامة العاديـة، وذ  مل يتم استخدام وسائل التقنية احلديثة

 .اليت ميكن من خالهلا استخدام وسائل التقنية" صدق"املساهمني لدى  عناوين توفر

  وجدول أعماهلـا قبـل املوعـد بعشـرين يومـًا علـى األقـل، ويـتم نشـر           عن موعد انعقاد اجلمعّية العاّمة ومكانها" صدق"تعلن

 .الدعوة على موقع تداول وموقع الشركة اإللكرتوني، ويف صحيفتني يوميتني
 

 حقوق التصويت  -0

  تممارسة املساهم حلقه يف التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إىل إعاقة استخدام حق التصوي" صدق"تسهل. 

  وأنها ملساهمني آخرين من غري من أن وكاالت املساهمني حلضور اجتماع مجعية املساهمني كتابية " صدق"تتحقق

 ". صدق"أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفي 

 جيب على ) واليت تنص على أنه " صدق"من الئحة حوكمة الشركات على ( د) ال تنطبق املادة السادسة الفقرة

ص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم ـ مثل صناديق االستثمار ـ اإلفصاح املستثمرين من األشخا

عن سياساتهم يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

مثل هذا  "صدق"ـحيث مل يرد ل، (تهم جوهري للمصاحل قد يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثمارا

 .   اإلفصاح من أي شخص اعتباري

  مل يتم اعتماد طريقة التصويت الرتاكمي على بند اختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة، حيث مل يتم خالل

 .م انتخاب أعضاء جمللس اإلدارة6102عام 

 
 

 حقوق املساهمني يف أرباح األسهم-1

  للمســاهمني حقوقــًا يف األربــاح الصــافية الســنوية طبقــًا ملــا هــو منصــوص عليــه يف البنــد عاشــرًا اخلــاص بسياســة      يكــون

 .هذه السياسة يف اجتماعات اجلمعيه العامه للشركة الشركة يف توزيع األرباح ويتم إطالع املساهمني على

  تقر اجلمعية العامة األرباح ) الشركات اليت تنص على  حوكمةالئحة من املادة السابعة من ( ب)مل يتم تطبيق الفقرة

املقرتح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح سواًء األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني 

االعتبارات النظامية وذلك لعدم حتقق  ،(بسجالت مركز إيداع األوراق املالية يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 

 .لتوزيع أرباح
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 الوظائف األساسية جمللس اإلدارة  -5

 : من أهم الوظائف األساسية اليت يتوىل جملس اإلدارة القيام بها هي

 واإلشراف على تنفيذها" صدق"واألهداف الرئيسية لـ  االسرتاتيجيةالتوجيهات  اعتماد. 

  وسياسة إدارة املخاطر وُمراجعتها وتوجيههاوضع االسرتاجتية الشاملة وخطط العمل الرئيسة . 

  وتشمل سياسة تنظيم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض للرقابة الداخلية واإلشراف عليها، وضع أنظمة وضوابط

احملتملة، والتأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالّية، والتأكد 

 . ت الرقابة الداخليةمن تطبيق األنظمة الرقابية املناسبة إلدارة املخاطر، مع املراجعة السنوية لفعالية إجراءا

  وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية

 .العامة هلا

 صاحل من أجل محايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل على آليات تعويض وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب امل

أصحاب املصاحل، وآلية تسوية الشكاوى أو اخلالفات إضافًة إىل آليات ُمناسبة إلقامة عالقات جيدة مع الغري واحملافظة 

املعايري املهنية حبيث توافق " صدق"على سرية املعلومات املتعلقة به، وقواعد السلوك املهين للمديرين والعاملني يف 

 . واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصاحل، وُمساهمة الشركة االجتماعّية

  واسرتاتيجيات وأهداف الشركة املالّية وإقرار امليزانيات السنوّية، واإلشراف " صدق"حتديد اهليكل الرأمسالي األمثل لـ

 . ألصول والتصرف فيهاعلى النفقات الرأمسالية الرئيسة ومتلك ا

  وأنيط املختصةوضع نظام حوكمة خاص بالشركة مبا ال يتعارض مع أحكام الئحة احلوكمة الصادرة من اجلهة ،

 .اإلشراف العام على نظام احلوكمة ومراقبة مدى فاعليته والتوصية بتعديله عند احلاجةبلجنة الرتشيحات وامُلكافآت 

 لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية " صدق"ن احرتام وضع السياسات واإلجراءات اليت تضم

 .للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين

  صدق"وضع أهداف األداء وُمراقبة التنفيذ واألداء الشامل لـ ." 

 املراجعة الدورّية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها. 
       

 جملس اإلدارةمسؤوليات  - 2

ومكافـآت أعضـاء   يتوىل جملس اإلدارة مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة، وحـدد النظـام األساسـي مسـؤولياته     

، وكانـت قراراتـه   واهتمـام املهام املوكلة إليه مبسؤولية وحسـن نيـة وجديـة     جملس اإلدارة وقد أدى ،حتديدًا واضحًاجملس اإلدارة 

 . مبا حيقق مصلحة الشركة عمومًا وميثل عضو جملس اإلدارة مجيع املساهمني ويلتزم ت وافية،مبنية على معلوما

ومــدة التفــويض مــع حتديــد املوضــوعات الــيت حيــتفظ   وحــدد جملــس اإلدارة الصــالحيات لــإلدارة التنفيذيــة وإجــراءات اختــاذ القــرار 

يقوم اجمللس بتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل  كما، مع التزام اإلدارة التنفيذية برفع تقارير دورية، اجمللس بصالحية البت فيها

خـالل عـدة آليـات تتضـمن االطـالع علـى       مـن   ، والتأكد من تـوفري الشـركة معلومـات وافيـه عـن شـؤونها جلميـع األعضـاء        الشركة

صادرة من اجمللس ونتائح أعمال اللجان املنبثقـة مـن اجمللـس والتقـارير     حماضر االجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات ال

الدورية اليت تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها باإلضافة إىل معلومات كاملة مـن التعـامالت االسـتثنائية غـري املعتـادة أو الـيت يـتم        

 .تبادهلا مع جهات أخرى
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 ":صدق"وتؤكد 

   م6102مل يصدر من جملس اإلدارة أي تفويض عام أو غري حمدد املدة خالل عام. 

  صـدق "مل يـتم إبـراء مـديين    أو رهنهـا  " صدق"مل يتم إبرام القروض اليت تتجاوز آجاهلا الثالث سنوات ومل يتم بيع عقارات "

 . م6102من أي التزامات هلم جتاه الشركة خالل عام 

  تعـيني   حبسب نظام الشـركة الذين حيق هلم  االعتباريةليس يف عضوية جملس اإلدارة حاليًا أٍي من األشخاص ذوي الصفة

 ."صدق"على  من املادة الثانية عشر من الئحة احلوكمة( ط)تنطبق الفقرة  ال وهلذا، ممثلني هلم يف جملس اإلدارة

  ضاء جملس اإلدارة إدارتهـا، كمـا مل تضـمن أي قـرض عقـده أحـد       أي قرض نقدّي من أي نوع ألي من أع" صدق"مل تقدم

 . أعضاء جملس إدارتها مع الغري
 

 

 

 

 تكوين جملس اإلدارة  -7

تضمن النظام األساسي للشـركة عـدد أعضـاء جملـس اإلدارة، وطـرق تعييـنهم ومدتـه مـع جـواز إعـادة تعـيني أعضـاء جملـس اإلدارة              

 . كما بني النظام األساسي كيفية انتهاء عضوية اجمللس وحق اجلمعية العامة يف كل وقت بعزل مجيع أعضاء اجمللس أو بعضهم

غلبهم غري تنفيذيني أربعة منهم مستقلني، وال يوجد من بني أعضـاء جملـس اإلدارة عضـوًا    ويتكون جملس اإلدارة من عشرة أعضاء أ

يشغل عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات ُمساهمة يف آن واحد، كما أن رئيس جملس اإلدارة ال جيمع بني منصـبه وأي  

 .  منصب تنفيذي بالشركة

بإخطـار هيئـة السـوق املاليـة     " صـدق "دارة بأي طرق مـن طـرق االنتهـاء، تقـوم     كما أنه ويف حال انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإل

 . والسوق بذلك فورًا مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك

  :التالي وُيؤكِّد اجمللس

  ك ميل أو أٍي من جمموعتها، وال ميثل شخصًا اعتباريًا "صدق"أو أكثر من أسهم % ( 5) و مستقل ال ميلك ما نسبته أي عضأن

، ومل يكـن خـالل العـامني املاضـيني مـن كبــار      أو يف أي شـركة مـن جمموعتهـا    "صـدق "أو أكثـر مـن أسـهم    %( 5)مـا نسـبته   

أو يف أي شركة من جمموعتها، وليس له صلة قرابة من الدرجة األوىل بأحد من أعضـاء جملـس اإلدارة    "صدق"التنفيذيني يف 

أي شـركة مـن جمموعتهـا    أو يف أي شركة من جمموعتها، وليس عضو جملـس إدارة يف   "صدق"أو بأحد كبار التنفيذين يف 

ومل يكــن موظفــًا خــالل العــامني املاضــيني لــدى أحــد األطــراف املرتبطــة بالشــركة أو بــأي شــركة مــن جمموعتهــا وال ميلــك   

  .حصص سيطرة لدى أحد تلك األطراف خالل العامني املاضيني

  صدق"إلدارة الشركة وال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا من  ًارغمتف ليسأي عضو غري تنفيذي أن". 

 

 جلان جملس اإلدارة -7

مل يشــكل جملــس اإلدارة جلــان مــا عــدا جلنــة املراجعــة وجلنــة الرتشــحيات واملكافــآت وذلــك وفقــًا ملــا هــو منصــوص عليــه يف هــذا   

 . التقرير، نظرًا لعدم احلاجة لذلك وفق الظروف واملعطيات احلالية
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 جملس اإلدارة وجدول األعمال اجتماع -9

ومل يســبق أن تقــدم أي عضــو مــن أعضــاء جملــس ة مــن رئــيس جملــس اإلدارة، يعقــد جملــس اإلدارة اجتماعــات عاديــة منتظمــة بــدعو

م، كما يقوم رئيس جملس 00/06/6102طارئة جمللس اإلدارة خالل السنة املالية املنتهية يف  اجتماعاتاإلدارة بطلٍب مكتوب لعقد 

ت واملوضـوعات، ويـتم إرسـال جـدول األعمـال      اإلدارة بالتشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعـداد جـدول االجتماعـا   

مصـحوبًا باملســتندات قبـل وقــت كـاف، وحيــق لكـل عضــو جملـس إدارة االعــرتاض علـى هــذا اجلـدول، ويثبــت هـذا االعــرتاض يف         

خصـص أعضـاء جملـس    وقـد  ، وقراراتـه  اجمللـس  أعمـال  جـدول  علـى  األعضـاء  مـن  عضـو  أي اعـرتض  أن يسـبق  ومل حمضر االجتماع

التابعـة وحرصـوا علـى     جملس اإلدارة واللجان والشركات الجتماعاتمبسؤولياتهم والتحضري اجليد  لالضطالعاإلدارة وقتًا كافيًا 

  .ويتم تبويبها وحفظها حضورها، ويوثق جملس اإلدارة اجتماعاته مبوجب حماضر لكافة االجتماعات
 

 

  تعارض املصاحل-01

   سياســة تعــارض املصــاحل والــيت نصــت علــى أنَّــه ال جيــوز لعضــو جملــس اإلدارة وكبــار      "صــدق"تضــمنت الئحــة حوكمــة

التنفيذين بغري ترخيص من اجلمعية العامة جيدد كـل سـنة أن تكـون لـه أي مصـلحة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف األعمـال          

تتم بطريق املنافسة متـى مـا كـان صـاحب العـرض هـو        والعقود اليت تتم حلساب الشركة، واستثى من ذلك األعمال اليت

األفضل، وعلى عضو جملـس اإلدارة أن يبلـغ اجمللـس مبـا لـه مـن مصـلحة شخصـية يف األعمـال والعقـود الـيت تـتم حلسـاب              

الشركة، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع، وال جيوز للعضو ذي املصلحة اإلشرتاك يف التصـويت علـى القـرار الـذي     

يف هــذا الشــأن يف اجلمعيــة العامــة أو يف اجتمــاع جملــس اإلدارة، ويبلــغ رئــيس جملــس اإلدارة اجلمعيــة العامــة عنــد    يصــدر

غ تقريـر  انعقادها عن األعمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصـلحة شخصـية فيهـا، ويرفـق بهـذا التبليـ      

 .خاص من احملاسب القانوني

 ان يشرتك يف أي عمـل مـن شـأنه     –بغري ترخيص من اجلمعية العامة جيدد كل سنة  –دارة كما ال جيوز لعضو جملس اإل

أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع  "صدق"ـمنافسة الشركة، أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كما ال جيوز ل

 .ده واحد منهم مع الغريعقجملس إدارتها أو ان تضمن أي قرض يألعضاء 

  عقـد املنافسـة العامـة اخلـاص     " سـليب هـاي  "وقعت الشركة العامليـة لتسـويق مسـتلزمات النـوم احملـدودة      م 6100عام خالل

خاضـعًا   سـنوياً سـعودي  ريـال  ( 7.992.151)مببلغ تقديري وقدره عرب الطرق الربية إىل خمتلف مدن اململكة بنقل منتجاتها 

مع شركة  وملدة أربع سنوات حسب القيم املتفق عليها يف العقد لكل رحلةللزيادة أو النقصان وفقًا لعدد الرحالت املنفذة 

ــة الإحــدى الشــركات   ، وهــيباعتبــاره العــرض األفضــل  إمــداد للخــدمات املســاندة  " ســليب هــاي " لشــركة (شــقيقة)زميل

دارة ميتلـك حصـص فيهـا عضـوا جملـس اإل     (  طـرف ذو عالقـة   )واملقـاوالت  باملشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجـارة  

م 6102حجـم التعامـل خـالل عـام     وقد بلـغ  ، إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ اذأمحد ابن عبداهلل الكنهل واألست/ األستاذ

   .ريال سعودّي( 06.701.591)وقدره  مبلغ
 

عدا ما ُذكر يف هذا التقرير ال توجد أي مصـلحة وأوراق ماليـة تعاقديـة وحقـوق إكتتـاب تعـود ألعضـاء جملـس اإلدارة وكبـار          

أو أي مــن شــركاتها التابعــة، ومل ُتــربم الشــركة أيــة أعمــال أو عقــود أو " صــدق"التنفيــذيني وأقربــائهم يف أســهم أو أدوات ديــن 

ألي شـخص ذو صـلة    أو املـدير املـالي   أومن أعضاء جملس اإلدارة أو كبـار التنفيـذيني    منافسة ُأخرى فيها مصلحة جوهرية ألٍي

  يف عمـٍل مـن شـأنه منافسـة الشـركة     بهم باإلضافة إىل عدم إشـرتاك أي عضـو مـن أعضـاء جملـس اإلدارة أو كبـار التنفيـذيني       

 .الشركةفروع النشاط الذي تزاوله  يف أحد اجتارهوعدم 
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 اإلفصاحات-00

 .الشركة موظفي لصاحل ادخار أو استثمارات أي حاليًا الشركة يف ليس-0

ال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم القصر يف -6

 . أعاله( 01)أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة فيما عدا ما ذكر يف البند 

 أو أصـدرتها  مشـابهة  حقـوق  أو إكتتـاب  حـق  مـذكرات  أو خيـار  عقـود  توجـد  وال أسـهم،  إىل للتحويـل  قابلـة  دين أدوات توجد ال-0

 .إكتتاب أو متويل حقوق توجد ال ثم ومن التابعة شركاتها أو الشركة قدمتها

ــار، حقــوق أو أســهم إىل للتحويــل قابــل ديــن أدوات مبوجــب إكتتــاب أو حتويــل حقــوق أي هنــاك لــيس-1  حــق مــذكرات أو خي

 .الشركة أصدرتها مشابهة حقوق أو اإلكتتاب،

 .لإلسرتداد قابلة دين أدوات إلي "صدق" جانب من إلغاء أو شراء أو إسرتداد أي يوجد ال-5

 .ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق يتنازل مبوجبه أحد أعضاء اجمللس أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض-2

 .األرباح يف حقوقه عن للتنازل مساهميها وأحد "صدق" بني إتفاق أو ترتيب يوجد ال-7

 ."صدق"ـل التابعة الشركات عن صادرة دين أدوات أو أسهم اليوجد-7

 أي يوجــد وال القــانونيني للمحاســبني الســعودية اهليئــة عــن الصــادرة احملاســبية للمعــايري وفقــًا للشــركة املاليــة القــوائم إعــداد مت-9

 . عن املعايري احملاسبة املعتمدة اختالف

اإلشــرافّية أو  خمالفــات أو غرامــات مــن هيئــة الســوق املاليــة أو غريهــا  عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتيــاطي أو أي" صــدق"تتلــق  لمم -01

 .م6102لعام  التنظيمية أو القضائية

 .ال توجد أسهم خزينة لدى الشركة-00

 . تابعة دورية للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها، كما أقر لوائح أعماهلاتابع جملس اإلدارة عمل اللجان ُم -06

 

 املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع:  تاسعًا 

" صدق" قامت وقد وكوادرها، الشركة أعمال على اإلجيابي وتأثريه اجملتمع خدمة يف اإلجتماعي الدور بأهمية الشركة تؤمن

على االلتزام " صدق"كما حترص ، مبنتجات عينية مبدينة جدةاالرشاد املكتب التعاوني للدعوة ودعم ـب م6102 عام خالل

 املسئولية برامج من جمموعة حاليًا الشركة ، وتدرسوالتزامها مبعايري بيئية صارمةباحملافظة على بيئة نظيفة يف مجيع مصانعها 

 .ملنتجاتها السوقية املكانة ويعزز" دقص" مصاحل وختدم اجملتمع خدمة يف تساهم اليت اإلجتماعية

 

 سياسة الشركة يف توزيع األرباح:  عاشرًا 

 السوق وأحوال الشركة، ودخل املالي، األداء نتائج منها عوامل، عدة على الصافية األرباح توزيع يف الشركة سياسة تعتمد

 حيث النظامية، اإلعتبارات إىل باإلضافة واملالية، النقدية واإلحتياطات اإلستثمار إعادة ومتطلبات العامة، االقتصادية واألوضاع

 العمومية املصروفات خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزيع" على للشركة األساسي النظام من( 10) املادة نصت

 :التالي الوجه على األخرى والتكاليف

 بلـغ  متـى  التجنيـب  هـذا  وقـف  العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي، إحتياطي لتكوين الصافية األرباح من% ( 01)  ُيجنب .0

 .املال رأس نصف املذكور اإلحتياطى

 .املدفوع املال رأس من% ( 5)  تعادل للمساهمني أوىل دفعة ذلك بعد الباقي من ُيوزع .6

 املسـاهمني  علـى  ذلـك  بعـد  البـاقي  وُيـوزع  النظـام،  هـذا  مـن ( 61) للمادة وفقًا اإلدارة جملس مكافأة تقدم ما بعد خيصص .0

 .األرباح يف إضافية كحصة
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  إقرارات جملس اإلدارة: حادي عشر

 :باآلتي ويقر اجمللس يؤكد

 .الصحيح بالشكل ُأعدت احلسابات سجالت أن .0

 .بفعالية وُنفذ سليمة ُأسٍس على ُأعد الداخلية الرقابة نظام أن .6

 .انشاطه مواصلة على "صدق" قدرة يفعدم وجود شك  .0

 

 إقرتاحات جدول أعمال اجلمعية العامة غريالعادية: ثاني عشر

، وكذلك القوائم املالية م00/06/6102إن جملس اإلدارة وقد إستعرض معكم إجنازات الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 

 :العادية غريجلدول أعمال اجلمعية العامة واحلساب اخلتامية للشركة يطرح البنود التالية 

 .م00/06/6102 يف املنتهيةاملالية  السنة عن اإلدارة جملس تقرير يف ورد ما على التصويت -0

 م00/06/6102التصويت على القوائم املالية عن السنة املنتهية يف  -6

 .م00/06/6102 إىلم 10/10/6102 من للفرتة أعماهلم عن اإلدارة جملس أعضاء ذمة إبراءالتصويت على  -0

اليت حلالية ا وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورةالتصويت على تشكيل جلنة املراجعة  -1

 :هم و، م ، وملدة ثالث سنوات ميالدية10/10/6102بدأت من تاريخ 

 .إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ .أ 

 .إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ .ب 

 .أمحد بن عبداهلل الكنهل/ األستاذ .ج 

 .الرتكيبدر بن علي / األستاذ .د 

 .ناصر بن مشاري الفرهود/ األستاذ .ه 

 والسنوية السنوية ربع املالية القوائم ملراجعة ساباتاحل مراقب اختيار بشأن املراجعة جلنة توصية على التصويت -5

 .م6107 املالي للعام أتعابه وحتديد للشركة،

الصادر ( 1) رقم اجلديد ومنوذجالتصويت على تعديل النظام االساسي للشركة وذلك مبا يتفق مع نظام الشركات  -2

 .هـ0/2/0107وتاريخ (  07079) بالقرار الوزاري رقم 
 

 

 اخلامتة

 امللك الشريفني احلرمني خادم مسريتنا ونهضتناآيات الشكر واالمتنان إىل قائد  أمسى لريفع الفرصة هذه اإلدارة جملس ينتهز

 عبدالعزيز بـــــن نايف بن حممد األمري امللكي السمو صاحب األمني عهده ولي وإلـى اهلل، حيفظه سعود آل عبدالعزيز بن سلمان

 سلمان بن حممد األمري امللكي السمو صاحب الدفاع وزير العهد ولي ولي وإىل الداخلية، وزير الوزراء جملس رئيس نائب سعود آل

 واإلستثمار التجارة وزارة بالشكر وخيص وتشجيعهم، الكبري للدعم الرشيدة، وللحكومة اهلل، حيفظهم سعود آل عبدالعزيز بن

 يبذلونه ما وعلى  وتعاونهم دعمهم على العالقة ذات اجلهات ومجيع، "تداول" السعودية املالية السوق وشركة ،املالية السوق وهيئة

 الغالية ثقتهم على الشركة مساهمي مجيع إىل العميق بالشكر اجمللس يتوجه كما األعمال، قطاع خلدمة كبرية جهود من

 ومهامهم واجبهم أداء يف املخلصة جهودهم على التابعة والشركات بالشركة العاملني مجيع اىل وتقديره شكره يسجل كما

 .وأهدافها الشركة رؤية لتحقيق


