
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات ا�لبان وا�غذية 

  تقرير مجلس ا�دارة للسنة المالية

 م٢٠١٥/٢٠١٦
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  كلمة رئيس مجلس ا�دارة

  

  حضرات السادة المساھمين الكرام ، الس�م عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  

ل با:صالة عن نفسي ونيابة عن ا4خوة أعضاء مجلس ا4دارة ، يسرني أن أتقدم إليكم بالتھنئة على ما حققته الشركة من إنجازات ونتائج خ�

، ومرفقاً به القوائم المالية السنوية  في الشركة ا:نشطة وا4نجازاتھم وأقدم لكم التقرير السنوي متضمناً أم ، ٢٠١٥/٢٠١٦العام المالي

  .للشركة وتقرير مراقب الحسابات

مقارنة بالعام الماضي مما نجم عنھا  تحقيق أرباح % ٩,٧مليار لایر سعودي  بنسبة نمو  ١.٩٨٣حققت الشركة  صافي مبيعات بلغت 

وقد عززت الشركة من وضعھا الريادي في مجال . عن العام الماضي% ٧٧ادة بنسبة مليون لایر سعودي بزي ٢٧٦تشغيلية صافية قدرھا 

  .تصنيع معجون الطماطم وا]يس كريم وكذلك المركز الثاني في سوق الحليب

وا4مدادات  تركزت بصفة أساسية على تحسين كفاءة التصنيع وسلسلة  مليون لایر سعودي كإستثمارات رأسمالية  ٦٨وتم إنفاق مبلغ وقدره 

  .التوزيع شبكة والمبيعات و

وتسخير ، الشحيحة في المنطقة تقليل ھدر الموارد المائية وسائل للمساعدة في بالمحافظة على البيئة وذلك بإستخدام  لتزامھاإت الشركة أكد

  .المياه الموارد وبا:خص تخفيض الفاقد من لأنظمة تركيب تم في مصنع جدة كما . في الشرق ا:وسط الوفيرة  الموارد المتجددة 

 ٢ة ، فإن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في مركز التوزيع ا:قليمي في الرياض والذي سبق ا4ع�ن عنه بتكلفة دفي مجال الطاقة المتجد

وسيؤدي  م ،٢٠١٦ل شھر مايو من عام لایر قد شارف على ا4نتھاء ، ومن المتوقع أن يتم توليد الطاقة الكھربائية من المشروع خ� مليون

بل سيكتسب منه ھذا المشروع فقط إلى تقليل التكلفة يھدف q. من الطاقة الكھربائية  خ�ل ساعات النھار% ٤٠ھذا المشروع إلى تأمين  

  .ىالخبرة وإمكانية تطبيقه في مواقع الشركة ا:خر

م ، كما أكملت عشر سنوات منذ تاريخ إدراجھا في السوق ١٩٧٦في عام كمشروع مشترك أكملت سدافكو عامھا ا:ربعون منذ تأسيسھا   

  ، ) تداول(المالية السعودية 

أوصي مجلس ا4دارة بتوزيع أرباح على السادة وقد ، واصلت الشركة منذ إدراجھا توزيع ا:رباح وزيادة المكاسب الرأسمالية للمساھمين 

 .وذلك بعد إقرار ذلك من الجمعية للمساھمين   لسھملایر سعودي ل ٤المساھمين بواقع 

 

أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس ا4دارة ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العھد، وولي و

 .في المملكة العربية السعودية القطاع الخاصدعم في ولي العھد وحكومة المملكة العربية السعودية على جھودھم 

  

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المساھمين في سدافكو، وأعضاء مجلس ا4دارة ، وفريق ا4دارة التنفيذية وجميع الموظفين على جھودھم 

 .لتطوير وتنمية الشركة

 

 .ركة ودعھم خ�ل العام الماضي وفي الختام أتقدم بالشكر لجميع المستھلكين وعم�ء الشركة على وqئھم لمنتجات الش

 

  حمد صباح ا:حمد

 رئيس مجلس ا4دارة   
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  كلمة الرئيس التنفيذي

  

  . مقارنة بالعام الماضي% ٩,٧مليار لایر سعودي بنسبة نمو  ١.٩٨٣حققت سدافكو خ�ل العام المالي  صافي مبيعات 

لمنتجات الشركة الرئيسيٮة في المملكة العربية السعودية والذي أدى بدوره إلى تحسين  زيادة الحصة السوقية  وقد ساھم في تحقيق ھذه النتائج 

  .سوق الحليب مركز الثاني في موقع الشركة الريادي بالنسبة لمعجون الطماطم وا]يس كريم وتعزيز ال

  نتيجة إنخفاض ي المنطقةفا4قتصادية ا4جتماعية ووتحققت ھذه المكاسب بالرغم من التحديات التي نجمت عن التغييرات 

  .بدوره إلي تباطؤ النمو ا4قتصادي مما أثر على النمط الشرائي للعم�ء والمستھلكين فط في ا:سواق العالمية والذي أدىأسعار الن

رصد أي أثر قد  وجاري. على نتائج الشركة خ�ل العام جوھري أثرفي أسعار الوقود والكھرباء والمياه إلي المبدئية ھذا ولم تؤدي الزيادة 

  .يترتب على ذلك في المدي المتوسط والطويل

نقاط توزيع عبر الشرق ا:وسط والتي تغطي المملكة العربية  ٢٤واصلت سدافكو في تقديم خدماتھا للعم�ء من خ�ل  وفي نفس الوقت

، وتشمل نقاط التوزيع مراكز توزيع إقليمية في كل من المملكة ا:ردنية الھاشمية دولة الكويت والسعودية ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، 

  . ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥شھادة ا:يزو على الرياض وجدة والدمام ، ويتم إمداد مستودعات الشركة بالمنتجات من مصانعھا الث�ثة الحائزة 

  .  الجودة في كافة المناطقبمنتجاتنا ذات العم�ء والمستھلكين إمداد الواسعة ا4نتشار تمكنا من شبكة التوزيع بفضل و 

لحصول على حقوق إستئجار قطعة أرض وشراء المباني القائمة عليھا بالمدينة ل ت الشركة مذكرة تفاھم عم وق٢٠١٦وفي شھر يناير 

ية الحالية مليون لایر ويعكس ذلك إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيزا4مكانيات التصنيع ١٦.٥الصناعية ا:ولى بجدة وذلك بمبلغ قدره 

جدة فإنھا سوف توفر فرصة في من مصنعيھا تقع بالقرب وبما أن ھذه ا:رض . وزيادة السعة التخزينية ةاللوجستيقدرات با4ضافة إلى ال

  .لزيادة الطاقة ا4نتاجيةمثالية 

الخالي من ) تورتي�(جديدة على رأس أولويات الشركة مستقب�َ ، وخ�ل العام تم طرح منتج رقائق الذرة كريسبٮي المنتجات الويعد إبتكار 

 حاز على والذي بنكھة التفاح مع النعناع والبرتقال  الغلوتين والذي يتم تصنيعه في أوروبا خصيصاَ للشركة وكذلك طرح شراب ماجستيك 

وبالرغم من طرح منتجين جديدين خ�ل العام إq أن قسم تطوير المنتجات يبحث في إيجاد فرص لتطوير  .في السابق إستحسان المستھليكن

  .وطرح منتجات أخرى

ضمن برنامج مما أدى إلى المحافظة على مركزھا في النطاق ا:خضر الشركة على توظيف والمحافظة على الكفاءات الوطنية وتحرص 

من إجمالي القوى العاملة بالشركة في المملكة  %٤,٧ا4ضافة إلي ذلك بلغت نسبة النساء العام�ت ، ب الصادر من وزارة العمل نطاقات

  .العربية السعودية

 ويساھم برنامج الفريق ا:زرق وبرنامج تعريف الموظفين السعوديين على أقسام الشركة المختلفة 4عدادھم لتولي وظائف قيادية مستقب� في

  .مختلف إدارات الشركة 

أدائھم الذي ساھم في جھودھم ووفي الختام أتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس ا4دارة على دعمھمم المستمر وكافة موظفي الشركة على 

  .ھم في تحقيق ھذه النتائج للشركة الشكر موصول لموردي الشركة وعم�ئھا على مساھماتو.تحقيق ھذه النتائج المميزة ھذا العام

رة بالشركة على إصرارھم بالتغلب على التحديات والصعاب التي تواجه الشركة في عملياتھا اليومية وإيجاد الحلول ونثني على فريق ا4دا

   . " السعودية " ونتوجه بالشكر لمستھلكي منتجات. لھا

  

  

    

  ماثيوس" فاوت" والتروس                  

  الرئيس التنفيذي                      
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  : نبذة عن الشركة

 

كمشروع مشترك يضم ث�ث شركات 4نتاج وتصنيع وتوزيع ا:لبان في جدة والمدينة المنورة م ١٩٧٦أبريل  ٢١سدافكو في تأسست شركة 
وبعد .م ١٩٧٧روبية ، وقد بدأت الشركة ا4نتاج في مصنع جدة في عام وشراكة أمع السعوديين والكويتيين  الشركاءوالدمام بين مجموعة من 

تم دمج الث�ث شركات تحت  ١٩٩٠، وفي عام  إلى شركاء سعوديين وكويتيين  باع الشركاء ا:وربيين كامل  حصصھم عشر سنوات 
 .)سدافكو( مسمى الشركة السعودية لمنتجات ا:لبان وا:غذية 

 .عاماَ على تأسيسھا ٤٠أكملت الشركة  م٢٠١٦في عام و، كشركة مساھمة عامة ةالسعوديالمالية سوق الفي أدرجت  م٢٠٠٥مايو ٢٣وفي 

  

  :وصف *نواع النشاط الرئيسي للشركة 

 
على مستوى عالمي في مجال ا:غذية ومقرھا في المملكة ومن الشركات الرائدة ) سدافكو(تعد الشركة السعودية لمنتجات ا:لبان وا:غذية 

لمنتجات الغذائية في منطقة الشرق ا:وسط وشمال إفريقيا والتي تشمل توزيع ابيع وو العربية السعودية ، ويشمل نشاطھا الرئيسي تصنيع
 .منتجات ا:لبان وا]يس كريم ومعجون الطماطم وا:غذية الخفيفة والعصيرات با4ضافة إلى إستيراد بعض المنتجات الغذائية 

  

وھي بابو ، كريسبي ، ماجستيك   ىأخرتجارية وع�مات " السعودية" وتقوم الشركة بتسويق منتجاتھا تحت ع�متھا التجارية ا:ساسية 
  . صنف ١٠٠وتضم محفظتھا الحالية مايقارب 

  

مام با4ضافة إلى ث�ثة مصنعين في مدينة جدة والثالث في الد ٢٠٠٥ :٢٢٠٠٠ ISOوتملك سدافكو ث�ث مصانع حازت على شھادة ا:يزو 
مستودع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر  ٢١الدمام وعدد  ،جدة ، كل من مدينة الرياض  في مراكز توزيع إقليمية
 .والكويت وا:ردن

  .سطة وك�ء بوا ويتم بيع منتجات الشركة في أسواق شمال أفريقيا والشرق ا:وسط عن طريق التصدير لھذه ا:سواق

 .وتقوم الشركات التابعة في كل من البحرين وقطر والكويت وا:ردن بإستيراد وبيع وتوزيع منتجات الشركة

  

وكذلك زيادة   %٩,٧، بنسبة نمو مليار لایر سعودي ١.٩٨٣بلغت مبيعات صافية  ٢٠١٦ - ٢٠١٥وقد حققت سدافكو في نھاية السنة المالية 
  .ووqئھم لھا في الحصة السوقية للمنتجات الرئيسية للشركة والتي تؤكد قوة الع�مات التجارية لسدافكو لدى المستھلكين

  

  :البيع والتوزيع

 
إحدي حيث أن سدافكو تعد نجحت في ذلك،  ا:غذية المحليةقلة من شركات و أسبوعياً عميل  ٣٥,٠٠٠تمكنت سدافكو من الوصول إلى عدد 

مسار بيع وذلك لضمان وصول  ٥٠٠وتغطي سيارات بيع المنتجات المجمدة والمبردة ما يقرب من . الشركات الرائدة في ھذا المجال
  .في بعض ا:حيان صعبةالمنتجات إلى المستھلكين بجودة عالية على الرغم من الظروف المناخية ال

 

المختلفة إلى عم�ء الشركة في الوقت والمكان المناسبين، وھو مايمثل في حد ذاته  يقوم فريق المبيعات في الشركة بضمان وصول منتجاتھا
صنف، تشمل منتجات الحليب السادة ، والحليب بنكھات ، وحليب النمو المدعم  ١٠٠تحدياَ حيث أن سلة منتجات سدافكو تتكون من ما يقارب 

قشطة، معجون الطماطم ، الكاتشب، القھوة العربية، ا:غذية الخفيفة ، ا:جبان، ، اللبن، الحليب المركز ، الحليب المجفف سريع الذوبان ، ال
  .والجبنة المثلثات الزبدة، العصيرات والمشروبات، ا]يس كريم، البطاطس المجمدة 

 

وذلك  سارات البيع،تنوع منتجات الشركة ضرورة التخطيط الدقيق لتحميل المنتجات بطريقة مثالية لتغطية متطلبات البيع لمختلف م حتميو
 .بيع كافة المنتجات وتخفيض الكميات غير المباعة في نھاية اليوملعن طريق التخطيط اليومي من قبل فريق المبيعات 

على تحقيق ھدف المبيعات وتلبية طلبات المستھلكين على نحو فعال في ظروف سوق حيوي وتنافسي وضمان تحقيق  ذلكويساعد تطبيق 
 .في ا:داء أقصى حد من الكفاءة

  

م مما ساعد المدراء ٢٠١٦، وبعد ذلك تم تطبيقه في جميع الفروع بنھاية مارس  ٢٠١٣وھذا وقد بدأ تطبيق ھذا النظام في جدة في أواخر عام 
  .لتحقيق أفضل النتائجووضعھا في ا4تجاه الصحيح التجاريين في بذل أقصى طاقاتھم 

 .ومھنية فيما يتعلق بجھودنا الفعلية لتطوير شبكة البيع  والتوزيع عبر الشرق ا:وسطويعني ذلك أن الشركة تعمل بطريقة منظمة 

  

روبا وعاماَ في المبيعات لدى شركات عالمية في أ ٢٠مارك ميجايفسكي كعضو جديد لفريق ا4دارة التنفيذية وھو لديه خبرة / إنضم السيد قد و
تراتجيات لكسب وزيادة الحصص في ا:سواق وزيادة كفاءة المبيعات في قنوات البيع وآسيا في إعداد وتنفيذ الخطط الطويلة ا:جل وا4س

 .المتعددة

  



 
 

٤ 

 

  :التسويق 
 

، حيث إرتفعت الحصة السوقية خ�ل العام بالنسبة للمنتجات الرئيسة  تحسن حصة الشركة التسويق  أنشطةالبيانات ا4حصائية نجاح تظھر 
  سوق الحليب ه الثاني في تقوية ودعم مركزالعام الماضي  مما ساعد على % ٢٨مقارنة بـ % ٣٠لمنتج الحليب إلى 

  

 عن العام% ٢زيادة ب % ٤٦بحصة سوقية بنسبة   السعوديةطماطم يحافظ على مركزه ا:ول في سوق المملكة العربية الومازال معجون 

، وقد تحسنت الحصة السعودية  ول للمستھلكين في:ا]يس كريم ومنھا الحجم العائلي ھي الخيار االسعودية من وكذلك تعد منتجات الماضي 
 .% ٢٠,٤إلى % ١٩السوقية ل�يس كريم من 

  

  :قامت الشركة بطرح منتجين جديدينم ٢٠١٥/٢٠١٦السنة المالية خ�ل 

با لصالح الشركة لينضم إلى والخالي من الغلوتين الذي يتم تصنيعه في أور) تورتي�(رقائق الذرة كريسبي طرح منتج تم  م٢٠١٦في يناير 
  توسعة قاعدة المستھلكين لتشمل فئة الشباب والذي ساعد على مجموعة منتجات كريسبي 

وذلك بعد توقف تصنيعه لمدة  ينبوة وشكل جديدم تم إعادة طرح شراب ماجستيك بنكھة التفاح مع النعناع والبرتقال بع٢٠١٦في شھر فبراير 
  .نيإستحسان المستھلك حاز علىوالمذاق السابق ، وقد  ةھتزيد عن عشر سنوات مع المحافظة على نفس النك

  

عدة حم�ت تسويقية عن طريق وسائل التواصل  وقد ساھمت أنشطة التسويق بشكل إيجابي في زيادة المبيعات والحصة السوقية ، كما تم تنفيذ
تعد الركيزة ا:ساسية في مطبخي  "السعودية"وحملة " السعودية"ة أبطال حمل أنكما  .الفيس بوك وإنستجرام وتويترومنھا ا4جتماعي 

الصغار وأھمية الحليب في النمو  على فاعليات مرحة تساعد على تثقيف المستھلكين" السعودية" ل�نشطة التسويقية حيث تعتمد حملة  أبطال 
    .في المطبخ للمبتدئات  في المراكز التجارية  منتجات الشركةب التعريفإلى " السعودية" الصحي لھم ، كما تھدف حملة 

  

  : التصنيع
 

المتزايد من المستھلكين على وذلك لتلبية الطلب في مصانع الشركة زيادة الطاقة ا4نتاجية ھي العامل الرئيسي لا4ستثمارات الرأسمالية تعد 
م في مدينة جدة ، والذي يعد المصنع الرئيسي حيث يتم إنتاج الحليب ١٩٧٦منتجات الشركة وخاصة في مصنع الحليب الذي أنشئ في عام 

  .السادة والمنكه واللبن والتي تمثل الحصة ا:كبر في مبيعات الشركة

  

تركيب نظام معالجة لتخفيض ا]ن مصنع جدة مما نتج عنه تحسين كفاءة التشغيل ، كما تم تم تركيب خطوط معالجة الخلط المستمر في سابقاً 
  .التصنيع الفاقد من الحليب والمياه المستخدمة في 

  

وتواصل الشركة  من الحليب، كل لتر حيث يتم إستخدام ث�ثة ونصف لترمياه فقط 4نتاجترشيد كمية المياه المستخدمة من الشركة وتمكنت 
  .الحليب وا4ستمرار في إستحداث أفضل الطرق لترشيد إستخدام المياهمنتجات تحسين الكفاءة في تصنيع 

 

 تم زيادة الطاقة ا4نتاجية بعد تركيب خطوط إنتاج إضافية عالية السرعة والتي ساعدت في زيادة سرعة تعبئة المنتجات لتواكب الزيادة في

 .الطاقة ا4نتاجية

  

لضمان أعلى مستويات الجودة، مما ساعد  تطبيق معايير الجودة العالمية على  ةالمحافظوقد إستمر قسم ضمان الجودة في مصانع الشركة في 
وسبقه مصنع ا]يس كريم، وجاري  م٢٠١٥لمصنع الحليب في جدة في شھر أغسطس    ٢٠٠٥ :ISO٢٢٠٠٠على تجديد شھادة ا:يزو
  .لمصنع الدمام إعتماد تجديد شھادة ا:يزو

  

  :بتصنيع المنتجات التالية الث�ثة تقوم مصانع الشركة وحالياً 

  .الحليب المركزواللبن ولبن تويست والقشطةووالمنكه يتم تصنيع كافة أنواع الحليب السادة :  مصنع الحليب في جدة

  .يتم تصنيع كافة منتجات ا]يس كريم:  مصنع ا]يس كريم في جدة

 . والقھوة العربيةشراب الفواكه يتم تصنيع معجون الطماطم والجبنة الفيتا ومنتجات كريسبي و:  مصنع الدمام

 

  :سلسلة ا�مدادات 

 
واصلت سلسلة ا4مدادت دورھا الحيوي في تنويع مصادر شراء المواد الخام ومواد التعبئة وتخزينھا لتلبية ا4حتياجات ال�زمة لتصنيع 

والجبنة المثلثات كما تقوم بإستيراد بعض المنتجات الغذائية المصنعة لصالح الشركة مثل البطاطس المجمدة والزبدة . سدافكومنتجات 

  . وعلب القشطة الحليب المجفف سريع الذوبانو) تورتي�(ومنتج رقائق الذرة كريسبي الكاتشب و

  

مستودعات داخل وخارج المملكة المليون كرتون من المنتجات التامة الصنع إلى جميع  ٤٩أسطول شاحنات الشركة من نقل حوالي  تمكنوقد 
 .مليون كيلو متر خ�ل العام ٢١.٥، وقد قطعت مسافة 



 
 

٥ 

 

ساعد على متابعة خط سير يلذي واإحدى المشروعات الرئيسة لسلسلة ا4مدادات خ�ل ا4ثنى عشر شھراَ الماضية نظام التتبع تطبيق ويعد 
وكمرحلة أولى يتم متابعة كل طبلية من ، بحالة جيدة وصول المنتج النھائي إلى نقاط البيع للعم�ءلضمان المنتجات منذ إست�م المواد الخام 

 . تم تصنيعه جودة المنتجات وبالتالي سيتم تتبع كل كرتون من المنتجات يمن المصنع وذلك لمراقبة  منذ خروجھاالمنتجات 

ا]يس  م ومصنع٢٠١٥الحليب في جدة في شھر نوفمبر  عوتعد عملية تتبع المنتجات معقدة وطويلة وبدأ تطبيقھا على مراحل في كل من مصن

  . م٢٠١٦خ�ل عام  م ، وسيتم تطبيق ھذا النظام في مصنع الدمام ومستودعات تخزين المواد ا:ولية٢٠١٦كريم في جدة في شھر مارس 

بالقرب من بخصوص الحصول على حقوق إستئجار قطعة أرض و شراء المباني القائمة عليھا م ٢٠١٦تم توقيع مذكرة تفاھم في يناير 

إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيزا4مكانيات التصنيعية الحالية با4ضافة إلى الوضع اللوجستي وزيادة وھو مايعكس  جدةمصانعنا في 

  . السعة التخزينية

أسطول النقل والتوزيع ، وھو يساعد على مراقبة مسارات الشاحنات وسيارات التوزيع  لمتابعة تحركات )GPS(تم تنفيذ نظام تحديد المواقع 

  .زيادة كفاءة التشغيلو في ا:ماكن المحددة لھا وتقليل الوقت المھدر

  

  :التطوير التنظيمي

للكفاءات ترتب على النمو في أعمال الشركة خلق فرص وظيفية ، ويعمل قسم التطوير التنظيمي على أن تكون الشركة ھى ا4ختيار ا:ول 

  .لدفع عجلة النمو في الشركة  م ا4حتفاظ بھإستقطابھم وو في سوق العملوالمھارات المتوفرة 

  .الكوادر داخل الشركة لتغطية الفجوة في المھارات با4ضافة إلى ذلك يقع على القسم مسؤولية تطوير 

ويظل ا4حتفاظ بالموظفين أحد التحديات لقسم التطوير التنظيمي ومن خ�ل التركيز على التعليم والتدريب والتطوير وخلق بيئة صحية في 

  . العمل تم تقليل نسبة الموظفين المغادرين للشركة

تم ، و بريل العام الماضيإا:ول من في ) جاھز(تطبيق برنامج 4دارة معلومات الموارد البشرية إزدادت كفاءة العمل في القسم من خ�ل 

، وقد ساعد تطبيق نظام جاھز في تقليل إستخدام  بالقسمزيادة الكفاءة زيادة المھام التي يمكن إنجازھا خ�ل العام  مما كان له ا]ثر في 

  . المعام�ت الورقية

  

وخ�ل عام في برنامج نطاقات الصادر من وزارة العمل السعودية ، بنسبة السعودة المحددة ت في تحسين وضعھا كما أن الشركة إستمر

موظفة  ١٠٤في الشركة  النساء السعوديات ، وفي نھاية العام بلغ عددالنطاق ا:خضر حافظت الشركة على مركزھا في  ٢٠١٦ - ٢٠١٥

تواصل الشركة  . المختبرات وخطوط ا4نتاج في يساھمن بجھود كبيرة في ا4دارة والمملكة من إجمالي القوى العاملة في % ٤,٧تمثل نسبة 

  .موظف وموظفة ٢٥إتاحة الفرص لذوي ا4حتياجات الخاصة ل�نضمام إلى فريق العمل بالشركة وقد بلغ عددھم  إلتزامھا في

  

والتي شملت الكشف المبكرل�مراض والتواصل الدائم  للتوعية الصحية داخل المملكة وذلك عدد من الحم�ت تنفيذقام قسم التطوير التنظيمي ب

إستفاد منھا ما تطعيمات لموظفى الشركة ، كما تم إعطاء  فيما يتعلق بالصحة العامة والتحذير من الفيروسات ومنھا كورونا فيروس وزيكا

 .ةفوموظيقارب من ألف موظف 

  :النشاط الرئيسي للشركات التابعة 
  

يتمثل النشاط الرئيسي للشركات التابعة لسدافكو في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة ا:ردنية الھاشمية في بيع 
غير نشطة منذ ، علما بأن ث�ث شركات تابعة أخرى والكائن مقرھا في المملكة العربية السعودية في ھذه الدول الشركةوتوزيع منتجات 

  . م٢٠٠٨سھا عام تاريخ تأسي

  

  

  

  

  

  



 
 

٦ 

 

  : لية ا�جتماعيةئوبرامج المس
  

بدأت في تنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية في مركز التوزيع ا:قليمي في ا4ستفادة من الطاقة المتجددة حيث خ�ل العام قررت الشركة 
وذلك من منطلق حرصھا في المساھمة  الطاقةمليون لایر سعودي وھو مما سيؤدي إلي تخفيض إستھ�ك  ٢بتكلفة إجمالية تبلغ الرياض 

  .كذلك ا4ستفادة من الخبرة في تطبيق ھذا المشروع في مواقع أخرى في الشركةا4جتماعية بإستخدام موارد صديقة للبيئة 

  

ً و :نشطة والبرامج ا4جتماعية والرياضية ابدعم قامت من الشركة وإلتزامھا بالمساھمة في خدمة وتلبية بعض إحتياجات المجتمع  حرصا
با4ضافة إلى المختلفة  المملكةمناطق عض المدارس في في بالمساھمة في يوم الحليب العالمي ورعاية بعض المسابقات الرياضية وذلك ب

  . ومدارس ذوي ا4حتياجات الخاصة التبرعات العينية لبعض الجمعيات الخيرية

وذلك إسھاماً منھا في  من خ�ل منح العضوية المدعومة للموظفين بالشركةللعام الرابع على التوالي أيضاً دعم برنامج الرياضة  واصلتكما 

 .تحقيق الرفاھية للموظفين والمحافظة على صحتھم

  

  

  ):المبيعات(في نتائج الشركة  ح الجدول أدناه تأثير كل منتجويوض

  

  التغير بةنس م٢٠١٥/٢٠١٦  م٢٠١٤/٢٠١٥ المنتج 

 %١ %٦٩ %٦٨ الحليب طويل ا:جل �

 %١ %١٠ %٩ معجون الطماطم �

 %١ %١١ %١٠ ا]يس كريم �

 %١- %٢ %٣ حليب البودرة �

 ٠ %٣ %٣ ا:جبان �

 %٢- %٥ %٧  أخرى  �

  %١٠٠  %١٠٠  إجمالي  

  
  :م٥٢٠١/٦٢٠١التابعة لھا خHل العام المالي جمالي إيرادات الشركة والشركات التحليل الجغرافي �يوضح  وفيما يلي جدول

  

  المبيعات بم�يين رس  النسبة

  م٢٠١٥/٢٠١٦
 النسبة

  رس المبيعات بم�يين

 م٢٠١٤/٢٠١٥
 # الدولة

٩٢,٧%  ٩٣ ١,٨٣٨%  ١ المملكة العربية السعودية ١,٦٨١ 

٢,١%  ٢,٢ ٤١%  ٢  مملكة البحرين   ٣٩ 

٢,٥%  ٢,٤ ٤٩%  ٣  دولة قطر  ٤٤ 

٠,٤%  ٠,٥ ٨%  ٤  دولة الكويت  ٩ 

٠,٦%  ٠,٧ ١٣%  ٥  المملكة ا:ردنية الھاشمية  ١٣ 

١,٧%  ١,٢ ٣٤%  ٦  )دول أخرى(تصدير   ٢١ 

١٠٠%  ١٠٠ ١,٩٨٣%   المجموع ١,٨٠٧ 

  
  

  

  

  

  

 

  

  

  



 
 

٧ 

 

وتمتلك شركة سدافكو حصص وأسھم في شركات تابعة تساعدھا على تحقيق أھدافھا وتوزيع منتجاتھا ، ع�وة على ث�ث شركات أخرى لم 
  .تمارس نشاطھا حتى ا]ن

  
  :وفيما يلي جدول بأسماء الشركات التابعة ، أنشطتھا الرئيسة ، دولة ومحل التأسيس لعملياتھا ونسبة الملكية

 نشاطھا الرئيس إسم الشركة #

  دولة التأسيس

والمحل 
الرئيس 
 لعملياتھا

 رأس المال
عدد 

 الحصص/ا*سھم

نسبة 
 الملكية

١ 
 قطر المحدودةسدافكو 

بيع وتوزيع ا:لبان ومنتجاتھا 
 .والمواد الغذائية

 قطر
١,٥٠٠,٠٠٠  

 يلایر قطر
٧٥ ١,٥٠٠% 

٢ 

  و.ش.ش سدافكو البحرين

إستيراد وتصدير ، بيع وتوزيع 
ا:لبان ومنتجاتھا ، ا]يس كريم 

 .والمواد الغذائية

 مملكة البحرين
٥٠,٠٠٠  

 يدينار بحرين
١٠٠ ٥٠٠% 

٣ 
  العقاريةعمائر الوطنية *

 شركة مساھمة مقفلة  –

شراء ، تملك ا:راضي والعقارت 
وتطويرھا وا4ستثمار في المشاريع 

 .العقارية 

المملكة 
العربية 
 السعودية

٢,٠٠٠,٠٠٠  

 يلایر سعود
١٠٠ ٢٠٠,٠٠٠% 

٤ 
المتحدون الخليجيون *

 شركة مساھمة مقفلة  –للنقل

نقل البضائع والمھمات والتخزين 
 .والتبريد 

المملكة 
العربية 
 السعودية

٢,٠٠٠,٠٠٠  

 يلایر سعود
١٠٠ ٢٠٠,٠٠٠% 

٥ 
 –معالم الوطنية القابضة*

 شركة مساھمة مقفلة 

المشاركة في شركات أخرى بنسبة 
 .تمكنھا من السيطرة عليھا

المملكة 
العربية 
 السعودية

٢,٠٠٠,٠٠٠  

 يلایر سعود
١٠٠ ٢٠٠,٠٠٠% 

شركة سدافكو الكويت   ٦
  المحدودة للمواد الغذائية

  الكويت  توزيع المواد الغذائية وا:لبان
٥٠,٠٠٠  

  دينار كويتي
٤٩  ١٠٠%  

شركة سدافكو ا:ردنية   ٧
  للمنتجات الغذائية 

  المحدودة 

ا4ستيراد والتصدير ، تسويق 
وتجارة ا:لبان ومشتقاتھا وا]يس 
  كريم والمواد الغذائية بكافة أنواعھا 

المملكة 
ا:ردنية 
  الھاشمية 

دينار  ٢٥٠,٠٠٠
  أردني 

١٠٠  ٢٥٠,٠٠٠%  

  

  .وتم شطب السجل التجاري للشركة م تم ا4نتھاء من إجراءات تصفية الشركة السويسرية ل�غذية المميزة في مصر٠٧/٠٥/٢٠١٥ وبتاريخ

  :التالية م إلى مجالس إدارات الشركات التابعة ٢٠١٦مارس  ٢١أوصى مجلس إدارة سدافكو في إجتماعه المنعقد بتاريخ * 

  .شركة عمائر الوطنية العقارية - ١

 .شركة المتحدون الخليجيون للنقل - ٢

 .شركة معالم الوطنية القابضة - ٣

بتصفية ھذه الشركات وإتخاذ كافة ا4جراءات الضرورية 4تمام عملية التصفية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لھذه 
  .تم ا4ع�ن عن ذلك على موقع تداولقد و،  م٢٠٠٨منذ تاريخ تأسيسھا عام  الشركات ،علماً بأن ھذه الشركات غير نشطة

  .q يوجد أي أدوات دين صادرة :ي من الشركات التابعة المذكورة - 
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  :يم مقارنة بالعام الماض٥٢٠١/٦٢٠١ يجدول يعكس التغير في قائمة الدخل للعام المال

  

  ٢٠١٦مارس   ٢٠١٥مارس  ) ر س( مHيينالالمبالغ ب

  ١,٩٨٣  ١,٨٠٧ صافي المبيعات

 )١,٢٧٤( )١,٢٥٥( تكلفة المبيعات

 ٧٠٩  ٥٥٢ مجمل الربح

 )٣٣٨(  )٣٢٠( مصاريف البيع والتوزيع

 )٩٥(  )٧٧( المصاريف ا4دارية والعمومية

 ٠.١  )١,٥( مصاريف تمويل بالصافي

 )١٥.٣(  )١٢( الزكاة

 ٢٦٠,٨  ١٤١,٥ )الخسارة(صافي الربح 

  

 :المدفوعات النظامية المستحقة للجھات الحكومية

  ):qف الرياqتآب(الجدول أدناه يوضح المدفوعات النظامية المستحقة والمدفوعة خ�ل السنة المالية 

  

 المتبقي المدفوع المستحق البيان #

 ٠  ٣٠,١٨١  ٣٠,١٨١ الرسوم الجمركية ١

 ٠ ١٢,٣٥٤ ١٢,٣٥٤ *الزكاة ٢

المؤسسة العامة للتأمينات  ٣
 ا4جتماعية

٠ ١٠,١٣٠  ١٠,١٣٠ 

 ٠  ٣٠٠  ٣٠٠ تداولرسوم  ٤

 ٠ ٩,١٦٣ ٩,١٦٣ تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية ٥

 ٠ ٢,٩٩٣ ٢,٩٩٣  ضريبة الدخل ٦

 ٠ ٦٥,١٢١ ٦٥,١٢١ المجموع 

  
  

  

  

  

  

  



 
 

١٠ 

 

  

  : التغير في حقوق المساھمين 

  

 

  
  

  
  :تكوين مجلس ا�دارة

  

م ، ولقد بلغ عدد إجتماعات مجلس ا+دارة خ*ل ٣١/٠٣/٢٠١٨م وتنتھي في ٠١/٠٤/٢٠١٥فييتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء تم إنتخابھم للدورة التي بدأت 
م ٠١/٠٤/٢٠١٥للفترة من  قرارات بالتمرير، وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتھم وسجل حضور ا+جتماعات ستة وات حضورية إجتماعث*ث ھذا العام 

  :م٣١/٠٣/٢٠١٦إلى 

 

ى
مال

+ج
ا

  

  بالتمرير
 

 حضورى
 تصنيف 

 العضوية
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦ إسم العضو 

٢٣/٤  ٧/١٠  ٢١/٣  ٢١/٤  ١٧/٥  ١٨/٦  ١٣/٧  ١٩/١٠  ١٤/١  

٨  ����  ���� ���� ���� ���� ���� × ���� ���� 
غير 
 تنفيذي

  حمد صباح ا�حمد/ سمو الشيخ

٩  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
غير 
 تنفيذي

 فيصل حمد مبارك العيار/ ا�ستاذ

٨  ���� ���� ���� ���� ���� ���� × ���� ���� 
 عبد, يعقوب بشارة /ا�ستاذ مستقل

٨  ���� ���� ���� ���� ���� ���� × ���� ���� 
غير 
 تنفيذي

 طارق محمد عبد الس.م/ ا�ستاذ 

٩  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 أحمد محمد حامد المرزوقي / ا�ستاذ  مستقل

٩  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 سليمان سعود الجار ,/ ا�ستاذ  مستقل

٩  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 مساعد عبد , النصار/ ا�ستاذ  تنفيذي
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                      التغيير في حقوق المساھمين
بم.يين الريا7ت
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رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت  .١
  الكويت –القابضة 

 السعودية –رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو  .٢

رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق  .٣
  مصر –والسياحة 

 

�  A	�'%� /�	�B�� C�	�
 �
� ���: 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت  .١
  الكويت –القابضة 

 –نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين  .٢

  الكويت

مجلس إدارة البنك ا:ردني الكويتي نائب رئيس  .٣
 ا:ردن –

  السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  .٤

 –نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد  .٥

 البحرين

� A	�'%� /$�	�� D�EB� F� ��) 

 -شركة شمال أفريقيا القابضةرئيس مجلس إدارة  .١

  الكويت 

  السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  .٢

مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت عضو  .٣
 الكويت -القابضة

� A	�'%� /��'����) �
�
 G�	" 

 –رئيس مجلس ا4دارة شركة العقارات المتحدة  .١

  الكويت

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية  .٢
 الكويت –للمقاصة 

 –عضو مجلس إدارة البنك ا:ردني الكويتي  .٣

 ا:ردن

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  .٤

عضو مجلس إدارة شركة القرين لصناعة  .٥
 الكويت - الكيماويات البترولية 
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  :اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة

 ًaلجنة المراجعة: أو:  

تتكون لجنة المراجعة من ث�ثة أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومن بينھم مختص بالشئون المالية والمحاسبية وقد عقدت 
  :ليات ھذه اللجنةئوبالتمرير ، وتشمل مھام ومسقرارات  تسعةو حضوريةث�ث إجتماعات م ٢٠١٥/٢٠١٦السنة المالية اللجنة خ�ل 

تنفيذ ا:عمال والمھمات التي حددھا لھا  ا4شراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتھا في .١
  .الداخلية مجلس ا4دارة ودراسة نظام الرقابة

وتوصياتھا في شأنه وكذلك دراسة تقاريرالمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا4جراءات التصحيحية وضع تقرير مكتوب عن رأيھا  .٢
  .للم�حظات الواردة فيھا

التوصية لمجلس ا4دارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم ، تحديد أتعابھم ، التأكد من إستق�ليتھم ، متابعة أعمالھم وإعتماد أي  .٣
بأعمال المراجعة ودراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب  المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم عمل خارج نطاق أعمال

  .في شأنھا القانوني ودراسة م�حظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم

  .نھاا4دارة وإبداء الرأي والتوصية في شأ دراسة القوائم المالية ا:ولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس .٤

 .وإبداء الرأي والتوصية لمجلس ا4دارة في شأنھا دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .٥

 9�	
�� �	B�� �	�K� ��E) 9��� �	)	
��;�� �B���
�� ���� �	 )� �	
'� 9�	��� ������ � ���5/01/6/01�:  

ي
مال
إج

 

 تمرير
 

 حضوري

 

٢٠١ إسم العضو المنصب
٦ 

٢٠١ ٢٠١٥
٦ 

٢٠١٥ 

١٣/١  ١٨/١٠  ١٢/٧  ١٧/٦  ٩/٦  ٢٠/٥  ١٦/٥  ٢٠/٤  ٠١/٤  ٢١/٣  ٧/١٠  ٢٣/٤  

١٢ � � � � � � � � � � � � 
رئيس 
 اللجنة

فيصل  /ا:ستاذ 
 حمد العيار

١١ � � � � � � � � � × � � 
طارق / ا:ستاذ  عضو

 محمد عبد الس�م

١٢ � � � � � � � � � � � � 
أحمد محمد / ا:ستاذ عضو

 حامد المرزوقي

  :لجنة الترشيحات والمكافآت: ثانياً 

ين تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ث�ثة أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساھم
ل اللجنة ، وتشمل مھام م على ضوابط إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتھم وأسلوب عم٢٨/٠٦/٢٠١١في الشركة والتي إنعقدت بتاريخ 

  :ومسؤوليات ھذه اللجنة التالي

مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق  التوصية لمجلس ا4دارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع .١
  .إدانته بجريمة مخلة بالشرف وا:مانة

للقدرات والمؤھ�ت  لعضوية مجلس ا4دارة وإعداد وصفالسنوية ل�حتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة  المراجعة .٢
 .أن يخصصه العضو :عمال مجلس ا4دارة المطلوبة لعضوية مجلس ا4دارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم

  .التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا مراجعة ھيكل مجلس ا4دارة ورفع .٣

  .ا4دارة، وإقتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة مجلس تحديد جوانب الضعف والقوة في .٤

عضوية مجلس  من إستق�لية ا:عضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل التأكد بشكل سنوي .٥
  .إدارة شركة أخرى

وضع تلك السياسات إستخدام ا4دارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس .٦
 .با:داء معايير ترتبط

  .م إجتماعين حضوريين وإثنين بالتمرير٢٠١٥/٢٠١٦وقد عقدت اللجنة خ�ل السنة المالية 

  :م٥٢٠١/٦٢٠١السنة المالية خHل   ھاويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والقرارات التي إتخذت

 

 تمرير ا4جمالي
١٧/٠٦/٢٠١٥  

 تمرير
١/٤/٢٠١٥  

 حضوري

٢١/٣/٢٠١٦  

 حضوري

٧/١٠/٢٠١٥  

 ا4سم المنصب
  

 

٤ 

فيصل حمد العيار/ :ستاذا رئيس اللجنة � � � �  

 

٣ 

طارق محمد عبد الس�م/ ستاذ ا: عضو � × � �  

٤ 

 

سليمان سعود الجارهللا /ا:ستاذ  عضو � � � �  

  

  

  



 
 

١٣ 

 

  

  

  :ا�دارة وكبارالتنفيذيينمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس 

  

 بالرياaت
  المستقلين/ أعضاء المجلس الغير التنفيذيين

 )ستة أعضاء ( 

  أعضاء المجلس التنفيذيين

 )عضو واحد(
 *)٨( كبار التنفيذيين

الرواتب 
 وا:جور

٥,٦٤٨,٤٨١  ٤١٠,٤٠٠ ٠  

  ٢,٠٠٦,١٩٩  ٢٣٤,٢٥٩ ٠ البدqت

  ٢,١٥٤,٤٥٤  ٢٦١,٤٩٧  ألف لكل عضو ٢٠٠ المكافآت

 ٠ مكافآت عينية
   

  ٩,٨٠٩,١٣٤  ٩٠٦,١٥٦ ١,٢٠٠,٠٠٠ المجموع

  

، علما بأنه قد ترك  بما فيھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ثمانيةوعددھم تشمل ا4دارة التنفيذية كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت * 
  .العمل بالشركة ث�ثة منھم خ�ل السنة المالية كما موضح أدناه

  

  :بيان بعدد ا*سھم المملوكة *عضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوaدھم القصر وتغيرھا خHل العام

 

 
 ا�سم

عدد ا*سھم بداية العام 
 )م٠١/٠٤/٢٠١٥(

عدد ا*سھم نھاية العام 
 )م٣١/٣/٢٠١٦(

التغير 
/+)-( 

 مجلس ا�دارة

١ 
عن شركة حمد صباح ا*حمد  ممثHً / سمو الشيخ 

 الصناعات المتحدة
٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ 

٢ 
فيصل حمد مبارك العيار ممثHً عن بنك / ا*ستاذ 

 الخلج المتحد
٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ 

 ٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ عبدهللا يعقوب بشارة/ ا*ستاذ  ٣

٤ 
طارق محمد عبدالسHم  ممثHً عن شركة / ا*ستاذ 

 القرين لصناعة الكيماويات البترولية
٠ ١٣,٠٣٦,٤٦١ ١٣,٠٣٦,٤٦١ 

  ٠  ٢٢,٢٥٠  ٢٢,٢٥٠  أحمد محمد حامد المرزوقي/ ا*ستاذ   ٥

 ٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ سليمان سعود جار هللا الجار هللا/ ا*ستاذ  ٦

 ٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ مساعد عبدهللا عبدالعزيز النصار/ ا*ستاذ  ٧

 كبار التنفيذيين

 ٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ والتروس ماثيوس ١

 ٠ ٠ ٠ *خالد عبدالرحمن حسين بخش ٢

 ٠ ٠ ٠ محمد جميل عطار ٣

 ٠ ٠ ٠ باول بيتر جوزيف فان صايك ٤

 ٠ ٠ ٠  رافائيل جوزيف رندرس  ٥

 ٠ ٠ ٠  **ايونس ثيوتوكاس  ٦

  ٠  ٠  ٠  ***يوھان باليك  ٧

  ٠  ٠  ٠  ****ماريك ميجايفسكي  ٨

:عضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوqدھم القصر في أسھم وq توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود 
 .أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة

  . وتم ا4فصاح عن ذلك–مدير عام الشؤون المالية  –خالد عبد الرحمن حسين بخش / إستقال السيد م١٧/٠٥/٢٠١٥بتاريخ * 

  العمل بالشركة وتم ا4فصاح عن ذلك التشغيل التجاريمدير عام  - ترك ايونس ثيوتوكاسم ٢٥/٠٨/٢٠١٥بتاريخ **

  وتم ا4فصاح عن ذلكالعمل بالشركة مدير عام سلسلة ا4مدادات  - يوھان باليك /السيد ترك م٢٧/٠١/٢٠١٦بتاريخ ** *

  .في وظيفة مدير عام المبيعات والتوزيع وتم ا4فصاح عن ذلك ماريك ميجايفسكي/ م تم تعيين السيد ١٢/٠١/٢٠١٦بتاريخ * ***

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٤ 

 

  

  

  :فأكثر وتغيرھا خHل العام%) ٥(اھمين الرئيسيين الذين يملكون المسبيان بأسماء وعدد أسھم ونسبة ملكية 

 

عدد ا*سھم بداية العام  ا�سم #
  )م٠١/٠٤/٢٠١٥(

عدد ا*سھم نھاية العام 
  )م٣١/٣/٢٠١٦(

الملكية في نسبة 
  م٠١/٠٤/٢٠١٥

نسبة الملكية في 
 م٣١/٠٣/٢٠١٦

شركة القرين لصناعة  ١
 الكيماويات البترولية

٤٠,١١  %٤٠,١١  ١٣,٠٣٦,٤٦١  ١٣,٠٣٦,٤٦١% 

شركة السمح للتجارة  ٢
 المحدودة

١١,٦٩ %١١,٦٩  ٣,٧٩٨,٠٠٨  ٣,٧٩٨,٠٠٨% 

 

 :بالشركةالية إجراءات الرقابة الداخلية عنتائج المراجعة السنوية لف

م أوجه تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ضمن عملياتھا ا4عتيادية بفحص كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وإقتراح التعدي�ت لتقوي
مراجعة فيما لجنة الوتم تقديم تقارير من إدارة المراجعة الداخلية إلى القصور متى ما وجدت وتحسين النظام الرقابي متى ما لزم ا:مر ، 

وقد تضمنت ھذه التقارير تبين عدم وجود أي قصور جوھري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي ا4فصاح عنه،  يتعلق بنظام الرقابة الداخلي
  . التوصيات لتحسين نظام الرقابة الداخلية ومنھا إعداد آلية مكتوبة 4دارة المخاطر أكثر فاعليةبعض 

ية قد قامت بإتخاذ ا4جراءات ال�زمة لتطبيق بعض التوصيات التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية السابقة، حيث علماً بأن ا4دارة التنفيذ
في تعزيز مما سيساھم قواعد السلوك المھني وسياسة ا4ب�غ عن المخالفات،  ھاالسياسات واللوائح الداخلية ومنب بمتابعة ا4لتزامقامت 

 . بة الداخلية للشركةتحسين فعالية نظام الرقاو

كما تقوم لجنة المراجعة في الشركة وبصفة مستمرة بمراجعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وا4شراف على أعمال المراجعة 
وتستلم اللجنة المرئيات المقترحة في  .من qئحة حوكمة الشركات ١٤الداخلية وذلك وفقا للمھام والمسئوليات المنوطة بھا والورادة في المادة 

 .شكل تقارير دورية التي تتضمن النقاط التي يجب النظر فيھا

  

 :معامHت مع ا*طراف ذوي العHقة

قامت الشركة بالدخول في معام�ت مع أطراف ذات ع�قة بنفس ا:سس المتبعة مع الغير وبأفضل الشروط التجارية ، وتشمل ا:طراف ذات 
لية الع�قة بالشركة أعضاء مجلس ا4دارة وكبار المساھمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائھم من الدرجة ا:ولى وفقا :نظمة السوق الما

التجارة والصناعة في ھذا الخصوص والتي تقتضي ا4فصاح عن مثل ھذه التعام�ت ، وتجدون أدناه ملخصاً لتلك المعام�ت التي  ووزارة
م حتى ٠١/٠٧/٢٠١٦عام قادم إعتباراً من صي مجلس ا4دارة بالمصادقة عليھا وتجديدھا لأوتمت مع أطراف ذات ع�قة والتي 

  .م٣٠/٠٦/٢٠١٧

  

  :التعامHت مع ا*طراف ذات العHقة بآaف الرياaت السعودية مع الشركة يوضح الجدول أدناه

  

مليون ( القيمة  نوع العملية  الدولة  إسم الشركة  #
  )سعوديلایر 

  الختامي رصيدال

  ٠  ١٤.١٤٩  تأمين خدمات  السعودية التعاوني شركة بروج للتأمين  ١

  

م وذلك ٣٠/٠٦/٢٠١٦م حتى ٠١/٠٧/٢٠١٥للشركة لمدة عام إعتباراً من  مع شركة بروج للتأمين التعاوني لتقديم خدمات تأمين التعاقدتم 
رئيس  منصب نائب يشغل) عضو مجلس إدارة سدافكو(فيصل حمد العيار / ا:نسب في السعر والمزايا ، حيث أن ا:ستاذ ھو عرضھا :ن 

  .التعاوني شركة بروج للتأمين في% ٢٨,٥شركة الخليج للتأمين التي تملك نسبة 

شركة بروج للتأمين مع التي تمت والعقود بالمعام�ت  الترخيصم على ٣٠/٠٦/٢٠١٥ إنعقدت بتاريخ يامة العادية التالجمعية العقد وافقت و
  .م٣٠/٠٦/٢٠١٦م حتى تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٥إعتباراً من  التعاوني لعام قادم

 

  :سياسة توزيع ا*رباح

  :من النظام ا:ساسي للشركة فإن سياسة توزيع ا:رباح تتمثل في التالي ٣٥وفقا للمادة 

  :توزع ا:رباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف ا:خرى على النحو التالي

عشرة في المائة من ا:رباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى بلغ %) ١٠(يتم تجنيب  - 
  .المالا4حتياطي المذكور نصف رأس 

 .تياطيات أخرىمن ا:رباح الصافية لتكوين إح% ١٠مجلس ا4دارة تجنيب على إقتراح  اً يجوز للجمعية العامة العادية بناء - 

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل  - 

من الباقي لمكافأة مجلس ا4دارة بحيث q تتعدى في جميع ا:حوال الحدود القصوى المسموح بھا وفقا %) ١٠(يخصص بعد ما تقدم نسبة  - 
 .في ھذا الشأنللقرارات والتعليمات الصادرة من الجھات المختصة 

 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في ا:رباح - 

  

  

  



 
 

١٥ 

 

  

  

  :القرارات المھمة والخطط المستقبلية

بتوقيع مذكرة تفاھم مع شركة المصنع السعودي ل�دوات الكھربائية المحدودة بخصوص الحصول م ٢٨/٠١/٢٠١٦قامت الشركة بتاريخ 
مليون لایر ويعكس  ١٦.٥على حقوق إستئجار قطعة أرض و شراء المباني القائمة عليھا بالمدينة الصناعية ا:ولى بجدة و ذلك بمبلغ قدره 

و بما أن ھذه . التصنيعية الحالية با4ضافة إلى الوضع اللوجستي وزيادة السعة التخزينيةذلك إستمرارية إستراتيجية الشركة بتعزيزا4مكانيات 
من مصنعيھا بجدة فإنھا سوف توفر فرصة مثالية لخلق بنية تحتية 4ضطراد النمو، وسيتم ا4نتھاء من ھذه العملية بعد بالقرب ا:رض تقع 

  .القيام با4جراءات القانونية لتحويل عقد ا4يجار

  

 :خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية 

بتطبيق تماشيا مع تعليمات الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين والخاصة بإلزام الشركات المدرجة بھيئة السوق المالية السعودية 
  -: المحاسبة الدولية والتي تتضمن عدة مراحلمعايير المحاسبة الدولية فقد قام مجلس إدارة الشركة بوضع خطة التحول إلى معايير 

  المرحلة ا:ولى  

  .)تحليل الفجوات(تحديد وتحليل الفروق الجوھرية بين المعايير المحاسبية السعودية المطبقة حاليا ومعايير المحاسبة الدولية 

 المرحلة الثانية  

الموظفين بخصوص متطلبات معايير المحاسبة  يعوعقد الدورات التدريبية لموظفي ا4دارة المالية في الشركة لزيادة مھاراتھم وزيادة  - 
  .الدولية

  ا4ختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بعد دراسة ا:ثر المالي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية - 

  .   لتأكد من عدم تعارضھا مع السياسات الداخلية في الشركةلمراجعة كافة السياسات وا4جراءات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية   -  

  .ا4فصاحدارسة أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على تكنولوجيا المعلومات لدعم متطلبات  - 

  المرحلة ا:خيرة  

  .لمالية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وفقا لتعليمات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونينإعداد القوائم ا

 وحتى ا]ن حققت الشركة نتائج مرضية في تنفيذ الخطة ونحن على ثقة من مقدرة الشركة على إصدار القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة

 .م٢٠١٧يونيو  ٣٠الدولية من الربع ا:ول المنتھى في 
  

  :المخاطر التي تواجھھا الشركة

  

  :ستخدامھا ل�دوات المالية إللمخاطر التالية من  معرضة  الشركة

 )التي تشمل مخاطر العمولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة(مخاطر السوق 

 مخاطر اqئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر التشغيل

. شراف على إدارة المخاطر4وا شركةطار إدارة للمخاطر التي تتعرض لھا الإيتحمل مجلس ا4دارة المسؤلية الكلية فيما يتعلق بوضع 

ومتابعة ھذه السياسة ورفع تقارير منتظمة بذلك إلى  لشركةا4دارة العليا مسئولية وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا ا تحملوت
  .ةمجلس ا4دار

  

  مخاطر السوق 

لشركة إن ا. و القيمة العادلة ل�دوات الماليةأحتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية إتنشأ مخاطر أسعار العمولة من 
ة في العم�ت على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائد الشركةتعمل إدارة  .مطلوباتھاوموجوداتھا معرضة لمخاطر أسعار العمولة على 

ذا تم إستراتيجي ضد المخاطر التي تتعرض لھا 4سعار الفائدة للتحوط اأالمسجلة بھا موجوداتھا وتدفع عليھا فائدة وتستخدم مقايضات 
   .  جل:لتزامات يحتسب عليھا فائدة ماعدا وديعة المرابحة قصيرة اإو أ أصولليس لديھا اى الشركة إن  .ضرورية من قبل ا4دارة عتبارھا إ

 مخاطر العملة

سعار صرف أمعرضة لتقلبات  الشركةإن . مخاطر العملة ھي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العم�ت ا:جنبية
ي خ�ل مريك:بأية معام�ت ھامة في عم�ت غير الريال السعودي والدوqر ا الشركةلم تقم . جنبية في دورة أعمالھا العادية:العم�ت ا

ونظراً :ن سعر الريال . على الحد من مخاطر العملة التي تتعرض لھا عن طريق مراقبة تعرضھا الحالي لمخاطر العملة الشركةتعمل . السنة
  .السعودي تجاه الدوqر ا:مريكي ثابت ف� تشكل ا:رصدة مخاطر عملة كبيرة

  ئتمان�مخاطر ا

على الحد من مخاطر  الشركةتعمل . لتزام ما والتسبب في تكبد الطرف ا]خر خسارة ماليةإئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف ب4مخاطر ا
وع�وة على ذلك . اqئتمان فيما يتعلق بالعم�ء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة

  ستثمار لدى البنوك 4يداع وا4ھذه المخاطر عن طريق ا الشركةتدير . لدى البنوك ا:رصدةلمخاطر اqئتمان فيما يتعلق   معرضة الشركةفإن 

  

 

 

 

 



 
 

١٦ 

 

 

لى إمنتجاتھا الشركة تبيع . كما في تاريخ قائمة المركز المالي ـ تركزات مخاطر ائتمان ھامة -  الشركة لم تحدد . ئتماني عاليإذات تصنيف 
من مجموع أرصدة %) ٤٣: م٢٠١٥% (٤٦كما في تاريخ قائمة المركز المالي  الشركةيمثل اكبر خمسة من عم�ء . عدد كبير من العم�ء

  . مارس ٣١الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 

 

  مخاطر السيولة

. المالية المطلوباترتباطاتھا المتصلة بإفي الحصول على ا:موال لمقابلة  مخاطر السيولة ھي المخاطر المتمثلة في مواجھة مؤسسة  صعوبة 

. لتزامات حال نشوئھاإموال كافية لمقابلة أي أمن السيولة على أساس منتظم وتعمل ا4دارة على التأكد من توفر  الشركةتتم مراقبة احتياجات 

  .على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسھي�ت بنكية كافيةالشركة تعمل 

  

مستحقة تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من ذمم دائنة ومبالغ مستحقة لجھات منتسبة ومطلوبات أخرى وتوزيعات ارباح 
أن يكون لديھا  الشركةشھراً من تاريخ قائمة المركز المالي وتتوقع  ١٢من المتوقع ان يتم سداد جميع ھذه المطلوبات المالية خ�ل . الدفع

  .لة كافية للقيام بذلكأموال سائ

  

  مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناشئة عن تعطل ا:نظمة عن العمل واqخطاء البشرية والغش واqحداث الخارجية إذا اخفقت اqنظمة 
وقد يكون لھا تأثيرات قانونية أو نظامية أو قد تؤدي إلى خسارة  الشركةفي العمل بفعالية فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار في سمعة 

أن تتوقع استبعاد المخاطر التشغيلية ولكنھا تعمل على إدارة ھذه المخاطر من خ�ل اطار رقابي وعن طريق مراقبة  الشركةq يمكن . مالية
إجراءات الدخول للنظام والتفويض والمطابقة وتدريب تتضمن ضوابط الرقابة الفصل الفعال للمھام و. المخاطر المحتملة ومواجھتھا

  .   الموظفين وعمليات التقييم مثل استعمال المراجعة الداخلية

  

  :الغرامات التي تم فرضھا على الشركة

ھاء عدم التخلص من بعض المواد فور إنتتم فرض غرامة مالية قدرھا خمسون ألف لایر سعودي لصالح وزارة التجارة والصناعة بخصوص 
 .ص�حيتھا

 

  :ا�قرارات

 :تقر الشركة بما يلي

  .بالشكل الصحيحأعدت الحسابات أن سج�ت  .١

  .بفعاليةنفذ نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نّ أ .٢

  .قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا فيq يوجد أي شك يذكر أنه  .٣

 .q توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركةأنه  .٤

الواردة في نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد ذكره أو نص تلتزم بتطبيق كافة ا:حكام أن الشركة  .٥
وفيما عدا الغرامة المالية التي تم فرضھا من ديوان المظالم لصالح وزارة التجارة والصناعة . بشأنه في النظام ا:ساسي بالشركة

q توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من ھيئة ،  والمذكورة أع�ه سعودي بمبلغ خمسون ألف لایر
 .السوق المالية أو أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

التابعة q يملك أٍي من أعضاء مجلس ا4دارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجھم وأوqدھم القصر حصة أو أسھم في رأسمال الشركات  .٦
للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيھا مصلحة جوھرية :عضاء مجلس ا4دارة وكبار التنفيذيين بما فيھم 
الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو :ي شخص ذي ع�قة بھم ، سوى ما تم ا4فصاح عنه في معام�ت الشركة مع أطراف ذات 

 .في ھذا التقرير ع�قة والتي سبق ذكرھا

 .لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان :عضاء مجلس إدارتھا ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد منھم مع الغير .٧

لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين تم بموجبه التنازل عن حقه في ا:رباح أو في أي مصلحة جوھرية أخرى أو  .٨
 .د كبارالتنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويضتنازل بموجبه أح

أن كل أسھم الشركة ھي أسھم عادية متساوية القيمة ا4سمية في حقوق التصويت وغيرھا من الحقوق حسب النظام وأنه ليس لدى  .٩
كبار التنفيذيين أو  الشركة أسھم إمتياز أو أسھم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساھمين أو أعضاء مجلس ا4دارة أو

 .لمنسوبيھا

يونج،  تبين أنه q يوجد أي إخت�ف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة وبعد مراجعة القوائم المالية من قبل إرنست  .١٠
حي السعودية للمحاسبين القانونيين ، وظھر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظھرالقوائم المالية بعدل من كافة النوا
 .الجوھرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام ا:ساسي للشركة بالقدر الذي q يؤثر في إعداد وعرض القوائم المالية

 .qتقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما qيوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسھم .١١

 .إحتياطات لمصلحة موظفيھالم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو  .١٢

  

  

  

  

  



 
 

١٧ 

 

  

  

  

  :البنودالتي تم تطبيقھا والتي لم يتم تطبيقھا من aئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك
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