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           أتشرف بأن ألتقي بكم عبر التقرير السنوي السادس عشر لمجلس االدارة والذي أعرض من 

م المالي المنتهي في خالله النتائج المالية وأداء الشركة والشركات التابعة والشقيقة للعا
تي م ، كما يتضمن التقرير وصفاً لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية والمخاطر ال٣١/١٢/٢٠٠٨

 .تواجهها
تواصل تنمية االستثمارات سعت الشركة إلى تحقيق إستراتيجيتها القائمة على حيث 

العالمية لتسويق مستلزمات وبحمد ا- شراء حصة الشريك في الشركة إستطاعت وبفاعلية ، 
مراتب السست منذ أكثر من أربعين  الرائدة في مجالالتي تُعد من الشركات ) سليب هاي(النوم  

الشركة تحالفات مع  عقد باaضافة الي مُنهيةً بذلك الخالفات القائمة منذ أكثر من سنتين اً عام
 .نفس المجال  متعددة في  شراكاتللدخول فيالمحلية كبار بيوت التجارة 

 مقارنةً %٣٢مبيعات بنسبة الوشهد مصنع صدق للخزف نتائج مقبولة حيث إرتفعت 
عن طريق أحد الدراسات المالية واالدارية للمصنع الشركة هت ومن جانب اخر إنبالعام الماضي 

عن مصنع صدق المكاتب المتخصصة والذي بدوره سيسهم في إظهار كافة المعلومات التفصيلية 
 . نتاج والمبيعات ك لمزيد من التطوير على مستوى اaوذلبشكلٍ واضح للخزف 

إحدى المجموعات المصرفية وما يزيدنا ثقةً هو حصول الشركة على تسهيالت بنكية من 
الكبيرة مما يدل على ثقة شركاءنا في قدره الشركة على تجاوز المرحلة الحالية واالنطالق بإذن ا- 

 .وحات واnمال التي تسعى النجازهانحو تحقيق الطم
ولت الشركة إهتمامها لتزامنا بمتطلبات وأنظمة هيئة السوق المالية فقد أإونحو 

qحكالم الواردة في الئحة حوكمة الشركات وااللتزام بإجراءات وتعليمات االفصاح وعنايتها لتطبيق ا
 .والشفافية

وفي الختام ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على ثقتهم 
ودعمهم المستمر وإلى إخواني أعضاء مجلس االدارة على رؤيتهم الثاقبة ومتابعتهم المتواصلة 

هاز التنفيذي بالشركة وإلى جميع شركائنا ومنسوبي الشركة على أدائهم وجهودهم وإلى الج
 .المقدرة
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ارة بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية السادسة عشر أن يقدم            يتشرف مجلس االد

م متضمناً أهم االنجازات واqهداف التي تحققت ٣١/١٢/٢٠٠٨تقريره السنوي عن الفترة المنتهية في 
 النتائج المالية للشركة خالل العام نالبيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات عباالضافة إلى 

 ويسعدنا أن نستعرض تفاصيل نتائج نشاطات وأعمال  ،م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١اير إلى  ين١ الماضي من
 -:الشركة على النحو التالي 

 
    نشاط ومشاريع الشركةنشاط ومشاريع الشركةنشاط ومشاريع الشركةنشاط ومشاريع الشركة

    
    :::: فرع الشركة  فرع الشركة  فرع الشركة  فرع الشركة ----    ))))خزفية خزفية خزفية خزفية ( ( ( ( مصنع صدق للخزف مصنع صدق للخزف مصنع صدق للخزف مصنع صدق للخزف 

 

على مساحة بمدينة ينبع الصناعية والذي يقع ) خزفية  ( مصنع صدق للخزف كاملتمتلك الشركة 
يعتبر من أحدث مصانع اqطقم الصحية وينتج نوعيات عالية الجودة من اqطقم  و٢م ألف ٨٧

الصحية من الخزف واqكرليك مستفيداً من التقنيات اaيطالية والبريطانية المتقدمة تحت العالمة 
 ألف قطعة من ١٢٠الصحية و  ألف قطعة من اqطقم ٨٠٠وتبلغ طاقته اaنتاجية " خزفية " التجارية 
على ) خزفية(وتستحوذ منتجات مصنع صدق للخزف      ،aستحمام من االكرليك سنوياًاأحواض 

مكانة متميزة لدى العمالء وكبار تجار المنتجات الصحية لما تتميز به من جودة ومواصفات عالية 
م نتائج مقبولة نوعاً ما على الرغم من ٢٠٠٨وحقق المصنع خالل عام  ، إمتدت qكثر من عشر سنوات

مقارنةً  %٣٢    عوبات التي تواجه صناعة االدوات الصحية حيث زادت المبيعات بنسبةبعض الص
المشاركة في بعض المعارض االقليمية من خالل موزعين جدد وجرى تعيين بالعام الماضي 

ويجري  ، إنتاج موديالت جديدة بمواصفات وألوان متنوعةعمل المصنع على و ، للتعريف بالمنتجات
عة بشكل ات لشراء أجهزة طحن المواد ل�ستفادة من المواد المهدرة  والمصنّحالياً إعداد دراس

غير جيد ، وحصل المصنع على الموافقة المبدئية من وزارة الثروة المعدنية لتخصيص محجر 
 الالزم من الجهات ل االجراءات للحصول على الترخيصاممنطقة تبوك وسيتم إستكبللمواد اqولية 

والتمويل الدراسة المتعلقة بالفحص في اaستثمار إنهت شركة الخبير للمتاجرة كما  ،ذات العالقة 
والذي يسهم بشكلٍ كبير في إيضاح كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة النافي للجهالة 

 .ين في الدخول كشركاء استراتيجيين بالمصنعبالمصنع للمستثمرين الراغب
    

        ::::ذات مسئولية محدودةذات مسئولية محدودةذات مسئولية محدودةذات مسئولية محدودة    ----""""سليب هايسليب هايسليب هايسليب هاي"""" المحدودة  المحدودة  المحدودة  المحدودة الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النومالشركة العالمية لتسويق مستلزمات النومالشركة العالمية لتسويق مستلزمات النومالشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم
 

      لنوم المحدودة لتسويق مستلزمات االشركة العالمية من %٥٠حصة قدرها تمتلك صدق 
 مليون ريال وتقع مصانع الشركة بالمرحلة الثالثة بالمدينة ٨١٫٣البالغ رأسمالها " سليب هاي"

ج وتسويق مستلزمات النوم المختلفة الصناعية بمدينة جدة ويتركز نشاط الشركة في إنتا
        تعتبر شركة سليب هاي من الشركات الرائدة في مجال مراتب السست واالسفنج منذ أكثرو

إيجابية محققةً رقم قياسي في صافي المبيعات م نتائج ٢٠٠٨ عاماً ، وقد حققت خالل عام ٤٠من 
خفيض المصاريف لمشروع تخصيص  مليون ريال ، وقد إستطاعت الشركة ت٢١٦ أكثر منتجاوزت 
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 %٩رية بنسبةٍ  كما تم تخفيض المصروفات العمومية واaدا%٢٨ المناطق في البيع والتوزيع بنسبةٍ
 عن العام %٨ إلى %١١وإستطاعت الشركة أيضاً تخفيض مديونيتها من من العام الماضي 

عالقات تجارية مع كلٍ  تالمنصرم ، وضمن سياستها المستمرة في إختراق أسواق جديدة فقد فتح
هناك جهود حثيثة مع بعض اqطراف من اaتحاد اqوربي كما أن من لبنان وجيبوتي والصومال 

لتصدير منتجات الشركة، ومن ضمن الجهود المبذولة فقد تم ربط جميع عمليات الشركة المالية 
صنع الهاي فوم نافيجن وشمل ذلك مصنع السست وم ) E.R.P(  تخطيط الموارد بواسطة برنامج 

فيبر مما جعل كل عمالء الشركة مترابطين آلياً وبشكل كامل ،كما قامت الشركة بتدعيم نظام 
محاسبة التكاليف وإجراء مراجعة شاملة لطرق إحتساب التكليف الصناعية وفق أحدث الطرق 

حيث إرتفع  هااaنتاج السنوي لمعظم منتجاتالشركة  تالعلمية المستخدمة، وفي مجال اaنتاج رفع
 %١٤ ، وإرتفع إنتاج  اqغطية الواقية بنسبة %١٤إنتاج السرر بنسبة و %١١إنتاج مراتب السست إلى 

 من تركيب وتشغيل ماكينة اللباد الجديدة وباشرت اaنتاج بكامل طاقتها عند نهاية إنتهتكما 
ت عبر التفاوض العام ، وضمن سياسة الشركة وتوجهها لتوسعة عملياتها مستقبالً فقد إستطاع

مع إدارة المدينة الصناعية الحصول على قطعة اqرض المجاورة لمصنع السرر بهدف توسعة 
 .المصنع

المتضمنة وب هاي   الشريك في شركة سلي   أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية المقامة من صدق ضد          
ــانوني ل     ــالي والق ــام الم ــة النظ ــادة هيكل ــب إع ــشركة طل ــستلزما  ل ــسويق م ــة لت ــوم العالمي ت الن

شـركة  بخـصوص نقـل حـصص        ضـد صـدق      الـشريك والـدعوى المقامـة مـن       ) سـليب هـاي   (المحدودة  
الثالثـة عـشرة بـديوان      الحكـم القـضائي الـصادر مـن الـدائرة     صـدر فقـد    ،الـشريك سليب هـاي إلـى   

الـشركة العالميـة لتـسويق     المظالم بمحافظة جدة القاضي باثبات شراء صدق لحصص الشريك فـي 
الـشركة العربيـة   ( العربيـة   والـشركات المـسجلة بجمهوريـة مـصر    ) سـليب هـاي  (م مستلزمات النو

شركة ستيل مودرن -والصناعة والمقاوالت  شركة النيل للتجارة-لصناعة مراتب السست واالسفنج 
مليـون ريـال ، وهـي نفـس القيمـة التـي عرضـها         100 مقابل قيمة إجماليـة قـدرها  ) ل�ثاث والديكور 

المذكورة اعـاله عنـد دعـواه التـي تقـدم بهـا الـى ديـوان          صدق في الشركاتالشريك لشراء حصص 
القضائي بناء على طلب صـدق شـراء حـصة الـشريك لمـا فيـه مـصلحة         المظالم ، وقد استند الحكم
قـد طلبـت   للقـضايا بـين الـشريكين ، ويعتبـر هـذا الحكـم إبتـدائي و        للشركة ولوضع حد وتـسوية 
نتقال الحـصص واالسـتالم والتـسليم مـن الـشريك الـى صـدق ،        وآلية إ صدق تدقيقه اليضاح خطوات

اتمت كافة االجراءات المتعلقة بالتمويل مع أحد البنوك الوطنيـة باالضـافة الـى      بان الشركة قداًعلم
 .تحالفات مع عدد من بيوت التجارة المحلية  عقد

 
    ::::سئولية محدودة  سئولية محدودة  سئولية محدودة  سئولية محدودة  ذات مذات مذات مذات م----" " " "      مصر مصر مصر مصر–الشركة العربية لصناعة مراتب السست واaسفنج المحدودةالشركة العربية لصناعة مراتب السست واaسفنج المحدودةالشركة العربية لصناعة مراتب السست واaسفنج المحدودةالشركة العربية لصناعة مراتب السست واaسفنج المحدودة 
 

العربية لصناعة مراتب السست واaسفنج البـالغ   لشركة من رأسمال ا%٥٠تمتلك صدق حصة قدرها 
التــشغيل التجريبــي لمــصانعها الواقعــة  أنهــت الــشركة وقــد      جنيــه مــصري٣٣٫٣٦٧٫٠٠٠رأســمالها 

لفـوم   إنتـاج كميـة مـن منتجـات ا    بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر بجمهوريـة مـصر العربيـة حيـث تـم         
كما تم تكليف أحـد   ، تسويقها بالكامل وحصلت الشركة على االعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات       و

المكاتب المتخصصة العداد وتحديث دراسـة الـسوق لكافـة منـاطق جمهوريـة مـصر العربيـة والتـي               
-  الشركة على الدخول والبدء في االنتاج، ومن المتوقـع بـإذن ا            شجعإيجابية بشكلٍ ي  بنتائج  جاءت  

أن يتم التشغيل التجاري لمـصانع الـشركة بعـد االنتهـاء مـن تعـديل وضـع الـشركة القـانوني لـدى                        
 .الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية
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  : ذات مسئولية محدودة  ذات مسئولية محدودة  ذات مسئولية محدودة  ذات مسئولية محدودة –    ستثمار التجاريستثمار التجاريستثمار التجاريستثمار التجاريشركة صدق ل�شركة صدق ل�شركة صدق ل�شركة صدق ل�
وهي  ،  ،  ،  ، )التحلية(محمد بن عبدالعزيز / الرئيسي بمبنى صدق اaداري بشارع اqميريقع مركزها 

برأسمالٍ قدره مليون ريال هـ ٢١/٠٦/١٤١٧ أُنشئت بتاريخ% ٩٥بنسبة إحدى الشركات التابعة لصدق 
سعودي لغرض تسويق منتجات الشركة المتنوعة ولتحقيق تطلعات ورؤية الشركة خالل المرحلة 

اري لخدمة م تفعيل دور الشركة وجعلها الذراع االستثم٢٠٠٨القادمة فقد قرر مجلس االدارة في عام 
         بدالُ من) شركة صدق لالستثمار التجاري( حيث تم تعديل إسم الشركة إلى الشركة اqمأغراض 

وتم إضافة نشاط االستثمار العقاري باالضافة إلى نشاطات أخرى متنوعة )  التجارية شركة صدق( 
 ن من خمسة مديرينلتلبية إحتياجات وأعمال الشركة االستثمارية وتم تعيين مجلس مديرين مكو

على نشاط ومشاريع الشركة وتقديم كافة االمكانيات القتناص ومباشر بشكلٍ كامل طالع  ل�اعضاء
 .ها الفرص االستثمارية التي تحقق أهداف

ة الموافقـة  مجلـس االدار  التنازل عن حـصته ، أقـر   ) محامي الشركة(السابق وبناءً على رغبة الشريك   
ابــراهيم بــن عبــدا- الحميــضي           / لح عــضو مجلــس االدارة االســتاذ علــى التنــازل عــن الحــصص لــصا

علماً بأن الشريك الجديد وقع على كافة الضمانات والتنازالت التي تضمن حـق صـدق فـي الحـصص                   ( 
    ) .واqرباح  

    
    :::: مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة  ----""""إبن رشدإبن رشدإبن رشدإبن رشد""""لاللياف الصناعية لاللياف الصناعية لاللياف الصناعية لاللياف الصناعية الشركة العربية الشركة العربية الشركة العربية الشركة العربية 

 

 مليــون ١٣٢٫٩٠٠٫٠٠٠حــصة اســتثمارية قــدرها " صــدق" الــصناعية  الــسعودية للتنميــةتمتلــك الــشركة
 ات إحــدى الــشركوهــي ،"ابــن رشــد" مــن رأســمال الــشركة العربيــة ل�ليــاف الــصناعية  %١٫٥٦بنــسبة 

ي مدينــة ينبــع فــشركة الــيقــع مجمــع و) ســابك(ساســية qية للــصناعات اسعودالتابعــة للــشركة الــ
ت العطرية ومشتقاتها والبروبيلين والبولي بروبيلين تعمل الشركة على إنتاج المركباة ويالصناع

 . الخل والبولي إثيلين ترافثليتليك النقي وحامضوحامض الترفثا
 مليار والموافقة ٨٫٥١٠وبعد إقرار الجمعية العامة للخطة االستراتيجية وزيادة رأسمال الشركة إلى 

ر وتوسعة المصنع الحالي النتاج على مشاريع وأعمال الشركة المتمثلة في إيقاف خيوط البوليست
 ألف طن سنوياً وبناء مصنع  إضافي النتاج حبيبات ٣٣٠ ألف طن سنوي إلى ٦٥ير من رحبيبات القوا

 ألف طن سنوياً ليصبح التكامل الرأسي مثالياً لصناعة هذا المنتج وتحوير وحدة ٤٢٠القوارير بطاقة 
بناء يات بإستخدام الريفومات باالضافة إلى السيكالر النتاج البروبيلين وإستمرار مصنع العطر

من المؤمل أن ومصنع جديد النتاج البولي بروبلين ليتكامل رأسياً مع وحدة السيكالر الجديدة ، 
تحقق الشركة نتائج جيدة وأن تتحول إلى الربحية خالل الفترة القريبة بإذن ا- ، علماً بأن صدق 

ستثمار في شركة إبن رشد واالكتفاء بالمخصص أي مخصصات هبوط لقيمة االتوقفت عن أخذ 
لحين ظهور ذلك  من قيمة االستثمار و%٣٩م والذي وصل إلى حوالي ٢٠٠٧المكون حتى نهاية عام 

 .نتائج الشركة خالل المرحلة القادمة
 

    ::::  مساهمة عامة   مساهمة عامة   مساهمة عامة   مساهمة عامة ----""""ينساب ينساب ينساب ينساب " " " " شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
 

رأسـمال الـشركة    مـن    )%  ٠٫٧١٢٩(  سـهم بنـسبة    ٤٠٫١٠٠٫٠٠٠رية قـدرها  صـدق بحـصة إسـتثما    تساهم  
التـي تقـع مـصانعها      ) ينـساب ( مليار ريال وتعمل شركة ينبع الوطنيـة للبتروكيماويـات           ٥٫٦٣البالغ  

 إثيلين، إثيلين جاليكول، بولي إثيلين      (ة  في تصنيع المنتجات البتروكيماوي   بمدينة ينبع الصناعية    
. تـي . ، إم٢، بيـوتين  ١نخفض الكثافـة الخطـي، بـولي بـروبلين، بيـوتين            عالي الكثافة، بولي إثيلين م    

يـتم اnن  كافة اqجهزة والمعدات وتوريد تم اqعمال الهندسية و ، وقد إكتملت    )أكس.تي.إي ، بي  . بي



    

  )٢٣ من ٥(ص 

 

مـستوى اaنجـاز فـي نهايـة      المراحل النهائية ل�نشاءات والتشييد فـي الموقـع حيـث بلـغ    إستكمال 
الهندسة والتوريد واaنشاءات ككل   فيما بلغ متوسط اaنجاز qعمال%٩٣وحدها  في اaنشاءات ٢٠٠٨
تـم بحمـد ا- تـشغيل كافـة وحـدات المنـافع مـن ميـاه تبريـد وبخـار وخالفـة وهـي جـاهزة               و ، %٩٨

 .التشغيل التجريبي بها قريبا بإذن ا- لتغذية المصانع عندما يبدأ
ثنـي  إخـالل   تحقيق خسائر صـافية  م٣١/١٢/٢٠٠٨المنتهية في  ة النتائج المالية اqولية للفتروأظهرت 

المماثلة من العام الـسابق وذلـك     مليون ريال للفترة٣٠٫٤ مليون ريال، مقابل٢٥٫٦شهراً قدرها عشر 
ركة ـــــع الـش ـــ ون مجمــطبيعياً لك ويعد تحقيق خسائر في هذه المرحلة أمراً،   % ١٦بانخفاض قدره 

والخسائر المحققـة هـي عبـارة عـن إيـرادات       ا قبل التشغيل حيث أن جميع اqرباحال يزال في مرحلة م
 . ومصاريف غير تشغيلية

    
 :::: مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة   مساهمة مقفلة  ----    شركة المخازن والخدمات المساندةشركة المخازن والخدمات المساندةشركة المخازن والخدمات المساندةشركة المخازن والخدمات المساندة

 

 ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ساهمت صدق في تأسيس شركة المخازن والخدمات المساندة والتي يبلغ رأسمالها  
 يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ، وتهدف إلى تقديم خدمات مائتان وستون مليون ريال والتي

لوجستية ذات جودة عالية لعمالئها في المملكة ودول الخليج في عملية توزيع السلع والخدمات 
مع التركيز على إضافة المزيد من القيمة التنافسية لتلك السلع والخدمات ، ومن المؤمل أن تأخذ 

توزيع السلع والخدمات بما يؤهلها أن تأخذ وضع تنافسي جيد في الشركة وضع ريادي في مجال 
شركة أول جمعية عمومية لها أُنتخب خاللها خمسة الوقد عقدت  ، السوق السعودي والخليجي
إبراهيم بن عبدا- / اqستاذ)  صدق  (عضو مجلس إدارةتعيين أعضاء لمجلس اaدارة وتم 

لمخازن والخدمات المساندة ، علماً بأن صدق تساهم لجنة المراجعة بشركة ا بعضواًالحميضي 
 .  المخازن والخدمات المساندة  من رأس مال شركة%١٫٩٢عادل  ريال بما ي٥٫٠٠٠٫٠٠٠ُبحصة قدرها 

 
    ::::    مبنى صدق التجاري واالداريمبنى صدق التجاري واالداريمبنى صدق التجاري واالداريمبنى صدق التجاري واالداري

 

) التحلية(محمد بن عبدالعزيز /  شارع اqمير-تمتلك الشركة مبنى تجاري وإداري بمدينة جدة 
 متر ١٠٥٠ من مواقف سيارات ومعرض وميزانين وخمسة طوابق ومقام على أرضٍ مساحتها ويتكون

 باالضافة إلى االستفادة من المعرض مكاتب تجاريةك مربع ، وتقوم الشركة بتأجير جزء كبير منه
وفي إطار حرص الشركة على حقوق مساهميها ، " خزفية " منتجات مصنع صدق للخزف لعرض 

قد حصلت وإستحقاقات متأخرة  دعوى قضائية على شركة اليوسفية لوجود قامت الشركة برفع
على حكمٍ قضائي من المحكمة العامة بمحافظة جدة بإلزام شركة اليوسفية الحديثة  صدق

قيمة إيجار دورين بمبنى ) ستمائة ألف ريال (٦٠٠٫٠٠٠لالتصاالت التسويقية المحدودة بسداد مبلغ 
م ، وقد تم تصديق الحكم القضائي من هيئة ٣١/٠١/٢٠٠٨م وحتى ٠١/٠٢/٢٠٠٦الشركة للفترة من 

وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ الحكم الشرعي ة الحقوقية الثالثة بمكة المكرمة التمييز بالدائر
 . لدى الجهات التنفيذية الحكومية المختصة

 
 

  : : : :التنظيمات الداخلية للشركةالتنظيمات الداخلية للشركةالتنظيمات الداخلية للشركةالتنظيمات الداخلية للشركة
 

رؤية واضحة للمرحلة القادمة وتركزت كافـة الجهـود       ينصب إهتمام مجلس االدارة على وضع خطة و       
بعقد لقاءات مكثفة مـع مستـشارين عـالميين والتـي كـان لهـا أثـراً كبيـراً فـي بلـورة رؤيـة واضـحة                           

  .ورسالة ستعمل صدق على تحقيقها
 

                                                    



    

  )٢٣ من ٦(ص 

 

 . . .دائماً  صدق

 
 

  تواصل تنمية اaستثمارات بفاعلية:    رؤيتنا 
 

 مار الفرص لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائناإستث :  رسالتنا
 

 

 الريادة في اaستثمار بحرفية عمادها الصدق :   هدفنا 
 

 

 .الوفاء. . . اaخالص . . . الشفافية . . . اqمانة   :   قيمنا 
   

وفي إطار اqعمال والتنظيمات الداخلية شهدت الشركة العديد من اqعمال واالنجازات والتي تمثلت 
 -: التالي في

 
 ::::إقرار هوية الشركة الجديدة إقرار هوية الشركة الجديدة إقرار هوية الشركة الجديدة إقرار هوية الشركة الجديدة     ))))أأأأ

أقر مجلس اaدارة الهوية والشعار الجديد للشركة الـذي أُسـتلهم تـصميمه مـن رؤيـة الـشركة                   
والحداثـة فـي طريقـة تـصميمه ورُسِـمت      ) صـدق (المستقبلية ، فهو يجمع اqصـالة فـي المعنـى       

بـي يعكـس البعـد اaسـتثماري        حروف الشعار بسماكة ثابتـة لتعطـي شـكالً عـصرياً وبلـونٍ ذه             
    .م٢٠٠٩للشركة وسيتم العمل على إطالق الهوية الجديدة للشركة خالل عام 

 
    ::::تحديث الموقع اaلكتروني وشبكة الحاسب اnلي تحديث الموقع اaلكتروني وشبكة الحاسب اnلي تحديث الموقع اaلكتروني وشبكة الحاسب اnلي تحديث الموقع اaلكتروني وشبكة الحاسب اnلي )   )   )   )   بببب

 

 تُعطي الشركة أهمية قـصوى لتـوفير كافـة اaمكانيـات واqدوات التـي تـساعد العـاملين بهـا         

  عالية، ومن ذلك فقـد تـم تحـديث وتطـوير شـبكة الحاسـب                على تأدية وإنجاز أعمالهم بكفاءة    
            اnلـــي وتغييـــر اqجهـــزة والمعـــدات ووحـــدة التخـــزين التـــي مـــضى عليهـــا أكثـــر مـــن عـــشر  

كما أنه و- الحمد تم االنتهاء من تغيير وتطوير كامل موقع الـشركة علـى اaنترنـت      سنوات ،
)sa.com.sidc.www  ( مع  نشاطات ليعكس ويتواكب بشكل متزامن مع الحدثويجري تحديثه 

 .وإنجازات الشركة
 
 ::::إعتماد الئحة العمل الخاصة بالشركة من وزارة العمل إعتماد الئحة العمل الخاصة بالشركة من وزارة العمل إعتماد الئحة العمل الخاصة بالشركة من وزارة العمل إعتماد الئحة العمل الخاصة بالشركة من وزارة العمل )   )   )   )   جججج

 

خاصة بالعاملين لديها وتم رفعها إلى مقام وزارة العمل حيث العمل الالشركة الئحة حدثت 
الجديدة ، وجاءت الئحة العمل هـ ١٤/١١/١٤٢٩  بتاريخ ٤٠٧٥/١ الوزاري رقم تم إعتمادها بالقرار

شركة  التطورات الحالية في سوق العمل والحداث نوع من التوافق بين رغبات التواكبل
 .  الشركةوإحتياجات العاملين واليجاد بيئة خصبة تنمي قدرات كوادر

 
  : : : :المسئولية االجتماعية وخدمة المجتمعالمسئولية االجتماعية وخدمة المجتمعالمسئولية االجتماعية وخدمة المجتمعالمسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع

 

       ركة باqعمال االجتماعية واالنسانية والخيرة إلى جانب دورها االقتصادي والتنموي تهتم الش
حيث دعمت كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسئولية االجتماعية في نفوس منسوبيها 



    

  )٢٣ من ٧(ص 

 

بمنتجات  ) ىاqياموقف ( والتوجية االسري الشركة الجمعية الخيرة لمساعدة الشباب على الزواج 
 الخيري ، كما ف من اqطقم الصحية مساهمةً منها لتحقيق اqهداف السامية لهذا الوقالشركة

ساهمت الشركة في دعم لجنة شباب اqعمال بمجلس الغرف التجارية والصناعية بالرياض إنطالقاً 
) باب رزق جميل ( وشاركت في برنامج عبداللطيف جميل من إهتمامها بتشجيع جيل شباب اqعمال 

 ٠على تدريب وتأهيل مجموعة من الطلبة خالل فترة الصيف وعملت  الشباب السعوديين بتوظيف 
م وذلك بمصانع الشركة وبمكاتب على كافة اqعمال والمها) لتنمية الموارد البشرية –برنامج هدف 

aدارة العامةا. 
 
 

    ::::مقارنة المركز المالي للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة المركز المالي للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة المركز المالي للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة المركز المالي للخمسة سنوات اqخيرة 
    

 مممم٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤ مممم٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥ مممم٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٦٦٦٦ مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ الوصفالوصفالوصفالوصف////البيانالبيانالبيانالبيان

  210,159,327  271,734,413  222,627,110  167,922,829  157,461,967 ....الموجودات المتداولةالموجودات المتداولةالموجودات المتداولةالموجودات المتداولة

  155,819,100  117,382,313  135,085,480  271,892,262  154,646,565 ....اaستثماراتاaستثماراتاaستثماراتاaستثمارات

  259,790,803  235,593,368  222,056,006  143,000,108  130,950,433 ....اqصول الثابتةاqصول الثابتةاqصول الثابتةاqصول الثابتة

  36,662,388  32,391,401  52,790,229  35,658,503  36,575,042 ....موجودات أخريموجودات أخريموجودات أخريموجودات أخري

  662,431,618  657,101,495  632,558,825  618,473,702  479,634,007 ....إجمالي الموجوداتإجمالي الموجوداتإجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  57,497,587  15,735,472 (36,782,297)  8,300,745  26,513,842 ....رأس المال العاملرأس المال العاملرأس المال العاملرأس المال العامل

  152,661,740  255,998,941  259,409,407  159,622,084  130,948,125 ....المتداولةالمتداولةالمتداولةالمتداولةالمطلوبات المطلوبات المطلوبات المطلوبات 

  99,000,000  114,900,000  82,900,000  32,900,000  42,900,000 ....قروض طويلة اqجلقروض طويلة اqجلقروض طويلة اqجلقروض طويلة اqجل

  11,901,423  9,089,691  9,309,259  7,198,260  8,458,494 ....المطلوبات اqخريالمطلوبات اqخريالمطلوبات اqخريالمطلوبات اqخري

  263,563,163  379,988,632  351,618,666  199,720,344  182,306,619 ....إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوباتإجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  86,916,077  72,457,598  67,066,045  56,300,624  62,893,367 ....حقوق اqقليةحقوق اqقليةحقوق اqقليةحقوق اqقلية

  400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000  400,000,000 ....رأس المال المدفوعرأس المال المدفوعرأس المال المدفوعرأس المال المدفوع

  7,117,683  7,117,683  7,117,683  7,117,683  7,117,683 ....اaحتياطياتاaحتياطياتاaحتياطياتاaحتياطيات

 (626,008) (626,008) 0 0 0 ....فروق تحويل عملة أجنبيةفروق تحويل عملة أجنبيةفروق تحويل عملة أجنبيةفروق تحويل عملة أجنبية

 0 (14,357,468)  13,455,791  137,227,500  15,408,000  إستثمارات متاحة للبيع إستثمارات متاحة للبيع إستثمارات متاحة للبيع إستثمارات متاحة للبيع----مكاسب غير محققة مكاسب غير محققة مكاسب غير محققة مكاسب غير محققة 

 (94,539,297) (187,478,942) (206,699,360) (181,892,449) (188,091,662) ....المتراكمةالمتراكمةالمتراكمةالمتراكمة////المدورةالمدورةالمدورةالمدورة) ) ) ) الخسائرالخسائرالخسائرالخسائر((((اqرباح اqرباح اqرباح اqرباح 

  311,952,378  204,655,265  213,874,114  362,452,734  234,434,021 ....صافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمين

  662,431,618  657,101,495  632,558,825  618,473,702  479,634,007 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ٧٫٨٠٧٫٨٠٧٫٨٠٧٫٨٠ ٥٫١٢٥٫١٢٥٫١٢٥٫١٢ ٥٫٣٥٥٫٣٥٥٫٣٥٥٫٣٥ ٩٫٠٦٩٫٠٦٩٫٠٦٩٫٠٦ ٥٫٨٦٥٫٨٦٥٫٨٦٥٫٨٦ صافي القيمة الدفترية للسهمصافي القيمة الدفترية للسهمصافي القيمة الدفترية للسهمصافي القيمة الدفترية للسهم

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

  )٢٣ من ٨(ص 

 

    ::::مقارنة قائمة الدخل للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة قائمة الدخل للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة قائمة الدخل للخمسة سنوات اqخيرة مقارنة قائمة الدخل للخمسة سنوات اqخيرة 
 

 مممم٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤ مممم٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥ مممم٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦ مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ الوصفالوصفالوصفالوصف////البيانالبيانالبيانالبيان

  427,696,492  437,460,646  430,265,016  231,667,007  250,335,291 ....صافي المبيعاتصافي المبيعاتصافي المبيعاتصافي المبيعات

  344,855,116  387,317,327  370,864,606  175,511,009  203,410,793 ....تكلفة المبيعاتتكلفة المبيعاتتكلفة المبيعاتتكلفة المبيعات

  82,841,376  50,143,319  59,400,410  56,155,998  46,924,498 ....التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((إجمالي ربح إجمالي ربح إجمالي ربح إجمالي ربح 

المصروفات اaدارية والتسويقية المصروفات اaدارية والتسويقية المصروفات اaدارية والتسويقية المصروفات اaدارية والتسويقية 
  70,338,357  85,451,847  78,419,350  57,167,382  47,548,384 ....والتمويليةوالتمويليةوالتمويليةوالتمويلية

  4,881,756  5,117,386  2,899,247  684,699  254,548 ....المصروفات qخريالمصروفات qخريالمصروفات qخريالمصروفات qخري

  7,795,512  5,297,291  8,106,081  20,834,475  4,048,968 ....اaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرى

  15,416,775 (35,128,623) (13,812,106)  19,138,392  3,170,534 ....التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((صافي ربح صافي ربح صافي ربح صافي ربح 

  3,151,821  2,094,048  4,596,646  2,159,068  2,100,807 ....الزكاة الشرعيةالزكاة الشرعيةالزكاة الشرعيةالزكاة الشرعية

  10,277,941 (8,462,345)  811,666  5,207,486  6,592,743 ....يةيةيةيةحقوق اqقلحقوق اqقلحقوق اqقلحقوق اqقل

  1,987,013 (28,760,326) (19,220,418)  11,771,838 (5,523,016) ....السنةالسنةالسنةالسنة) ) ) ) الخسارةالخسارةالخسارةالخسارة((((صافي الربح صافي الربح صافي الربح صافي الربح 

%٠٠٠٠ %٠٠٠٠ ....نسبة اqرباح الموزعةنسبة اqرباح الموزعةنسبة اqرباح الموزعةنسبة اqرباح الموزعة  ٠٠٠٠%  ٠٠٠٠%  ٠٠٠٠%  

 0 0 0 0 0 ....اqرباح الموزعةاqرباح الموزعةاqرباح الموزعةاqرباح الموزعة

  7,117,683  7,117,683  7,117,683  7,117,683  7,117,683 ....اqحتياطياتاqحتياطياتاqحتياطياتاqحتياطيات

) ) ) ) الخسائرالخسائرالخسائرالخسائر((((اqرباح اqرباح اqرباح اqرباح 
 (94,539,297) (187,478,942) (206,699,360) (181,892,449) (188,091,662) ....المتراكمةالمتراكمةالمتراكمةالمتراكمة////المدورةالمدورةالمدورةالمدورة

  0.05 (0.72) (0.48)  0.29 (0.14) ....السهمالسهمالسهمالسهم) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((صافي ربح صافي ربح صافي ربح صافي ربح 



    

  )٢٣ من ٩(ص 

 

    ::::م م م م ٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧م وم وم وم و٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨فروق النتائج التشغيلية بين عامي فروق النتائج التشغيلية بين عامي فروق النتائج التشغيلية بين عامي فروق النتائج التشغيلية بين عامي 
    

 التغيراتالتغيراتالتغيراتالتغيرات مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ الوصفالوصفالوصفالوصف////البيانالبيانالبيانالبيان

 (%) المبلغ (ريال) (ريال) 
%٨٨٨٨  18,668,284  231,667,007  250,335,291 ....صافي المبيعاتصافي المبيعاتصافي المبيعاتصافي المبيعات  

%١٦١٦١٦١٦  27,899,784  175,511,009  203,410,793 ....تكلفة المبيعاتتكلفة المبيعاتتكلفة المبيعاتتكلفة المبيعات  

) (9,231,500)  56,155,998  46,924,498 ....التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((إجمالي ربح إجمالي ربح إجمالي ربح إجمالي ربح  ١٦١٦١٦١٦% ) 

التسويقية التسويقية التسويقية التسويقية المصروفات اaدارية والمصروفات اaدارية والمصروفات اaدارية والمصروفات اaدارية و
) (9,618,998)  57,167,382  47,548,384 ....والتمويليةوالتمويليةوالتمويليةوالتمويلية ١٧١٧١٧١٧% ) 

) (430,151)  684,699  254,548 ....المصروفات qخريالمصروفات qخريالمصروفات qخريالمصروفات qخري ٦٣٦٣٦٣٦٣% ) 

) (16,785,507)  20,834,475  4,048,968 ....اaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرىاaيرادات اqخرى ٨١٨١٨١٨١% ) 

) (15,967,858)  19,138,392  3,170,534 ....التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((صافي ربح صافي ربح صافي ربح صافي ربح  ٨٣٨٣٨٣٨٣% ) 

) (58,261)  2,159,068  2,100,807 ....شرعيةشرعيةشرعيةشرعيةالزكاة الالزكاة الالزكاة الالزكاة ال ٣٣٣٣% ) 

%٢٧٢٧٢٧٢٧  1,385,257  5,207,486  6,592,743 ....حقوق اqقليةحقوق اqقليةحقوق اqقليةحقوق اqقلية  

) (17,294,854)   11,771,838 (5,523,016) ....السنةالسنةالسنةالسنة) ) ) ) الخسارةالخسارةالخسارةالخسارة((((صافي الربح صافي الربح صافي الربح صافي الربح  ١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧% ) 

))))٠٫٤٣٠٫٤٣٠٫٤٣٠٫٤٣((((  0.29 (0.14) ....السهمالسهمالسهمالسهم) ) ) ) خسارةخسارةخسارةخسارة((((صافي ربح صافي ربح صافي ربح صافي ربح   ))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧%(((( 

 
    ::::م م م م ٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧م و م و م و م و ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨المدفوعات النظامية لعامي المدفوعات النظامية لعامي المدفوعات النظامية لعامي المدفوعات النظامية لعامي 

 

 مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ الوصفالوصفالوصفالوصف////البيانالبيانالبيانالبيان

  1,396,647  2,938,845 ....رسوم جمركيةرسوم جمركيةرسوم جمركيةرسوم جمركية

  2,083,335  2,058,595 ....زكاة شرعيةزكاة شرعيةزكاة شرعيةزكاة شرعية

  1,691,851  1,155,285 ....تأمينات أجتماعيةتأمينات أجتماعيةتأمينات أجتماعيةتأمينات أجتماعية

  327,900  1,202,114 ....ألخألخألخألخ....................رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل 

  71,811  375 ).).).).الغرفةالغرفةالغرفةالغرفة++++وزارة التجارةوزارة التجارةوزارة التجارةوزارة التجارة((((مدفوعات نظامية أخري مدفوعات نظامية أخري مدفوعات نظامية أخري مدفوعات نظامية أخري 

  5,571,544  7,355,214 ::::إجمالي المدفوعات النظاميةإجمالي المدفوعات النظاميةإجمالي المدفوعات النظاميةإجمالي المدفوعات النظامية

 
    ....بيان ترشيد المصروفات للخمسة سنوات اqخيرةبيان ترشيد المصروفات للخمسة سنوات اqخيرةبيان ترشيد المصروفات للخمسة سنوات اqخيرةبيان ترشيد المصروفات للخمسة سنوات اqخيرة

 

 حالة التغيرحالة التغيرحالة التغيرحالة التغير ))))%((((نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير  التغيرالتغيرالتغيرالتغير إجماليإجماليإجماليإجمالي  

 عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق المصروفاتالمصروفاتالمصروفاتالمصروفات السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

2008 47,802,932  (10,049,149) ( ١٧١٧١٧١٧%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2007 57,852,081  (23,466,516) ( ٢٩٢٩٢٩٢٩%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2006 81,318,597  (9,250,636) ( ١٠١٠١٠١٠%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2005 90,569,233  15,349,120  ٢٠٢٠٢٠٢٠%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2004 75,220,113  5,780,949  ٨٨٨٨%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

� �

 
 



    

  )٢٣ من ١٠(ص 

 

 
    

    ::::القروض القروض القروض القروض 
مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة ) ) ) ) %٤٦٤٦٤٦٤٦((((وق المساهمين   وق المساهمين   وق المساهمين   وق المساهمين   م إلى صافي حق   م إلى صافي حق   م إلى صافي حق   م إلى صافي حق   ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨بلغت نسبة إجمالي القروض المستحقة في نهاية عام         بلغت نسبة إجمالي القروض المستحقة في نهاية عام         بلغت نسبة إجمالي القروض المستحقة في نهاية عام         بلغت نسبة إجمالي القروض المستحقة في نهاية عام         

�....مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧للعام للعام للعام للعام ) ) ) ) %٣٢٣٢٣٢٣٢((((بـ بـ بـ بـ  �� �� �� �

 مممم٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ البيانالبيانالبيانالبيان

الجهة الجهة الجهة الجهة 
 المستفيدةالمستفيدةالمستفيدةالمستفيدة

    الجهة المانحةالجهة المانحةالجهة المانحةالجهة المانحة

     ....قروض المجموعةقروض المجموعةقروض المجموعةقروض المجموعة: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعودي مصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزف 74,900,000 67,900,000 ....قرض صناعيقرض صناعيقرض صناعيقرض صناعي

 بنك محليبنك محليبنك محليبنك محلي الرئيسيالرئيسيالرئيسيالرئيسيشركة صدق شركة صدق شركة صدق شركة صدق  32,000,000 32,000,000 ....قرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالمي

 جمعية البر بجدةجمعية البر بجدةجمعية البر بجدةجمعية البر بجدة شركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسي 8,000,000 8,000,000 ....قرض حسنقرض حسنقرض حسنقرض حسن

 - - 114,900,000 107,900,000 ::::مجموع القروضمجموع القروضمجموع القروضمجموع القروض

     .... مستحقات القروض مستحقات القروض مستحقات القروض مستحقات القروض----ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

     أقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنة) ) ) ) ١١١١((((

 ية الصناعية السعوديية الصناعية السعوديية الصناعية السعوديية الصناعية السعوديصندوق التنمصندوق التنمصندوق التنمصندوق التنم مصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزف 50,000,000 61,000,000 ....قرض صناعيقرض صناعيقرض صناعيقرض صناعي

 بنك محليبنك محليبنك محليبنك محلي شركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسي 32,000,000 4,000,000 ....قرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالميقرض مرابحة إسالمي

 - - 82,000,000 65,000,000 ::::المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

     ....أقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنةأقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنة) ) ) ) ٢٢٢٢((((

 صندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعوديصندوق التنمية الصناعية السعودي مصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزفمصنع صدق للخزف 24,900,000 6,900,000 ....قرض صناعيقرض صناعيقرض صناعيقرض صناعي

 بنك محليبنك محليبنك محليبنك محلي شركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسي 0 28,000,000 ....حة إسالميحة إسالميحة إسالميحة إسالميقرض مرابقرض مرابقرض مرابقرض مراب

 جمعية البر بجدةجمعية البر بجدةجمعية البر بجدةجمعية البر بجدة شركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسيشركة صدق الرئيسي 8,000,000 8,000,000 ....قرض حسنقرض حسنقرض حسنقرض حسن

 - - 32,900,000 42,900,000 ::::المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

� �� �� �� �

 ....جميع قروض المجموعة تتوافق مع الشريعة اaسالميةجميع قروض المجموعة تتوافق مع الشريعة اaسالميةجميع قروض المجموعة تتوافق مع الشريعة اaسالميةجميع قروض المجموعة تتوافق مع الشريعة اaسالمية :  :  :  : مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

 فات فات فات فات ووووإجمالي المصرإجمالي المصرإجمالي المصرإجمالي المصر



    

  )٢٣ من ١١(ص 

 

    ....يرةيرةيرةيرةربح السهم للخمسة سنوات اqخربح السهم للخمسة سنوات اqخربح السهم للخمسة سنوات اqخربح السهم للخمسة سنوات اqخ
 

 حالة التغيرحالة التغيرحالة التغيرحالة التغير ))))%((((نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير  التغيرالتغيرالتغيرالتغير إعادة إحتساب ربحإعادة إحتساب ربحإعادة إحتساب ربحإعادة إحتساب ربح همهمهمهمربح السربح السربح السربح الس

 السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

طبقاً للقوائم طبقاً للقوائم طبقاً للقوائم طبقاً للقوائم 
 الماليةالماليةالماليةالمالية

السهم بعد السهم بعد السهم بعد السهم بعد 
 التجزئةالتجزئةالتجزئةالتجزئة

عن العام عن العام عن العام عن العام 
 عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق السابقالسابقالسابقالسابق

2008 (0.14) (0.14) (0.43) ( ١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧%  إنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهم (

2007 0.29  0.29  0.77  ١٦١١٦١١٦١١٦١%  إرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهم 

2006 (0.48) (0.48) 0.24  ٣٣٣٣٣٣٣٣%  إرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهم 

2005 (3.60) (0.72) (0.77) ( ١٥٤٧١٥٤٧١٥٤٧١٥٤٧%  إنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهمإنخفاض ربح السهم (

 إرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهمإرتفاع ربح السهم %١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦  0.24  0.05  0.25 2004

    ....مممم٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥م وم وم وم و٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤تم إعادة إحتساب ربح السهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب ربح السهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب ربح السهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب ربح السهم بعد التجزئة لعامي  :  :  :  : مالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامة
    
    

 
    

    
    ....صافي حقوق المساهمين للخمسة سنوات اqخيرةصافي حقوق المساهمين للخمسة سنوات اqخيرةصافي حقوق المساهمين للخمسة سنوات اqخيرةصافي حقوق المساهمين للخمسة سنوات اqخيرة

    

 صافي لسنواتا
 حقوق المساهمين

 التغير
 عن العام السابق

 )%(نسبة التغير 
 عن العام السابق

 حالة التغير
 عن العام السابق

 إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض  %)٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢( (128,018,713)  234,434,021 2008

2007 362,452,734  148,578,620  ٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2006 213,874,114  9,218,849  ٤٫٥٠٤٫٥٠٤٫٥٠٤٫٥٠%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

 إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض %)٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠( (107,297,113)  204,655,265 2005

2004 311,952,378  1,987,013  ٠٫٦٤٠٫٦٤٠٫٦٤٠٫٦٤%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

 
 

 ربحية السهمربحية السهمربحية السهمربحية السهم

 ربحية السهمربحية السهمربحية السهمربحية السهم



    

  )٢٣ من ١٢(ص 

 

    ::::نسب صافي حقوق المساهمين الجمالي اqصول والموجودات للخمس سنوات اqخيرةنسب صافي حقوق المساهمين الجمالي اqصول والموجودات للخمس سنوات اqخيرةنسب صافي حقوق المساهمين الجمالي اqصول والموجودات للخمس سنوات اqخيرةنسب صافي حقوق المساهمين الجمالي اqصول والموجودات للخمس سنوات اqخيرة
 

 نسبة حقوقنسبة حقوقنسبة حقوقنسبة حقوق) ) ) ) %(((( إجماليإجماليإجماليإجمالي صافيصافيصافيصافي

 المساهمين ل�صولالمساهمين ل�صولالمساهمين ل�صولالمساهمين ل�صول اqصول والموجوداتاqصول والموجوداتاqصول والموجوداتاqصول والموجودات حقوق المساهمينحقوق المساهمينحقوق المساهمينحقوق المساهمين السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

٢٠٠٨ 234,434,021  479,634,007  ٤٨٫٨٨٤٨٫٨٨٤٨٫٨٨٤٨٫٨٨%  

٢٠٠٧ 362,452,734  618,473,702  ٥٨٫٦٠٥٨٫٦٠٥٨٫٦٠٥٨٫٦٠%  

٢٠٠٦ 213,874,114  632,558,825  ٣٣٫٨١٣٣٫٨١٣٣٫٨١٣٣٫٨١%  

٢٠٠٥ 204,655,265  657,101,495  ٣١٫١٥٣١٫١٥٣١٫١٥٣١٫١٥%  

٢٠٠٤ 311,952,378  662,431,618  ٤٧٫٠٩٤٧٫٠٩٤٧٫٠٩٤٧٫٠٩%  

 

 
 

    
    ....صافي القيمة الدفترية للسهم للخمسة سنوات اqخيرةصافي القيمة الدفترية للسهم للخمسة سنوات اqخيرةصافي القيمة الدفترية للسهم للخمسة سنوات اqخيرةصافي القيمة الدفترية للسهم للخمسة سنوات اqخيرة

 

 صافي السنوات
 حقوق المساهمين

 صافي القيمة
 الدفترية للسهم

 التغير
 عن العام السابق

 )١٠(نسبة التغير 
 عن العام السابق

 حالة التغير
 عن العام السابق

٢٠٠٨ 234,434,021  5.86  (3.20) ))))٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢٣٥٫٣٢%((((  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض 

2007 362,452,734  9.06  3.71  ٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧٦٩٫٤٧%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2006 213,874,114  5.35  0.23  ٤٫٥٠٤٫٥٠٤٫٥٠٤٫٥٠%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2005 204,655,265  5.12  (2.68) ( ٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2004 311,952,378  7.80  0.05  ٠٫٦٣٠٫٦٣٠٫٦٣٠٫٦٣%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

    
    ....مممم٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥م وم وم وم و٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤تم إعادة إحتساب صافي القيمة الدفترية للسهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب صافي القيمة الدفترية للسهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب صافي القيمة الدفترية للسهم بعد التجزئة لعامي تم إعادة إحتساب صافي القيمة الدفترية للسهم بعد التجزئة لعامي  :  :  :  : مالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامة

 

 

 صافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمينصافي حقوق المساهمين �

 
 إجمالي ا�صول والموجوداتإجمالي ا�صول والموجوداتإجمالي ا�صول والموجوداتإجمالي ا�صول والموجودات �



    

  )٢٣ من ١٣(ص 

 

 

 
 
 

    
a التوزيع الجغرافيa التوزيع الجغرافيa التوزيع الجغرافيa م م م م ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨لشركة لعام لشركة لعام لشركة لعام لشركة لعام جمالي المبيعات والقطاعات التشغيلية لجمالي المبيعات والقطاعات التشغيلية لجمالي المبيعات والقطاعات التشغيلية لجمالي المبيعات والقطاعات التشغيلية لالتوزيع الجغرافي::::    

 

 السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

اaدوات الصحية اaدوات الصحية اaدوات الصحية اaدوات الصحية 
 واالكسسواراتواالكسسواراتواالكسسواراتواالكسسوارات

المراتب  والسست المراتب  والسست المراتب  والسست المراتب  والسست 
 واالسفنجواالسفنجواالسفنجواالسفنج

    إجماليإجماليإجماليإجمالي
 المبيعاتالمبيعاتالمبيعاتالمبيعات

  120,473,657  104,636,127  15,837,530 المنطقة الغربيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الغربية

  34,347,287  28,449,860  5,897,427 المنطقة الشرقيةالمنطقة الشرقيةالمنطقة الشرقيةالمنطقة الشرقية

  58,813,584  53,374,076  5,439,508 المنطقة الوسطيالمنطقة الوسطيالمنطقة الوسطيالمنطقة الوسطي

  49,265,925  41,259,320  8,006,605 المنطقة الشماليةالمنطقة الشماليةالمنطقة الشماليةالمنطقة الشمالية

  28,567,145  26,229,997  2,337,148 المنطقة الجنوبيةالمنطقة الجنوبيةالمنطقة الجنوبيةالمنطقة الجنوبية

  6,392,132  865,867  5,526,265 التصدير للخارجالتصدير للخارجالتصدير للخارجالتصدير للخارج

  297,859,730  254,815,247  43,044,483 ::::المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

 

 القيمة الدفترية للسهمالقيمة الدفترية للسهمالقيمة الدفترية للسهمالقيمة الدفترية للسهم صافيصافيصافيصافي

 



    

  )٢٣ من ١٤(ص 

 

 
    
    
    

    ....صافي المبيعات للخمسة سنوات اqخيرةصافي المبيعات للخمسة سنوات اqخيرةصافي المبيعات للخمسة سنوات اqخيرةصافي المبيعات للخمسة سنوات اqخيرة
 

 حالة التغيرحالة التغيرحالة التغيرحالة التغير ))))%((((نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير  التغيرالتغيرالتغيرالتغير فيفيفيفيصاصاصاصا

 عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق المبيعاتالمبيعاتالمبيعاتالمبيعات السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

2008 250,335,291  18,668,284  ٨٫٠٦٨٫٠٦٨٫٠٦٨٫٠٦%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2007 231,667,007  (198,598,009) ( ٤٦٫١٦٤٦٫١٦٤٦٫١٦٤٦٫١٦%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2006 430,265,016  (7,195,630) ( ١٫٦٤١٫٦٤١٫٦٤١٫٦٤%  إنخفاضإنخفاضإنخفاضإنخفاض (

2005 437,460,646  9,764,154  ٢٫٢٨٢٫٢٨٢٫٢٨٢٫٢٨%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

2004 427,696,492  68,479,738  ١٩٫٠٦١٩٫٠٦١٩٫٠٦١٩٫٠٦%  إرتفاعإرتفاعإرتفاعإرتفاع 

    
    ....م إلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةم إلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةم إلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةم إلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودة٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨م وم وم وم و٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧يرجع سبب إنخفاض صافي المبيعات لعامي يرجع سبب إنخفاض صافي المبيعات لعامي يرجع سبب إنخفاض صافي المبيعات لعامي يرجع سبب إنخفاض صافي المبيعات لعامي  :  :  :  : مالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامة

    

 حية واالكسسواراتحية واالكسسواراتحية واالكسسواراتحية واالكسسواراتا�دوات الصا�دوات الصا�دوات الصا�دوات الص �

 

 المراتب والسست واالسفنجالمراتب والسست واالسفنجالمراتب والسست واالسفنجالمراتب والسست واالسفنج �



    

  )٢٣ من ١٥(ص 

 

    
    
    
    

    ....إجمالي اqصول والخصوم للخمسة سنوات اqخيرةإجمالي اqصول والخصوم للخمسة سنوات اqخيرةإجمالي اqصول والخصوم للخمسة سنوات اqخيرةإجمالي اqصول والخصوم للخمسة سنوات اqخيرة
 

    إجمالي الخصومإجمالي الخصومإجمالي الخصومإجمالي الخصوم    ي اqصولي اqصولي اqصولي اqصولإجمالإجمالإجمالإجمال    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
2008 479,634,007  182,306,619  

2007 618,473,702  199,720,344  

2006 632,558,825  351,618,666  

2005 657,101,495  379,988,632  

2004 662,431,618  263,563,163  

    
    ....إلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةإلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةإلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةإلى بيع الشركة لحصتها في شركة صدق للصاج المدهون المحدودةم م م م ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨م وم وم وم و٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧يرجع سبب إنخفاض إجمالي ا�صول والخصوم لعامي يرجع سبب إنخفاض إجمالي ا�صول والخصوم لعامي يرجع سبب إنخفاض إجمالي ا�صول والخصوم لعامي يرجع سبب إنخفاض إجمالي ا�صول والخصوم لعامي  :  :  :  : مالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامةمالحظة هامة

 

 المبيعاتالمبيعاتالمبيعاتالمبيعات صافيصافيصافيصافي



    

  )٢٣ من ١٦(ص 

 

    
    

    ::::صافي الدخل للخمسة سنوات اqخيرة صافي الدخل للخمسة سنوات اqخيرة صافي الدخل للخمسة سنوات اqخيرة صافي الدخل للخمسة سنوات اqخيرة 
    

 عنعنعنعن    حالة التغيرحالة التغيرحالة التغيرحالة التغير ))))%((((نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير نسبة التغير  عنعنعنعن    التغيرالتغيرالتغيرالتغير صافيصافيصافيصافي

 مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات العام السابقالعام السابقالعام السابقالعام السابق عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابق العام السابقالعام السابقالعام السابقالعام السابق الدخلالدخلالدخلالدخل السنواتالسنواتالسنواتالسنوات

2008 (5,523,016) (17,294,854) ( ١٤٦٫٩٢١٤٦٫٩٢١٤٦٫٩٢١٤٦٫٩٢%  - ئرئرئرئرخساخساخساخسا (

2007 11,771,838  30,992,256  ( ١٦١٫٢٥١٦١٫٢٥١٦١٫٢٥١٦١٫٢٥%  أرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيلية أرباحأرباحأرباحأرباح (

2006 (19,220,418) 9,539,908  ( ٣٣٫١٧٣٣٫١٧٣٣٫١٧٣٣٫١٧%  - خسائرخسائرخسائرخسائر (

2005 (28,760,326) (30,747,339)  ( ١٥٤٧٫٤٢١٥٤٧٫٤٢١٥٤٧٫٤٢١٥٤٧٫٤٢%  - خسائرخسائرخسائرخسائر (

2004 1,987,013  9,548,052  ( ١٢٦٫٢٨١٢٦٫٢٨١٢٦٫٢٨١٢٦٫٢٨%  أرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيليةأرباح غير تشغيلية أرباحأرباحأرباحأرباح (

    

 إجمالي ا�صولإجمالي ا�صولإجمالي ا�صولإجمالي ا�صول �

 

 إجمالي الخصومإجمالي الخصومإجمالي الخصومإجمالي الخصوم �

 

 الدخلالدخلالدخلالدخل صافيصافيصافيصافي



    

  )٢٣ من ١٧(ص 

 

aمجلس اaمجلس اaمجلس اaالتابعة له التابعة له التابعة له التابعة له دارة واللجان دارة واللجان دارة واللجان دارة واللجان مجلس ا::::    
    

     : : : :مجلس االدارةمجلس االدارةمجلس االدارةمجلس االدارة)  )  )  )  أأأأ
مجلـس إدارة مؤلـف مـن عـشرة أعـضاء      ) صدق(يتولى إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية         

تنتخبهم الجمعية العامة العاديـة كـل ثـالث سـنوات ويجـوز فـي كـل مـرة إعـادة إنتخـاب اqعـضاء             
مستقلين وغيـر   الن اqعضاء    م %٦٠المنتهية عضويتهم ، ويمثل مجلس االدارة الحالي ما نسبته          

 . تنفيذيين وفقاً للتعريفات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق الماليةال
 :م٣١/١٢/٢٠٠٩م إلى ١/١/٢٠٠٦وفيما يلي أسماء أعضاء مجس االدارة للدورة الخامسة التي بدأت من 

 
عضوية شركات عضوية شركات عضوية شركات عضوية شركات  التصنيفالتصنيفالتصنيفالتصنيف الصفةالصفةالصفةالصفة      االســــم     االســــم     االســــم     االســــم

 ىىىىمساهمة أخرمساهمة أخرمساهمة أخرمساهمة أخر

 ال يوجد عضو تنفيذي الرئيس بندر بن عبدا- الحميضي/ المهندس ١

 ال يوجد عضو غير مستقل عضو إبراهيم بن عبدا- الحميضي/ اqستاذ  ٢

 ال يوجد عضو غير مستقل عضو بدر بن علي التركي/ اqستاذ ٣

 ال يوجد عضو غير مستقل عضو عبدالعزيز صالح التويجري/ المهندس ٤

 ال يوجد عضو مستقل عضو فهد بن حمد الحرقـان/ اذاqست ٥

 ال يوجد عضو مستقل عضو أحمد بن عبدا- المحسن/ اqستاذ ٦

 ال يوجد عضو مستقل عضو عبداالله بن محمد العساكر/ اqستاذ ٧

 بروج للتأمين التعاوني عضو مستقل عضو ياسر بن يوسف ناغي/ اqستاذ ٨

  مكامن السعودية عضو مستقل عضو لبريديعلي بن عبدا- ا/ الدكتور ٩

 أسمنت الخليجية عضو مستقل عضو عبدا- بن منصور الشقير/ اqستاذ ١٠

 
    

    ::::دارة دارة دارة دارة ت ومكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اaت ومكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اaت ومكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اaت ومكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اaإجتماعاإجتماعاإجتماعاإجتماعا
    

 
 عدد الجلسات التي حضرهاعدد الجلسات التي حضرهاعدد الجلسات التي حضرهاعدد الجلسات التي حضرها

 مممم
 االســــماالســــماالســــماالســــم

 

 المكافآتالمكافآتالمكافآتالمكافآت

 

    بدل حضوربدل حضوربدل حضوربدل حضور
 مصاريف أخرىمصاريف أخرىمصاريف أخرىمصاريف أخرى

 
 النسبةالنسبةالنسبةالنسبة الحضورالحضورالحضورالحضور

 %١٠٠ ٥ ٥٢٫٥٢٦ ٥٠٠٫٠٠٠ بدا- الحميضيبندر بن ع/ م ١

 %١٠٠ ٥ ٢٨٫١٢٠ - فهد بن حمد الحرقـان/ أ ٢

 %١٠٠ ٥ ٢٨٫٨٤٤ - إبراهيم بن عبدا- الحميضي/ أ  ٣

 %١٠٠ ٥ ٢٨٫١٢٠ ٦٠٫٠٠٠ بدر بن علي التركي/ أ ٤

 %٤٠ ٢ متنازل - ياسر بن يوسف ناغي/ أ ٥

 %١٠٠ ٥ ٢٤٫٨٩٤ - عبدا- بن منصور الشقير/ أ ٦

 %١٠٠ ٥ ٢٨٫٣٤٠ - أحمد بن عبدا- المحسن/ أ ٧

 %١٠٠ ٥ ٢٥٫٧٨٠ - علي بن عبدا- البريدي/ د ٨

 %١٠٠ ٥ ٢٦٫٦٩١ - عبدالعزيز صالح التويجري/ م ٩

 %٨٠ ٤ ١٧٫٤٤٠ - عبداالله بن محمد العساكر/ أ ١٠

 



    

  )٢٣ من ١٨(ص 

 

بعة ألف ومائتان وأربعـة     تسعمائة وأر ) ٩٠٤٫٢٠٤(بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس االدارة مبلغ          
خمــسمائة ألــف ريــال باالضــافة إلــى  ) ٥٠٠٫٠٠٠(ريــال ممثلــةً فــي مكافــأة ســعادة رئــيس مجلــس االدارة   

إثنــان وخمــسون ألفــاً وخمــسمائة وســتة وعــشرون ريــال كمــصاريف وبــدل حــضور جلــسات   ) ٥٢٫٥٢٦(
لــشركات اليوميــة مجلــس االدارة والمهــام اqخــرى التــي قــام بهــا لمتابعــة واالشــراف علــى اعمــال ا  

/ سـتون ألـف ريـال مكافـأة ل�سـتاذ         ) ٦٠٫٠٠٠(والمشاريع التي تسـاهم فيها الشـركة ، وتم صرف مبلغ          
بدر بن علي التركي نظير أعماله بمصنع صدق للخزف ، وبلـغ إجمـالي مـا تـم صـرفه كبـدل حـضــــور                       

ال، وأن إجمـالي مـا تـم صـرفه        مائة وأربعة عشر ألـف ريـ      ) ١١٤٫٠٠٠(مبلغ    ل�عضاء  جلسـات مجلس االدارة    
كمـا أن   أربعة وتـسعون ألفـاً ومائتـان وتـسعة وعـشرون ريـال ،      ) ٩٤٫٢٢٩( كمصاريف سفر وإقامة مبلغ  

أربعة ) ٧٤٫٤٤٩(إجمالي ما تم صرفه كمصاريف سفر وإقامة وبدل حضور جلسات لجنة المراجعة مبلغ              
لي مـا تـم صـرفه كبـدل حـضور جلـسات       وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال ، كما بلغ إجما   

تسعة آالف ريـال ، وقـد تنـازل سـعادة رئـيس مجلـس االدارة         ) ٩٫٠٠٠(لجنة المكافآت والترشيحات مبلغ     
ياسر بـن  / عن مكافأة المجلس التنفيذي لمصنع صدق للخزف كما تنازل عضو مجلس االدارة اqستاذ           

 . اqخرىيوسف ناغي عن كافة بدالت حضور مجلس االدارة والمصاريف
 

aملكية أعضاء مجلس اaملكية أعضاء مجلس اaملكية أعضاء مجلس اaدارةدارةدارةدارةملكية أعضاء مجلس ا    ::::    
يوضح الجدول التـالي اqسـهم التـي يملكهـا أعـضاء مجلـس االدارة وكبـار التنفيـذيين عنـد بدايـة                       

 .سهم لكل عضو ) ١٠٠٠( م شاملةً أسهم عضوية المجلس بواقع ٢٠٠٨ونهاية العام 
 

    اqسهم المملوكةاqسهم المملوكةاqسهم المملوكةاqسهم المملوكة أسماء أعضاء مجلس االدارةأسماء أعضاء مجلس االدارةأسماء أعضاء مجلس االدارةأسماء أعضاء مجلس االدارة مممم
 السنةالسنةالسنةالسنة نسبة التغير خاللنسبة التغير خاللنسبة التغير خاللنسبة التغير خالل مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١٣١٣١ مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ يناير  يناير  يناير  يناير ١١١١  

 %٢٣٫٤٩- ٩٣٫٥٠٠ ١٢٢٫٢٠٠ بندر بن عبدا- الحميضي/ المهندس ١

 بدون تغيير ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ فهد بن حمد الحرقـان/ اqستاذ ٢

 بدون تغيير ١٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ ياسر بن يوسف ناغي/ اqستاذ ٣

 %٨٨٫٢٤- ١٫٠٠٠ ٨٫٥٠٠ إبراهيم بن عبدا- الحميضي / اqستاذ ٤
 %٦١٫٨٣- ١٫٠٠٠ ٢٫٦٢٠ بدر بن علي التركي / اqستاذ ٥

 بدون تغيير ٢٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠ عبدا- بن منصور الشقير / اqستاذ ٦

 بدون تغيير ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ علي بن عبدا- البريدي / الدكتور ٧

 %٧٧٫٣٠- ١٫٠٠٠ ٤٫٤٠٦ أحمد بن عبدا- المحسن / اqستاذ ٨

 بدون تغيير ١٫٢٤٢ ١٫٢٤٢  بن محمد العساكر عبداالله/ اqستاذ ٩

 بدون تغيير ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ عبدالعزيز صالح التويجري / المهندس ١٠

    
     : : : :لجان المجلس الرئيسيةلجان المجلس الرئيسيةلجان المجلس الرئيسيةلجان المجلس الرئيسية) ) ) ) بببب

 

  : : : :لجنة المراجعةلجنة المراجعةلجنة المراجعةلجنة المراجعة ----١١١١

أحمد بن عبدا- الكنهل عضواً / م بتعيين اqستاذ٢٠٠٨تمت إعادة هيكلة اللجنة خالل عام 
 أعضــــــاء عضـــوين من) ٤(ذلك أصبح عدد أعضاء اللجنة مساهمي الشركة وب جديداً من

م عدد ٢٠٠٨أعضاء مجلس اaدارة وعضوين من مساهمي الشركة ، وقد عقدت اللجنة خالل عام 
إجتماعات تم خاللها إنجاز العديد من اqعمال ، حيث أدت اللجنة دوراً فاعالً في االشراف ) ٥(

لتزام واالمتثال بالقوانين واqنظمة الليات المتعلقة بمدى اوالرقابة على اqعمال المالية والعم
ذات الصلة ومراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية باالضافة إلى القيام بمراجعة 



    

  )٢٣ من ١٩(ص 

 

ومناقشة أداء الشركات الربع سنوية ودراسة وتحليل العروض المقدمة من المحاسبين 
ركة ورفع توصياتها إلى الجمعية العامة aختيـار م المالية للشئالقانونيين لمراجعة القوا

المراجع الخارجي كما أن اللجنة قدمت العديد من التوصيات والمقترحات التي تم إقرارها من 
  . مجلس االدارة

  -:وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة 
 

 

 مممم
    مصاريف مصاريف مصاريف مصاريف  الصفةالصفةالصفةالصفة االســـماالســـماالســـماالســـم

 بدل الحضوربدل الحضوربدل الحضوربدل الحضور

عدد عدد عدد عدد 
 الجلساتالجلساتالجلساتالجلسات

نسبة نسبة نسبة نسبة 
 الحضورالحضورالحضورالحضور

 %١٠٠ ٥ ٢٠٫٦٤١ عضو مجلس االدارة/رئيس اللجنة راهيم عبدا- الحميضي إب/أ ١

 %٨٠ ٤ ١٦٫٦٨٠ عضو مجلس االدارة/عضو اللجنة  بدر بن علي التركي/أ ٢

 %٦٠ ٣ ١٧٫٥٧٠ من المساهمين/ عضو اللجنة   دهش بن معتق الرشيدي/أ ٣

 %٨٠ ٤ ١٩٫٥٥٨ من المساهمين/ عضو اللجنة  احمد بن عبدا- الكنهل ٤

 
 
     : : : :لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الترشيحات والمكافآت    ----٢٢٢٢
    

م ١١/٦/٢٠٠٨هـ الموافق ٧/٦/١٤٢٩أقرت الجمعية العادية العامة الخامسة عشر المنعقدة بتارخ 
الضوابط الخاصة بإختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل 

ئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية برقم ا ومسئولياتها بناءً على الهاللجنة ومهام
التوصية لمجلس اaدارة بالترشيح لعضوية ( م والتي تشمل ١٢/١١/٢٠٠٦ وتاريخ ٢٠٠٦-٢١٢-١

المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من 
صف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المهارات المناسبة لعضوية مجلس اaدارة وإعداد و

مجلس اaدارة ومراجعة هيكل مجلس اaدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن 
إجراؤها وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اaدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع 

ين وعدم وجود أي مصلحة الشركة والتأكد بشكلٍ سنوي من إستقاللية اqعضاء المستقل
تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ووضع سياسات واضحة 
لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اaدارة وكبار التنفيذيين بإستخدام معايير ترتبط باqداء 

ية القيام بأعمال المراجعة الدورووضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الشركة و
لالئحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس اaدارة في شأن إجراء تعديالت عليها بما 

 ).يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة 
 

 :   وقد تم تشكيل أول لجنة للترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسماؤهم 
 

    مصاريف مصاريف مصاريف مصاريف  الصفةالصفةالصفةالصفة االســـماالســـماالســـماالســـم مممم
 بدل الحضوربدل الحضوربدل الحضوربدل الحضور

عدد عدد عدد عدد 
 الجلساتالجلساتالجلساتالجلسات

نسبة نسبة نسبة نسبة 
 الحضورالحضورالحضورالحضور

 %١٠٠ ١ ٣٫٠٠٠ عضو مجلس االدارة/رئيس اللجنة  أحمد بن عبدا- المحسن/أ ١

 %١٠٠ ١ ٣٫٠٠٠ عضو مجلس االدارة/عضو اللجنة  عبدا- بن منصور الشقير/أ ٢

 %١٠٠ ١ ٣٫٠٠٠ عضو مجلس االدارة/عضو اللجنة  عبداالله بن محمد العساكر/أ ٣

 

    



    

  )٢٣ من ٢٠(ص 

 

    ::::    ةةةةملكية أعضاء مجلس االدارة في الشركات التابعملكية أعضاء مجلس االدارة في الشركات التابعملكية أعضاء مجلس االدارة في الشركات التابعملكية أعضاء مجلس االدارة في الشركات التابع
مبلغ خمسون   (%٥إبراهيم بن عبدا- الحميضي نسبة قدرها       / يملك عضو مجلس االدارة اqستاذ    

مــن رأســمال شــركة صــدق لالســتثمار التجــاري المحــدودة وهــي أحــدى الــشركات التابعــة ) ألــف ريــال
محـامي  (الـسابق   بنـاءً علـى رغبـة الـشريك         ، وذلـك    ) صـدق (لسعودية للتنمية الـصناعية     للشركة ا 

عضو ة الموافقة على التنازل عن الحصص لصالح        مجلس االدار   قد أقر   والتنازل عن حصته ،     ) ةالشرك
علماً بـأن الـشريك الجديـد وقـع علـى كافـة الـضمانات والتنـازالت التـي تـضمن حـق               ( مجلس االدارة     

    ). الشريك في الحصص واqرباح
    

    ::::مصالح أعضاء مجلس االدارةمصالح أعضاء مجلس االدارةمصالح أعضاء مجلس االدارةمصالح أعضاء مجلس االدارة
أية أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية qعـضاء مجـس االدارة أو      عدا ما ذكر أعاله لم تبرم الشركة        

    .للمدير العام أو للمدير المالي أو qي شخص ذي صلة بهم
 

     : : : :المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيينالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيينالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيينالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين
بلـغ إجمــالي مــا تـم صــرفه لكبــار التنفيـذيين بمــا فــيهم المـدير العــام والمــدير المـالي مــن رواتــب      

    -:دالت ومكافآت سنوية على النحو التالي وتعويضات وب
 المبلغالمبلغالمبلغالمبلغ البيـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــان

 ٣٧٤٫٩٢٧ الرواتب والتعويضات)  ١

 ١٦٢٫٤٠٠ البدالت)  ٢

 ١٠٠٫٠٠٠ المكافآت)  ٣

 ٦٣٧٫٣٢٧ االجمالي

 
     : : : :ملكية كبار التنفيذيينملكية كبار التنفيذيينملكية كبار التنفيذيينملكية كبار التنفيذيين

 م ٢٠٠٨اية العام بداية ونه    يوضح الجدول التالي اqسهم التي يملكها كبار التنفيذيين عند
 

    اqسهم المملوكةاqسهم المملوكةاqسهم المملوكةاqسهم المملوكة
 أسماء كبار التنفيذينأسماء كبار التنفيذينأسماء كبار التنفيذينأسماء كبار التنفيذين مممم

 نسبة التغير خالل السنةنسبة التغير خالل السنةنسبة التغير خالل السنةنسبة التغير خالل السنة مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١٣١٣١ م م م م ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨يناير يناير يناير يناير ١١١١

 بدون تغيير ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ محمد عطاا- محمد بخاري/ اqستاذ ١

 %٠ ٠ ٠ عصام صالح الدين الشماع/اqستاذ ٢

    
    االعتراض على الربط الزكوي االعتراض على الربط الزكوي االعتراض على الربط الزكوي االعتراض على الربط الزكوي 

 

على الربط الزكوي المقرر من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن الفتـرة مـن              باالعتراض  تقدمت الشركة   
 ،   مـن وجهـة نظـر الـشركة        اًمـستحق نظراً qن المبلغ المقـرر علـى الـشركة لـيس            وذلك  م  ٢٠٠١ – ١٩٩٨

فقـد تقـدمت   مـن خـالل اللجنـة االبتدائيـة واالسـتئنافية      وحيث لم يتم التوصـل إلـى حلـول مرضـية       
القاضـي بـدفع مبلـغ      ) ٨٦٥(وان المظالم بإعتراضها على قـرار لجنـة اaسـتئناف رقـم             الشركة إلى دي  

ثالثة ماليين ومائة وسبعة وتسعون ألف ومائتـان وسـبعة ريـال وسـيتم عقـد الجلـسات                  ) ٣٫١٩٧٫٢٠٧(
كمـا تقـدمت الـشركة بإعتراضـين إلـى المـصلحة بخـصوص الـربط الزكـوي عـن                 ،   في ديوان المظـالم   

م والزال الموضــوع تحــت الدراســة وســيتم تحديــد جلــسة إبتدائيــة مــن قبــل  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢الفتــرة مــن 
م والبالغة ٢٠٠٧المصلحة للنظر في ذلك ، علماً بأن الشركة سددت الزكاة المستحقة عليها عن عام    

 . ريال وإستلمت الشهادة الزكوية غير النهائية١٫١٨٣٫٨٥١



    

  )٢٣ من ٢١(ص 

 

    
     : : : :التسهيالت االئتمانيةالتسهيالت االئتمانيةالتسهيالت االئتمانيةالتسهيالت االئتمانية

 

 مليون ١٠٠ على تسهيالت إئتمانية بنظام المرابحة االسالمية بمبلغ م٢٠٠٨حصلت الشركة في عام 
ريال سعودي من إحدى المجموعات المصرفية إثنان وثالثون مليون ريال مقابل إحالل القرض المقدم 
للشركة من بنك الجزيرة وثمانية وستون مليون ريال تحت  الطلب لتمويل شراء حصة الشريك في 

وذلك بضمان أسهم شركة ينبع " سليب هاي " ق مستلزمات النوم الشركة العالمية لتسوي
وتتميز  ،  سهماً المملوكة للشركة٤٫٠١٠٫٠٠٠والبالغ عددها ) ينساب(الوطنية للبتروكيماويات 

 مقارنةً بالتسهيالت منخفضة ومرونة في السدادوعموالت  مصروفاتبمدة أطول والتسهيالت 
    .السابقة

     : : : :الئحة حوكمة الشركاتالئحة حوكمة الشركاتالئحة حوكمة الشركاتالئحة حوكمة الشركات
 

تـزم الــشركة بتطبيـق أفــضل معــايير االدارة والـشفافية المتعــارف عليهــا فـي حوكمــة الــشركات     تل
والتـي تــشمل تـوفير المعلومــات اqساسـية إلــى المـساهمين والمــستثمرين فـي اqوقــات المحــددة      

وتـم إقـراره   " حوكمة صـدق "اد دليل دحسب أنظمة هيئة السوق المالية ، علماً بأن الشركة قامت بإع        
ــس  ــن مجل ــام  م ــدعم وســائل       .  م٢٠٠٨ االدارة خــالل ع ــه الفرعيــة ب ــس االدارة ولجان ــا يقــوم مجل كم

بصورة مستمرة حيث يتم تحديث الئحة الحوكمة ومتطلبات الحوكمة في الشركة وبشكلٍ مستمر ،     
هذا وتطبق الشركة كافة بنود  النظامية ، االجراءاتبما يضمن مالءمتها لخدمة أغراضها والستيفاء     

 -:وكمة بإستثناء البنود التالية الئحة الح
 

 أسباب عدم التطبيقأسباب عدم التطبيقأسباب عدم التطبيقأسباب عدم التطبيق متطلبات المادةمتطلبات المادةمتطلبات المادةمتطلبات المادة رقم المادةرقم المادةرقم المادةرقم المادة

 :حقوق التصويت  )أ(المادة السادسة 
يجب إتباع أسلوب التصويت 

 .التراكمي عند التصويت

يوضح النظام اqساسي للشركة على حق 
التصويت العادي ، وتحتاج الشركة إلى 

 .نظامعقد جمعية غير عادية لتغيير ال

 المادة الخامسة 
 الفقرة) ج(عشر 

 )٤+٣+٢+١(  

السنوية لالحتياجات  المراجعة
المطلوبة من المهارات المناسبة 
لعضوية مجلس االدارة ومراجعة 
هيكل مجلس االدارة وتحديد جوانب 

 .الضعف والقوة في مجلس االدارة

وسيتم إجراء ذلك -الزالت تحت الدارسة 
اب أعضاء مجلس م عند إنتخ٢٠٠٩خالل عام 

 .االدارة

    
    ::::سياسة توزيع اqرباحسياسة توزيع اqرباحسياسة توزيع اqرباحسياسة توزيع اqرباح

    

تهدف الشركة لتعظيم حقوق المساهمين علـى جميـع اqوجـه بهـدف رفـع قيمـة إسـتثمارهم إلـى                     
أقصى درجة ممكنة وبالتالي الحفاظ على التوزيع السنوي ل�رباح حـسب النظـام اqساسـي للـشركة                 

ب ماورد بالنظام اqساسي للـشركة علـى النحـو    بشكلٍ متوازن ومستمر ، وتوزع اqرباح الصافية حس       
 :التالي 

 من اqرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز وقفه متى بلغ االحتيـاطي نـصف        %١٠يُجنب   -١
 .رأس المال

 . من رأس المال دفعة أولى للمساهمين%٥يوزع  -٢
 .اممن هذا النظ) ٢٠(يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس االدارة وفقاً للمادة  -٣
 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في اqرباح -٤



    

  )٢٣ من ٢٢(ص 

 

تُدفع اqرباح المقرر توزيعهـا علـى المـساهمين فـي المكـان والمواعيـد التـي يحـددها مجلـس                      -٥
 ٠االدارة

 

أي أرباح فلن يتم توزيع أرباح عن هذه الفتـرة ، وسـتعمل الـشركة مـستقبالً      لم تحقق الشركة    وحيث  
 على إتخاذ القرار المناسب حيال توزيـع اqربـاح علـى المـساهمين وذلـك حـسب مـا                    عند تحقق اqرباح  

  .يتطلبه النظام اqساسي للشركة
    

     : : : :مراجعة الحساباتمراجعة الحساباتمراجعة الحساباتمراجعة الحسابات
 

 ٧أقرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة خـالل إجتماعهـا المنعقـد بتـاريخ                 
كمـراجعين قـانونيين   العظم والـسديري  لسادة م تعيين ا ٢٠٠٨ يونيو ١١هـ  الموافق    ١٤٢٩جماد الثاني   

م ، وذلك بناءً على ترشيحات لجنـة المراجعـة  التـي رأت مالئمـة العـرض             ٢٠٠٨لحسابات الشركة لعام    
الفني والمالي المقدم من مكتب العظم والسديري مقارنةً بالمكاتب اqخرى وقدبلغت أتعابهم عن             

ألــف ريــال باالضــافة إلــى مــصاريف الــسفر واالقامــة،  فقــط ســبعون ) ٧٠٫٠٠٠(م مبلــغ وقــدره ٢٠٠٨العــام 
ــة القادمــة فــي اعــادة تعيــين مراجعــي الحــسابات  الحــاليين أو       ــة العامــة العادي وســتنظر الجمعي
إستبدالهم بمـراجعين آخـرين  بنـاءً علـى توصـيات لجنـة المراجعـة وذلـك للقيـام باعمـال مراجعـة                 

 .م ٢٠٠٩حسابات الشركة لعام 
    

aإقرارات مجلس اaإقرارات مجلس اaإقرارات مجلس اaرةرةرةرةداداداداإقرارات مجلس ا ::::    
 

    ::::يؤكد المجلس ويقر أنه يؤكد المجلس ويقر أنه يؤكد المجلس ويقر أنه يؤكد المجلس ويقر أنه 
تم إعداد سجالت الشركة بالشكل الصحيح حسب المعـايير المحاسـبية الـصادرة عـن الهيئـة                  -١

 .السعودية للمحاسبين القانونيين 
 .نظام المراقبة الداخلية أُعد على أسس العلمية والمهنية الصحيحة ويتم تنفيذه بفعالية -٢

كـد قـدرة الـشركة بمواصـلة االسـتمرار فـي نـشاطها              المركز المالي ونتـائج أعمـال الـشركة تؤ         -٣
 .بمشيئة ا- 

ــك        -٤ ــشركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذل ــاً علــى إســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة ال العمــل دائم
 .السياسات واالجراءات المتعلقة باالفصاح والشفافية 

تـاب أو  ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وال توجد عقود خيـار أو مـذكرات حـق إكت       -٥
حقوق مـشابهة أصـدرتها أو قـدمتها الـشركة أو شـركاتها التابعـة وبالتـالي ال توجـد حقـوق                 

 .تمويل أو إكتتاب

 .ال توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود qشخاص -٦

ال توجد أي عقوبات أو جزاءات أو إحتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي         -٧
 .م٣١/١٢/٢٠٠٨أو إحصائية أخرى حتى جهة إشرافية أو تنظيمية 

 .ال يوجد ترتيب أو إتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في اqرباح -٦

 .ال تقوم الشركة بإستثمارات أو إحتياطيات أو إدخار لصالح موظفي الشركة -٧

 .لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية -٨
    

     : : : :التوقعات المستقبليةالتوقعات المستقبليةالتوقعات المستقبليةالتوقعات المستقبليةإدارة المخاطر وإدارة المخاطر وإدارة المخاطر وإدارة المخاطر و
 

تتم إدارة المخاطر في أعمال الشركة التـشغيلية بـصورة واعيـة بتقيـيم إحتماليـة حـدوث المخـاطر                    
ويـتم   ،   وتقدير العواقب ووضع الخطط المناسبة لتجنب المخاطر المحتملة والحتوائها حال حدوثها          



    

  )٢٣ من ٢٣(ص 

 

 معالجة المخـاطر حـسب      تصنيف المخاطر إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر مالية وتحرص الشركة على         
وتنتهج الشركة   ،   اqنشطة التشغيلية والمالية مع تحديد مسئوليات إدارة المخاطر داخل كل جهاز          

سياسـات وإجـراءات خاصـة بـإدارة المخـاطر تـشمل المراجعـة الدوريـة qنـشطتها للمراقبـة والــضبط           
ــ      ــك المخــاطر التــشغيلية ف ــات لمــستوى مقبــول علــى جميــع فئــات المخــاطر بمــا فــي ذل ي العملي

 .التسويقية واالنتاجية والمخاطر المالية في عمليات تقلب العمالت والقروض
 

 -:من المتوقع أن تقوم الشركة بإنجاز وتحقيق التالي 
 .إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بنقل حصص الشريك في شركة سليب هاي إلى صدق وشركائها @
 .عة تتوافق مع خطط صدقإعداد وصياغة خطط إستراتيجية للشركات التاب @
 .العمل على إقتناء الفرص االستثمارية الواعدة @
 .االستمرار في زيادة االستثمار في شركاتنا العاملة ذات اqداء المالي القوي للوصول الى الريادة @
    

aإقتراحات مجلس اaإقتراحات مجلس اaإقتراحات مجلس اaدارة دارة دارة دارة إقتراحات مجلس ا::::    
 

م ٣١/١٢/٢٠٠٨ي إن مجلس االدارة وقد إستعرض معكم إنجازات الشركة خالل السنة المنتهية ف
   وكذلك الميزانية العمومية وحساب اqرباح والخسائر يطرح عليكم البنود التالية للتصويت 

 -:عليها 
 .م٣١/١٢/٢٠٠٨موافقة على ما ورد في تقرير مجلس االدارة عن السنة المنتهية في     ال-١
ت للسنة المالية التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابا -٢

 .م٣١/١٢/٢٠٠٨المنتهية في 

 .م٣١/١٢/٢٠٠٨م إلى ٠١/٠١/٢٠٠٨إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن أعمالهم للفترة من  -٣

الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة  -٤
 . السنوية ، وتحديد أتعابهم والبيانات المالية ربع٢٠٠٩القوائم المالية للعام المالي 

    
  : : : :الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

 

ينتهز مجلس االدارة هذه الفرصة ليرفـع أسـمى آيـات شـكره وإمتنانـه لخـادم الحـرمين الـشريفين                     
الملك عبدا- بن عبـدالعزيز آل سـعود حفظـه ا- ورعـاه وإلـى ولـي عهـده اqمـين صـاحب الـسمو                       

جلـس الـوزراء وزيـر الـدفاع والطيـران      الملكي اqمير سلطان بن عبـدالعزيز آل سـعود نائـب رئـيس م           
والمفتش العام ولحكومتنا الرشيدة ، كمـا نخـص بالـشكر الجزيـل وزارة التجـارة والـصناعة وهيئـة                    
السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم وجهودهم ودعمهـم المتواصـل لتطـوير وتفعيـل دور        

كرنا العميـق لمـساهمينا     الشركات المساهمة لخدمة االقتصاد الـوطني ، كمـا يـسرنا أن نـسجل شـ               
وشركائنا وعمالئنا كافة على دعمهم وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء ،      
كما نقدم شكرنا وتقديرنا إلى جميع العـاملين بالـشركة علـى جهـودهم الدؤوبـة والمخلـصة فـي                    

 .تأدية واجبهم ومهامهم لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها
 

     مجلس االدارةمجلس االدارةمجلس االدارةمجلس االدارة                                                                                                                                                                                                                                                                            
 








































