


 

1 
 

 

 كلمة رئيس جملس اإلدارة
 

 احملرتمني                    "صدق"مساهمو الشركة السعودية للتنمية الصناعية / السادة

 ،،وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 

   "صدق"للشركة السعودية للتنمية الصناعية أرحب بكم يف االجتماع السنوي للجمعية العامة 

الذي ، م5102وإجنازاتها خالل العام  "صدق" م التقرير السنوي عن نتائج أعمالويسعدني أن أقدم لك

إذ تعلو اهلمم يف  ؛قدرتها على ُمواصلة السري بثبات" صدق"أثبتت خالله ، حافاًل بالتحدياتعامًا كان 

 .أكثر قوة وصالبة لنكون األزماتوتدفعنا  ،الصعاب
 

ومنوًا يف األرباح من العمليات واألنشطة الرئيسة  ،%(3)منوًا يف إيرادات املبيعات بلغت نسبته أحرزنا لقد 

إىل " سليب هاي"، وسعينا إىل حتويل الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة %(33)بنسبة 

بعد  خصوصًا على مستوى القطاع الصناعي ،مما مكنها من توسيع قاعدة أعماهلا ؛مراكز رحبية

 .   فاهيم اوجودةمب وااللتزامحتسني الكفاءة التشغيلية و حتديث خطوط اإلنتاج
 

من مواجهة التغريات " صدق"م حرصنا على وضع خطط استباقية متكن 5102ومع مطلع عام 

حتقيق أهدافها إىل لسعي مع ا ،واستمرار وترية أعماهلا املتصاعدة ،والتحديات االقتصادية احلالية

 .وتطلعاتها الطموحة ،االسرتاتيجية
 

واصلة مبالعميق على دعمهم، وثقتهم، ونعدهم  باالمتنان ئنا يف هذا النجاحويف اخلتام أتقدم إىل شركا

 بأعلى مستوى ممكن من التميز "صدق"أهداف  بلوغمن أجل  ، وبذل أقصى ما ميكن من جهدالعمل

مجيع إىل و ،واإلدارة التنفيذية ،زمالئي أعضاء جملس اإلدارةإىل كما أتقدم بالشكر والعرفان 

 .وعملهم الدؤوب، متمنيًا هلم دوام التوفيق والسداد ،العاملني على جهودهم املخلصة

 

 بندر بن عبد اهلل احلميضي/ م                                                                                                         

 اإلدارةرئيس جملس                                                                                                              
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 نبذة عن الشركة: أواًل

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

سنة ميالدية بدأت من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة (  33) م لفرتة 01/05/0335املوافق  هـ51/12/0105بتاريخ 

مليون ريال مقسمة إىل ( 111)بإعالن تأسيس الشركة برأس مال قدره هـ 03/13/0105وتاريخ  ( 0111) والصناعة رقم 

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

 .م10/10/0333هـ املوافق 07/17/0103وتاريخ ( 1131135735)حتت رقم 

 

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

باململكة خصوصًا يف جمال الصناعات التقنية املتقدمة واملشاركة يف مشاريع الصناعات البرتوكيماوية واملواد الغذائية 

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

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

 .الشركة وامتالكها

 

 

 ة الشركةرؤي

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

 .أفريقيا
 

 

 

 مهمة الشركة

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

 .مات جديدة متفردةعال وبابتكارأنشطتنا على املستوى العاملي، وبتوظيٍف فعال لعالماتنا التجارية املتميزة، 
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 م5102تطلعات الشركة املستقبلية وتوقعاتها املالية خالل عام 

م، حيث 5102إىل حتقيق تطلعاتها وتوقعاتها املالية عن العام املالي  سعتأنها  إال، "صدق"رغم التحديات اليت واجهت 

 : متكنت من

ُمقارنًة %( 33)العمليات واألنشطة الرئيسة بنسبة  ، فضاًل عن منو األرباح من%(3)حتقيق منو يف املبيعات بنسبة  .0

، يف حني اخنفضت األرباح الصافية بسبب إخنفاض قيمة إحدى احملافظ اإلستثمارية إلحدى بالعام السابق

 .الشركات التابعة

 ثالثةإىل مراكز رحبية بهيكلتها إىل " سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم قطاعات حتويل  .5

والقطاع  ،( "سليب هاي"ـ  احلديثة راتب والسرراملمصنع  ) قطاع املراتب والسررتشغيلية رئيسة، وهي  طاعاتق

مصنع منتجات  ) اإلسفنج وقطاع ،(معارض التجزئة ـ اوجملة ـ املوزعني ـ املشاريع ) اخلاص مببيعات  التجاري

 .اهليكلة إلعادةإىل استكمال اإلجراءات الِنَظامّية "صدق "، وتسعى ( "فوم هاي"ـ  االسفنج احلديث
 

 :  وقد ترتب على هذا التحول حتقيق األهداف التالية

، وذلك من خالل "سليب هاي"حتقيق ارتفاع يف مبيعات الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة  .أ 

العاصمة املقدسة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات اإلستحواذ على نسبة كبرية من احلصة السوقية ملشاريع فنادق 

 .م5101عن العام % ( 031)الشركة يف مشاريع احلرمني الشريفني إىل 

ة م وذلك بإضاف5102خالل الربع األخري من عام " سليب هاي"زيادة عدد املعارض، فضاًل عن تطوير منافذ بيع  .ب 

 .م5102املالي يف املبيعات خالل عام  جمموعة من اإلكسسوارات واملنتجات املكملة اليت سيظهر أثرها

والسرر احلديثة فرع  يف الشركات التابعة وبشكٍل خاص مصنع املراتب األداء وحتسنيحتديث خطوط اإلنتاج  .3

 ."سليب هاي"

شركة إمداد تشغيل وكفاءة لرفع  األسطولت اللوجستية من خالل زيادة زيادة االستثمار يف قطاع اخلدما  .1

 .للخدمات املساندة

 . "صدق"ـعادة اهليكلة الرئيسة لالدراسة إلرتباطها مع إقيد  "خزفية"إعادة هيكلة مصنع صدق للخزف  مازالتويف املقابل، 
 

 :م إىل حتقيق التالي5102خالل عام " صدق"طلع توت
 

وشركاتها " صدق"يف رأس املال البشري بتأسيس إدارة مركزية لتطوير العاملني مما جيعل  االستثمار تعزيز .0

 .التابعة منشآت جاذبة للكوادر الوطنية املؤهلة

والشركات التابعة، مما يسهم يف تنظيم أداء العمليات ورفع كفاءة " صدق"تطوير نظم املعلومات وتطبيقاتها يف  .5

 .األداء

 وطنية ومصانع شركات مع التحالف خالل من" خزفيه" للخزف صدق مصنع كةالشر فرع مبيعات تعزيز .3

 .املكملة املنتجات جمال يف متخصصة

 خط مشروع وتنفيذ احلراري، النقل ومشروع آلي، رش جهاز تأمني خالل من خزفية" بـ اإلنتاج خطوط بعض تطوير .1

 .العالي الضغط بتقنية الواحدة القطعة كراسي إنتاج

 قطاعاتها يف السوقية حصصها وزيادة عائداتها رفع يضمن مبا" هاي سليب" يف املبيعات اسرتاتيجية دراسة .2

 .اوجودة عالية اإلسفنج ومنتجات والسرر، املراتب، قطاعات الرئيسة،

 مراتب لصناعة العربية للشركة التابع السست، مراتب مصنع بتشغيل اإلقليمية،" هاي سليب" أعمال تطوير .2

 العربية مصر مجهورية يف واإلسفنج السست
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 :استكمالعلى " صدق"كما تعمل 

 .دراسة الفرص االستثمارية .0

 (.مراكز رحبية ) على ثالث قطاعات رئيسية " سليب هاي"هيكلة  الِنَظامّية إلعادةاإلجراءات  .5

، وذلك بتطوير خطوط التطريز "سليب هاي"بـ( األمتتة ) اإلنتاج بـهدف حتسني كفاءتها التشغيلية  تطوير خطوط .3

الغراء  باستخدام، وخط انتاج املراتب سربنج البوكيت، واستحداث خط اهلياكل املعدنيةوخطوط جتميع 

فئة األعلى، تقليل تكلفة الساخن، مما يسهم يف تقليص العمالة، تقليص األعطال يف املكائن، انتاج مراتب ال

 .  اإلنتاج بتقليل اهلدر، وثبات جودة املنتجات

 

 م5102التحديات واملخاطر احملتملة اليت قد تواجه الشركة خالل عام 

زيادة أسعار ُمنتجات الطاقة والوقود واملياه وتعرفة استهالك الكهرباء، سيؤدي إىل ارتفاع التكاليف التشغيلية   .0

 . مليون ريال( 1,1)مببلغ تقديري %( 0,3)بنسبة 

الرأمسالي بسبب تراجع اإلنفاق العام يف قطاع  االستثمار الحنسارالعاملي ألسعار البرتول قد يؤدي  االخنفاض .5

 . والشركات التابعة "صدق" علىمما قد يكون له تأثري مباشر  اءاتاإلنش

السياسية يف بعض الدول اجملاورة ـ مثل سوريا وليبيا واليمن ـ قد يستمر يف التأثري سلبيًا على  االضطراباتاستمرار  .3

 . م5102والشركات التابعة خالل عام " خزفية"فرص التصدير ملنتجات فرع الشركة 

ف اوجنية املصري مقابل العمالت الرئيسة قد يؤثر سلبًا على العمليات التشغيلية للشركة سعر صر اخنفاض .1

العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج يف مجهورية مصر العربية لصعوبة توفريها من أجل شراء املواد اخلام يف 

 .الوقت املناسب

ــائر املتالحقـــــة والوضـــــع املـــــالي والتشـــــغيلي الغـــــري مســـــتقر لشـــــر       .2 ــن رشـــــد "كة اخلســـ والـــــتغريات الـــــيت  " إبـــ

ــام   ــالل عـــــ ــرأت خـــــ ــني     5102طـــــ ــتهدفة لتحســـــ ــائج املســـــ ــاتها والنتـــــ ــغيلية وإفرتاضـــــ ــط التشـــــ ــى اخلطـــــ م علـــــ

ــاع اوجمعيــــــة العموميــــــة العاديــــــة وغــــــري العاديــــــة           ــتقبلي للشــــــركة، ومــــــا سيســــــفر عــــــن إجتمــــ األداء املســــ

ــام  ــري مســـــار ال       5102لعـــ ــة والقانونيـــــة مـــــن شـــــأنها تغـــ ــن   م مـــــن نتـــــائج وقـــــرارات نظاميـــ شـــــركة وُتعـــــدل مـــ

ـــ    ــن ثــ ــتقبلي، ومـــ ــغيلي املســـ ــالي والتشـــ ــعها املـــ ــركة   وضـــ ــة شـــ ــى حصـــ ــلش علـــ ــأثري الســـ ــدق"م التـــ ــالل " صـــ خـــ

 .املرحلة القادمة

حتــــــرص صــــــدق علــــــى معاوجــــــة املخــــــاطر حســــــب األنشــــــطة التشــــــغيلية واملاليــــــة مــــــع حتديــــــد مســــــئوليات إدارة  

ــمل        ــاطر تشـــــ ــإدارة املخـــــ ــة بـــــ ــراءات خاصـــــ ــات وإجـــــ ــدق سياســـــ ــتهج صـــــ ــاز، وتنـــــ ــل جهـــــ ــل كـــــ ــاطر داخـــــ املخـــــ

املراجعــــــة الدوريــــــة ألنشــــــطتها باملراقبــــــة والضــــــبط ملســــــتوى مقبــــــول علــــــى مجيــــــع فئــــــات املخــــــاطر مبــــــا يف            

تشــــــــغيلية يف العمليــــــــات التســــــــويقية واإلنتاجيــــــــة، واملخــــــــاطر املاليــــــــة يف عمليــــــــات تقلــــــــب  ذلــــــــك املخــــــــاطر ال

 . العمالت والقروض
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 استثمارات الشركة: ثانيًا

 " خزفية"مصنع صدق للخزف -0

يف مدينة ينبع الصناعية - "صدق"فرع الشركة السعودّية للتنمية الصناعّية  – "خزفية"مصنع صدق للخزف  يقع 

على مستوى عاٍل من اوجودة ألف مرت مربع، وينتج عدة منتجات ( 77)ربية السعودية على مساحة قدرها باململكة الع

ألف قطعـة مـن ( 711)بطاقــة إنتاجيـة سنويــة تبلغ ( األكريليـك)األدوات الصحيــة وأحــواض االستحمــام من عبارة عن 

 .(األكريليك)تحمام ألف قطعة من أحواض االس( 051)األطقــم الصحيـــــة، و 

بطاقة م 5102بلونيها األبيض واألصفر اعتبارًا من شهر يوليو  اخلزفية الطرقالبدء يف اإلنتاج التجاري لعالمات مت كما 

 . ةمليون قطع( 0,2)سنوية تبلغ  
 

كراسي مرشدة يف املشروعات احلكومية  باستخدامومتشيًا مع التوجيهات السامية تنفيذًا خلطة العمل يف املصنع، 

هـ مت بفضل اهلل استحداث وتطوير أربع 13/11/0132بتاريخ ( 03037)مبوجب األمر السامي امللكي الصادر برقم 

الفنية الالزمة من قبل هيئة املواصفات واملقاييس السعودية  لالختباراتموديالت للكراسي الرتشيدية ومت اجتياز املنتج 

(SASO)م وتسويقه بدايًة بعمالء املشاريع احلكومية5102تم البدء باإلنتاج التجاري خالل الربع الثاني من عام ، وسي. 
 

على تطوير العالمة التجارية؛ مبا يتفق مع منتجات املصنع احلالية " خزفية"، تعكف يف جمال األنشطة التسويقيةو

مبدينة الدوحة  Project Qatar منها معرضخارجها، يف معارض داخل اململكة و" خزفية"ت شارك، كما واملستقبلية

   بهدف التعريف مبنتجات املصنع مبدينة دبي باإلمارات العربية املتحدة BIG5ومعرض اخلمسة الكبار بدولة قطر، 

 .الكويتدولة  ، وفتح أسواق يف دول أخرى مثل عربيًا ودوليًا" ةخزفي"مما أتاح التعريف بالعالمة التجارية للمصنع 

 
 

 التجاري احملدودة لالستثمارشركة صدق -5

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

 ( %32) موزعة بنسبة ماليني ريال سعودي، (  01) وهي شركة ذات مسئولية حمدودة، ويبلغ رأس ماهلا  ،التجاري

 .لشركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة% ( 2)  و" صدق"ية الصناعية للشركة السعودية للتنم
 

  يقـع مركـزهـا الرئيـس مبدينة جـدة، ويرتكز نشاطها فـي اإلستثمار الصناعي والتجاري والعقاري واخلدمي والغذائي

وجتارة اوجملة والتجزئة يف األمسنت، واوجبس، والرخام، الطبيعي والصناعي، واألنابيب، واملواسري واملطابخ، واملنتجات 

  اخلزفيــة، والقيشــاني، والســرياميك، والبورســالن، واألدوات واألطقــم الصحيــة، والســجاد واملوكيــت، واملراتب

 .والبطانيات وكافة ُمستلزمات النوم والُلحف، والشراشف، واملفارش، واألغطية والســرر، واإلســفنج، واملخدات،
 

سليب "من رأس مـال الشــــــركـــــة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة % ( 2) ومتتلك الشركة حاليًا حصة قدرها 

 واإلســـــــفنــج السست بيــة لصناعــة مـراتبمن رأس مال الشركــــــة العر% ( 0,2) وحصة قــــدرها " هاي ـ السعودية

 .من رأس مال شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة% ( 2) وحصه قدرها  "هاي ـ مصر سليب"احملـدودة 
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 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة-3

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

للشـركة % ( 32) اإلستثمارية وهي شركة ذات مسئولية حمدودة برأس ماٍل قدره مليـون ريال سـعودي موزعة بنسبة 

 .لشركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة% ( 2) ، و "صدق"السـعودية للتنميـة الصناعيـة 
 

اط الشركة يف صناعة وجتارة املواد الغذائية وتعبئتها وحفظها وصناعة يقـع مركـزهـا الرئيـس مبدينة جدة، ويرتكز نش

   املنسوجات واوجلود واملالبس اوجاهزة ومواد البناء والسرياميك واألخشاب واوجرانيت والرخام الطبيعي والصناعي

 .ومتلك وإقامة وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة املشاريع التجارية والصناعية والعقارية
 

 .من رأس مال شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة% ( 2) ك الشركة حاليًا حصة قدرها ومتتل

 

 
 

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

بشكل مباشر وغري مباشر كامل حصص الشركة العاملية لتسويق " صدق"متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

مليون ريال ( 70,3)، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة، ويبلغ رأس ماهلا "سليب هاي"النوم احملدودة مستلزمات 

لشركة صدق لالستثمار التجاري %( 2)، و"صدق"للشـركة السـعودية للتنميـة الصناعيـة %( 32)سعودي، موزعة بنسبة 

 .احملدودة
 

يف انتاج وتصنيع وجتارة اوجملة والتجزئة يف املدينة الصناعية يف مدينة جدة، ويرتكز نشاطها بيقـع مركـزهـا الرئيـس 

  (املطرزة وغري املطرزة)، واملخدات، والشراشف، واملفارش (العادي واملضغوط)أنواع املراتب، والسرر، واإلسفنج كافة 

 .مستلزمات النومكافة واألغطية، واللحف، والبطانيات، و
 

 

م إىل 5102، فقد سعت  خالل عام "سليب هاي"تسويق مستلزمات النوم للشركة العاملية لاإلسرتاتيجية  خططلل ًاتطبيق

واإلسفنج، حيث مت استبدال  واكبة أحدث ما توصلت إليه صناعة املراتب والسررتطوير خطوط االنتاج و امتتتها مل

طوط آلية، كما مت تعديل و تغيري تدفق العمليات املعدنية بالكامل خب اهلياكلخطوط االنتاج اليدوية ضمن قسم 

االنتاجية باجتاه حتسني كفاءة و انسيابية اإلنتاج، ومت نقل مصنع االسفنج امللبس للمرحلة اخلامسة جبهود ذاتية، مما 

آالف مرت مربع مت استخدامها كمستودعات للمنتج التام والبلكات من قبل مصنع ( 7)أدى لتوفري مساحة يف حدود 

 ".هاي فوم"منتجات اإلسفنج احلديث 
 

م تنفيذ حزمة من اإلجراءات لتحسني جودة اإلنتاج، من ضمنها استحداث قسم للجودة يف القطاع 5102مت خالل عام 

التام، وكذلك استحداث قسم الرقابة  واملنتج اخلام املواد من كاًل لفحص ذلك و النوعيه للجودة خمترب الصناعي وإنشاء

 .على اوجودة
 

معارض جديدة من قبل املوزعني يف خمتلف مدن ( 3)مت توسيع قاعدة معارض مبيعات التجزئة، وذلك بإفتتاح عدد 

 .، وجنران، وجدة، و مدينة الرياضاململكة، مثل مدينة تبوك، والطائف، والقريات، وحائل
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بتصدير منتجاتها " سليب هاي"فقد فازت  "سليب هاي"للسمعة اوجيدة املكتسبة من اوجودة العالية ملنتجات  وتقديرًا

إنضم إىل فريق عمالء الشركة جمموعة من الفنادق ذات الشهرة  لبعض دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، كما

  (، اخل ......هوليداي ان جدة، و كراون بالزا اخلرب، و توليب ان اخلرب و الرياض و كراون الرياض، ) العاملية  مثل 

ة إىل اإلستحواذ على نسبة كبرية من احلصة السوقية ملشاريع فنادق العاصمة املقدسة، حيث ارتفعت نسبة باإلضاف

م، ومت تكريم الشركة كداعم وطين يف 5101عن العام % ( 031)مبيعات الشركة يف مشاريع احلرمني الشريفني إىل 

م ـ حتت رعاية وزارة 5102عمال و االعالم لعام تطوير القطاع الفندقي داخل اململكة وذلك خالل حفل ملتقى رجال اال

 .اإلعالم
 

مما أدى علها أكثر اجتذابًا للطاقات البشرية الوطنية من اوجنسني يف حتسني بيئة العمل جبوساهمت سياسات الشركة 

السفنج ملصنع منتجات ا البشرية االحتياجات استكمال إىل استمرار تأنيث وسعودة أقسام إنتاجية بالكامل، كما مت

 .الوطنية الكفاءات من جمموعه باستقطاب التابع للشركة وذلك" هاي فوم"احلديث 

 

 :األنشطة واالستثمارات اآلتية يف" سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة  ومتتلك

 

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

الشركــة العربيــة لصناعــة مـراتب " ـ السعودية سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة متتلك 

، وهي شـركة ذات مسـؤولية حمدودة تأسست وفقًا ألحكام القانون "سليب هاي ــ مصر"السست واإلسـفنــج احملـدودة 

ريال ( 51,5)مليون جنيه مصري، ويعادل ( 33,1)س مال قدره برأ والئحته التنفيذيةم 0337لسنة ( 7)املصري رقم  

لشركة صدق %( 0,2)و "سليب هاي"للشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة %( 37,2)موزعة بنسبة سعودي، 

بطريقة مباشرة أو غري %( 011)بنسبة  "صدق"ملوكة بالكامل لـ املشركات إحدى اللالستثمار التجاري احملدودة، وهي 

 .بنفس نسب امللكية أعالهمليون جنيـه مصـري، ( 21) م إىل5102مباشرة، ثم مت زيادة رأس املال يف عام 

يف  مدينة السادس من أكتوبر يف حمافظة اوجيزة جبمهورية مصر العربية، ويرتكـز نشـاطهـايف  يقع مركزها الرئيس 

 .سفنج والُسرر واملخدات والُلحف والشراشف والبطانيات وتسويقهاإنتاج مراتب السست واإل
 

ـ  من السوق املصري ملنتجات اإلسفنج، ومّت ذلك( %2)االستحواذ على ما يقارب م 5102خالل عام استطاعت الشركة 

املتبادل مع  بفضل اوجودة العالية ملنتجات الشركة، والشراكة القائمة على الربحـ ثم  توفيق اهلل سبحانه وتعاىلب

امليموري فوم، واإلسفنج  إضافة اىل متيزها بصناعة منتجات عالية التقنية يف السوق املصري، مثل، موزعيها وعمالئها

  .عالي املقاومة الذي يستخدم بدياًل لالتيكس
 

افظات حم ويففأصبحت تغطي معظم مصنعي مراتب السست،  وتنويع فئات العمالء، توسيع قاعدةيف الشركة استمرت 

، مما م5101الدلتا، والوجه البحري، والقاهرة، واوجيزة؛ وذلك وفقًا لسياسة االنتشار األفقي الذي مت تبنيه خالل عام 

، األمر الذى دفع الشركة إىل تطوير امكانيات %(11)أدى إىل زيادة مبيعات الشركة عن العام السابق بنسبة تفوق 

 .طن إضايف، وتطوير عمليات االنتاج باستخدام مواد خام جديدة 011ام بسعة التخزين بإنشاء خزانات جديدة للمواد اخل

الناجتة عن إلتزام (   OHSAS 18001)م على شهادة جودة السالمة و الصحة املهنية 5102حصلت الشركة خالل عام 

 .الشركة مبعايري بيئة العمل املثالية، وحتديد وجتنب املخاطر، وخفض نسبة إصابات العمل
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 شركة إمداد للخدمات املساندة احملدودة . ب

يف شركة إمداد للخدمات %( 21)حصة قدرها "سليب هاي"متتلك الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة 

 .يبلغ رأس ماهلا ثالثة ماليني ريال سعودي ،م 5103عام املساندة، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مت تأسيسها 
 

تقديم اخلدمات املساندة ولديها فرع يف مدينة جدة، ويرتكز نشاطها يف مدينة الرياض، يف رئيـس يقـع مركـزهـا ال

، من خالل أسطول متنوع وحديث من الرتيالت والشاحنات؛ لتلبية احتياجات ( نقل، ختزين، مناولة )مبختلف أنواعها 

 .وزيادة كفاءتها التشغيلية عمالئها
 

ة وستون ليصل حجم األسطول إىل عدد مخس( %31)بنسبة (  قطاع الرتيالت )ركة ، زاد أسطول الشم5102خالل عام 

داخل وخارج  آالف رحلة عشرة؛ وذلك لتعزيز قدرة الشركة على التوسع، إذ نفذت أكثر من (ــ مقطورة ــ تريال شاحنة)

 .السعودية اململكة العربية
 

لتوسيع  رحلة، واالستمرار يف تدعيم أسطول الشركة ألف (00)إىل تنفيذ أكثر من  م5102تهدف الشركة خالل عام 

 . قاعدة العمالء، واستقطاب الطاقات البشرية الوطنية، وتعزيز التكامل بني الشركة والشركات الشقيقة

 

 " رشد ابن"الشركة العربية لأللياف الصناعية -2

من رأس مال الشركة العربية لأللياف %( 0,22)مليون ريال سعودي بنسبة ( 035,3)حصة إستثمارية قدرها صدق متتلك 

مليار ريال سعودي، وهي إحدى الشركات الصناعية الوطنية املساهمة املقفلة التابعة ( 7,2)البالغ " إبن رشد" الصناعية 

 .، ويقع مركزها الرئيس يف مدينة ينبع الصناعية"سابك " للشركة السعودية للصناعات األساسية 

م، وقد إنتهت من التشغيل 5101شاريعها اإلسرتاتيجية التوسعية يف منتصف عام أجنزت شركة إبن رشد كافة م

م، حيث تضمنت مشاريعها اإلسرتاتيجية إنشاء وحدة السالفولني 5102التجريش هلا وتشغيلها جتاريًا مع بداية عام 

ألف طن ( 121)قة إنتاجية بلغت ، وزيادة البارازلني بطا(الريفورمات)وتوسعة مصنع العطريات للتعامل مع اللقيم اوجديد 

ألف طن سنويًا، كما مشلت مشاريعها ( 711)إىل ( PTA)سنويًا، كذلك مصنع محض الرتفثاليك النقي لزيادة إنتاج 

ألف طن سنويًا، هذا ( 721)لتصل كمية إنتاج احلبيبات لـ ( 2PET)التوسعية إنشاء مصنع جديد وجبيبات القوارير 

املنافع واملرافق اخلارجية داخل الشركة للوفاء باإلحتياجات الالزمة من الطاقة ومياه  باإلضافة إىل مشروع توسعة

 .العمليات والتربيد وغريها من خدمات املنافع

 

من رأس %( 017)مليار ريال سعودي بنسبة ( 3,0)م 5102حتى نهاية عام " إبن رشد " بلغت اخلسائر املرتاكمة لشركة 

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

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

م، إال أن الشركة 5102ة عام املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية، ورغم حجم اخلسائر اليت تكبدتها الشركة حتى نهاي

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

م، حيث تقرر التصويت لصاحل إستمرار الشركة يف 5101أبريل  51اوجمعية العمومية غري العادية للشركة املنعقدة يف 

 .م الالزمالعمل وتقديم الدع
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بإعادة إحتساب القيمة اإلسرتدادية للموجودات الثابتة التشغيلية املستثمرة يف " إبن رشد" م قامت شركة 5102خالل عام 

مليار ريال سعودي، واليت مت حتديدها عن طريق املوازنات املالية والتشغيلية املعتمدة من قبل ( 7)كافة مشاريعها والبالغة 

م، وذلك وفقًا لألعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة املشار إليه، حيث تبني من 5132إدارة الشركة حتى نهاية عام 

عملية إعادة اإلحتساب وجود هبوط يف قيمة تلك املوجودات الثابتة التشغيلية عن القيمة القابلة لإلسرتداد على مدار 

م بتسجيل خسارة إخنفاض يف قيمة 5102اية عام يف نه" إبن رشد"أعمارها اإلنتاجية املقدرة، وعلى أثر ذلك قامت شركة 

 .مليون ريال سعودي( 770)املوجودات الثابتة بلغت 
 

نتيجة للخسائر املتالحقة واملستمرة اليت تكبدتها الشركة على " إبن رشد"املستثمرة يف شركة " صدق "تأثرت حصة 

  م يف قيمة موجوداتها التشغيلية5102نهاية عام مدار السنوات السابقة، إضافة إىل اهلبوط الذي سجلته الشركة يف 

م 5102يف نهاية عام " صدق"ونتيجة للتعديالت اليت طرأت مؤخرًا على خطط وبرامج الشركة التشغيلية، قامت شركة 

من حصتها األمسية %( 00)مليون ريال سعودي بنسبة ( 01,2)بتسجيل خسارة إخنفاض يف قيمة إستثمارها بلغت 

( 20,3)م تسجيل خسارة إخنفاض يف قيمة إستثمارها بلغت 5117يف نهاية عام " صدق"ث سبق لشركة املستثمرة، حي

 .من حصتها األمسية%( 33)مليون ريال بنسبة 

 

 شركة املخازن واخلدمات املساندة-2

سهم من  ألف( 211)يف شركة احملازن واخلدمات املساندة بعدد " صدق"السعودية للتنمية الصناعية  تســـــاهـم الشركـــــة

مليون ريال ( 521)من رأس مال الشركة البالغ قدره  %(0,35) مبا يعـادل  ماليني ريال( 2)أسهم الشركة مببلغ قدره 

 .سعودي

السوق  إلحتياجاتاخلدمات واحللول اللوجستية ويقع مركزها الرئيس يف مدينة الرياض، ويرتكز نشاطها يف تقديم 

ودول اخلليج مبا يف ذلك النقل الربي احمللي والدولي والشحن اوجوي والشــحن البحــري وإدارة ســـــالســـل السعودية 

 . اإلمـــــدادات يف التزويـــد والتوريـــد والتخزين

ل وإنتهت الشركة من تشغيل أعماهلا وأنشطتها يف مركزها الرئيس مبدينة الرياض ويف جدة والدمام مستندًة إىل أفض

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

، كما أنشأت الشركة اخلدمات اللوجستية يف اململكة العربية السعودية يأكرب مزود إحدى وتعد الشركة حاليًا

 .نظام إدارة املخزونو املوادعدات التعامل مع مأحدث مستودعات ــ وفقًا للمعايري العاملية ــ جمهزة ب

 

 عقار الشركة-7

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

 .توي على مباٍن ومستودعاتحي، و( 5م02,111) اإلمجالية 

مليون ونصف ( 0,2)مببلغ قــــدره " سليب هاي"لشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم وتؤجر الشركة املستودعات ل

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

التنمية الصناعية السعودي ملصنع صدق  كما جرى رهن العقار مقابل قرض صندوق، للمعايري واإلجراءات احملاسبية

سليب "بداًل من رهن كامل أصول الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم لصاحل الصندوق  للخزف كضمان إضايف

 ".هاي
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مقارنة المركز المالي للخمسة سنوات األخيرة- أوالً 
(معدلة) 20152014201320122011الوصف/البيان

251,501,756257,859,201242,249,863221,968,770200,043,649الموجودات المتداولة

75,457,32688,472,72987,540,11386,329,55786,329,557اإلستثمارات

91,203,71496,177,18598,419,52895,772,91499,992,779األصول الثابتة

66,185,97268,587,14770,425,82263,826,99763,974,056موجودات أخري

484,348,768511,096,262498,635,326467,898,238450,340,041إجمالي الموجودات

189,362,920193,800,774186,865,294167,552,391149,706,756رأس المال العامل

62,138,83664,058,42755,384,56954,416,37950,336,893المطلوبات المتداولة

15,000,00020,000,00025,000,00030,000,00050,900,000قروض طويلة األجل

17,832,97816,741,85914,210,71612,982,90110,772,600المطلوبات األخري

94,971,814100,800,28694,595,28597,399,280112,009,493إجمالي المطلوبات

00050,000حقوق الملكية غير المسيطرة

400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000رأس المال المدفوع

8,099,3758,099,3757,404,8577,117,6837,117,683اإلحتياطيات

-3,068,782-4,011,393-5,949,382-6,638,634-8,608,486حساب ترجمة العمليات األجنبية

-65,768,353-8,835,2352,584,56632,607,332-10,113,935المتراكمة/المدورة (الخسائر)األرباح 

389,376,954410,295,976404,040,041370,498,958338,280,548صافي حقوق المساهمين

484,348,768511,096,262498,635,326467,898,238450,340,041إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

9.7310.2610.109.268.46صافي القيمة الدفترية للسهم العادي
00000

مقارنة قائمة الدخل للخمسة سنوات األخيرة- ثانياً 
(معدلة) 20152014201320122011الوصف/البيان

325,525,722315,938,390319,753,817314,433,125300,521,179صافي المبيعات

226,230,009231,624,164219,762,827219,759,043221,980,378تكلفة المبيعات

99,295,71384,314,22699,990,99094,674,08278,540,801مجمل الدخل من العمليات

46,927,46845,042,61638,152,40830,901,70329,113,262مصروفات بيع وتوزيع

34,183,77829,670,25032,052,82827,368,77823,247,508المصروفات اإلدارية والعمومية

18,184,4679,601,36029,785,75436,403,60126,180,031صافي الدخل من العمليات

00-94,240282,616289,444حصة المجموعة في نتائج إستثمار وفق طريقة حقوق الملكية

0000-14,609,643اإلنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع (خسارة)

3,767,55400-25,741,542-10,488,376غير محققة عن إستثمارات بغرض المتاجرة (خسارة) أرباح

20,590,0616,604,72000-6,818,820محققة عن إستثمارات بغرض المتاجرة (خسارة) أرباح

2,119,7128,134,9482,032,2563,114,5732,933,014اإليرادات األخرى

316,600414,967518,833495,000619,667تكاليف التمويل

7,114,1505,507,2895,902,9355,862,1533,874,334الزكاة الشرعية

6,945,18735,479,07233,161,02124,619,044-18,949,170السنة (خسارة)صافي دخل 

0.450.240.740.910.65السهم العادي من صافي الدخل من العمليات (خسارة)ربح 

0.050.200.050.080.07السهم العادي من اإليرادات األخرى (خسارة)ربح 

0.170.890.830.62-0.47السهم العادي من صافي الدخل (خسارة)ربح 

0%0%0%0%0%نسبة األرباح الموزعة

00000األرباح الموزعة

8,099,3758,099,3757,404,8577,117,6837,117,683اإلحتياطيات

-65,768,353-8,835,2352,584,56632,607,332-10,113,935المتراكمة (الخسائر)األرباح 

م2014م و2015فروق النتائج التشغيلية بين عامي - ثالثاً 
20152014

(SR)(SR)المبلغ(%)

زيادة الكميات المباعة3%325,525,722315,938,3909,587,332صافي المبيعات

إنخفاض تكاليف اإلنتاج(2%)-226,230,009231,624,1645,394,155تكلفة المبيعات

محصلة األسباب السابقة18%99,295,71384,314,22614,981,487مجمل الدخل من العمليات

نتيجة دراسات تسويقية4%46,927,46845,042,6161,884,852مصروفات بيع وتوزيع

هيكلة إدارية15%34,183,77829,670,2504,513,528المصروفات اإلدارية والعمومية

محصلة األسباب السابقة89%18,184,4679,601,3608,583,107صافي الدخل من العمليات

-(67%)-94,240282,616188,376حصة الشركة في عوائد إستثمار بطريقة حقوق الملكية

إنخفاض غير مؤقت100%-014,609,643-14,609,643اإلنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع (خسارة)

نتيجة عوامل خارجية(59%)15,253,166-25,741,542-10,488,376غير محققة عن إستثمارات بغرض المتاجرة (خسارة) أرباح

نتيجة عوامل خارجية(133%)-20,590,06127,408,881-6,818,820محققة عن إستثمارات بغرض المتاجرة (خسارة) أرباح

إنخفاض مبيعات الخردة(74%)-2,119,7128,134,9486,015,236اإليرادات األخرى

إنخفاض حجم القروض(24%)-316,600414,96798,367تكاليف التمويل

زيادة الوعاء الزكوي29%7,114,1505,507,2891,606,861الزكاة الشرعية

محصلة األسباب السابقة--6,945,187-18,949,170السنة (خسارة)صافي دخل 

---0.450.24السهم العادي من صافي الدخل من العمليات (خسارة)ربح 

---0.050.20السهم العادي من اإليرادات األخرى (خسارة)ربح 

---0.17-0.47السهم العادي من صافي الدخل (خسارة)ربح 

صدق- الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
"شركة مساهمة سعودية " 

م2015إيضاحات تقرير مجلس اإلدارة لعام 

الوصف/البيان

التغيرات بين الفترتين

األسباب
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م2014م و2015األسباب الرئيسية الهامة المتعلقة بالتغيرات في النتائج التشغيلية بين عامي  - (تابع)ثالثاً 

:يعود سبب إنخفاض صافي أرباح الشركة خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 

.(إبن رشد- الشركة العربية لأللياف الصناعية )قيام الشركة بتسجيل خسارة إنخفاض في قيمة أحد إستثماراتها المتاحة للبيع 

.م2014إنخفاض اإليرادات األخرى العارضة غير التشغيلية مثل بيع الخردة والمخلفات وبيع الموجودات الثابتة مقارنة لعام 

.زيادة مخصص الزكاة الشرعية نتيجة زيادة الوعاء الزكوي

م، يرجع إلى تسجيل خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارها في شركة إبن رشد،18/01/2016الفرق بين النتائج النهائية والنتائج األولية المنشورة على موقع تداول بتاريخ 

.وتكوين مخصص مقابل بضاعة بطيئة الحركة في أحدى شركات صدق التابعة

م2014م و 2015المدفوعات النظامية لعامي - رابعاً 

20152014الوصف/البيان

5,192,8795,943,938رسوم جمركية - 

5,218,1836,750,710زكاة شرعية - 

2,102,3651,987,361تأمينات أجتماعية - 

2,739,8642,074,594ألخ.....رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل  - 

59,06963,046(الغرفة+وزارة التجارة)مدفوعات نظامية أخري  - 

15,312,36016,819,649:إجمالي المدفوعات النظامية

بيان ترشيد المصروفات للخمسة سنوات األخيرة- خامساً 
حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرإجمالي

عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقالمصروفاتالسنوات

"قوائم مالية معدلة " إنخفاض(%5)-201152,980,4372,683,722

-إرتفاع201258,765,4815,785,044%11

-إرتفاع201370,724,06911,958,588%20

-إرتفاع201475,127,8334,403,764%6

-إرتفاع201581,427,8466,300,013%8

القروض- سادساً 
.جميع قروض الشركة تتوافق مع الشريعة اإلسالمية

.م2014للعام  (%6)مقارنة بـ  (%5)م إلى صافي حقوق المساهمين 2015بلغت نسبة إجمالي القروض المستحقة في نهاية عام 

إجمالي قروض المجموعة (1)

الجهة المستفيدة20152014الوصف/البيان

مصنع صدق للخزف20,000,00025,000,000قرض صناعي

-20,000,00025,000,000:مجموع القروض

مستحقات القروض (2)

الجهة المستفيدة20152014أقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنة

مصنع صدق للخزف5,000,0005,000,000قرض صناعي

-5,000,0005,000,000:المجموع

أقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنة

مصنع صدق للخزف15,000,00020,000,000قرض صناعي

-15,000,00020,000,000:المجموع

إجمالي القروض المستحقة للخمسة سنوات األخيرة (3)

(معدلة) 20152014301320122011الوصف/البيان

20,000,00025,000,00030,000,00035,000,00055,900,000إجمالي القروض المستحقة

-

(SIDF)صندوق التنمية الصناعية السعودي 

-

الجهة المانحة

(SIDF)صندوق التنمية الصناعية السعودي 

-

(SIDF)صندوق التنمية الصناعية السعودي 

-

مالحظات

الجهة المانحة

مالحظات

-

-

-

-

-
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40,000,000 

60,000,000 

80,000,000 

100,000,000 
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إجمالي المصروفات
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السهم العادي للخمسة سنوات الألخيرة (خسارة)ربحية - سابعاً 

حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرربحية السهم العادي

مالحظاتعن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقطبقاً للقوائم المالية

"قوائم مالية معدلة " إنخفاض ربحية السهم%76-20110.621.90

-إرتفاع ربحية السهم20120.830.21%35

-إرتفاع ربحية السهم20130.890.06%7

-إنخفاض ربحية السهم%80-20140.170.71

-تحقيق خسارةتحقيق خسارةتحقيق خسارة-20150.47

صافي حقوق المساهمين ونسبتها إلجمالي الموجودات للخمسة سنوات األخيرة- ثامناً 
حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرصافي

عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقحقوق المساهمين

"قوائم مالية معدلة " إرتفاع2011338,280,54814,779,978%5

-إرتفاع2012370,498,95832,218,410%10

-إرتفاع2013404,040,04133,541,083%9

-إرتفاع2014410,295,9766,255,935%2

-إنخفاض%5-2015389,376,95420,919,022

نسبة حقوق (%)إجماليصافي

المساهمين للموجوداتالموجوداتحقوق المساهمين

2011338,280,548450,340,041%75

2012370,498,958467,898,238%79

2013404,040,041498,635,326%81

2014410,295,976511,096,262%80

2015389,376,954484,348,768%80

مالحظاتالسنوات

"قوائم مالية معدلة " 

-

-

-

السنوات

مالحظاتالسنوات

-

0.60-
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0.20-
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 ًً ً صافي القيمة الدفترية للسهم للخمسة سنوات األخيرة- تاسعا
حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرصافي القيمةصافي

عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقالدفترية للسهمحقوق المساهمين

إرتفاع2011338,280,5488.460.37%5

إرتفاع2012370,498,9589.260.81%10

إرتفاع2013404,040,04110.100.84%9

إرتفاع2014410,295,97610.260.16%2

إنخفاض%5-2015389,376,9549.730.52

(على مستوى القطاعات التشغيلية والجغرافيةللشركة)م 2015التوزيع الجغرافي إلجمالي المبيعات لعام -  عاشراً

إجماليالمراتباإلدوات الصحية

المبيعاتوالسست واإلسفنجواإلكسسوارات

39,740,939190,436,096230,177,035المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية

16,309,07199,149,281115,458,352المنطقة الوسطي والشرقية

481,6781,982,9832,464,661دول مجلس التعاون الخليجي

1,144,88535,0871,179,972دول أسيوية وإفريقية

041,974,19541,974,195جمهورية مصر العربية

57,676,573333,577,642391,254,215:م2015إجمالي المبيعات لعام 

000

مالحظاتالوصف/البيان

مبيعات محلية

مبيعات محلية

"قطر والبحرين والكويت " 

"العراق واألردن " 

"شركة تابعة خارج المملكة " 

-

السنوات
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12.00 
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صافي المبيعات للخمسة سنوات األخيرة- حادي عشر 
حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرصافي

عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقالمبيعات

"قوائم مالية معدلة " إرتفاع2011300,521,17968,419,767%29

-إرتفاع2012314,433,12513,911,946%5

-إرتفاع2013319,753,8175,320,692%2

-إنخفاض(%1)-2014315,938,3903,815,427

-إرتفاع2015325,525,7229,587,332%3

للخمسة سنوات األخيرة (المطلوبات)والخصوم  (الموجودات)إجمالي األصول- ثاني عشر 

إحماليإجمالي

المطلوبات/الخصومالموجودات/األصول

2011450,340,041112,009,493

2012467,898,23897,399,280

2013498,635,32694,595,285

2014511,096,262100,800,286

2015484,348,76894,971,814

صافي الدخل للخمسة سنوات األخيرة- ثالث عشر 
حالة التغير(%)نسبة التغير التغيرصافي

عن العام السابقعن العام السابقعن العام السابقالدخل

معدلة/أرباح تشغيليةإنخفاض صافي األرباح%76-201124,619,04475,982,991

أرباح تشغيليةإرتفاع صافي األرباح201233,161,0218,541,977%35

أرباح تشغيليةإرتفاع صافي األرباح201335,479,0722,318,051%7

أرباح تشغيليةإنخفاض صافي األرباح%80-20146,945,18728,533,885

خسارة غير تشغيلية"تحقيق خسارة " "تحقيق خسارة " "تحقيق خسارة " -201518,949,170

"قوائم مالية معدلة " 

-

-

-

-

مالحظاتالسنوات

مالحظاتالسنوات

مالحظاتالسنوات
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ملخص المؤشرات المالية الهامة للخمسة سنوات األخيرة- رابع عشر 
(معدلة) 20152014201320122011الوصف/البيان

12%7%6%5%4%إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات

25%21%19%20%20%إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

17%9%7%6%5%إجمالي القروض إلى صافي حقوق المساهمين

33%26%23%25%24%إجمالي المطلوبات إلى صافي حقوق المساهمين

5%7%7%1%(4%)إلى إجمالي الموجودات (الخسارة)صافي الربح 

6%8%9%2%(5%)إلى رأس المال المدفوع (الخسارة)صافي الربح 

26%30%31%27%31%إلى صافي للمبيعات (الخسارة)مجمل الربح 

8%11%11%2%(6%)إلى صافي المبيعات (الخسارة)صافي الربح 

9%12%9%3%6%التشغيلي إلى صافي المبيعات (الخسارة)صافي الربح 

0.170.890.830.62-0.47(لاير)السهم  (خسارة)صافي ربح 

9.7310.2610.109.268.46(لاير)صافي القيمة الدفترية للسهم 

(موزعة حسب النشاط)م وأثارها على نتائج الشركة 2014م و 2015القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي - خامس عشر 

المجموعقطاعقطاع

طبقا للقوائم الماليةالمركز الرئيسيالمراتب واألسفنجاألدوات الصحيةالوصف/البيان

م2015عام  (1)

-83,405,612249,649,610151,293,546484,348,768إجمالي الموجودات    - 

-32,153,56849,927,11412,891,13294,971,814إجمالي المطلوبات    - 

-42,379,860283,145,8620325,525,722صافي المبيعات    - 

--18,949,170-810,6493,165,36822,925,187صافي الدخل    - 

م2014عام  (2)

-86,316,926253,552,440171,226,896511,096,262إجمالي الموجودات    - 

-38,255,73550,159,24612,385,305100,800,286إجمالي المطلوبات    - 

-48,064,633267,873,7570315,938,390صافي المبيعات    - 

-6,945,187-3,625,5109,190,6685,870,991صافي الدخل    - 

(حسب النشاط)م 2014م و 2015نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي عامي  - (تابع)خامس عشر 

قطاعقطاع

المركز الرئيسيالمراتب واألسفنجاألدوات الصحيةالوصف/البيان

م2015عام  (1)

0%87%13%صافي المبيعات    - 

(121%)80%20%صافي الدخل    - 

م2014عام  (2)

0%85%15%صافي المبيعات    - 

(85%)72%28%صافي الدخل    - 

م2015أداء القطاعات التشغيلية المستثمر فيها وأهم المتغيرات واألحداث عن عام  - (تابع)خامس عشر 

قطاع األدوات الصحية (1)
.م وتأثيرها على قطاع المقاوالت بالمملكة، حيث تأثر قطاع األدوات الصحية بالتبعية بهذه الظروف، مما أدى ذلك إلى إنخفاض مبيعات وربحية هذا القطاع2015نتيجة الظروف اإلقتصادية التي شهدها عام 

قطاع المراتب واإلسفنج (2)
ًً بعام  . م إال أن النتائج المالية لهذا القطاع تأثرت بنتائج المحفظة المالية المملوكة لها2014رغم زيادة األرباح التشغيلية لهذا القطاع مقارنةً

المركز الرئيسي (2)
.م بتسجيل خسارة إنخفاض في قيمة أحد إستثماراته المتاحة للبيع2015تأثرت نتائج المركز الرئيسي لعام 

ً)م وأثارها على نتائج الشركة 2014م و 2015القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي - سادس عشر  (موزعة جغرافيا

المجموعجمهوريةالمملكة

طبقا للقوائم الماليةمصر العربيةالعربية السعودية

م2015عام  (1)

447,934,35336,414,415484,348,768إجمالي الموجودات    - 

89,277,6405,694,17494,971,814إجمالي المطلوبات    - 

283,975,57141,550,151325,525,722صافي المبيعات    - 

-5,667,79218,949,170-24,616,962صافي الدخل    - 

م2014عام  (2)

480,959,42330,136,839511,096,262إجمالي الموجودات    - 

91,475,4339,324,853100,800,286إجمالي المطلوبات    - 

285,261,66730,676,723315,938,390صافي المبيعات    - 

5,347,7611,597,4266,945,187صافي الدخل    - 

(جغرافياً)م 2014م و 2015نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي عامي  - (تابع)سادس عشر 

جمهوريةالمملكة

المجموعمصر العربيةالعربية السعودية

م2015عام  (1)

100%13%87%صافي المبيعات    - 

(30%)100%(130%)صافي الدخل    - 

م2014عام  (2)

100%10%90%صافي المبيعات    - 

100%23%77%صافي الدخل    - 

-

-

-

-

"نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 

"مساهمة القطاعات في تخفيض صافي الخسارة الكلية " 

"نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 

"مساهمة القطاعات في صافي الربح الكلي " 

مالحظاتالوصف/البيان

مالحظاتالوصف/البيان

-

-

-

-

مالحظات

مالحظات

"نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 

"مساهمة القطاعات في تخفيض صافي الخسارة الكلية " 

"نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 

"مساهمة القطاعات في تخفيض صافي الخسارة الكلية " 
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 جملس اإلدارة وتكويناته واللجان التابعة: رابعًا

 

 جملس اإلدارة -1

جملس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامةة العاديةة كة     " صدق"يتوىل إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 .األعضاء املنتهية عضةةويتهم انتخابثالث سنوات وجيوز يف ك  مرة إعادة 

من األعضاء املستقلني وفقًا للتعريفات الواردة % ( 06) من األعضاء غري التنفيذيني و % ( 06) وميث  جملس اإلدارة احلالي ما نسبته 

 .يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية

بعةد موافقةة اجلمعيةة العامةة العاديةة احلاديةة والعشةرون املنعقةدة بتةاري           ( السةابعة  ) وقد بدأ جملس إدارة الشةركة دورتةه اجلديةدة    

 .م، وملدة ثالث سنوات21/12/2612م وحتى 61/61/2612من  ابتداءم وذلك 60/16/2612

 

 م 21/12/2612م إىل 61/61/2612أمساء وصفة وتصنيف أعضاء جملس اإلدارة للدورة السابعة اليت بدأت من -أ

 عضوية يف شركات مساهمة التصنيف الصفة االسم م

 ال يوجد غري تنفيذي الرئيس بندر بن عبداهلل احلميضي/ املهندس 1

 ال يوجد غري تنفيذي عضو إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ 2

 ال يوجد غري تنفيذي عضو إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ 2

 ال يوجد غري تنفيذي عضو أمحد بن عبداهلل الكنه / األستاذ 0

 ال يوجد مستق   عضو أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 2

 ال يوجد غري تنفيذي عضو الرتكي بدر بن علي/ األستاذ 0

 ال يوجد مستق  عضو صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

 ال يوجد  مستق  عضو عبداإلله بن حممد العساكر/ األستاذ 8

 (مساهمة مقفلة)شركة مكامن السعودية  غري تنفيذي عضو علي بن عبداهلل بريدي عسريي/ الدكتور 0

 (مساهمة مقفلة)شركة أمسنت اخلليجية  مستق  عضو الشقريعبداهلل بن منصور / األستاذ 16

 

 

 انتخاب جملس اإلدارة يف الدورة اجلديدة-ب

مةةةن  اعتبةةةارًاوافقةةةت اجلمعيةةةة العامةةةة العاديةةةة السادسةةةة والعشةةةرون علةةةى اةتيةةةار أعضةةةاء جملةةةس اإلدارة للةةةدورة الثامنةةةة الةةةيت تبةةةدأ       

إبةةراهيم بةةن عبةةدالعزيز الراشةةد     / بنةةدر بةةن عبةةداهلل احلميضةةي، واألسةةتاذ    / م، وهةةم املهنةةدس 21/12/2610م وحتةةى 61/61/2610

/ أمحةد بةن عبةداهلل احملسةن،  واألسةتاذ     / أمحد بن عبداهلل الكنهة ، واألسةتاذ  / إبراهيم بن عبداهلل احلميضي، واألستاذ/ واألستاذ

عبداإللةه بةن حممةد العسةاكر     / صاحل بةن محةد الشةريم، واألسةتاذ    / بدر بن علي الرتكي، واألستاذ/ أمحد بن فؤاد الباز، واألستاذ

 .علي بن عبداهلل بريدي عسريي/ والدكتور
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 م والبالغ جمموعها مثانية اجتماعات2612جملس اإلدارة لعام  اجتماعاتسج  حضور -ج

 

 م

  

 االسم

1 2 2 0 2 0 7 8 
 اإلمجالي

نسبة  

 28/12 17/12 12/16 28/8 12/7 10/0 12/2 12/1 احلضور

بنةةةةةةةدر بةةةةةةةن عبةةةةةةةداهلل / املهنةةةةةةةدس 1

 احلميضي

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 166% 

إبةةةراهيم بةةةن عبةةةدالعزيز    / األسةةةتاذ 2

 الراشد

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 166% 

إبةةةةةراهيم بةةةةةن عبةةةةةداهلل   / األسةةةةةتاذ 2

 احلميضي

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 166% 

 %166 8 √ √ √ √ √ √ √ √ الكنه  أمحد بن عبداهلل/ األستاذ 0

 X √ √ 7 88% √ √ √ √ √ أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 2

 %166 8 √ √ √ √ √ √ √ √ بدر بن علي الرتكي/ األستاذ  0

 %166 8 √ √ √ √ √ √ √ √ صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

عبداإللةةةةةه بةةةةةن حممةةةةةد    / األسةةةةةتاذ 8

 العساكر

X √ √ √ X √ √ √ 0 72% 

علةي بةن عبةداهلل بريةدي     / الدكتور 0

 عسريي

X X √ √ √ √ X √ 2 0222% 

ال  X X X X X X X عبداهلل بن منصور الشقري/ األستاذ 16

 ينطبق

6 6% 

أمحةةد بةةن فةةؤاد بةةن أمحةةد  / األسةةتاذ 11

 الباز

 %166 1 √ ال ينطبق
 

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

  والةذي   فيةه    م21/12/2618م إىل 61/61/2610هو االجتماع األول يف الدورة الثامنةة للمجلةس الةيت بةدأت مةن       م2612للعام (  8) رقم االجتماع

ممثلةةي الشةركة يف الشةةركات التابعةةة وممثلةةي   اةتيةةارةتيةةار أعضةاء اللجةةان املنبثقةةة عةةن افلةس باإل ةةافة إىل   انتخةاب رئةةيس جملةةس اإلدارة وا 

 .الشركة لدى هيئة السوق املالية

 م إىل 61/61/2610أمحد بن فؤاد بن أمحد الباز بدأت عضةويته مةب بدايةة الةدورة الثامنةة للمجلةس الةيت بةدأت مةن          / عضو جملس اإلدارة األستاذ

 . م21/12/2618

 مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وأقاربهم-د

 .م ونسبة التغري2612عند بداية ونهاية العام  الشركة أسهميو ح اجلدول التالي األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر يف 

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة م

 األسهم اململوكة

 عدد األسهم يف

 م2612بداية عام 

 عدد األسهم يف

 م2612نهاية عام 

التغري عن نسبة 

 م2612بداية عام 

ملكية األقارب من 

 الدرجة األوىل

 02072 %200 0662666 12666 بندر بن عبداهلل احلميضي/ املهندس 1

 6 %6 12266 12266 إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد/ األستاذ 2

 6 %12 122622026 122222026 إبراهيم بن عبداهلل احلميضي/ األستاذ 2

 6 %08 12666 202666 أمحد بن عبداهلل الكنه / األستاذ 0

 6 %6 12666 12666 أمحد بن عبداهلل احملسن / األستاذ 2

 6 %6 12666 12666 بدر بن علي الرتكي / األستاذ 0

 6 %6 22666 22666 صاحل بن محد الشريم/ األستاذ 7

 6 %6 12666 12666 عبداإلله بن حممد العساكر / األستاذ 8

 6 %6 12666 12666 علي بن عبداهلل بريدي عسريي/ الدكتور 0

 6 %6 12666 12666 عبداهلل بن منصور الشقري / األستاذ 16

 6 %12666 12666 6 أمحد بن فؤاد بن أمحد الباز/ األستاذ 11

 م إىل 61/61/2610أمحد بن فؤاد بن أمحد الباز بدأت عضةويته مةب بدايةة الةدورة الثامنةة للمجلةس الةيت بةدأت مةن          / عضو جملس اإلدارة األستاذ

 . م21/12/2618
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ساعدة جملس اإلدارة على الوفاء ساهمت فيها بدوٍر أساسي وهام يف م اجتماعاتسبعة (  7) مشاري الفرهود، وقد عقدت اللجنة 

لتحقق من مدي فاعليتها يف تنفيذ األعمال ل اإلشراف علي إدارة املراجعة الداةلية يف الشركةبواجباته النظامية، حيث قامت ب

  دراسة نظام الرقابة الداةلية وو ب تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها يف شأنهو واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة

التوصية فلس اإلدارة بتعيني و  دراسة تقارير املراجعة الداةلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهاو

أي عم  ةارج نطاق  واعتماد متابعة أعمال احملاسبني القانونينيو استقالليتهماحملاسبني القانونيني وحتديد أتعابهم، والتأكد من 

دراسة ملحوظات و مب احملاسب القانوني ةةطة املراجع واعتماد كلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعةاليت ُيأعمال املراجعة 

والسنوية وإبداء الرأي والتوصية الربعية دراسة القوائم املالية األولية و   شأنهاباحملاسب القانوني علي القوائم املالية ومتابعة ما   

 .شأنهابدراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية فلس اإلدارة و جملس اإلدارةيف شأنها قب  عر ها علي 

 

 :م2612اللجنة لعام  اجتماعاتوفيما يلي أمساء أعضاء جلنة املراجعة ومواعيد ونسبة حضور 

 

 م

 

 اإلسةةةةةةةةةم
 النسبة اإلمجالي 7 0 2 0 2 2 1 الصفة

 %166 7 √ √ √ √ √ √ √ عضو جملس اإلدارة/ رئيس اللجنة عبدالعزيز الراشدإبراهيم بن / األستاذ 1

 %166 7 √ √ √ √ √ √ √ عضو جملس اإلدارة/ عضو اللجنة إبراهيم عبداهلل احلميضي/ األستاذ 2

 %166 7 √ √ √ √ √ √ √ عضو جملس اإلدارة/ عضو اللجنة أمحد بن عبداهلل الكنه / األستاذ 2

 x x x √ √ √ x 2 02% مساهم/ عضو اللجنة بن مشاري الفرهودناصر / األستاذ 0
 

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

 

 : املراجعة اخلارجية والرقابة الداةلية

 : املراجعة اخلارجية-1

املوافق  هة27/60/1020املنعقد بتاري   اجتماعهاأقرت اجلمعية العامة العادية اخلامسة والعشرون ملساهمي الشركة ةالل 

للقيام بأعمال املراجعة  واستشاريونحماسبون قانونيون -السادة كى بي إم جي الفوزان والسدحان  استمرارم 10/60/2612

 ابةأتعوالتدقيق حلسابات الشةركة وفرعهةا مصنب صةدق للخةزف مبا يف ذلك احلسةابات الربب سةنوية وأعمال الزكةاة مقاب  

للتوافق مب املعايري املو وعة من  باةتيارهممائة وسبعون ألف ريال ، وتعود مربرات التوصية  فقط (ريال  1762666 ) اةقدرهسةنوية 

جانب الشركة ومناسةبة العةرض املالةي لنطةاق العمة  املتفةق عليه وتوافةر اخلبةرات املهنيةة يف مراجعةة ُكبةرى الشركات يف 

وإتباع أسلوب ومنهج عاملي يف التخطيط ألعمال املراجعة وقياس املخاطر املرتبطة وتوافر العدد الكايف من  األنشطة املختلفة

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

ن املهنيني احلاصلني علي شهادات مهنية يف جمال املراجعة والتدقيق ويتمتعون خبربات لتعليمات هيئة السوق املالية و وجود عدد م

 .عالية
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 : أعمال املراجعة الداةلية-2

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

تامة يف تطبيق أفض  املمارسات، حيث تبنت منهجًا منتظمًا لتقييم وحتسني فاعلية  باستقالليةالشركة تعم  املراجعة الداةلية ب

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

جلميب قطاعات الشركة والشركات التابعة هلا مب الرتكيز على أعمال  بإجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات واملمارسات

املراجعة الداةلية لألنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية وترفب تقاريرها الدورية للجنة املراجعة متضمنًة مرئياتها ومالحظاتها 

 الختاذ –إن ُوجدت  –اإلدارة باألمور اجلوهرية وتوصياتها واإلجراءات املتخذة لتصحيح الو ب ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ جملس 

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

بة الداةلية حتقق الداةلية وكذلك عدم وجود خمالفات جوهرية يف تطبيق النظم واللوائح الداةلية كما أن إجراءات الرقا

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

الداةلية يف  الرقابةإدارة للمراجعة الداةلية ترفب تقاريرها للجنة املراجعة وأن جلنة املراجعة حرصت على التأكد من أن نظام 

 .على ُأسٍس سليمة و  تنفيذه بفاعلية الشركة ُأعد

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت - ب

أعضاء  اةتيارم على قواعد 11/60/2668املوافق  هة67/60/1020ساهمي الشركة بتاري  صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل

جلنة الرتشيحات واملكافآت وأسلوب عملها ومسؤوليتها ومهامها، وقد أعاد جملس اإلدارة تشةكي  جلنةة الرتشةيحات واملكافةآت     

هةةة املوافةةق  12/62/1022م ويف 21/12/2612دورة جملةةس اإلدارة احلةةالي يف   بانتهةةاءم وتنتهةةي 2612لةةثالث سةةنوات تبةةدأ مةةن عةةام    

  ة تشةةكي  جلنةةة الرتشةةيحات واملكافةةآت تيةةث أصةةبحت اللجنةةة تتكةةون مةةن ثةةالث أعضةةاء         م أعةةاد جملةةس اإلدار 12/61/2610

وتتكون اللجنة يف أغلبيتهم من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني وغري التنفيذيني، ومن األعمال واملهام اليت تؤديها اللجنةة، التوصةية   

املعتمةدة مةب مراعةاة عةدم ترشةيح أي شةخإ سةبق إدانتةه  رميةة           فلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية افلس وفقًا للسياسات واملعةايري 

املطلوبة من املهارات املناسبة لعضةوية جملةس اإلدارة وإعةداد وصةف للقةدرات       لالحتياجاتخملة بالشرف واألمانة، املراجعة السنوية 

لعضو ألعمةال جملةس اإلدارة، مراجعةة    واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه ا

  املطلوبة من املهارات املناسةبة ورفةب التوصةيات يف شةأن التغةيريات الةيت ميكةن إجرا هةا         االحتياجاتهيك  جملس اإلدارة وحتديد 

األعضةاء املسةتقلني، والتأكةد مةن عةدم وجةود أي تعةارض مصةاحل إذا كةان العضةو يشةغ              اسةتقاللية والتأكد بشكٍ  سنوي مةن  

وية جملس إدارة شركة أةرى، و ب سياسات وا حة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني مرتبطة عض

واإلشراف الكامة  علةى نظةام حوكمةة الشةركة وإجةراء مراجعةة         االجتماعيةباألداء باإل افة إىل و ب سياسة ملساهمة الشركة 

صيات واملقرتحات إىل جملس اإلدارة بشأن إجراء تعديالت عليها مبا يتفق مةب مصةلحة   دورية ملالءمة ومراقبة مدى فاعليتها ورفب التو

وأغراض الشركة، وبناًء على توصيات اللجنة وموافقة جملس اإلدارة أقرت اجلمعية العامة العادية الثانية والعشرون املنعقدة بتاري  

 .م سياسات ومعاير وإجراءات عضوية جملس اإلدارة26/60/2612
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 :م2612اللجنة لعام  اجتماعاتوفيما يلي أمساء أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ونسبة حضور 

 الصفةةةةةة اإلسةةةةةةةةةم م
1 2 2 

 نسبة احلضور اإلمجالي
10/0 0/7 0/8 

 %166 2 √  √  √ عضو جملس اإلدارة/رئيس اللجنة أمحد بن عبداهلل احملسن/ األستاذ 1

 %166 2 √ √   √ عضو جملس اإلدارة/عضو اللجنة بن محد الشريمصاحل / األستاذ 2

 %166 2 √  √  √ عضو جملس اإلدارة/عضو اللجنة عبداإلله بن حممد العساكر/ األستاذ 2
 

 

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

 

 

 قروض الشركة:  ةامسًا 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

مثانني مليون ريال سعودي من (  86) م على قرض بقيمة 1000ةالل عام " ةزفية"حص  مصنب صدق للخزف  .1

صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بضمان ممتلكات وآالت ومعدات مصنب صدق للخزف، وةالل عام 

ثالثة ماليني وتسعمائة ألف ريال سعودي (  220) الصندوق مببلغ م حص  املصنب أيضًا على قرض إ ايف من 2662

 .ستة عشر مليون ريال كدفعات من قيمة القرض املستحق(  10) لتموي  توسعة املصنب، وسددت الشركة 

إلعادة جدولة القرض  اتفاقيةم   التوقيب مب صندوق التنمية الصناعية السعودي على 10/0/2616  يف تاري   .2

 االتفاقيةسبعة وستني مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي، وتتلخإ ( 0720)على مصنب صدق للخزف البالغ املستحق 

، وجدولة رصيد القرض البالغ االتفاقيةسبعة ماليني ريال سعودي عند التوقيب على ( 7)يف سداد الشركة مبلغ 

ى إثين عشر قسطًا سنويًا متساويًا بواقب م عل2611ستني مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي ابتداًء من عام ( 0620)

مخسة ماليني وتسعمائة ألف ريال سعودي، ( 220)مخسة ماليني ريال سعودي عدا القسط األةري والذي يبلةةةةةغ ( 2)

" سليب هاي ة السعودية"مب التعهد برهن إ ايف لكام  حصإ الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة 

 .احها مصدرًا إ افيًا لسداد األقساط املستحقة حتى يتم سداد كام  مستحقات الصندوقعلى أن تظ  أرب

مخسة عشر مليونًا ( 1220)ة بعد موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي ة بسداد مبكر ملبلغ " صدق"قامت  .2

القرض لألعوام             م ميث  األقساط الثالثة األةرية املستحقة على12/61/2612وتسعمائة ألف ريال يف تاري  

اإلجراءات املتعلقة برهن عقار كضمان إ ايف بداًل من رهن  واستكملت ،(هة1002-هة 1002-هة 1001)

بعد أن   نق  ملكية العقار الواقب " سليب هاي"كام  حصإ الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة 

إحدى الشركات " سليب هاي"ة لتسويق مستلزمات النوم احملدودة مبدينة جدة إىل ملكيتها من الشركة العاملي

 ."صدق"ةالتابعة ل

التسوية  اتفاقية تعدي  اتفاقيةم 68/60/2612وقعت الشركة مب صندوق التنمية الصناعية السعودي يف تاري   .0

إجراءات رهن عقار مملوك لصدق كضمان إ ايف بدي  عن رهن  استكمالبعد  ،اخلاصة بقرض الصندوق

مليون ( 1220)وسداد مبكر ملبلغ  " سليب هاي" كام  أصول الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم العاملية 

مليون ريال  (26)مليون ريال، وجدولة رصيد القرض املتبقي البالغ ( 2)هة البالغ 1020ريال والقسط املستحق لعام 

 .ًامليون ريال سنوي (2)بواقب هة، 1006تنتهي يف عام متساوية  أقساط( 0)على 

يكون رصةيد القةرض املتبقةي يف     وبذلك سنويًا،مليون ريال سعودي ( 2)م القسط البالغ 2612سددت الشركة عام  .2

 .مليون ريال سعودي( 26)م مبلغ 2612نهاية عام 
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 الو ب الزكوي للشركة:  سادسًا

 

 :يتلخإ الو ب الزكوي للشركة فيما يأتي

    وحصةةةةةلت علةةةةةةى الشةةةةةهادات النهائيةةةةةةة مةةةةةن بدايةةةةةةة التأسةةةةةيس وحتةةةةةةى نهايةةةةةةة     أنهةةةةةت الشةةةةةةركة و ةةةةةعها الزكةةةةةةوي

 .م1007عام 
 

          أبلغةةةةةةةت مصةةةةةةةلحة الزكةةةةةةةةاة والةةةةةةةةةدة  الةةةةةةةةشركة بالفةةةةةةةةروقات الزكةةةةةةةةةوية املستةةةةةةةةةةحقة عليهةةةةةةةا للفةةةةةةةةةرتة مةةةةةةةةن

ريةةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةةعودي وقةةةةةةةةةةد   اإلعةةةةةةةةةةرتاض عليهةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةمن املهلةةةةةةةةةةة       ( 221072267)م والبالغةةةةةةةةةةة 2661م إىل 1008

( 22)إىل جلنةةةةةةةة اإلعةةةةةةةرتاض الزكويةةةةةةةة الضةةةةةةةريبية األوىل وأصةةةةةةةدرت قرارهةةةةةةةا رقةةةةةةةم    النظاميةةةةةةةة ومتةةةةةةةت إحالتهةةةةةةةا

هةةةةةةة وأيةةةةةةدت املصةةةةةةلحة يف إ ةةةةةةافة البنةةةةةةود حمةةةةةة  اإلعةةةةةةرتاض، وقامةةةةةةت الشةةةةةةركة بإسةةةةةةتئناف القةةةةةةرار  1027لعةةةةةةام 

  الصةةةةةادر لةةةةةدى اللجنةةةةةة اإلسةةةةةتئنافية بعةةةةةد أن أصةةةةةدرت  ةةةةةمان بنكةةةةةي بةةةةةاملبلغ املعةةةةةرتض عليةةةةةه حسةةةةةب النظةةةةةةام            

، والةةةةةذي بنةةةةةةاًء عليةةةةةةه  (802)حيةةةةةث أيةةةةةةدت أيضةةةةةًا اللجنةةةةةةة اإلسةةةةةتئنافية قةةةةةةرار اللجنةةةةةة اإلبتدائيةةةةةةة بقرارهةةةةةا رقةةةةةةم      

م 12/16/2616قامةةةةةةةةت املصةةةةةةةةلحة بتسةةةةةةةةيي  ةطةةةةةةةةاب الضةةةةةةةةمان البنكةةةةةةةةي، وقةةةةةةةةد قامةةةةةةةةت الشةةةةةةةةركة بتةةةةةةةةاري    

يةةةةةةث بةةةةةالتظلم علةةةةةةى القةةةةةرار الصةةةةةةادر مةةةةةةن اللجنةةةةةة اإلستئنافيةةةةةةةة لةةةةةدى احملكمةةةةةةة اإلداريةةةةةةة بةةةةةديوان املظةةةةةةامل، ح     

صةةةةةةةدر حكةةةةةةةم احملكمةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةة بعةةةةةةةدم اإلةتصةةةةةةةا  والئيةةةةةةةًا، وبعةةةةةةةد إسةةةةةةةتئناف احلكةةةةةةةم ةةةةةةةةالل عةةةةةةةام       

م متسةةةةةةةكت احملكمةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةة تكمهةةةةةةةا السةةةةةةةابق بعةةةةةةةدم إةتصاصةةةةةةةها والئيةةةةةةةًا بةةةةةةةالنظر يف الةةةةةةةدعوى     2612

حمةةةةةةة  اإلعةةةةةةةرتاض، وتقةةةةةةةدمت الشةةةةةةةركة بالئحةةةةةةةة إعةةةةةةةرتاض جديةةةةةةةدة لعةةةةةةةدم إقتناعهةةةةةةةا تكةةةةةةةم احملكمةةةةةةةة         

م، ُأعيةةةةةةةدت القضةةةةةةةية لةةةةةةةديوان   62/12/2612اإلةتصةةةةةةةا  الةةةةةةةوالئي، وفةةةةةةةى تةةةةةةةاري      اإلداريةةةةةةةة السةةةةةةةابق بعةةةةةةةدم  

م 11/12/2612املظةةةةةةةامل مةةةةةةةرة أةةةةةةةةرى بعةةةةةةةد قبةةةةةةةول اإلسةةةةةةةتئناف املقةةةةةةةدم مةةةةةةةن الشةةةةةةةركة للنظةةةةةةةر فيهةةةةةةةا، ويف         

صةةةةةدر حكةةةةةةم إبتةةةةةدائي لصةةةةةةاحل الشةةةةةةركة بإلغةةةةةاء قةةةةةةرار وزيةةةةةةر املاليةةةةةة بشةةةةةةأن موافقتةةةةةةه إىل مةةةةةا إنتهةةةةةةي عليةةةةةةه      

ؤيةةةةةةةد لقةةةةةةةرار اللجنةةةةةةةة اإلبتدائيةةةةةةةة، وجيةةةةةةةري حاليةةةةةةةًا متابعةةةةةةةة القضةةةةةةةية إنتظةةةةةةةارًا     قةةةةةةةرار اللجنةةةةةةةة اإلسةةةةةةةتئنافية امل 

 .للحكم النهائي فيها
 

    م كامةةةةةةة  األقسةةةةةةةاط املسةةةةةةةتحقة عليهةةةةةةا وافدولةةةةةةةة مةةةةةةةب مصلحةةةةةةةةة  2612سةةةةةةددت الشةةةةةةةركة مةةةةةةةب نهايةةةةةةةة عةةةةةةام

م 2660م إىل 2662الزكةةةةةةةةةاة والةةةةةةةةةدة  اخلاصةةةةةةةةة بالفةةةةةةةةةةروقات الزكةةةةةةةةةوية املستةةةةةةةةةةحقة عليهةةةةةةةةا للفةةةةةةةةةرتة مةةةةةةةةن        

 .ريال سعودي( 127122228)بالغة وال
 

   م والةةةةةةةذي إسةةةةةةةتحق 2660م إىل 2662صةةةةةةةدر عةةةةةةةن مصةةةةةةةلحة الزكةةةةةةةاة والةةةةةةةدة  الةةةةةةةربط الزكةةةةةةةوي للفةةةةةةةرتة مةةةةةةةن

ريةةةةةةال سةةةةةةعودي، حيةةةةةةث   اإلعةةةةةةرتاض عليةةةةةةه   ( 120022828)مبوجبةةةةةةه فروقةةةةةةات زكويةةةةةةة علةةةةةةى الشةةةةةةركة بلغةةةةةةت    

ت الشةةةةةةركة بتكةةةةةةوين  ةةةةةةمن املهلةةةةةةة النظاميةةةةةةة ومل يةةةةةةتم مناقشةةةةةةته مةةةةةةب املصةةةةةةلحة حتةةةةةةى تارخيةةةةةةه، وقةةةةةةد قامةةةةةة    

 .خمصإ مقاب  هذا املبلغ
 

      م وسةةةةةةددت الزكةةةةةةاة التقديريةةةةةةة   2610م وحتةةةةةةى عةةةةةةام  2667قةةةةةةدمت الشةةةةةةركة إقراراتهةةةةةةا الزكويةةةةةةة عةةةةةةن عةةةةةةام

 .م2612املستحقة عليها ومل تتم إجراءات الربط النهائي من قب  املصلحة حتى نهاية عام 
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 التحول إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية: سابعًا

 املةةةةةةةبين م22/62/2610 املوافةةةةةةةق هةةةةةةةة20/62/1022 وتةةةةةةةاري ( 0/2078) رقةةةةةةةم املاليةةةةةةةة السةةةةةةةوق هيئةةةةةةةة تعمةةةةةةةيمبنةةةةةةةاًء علةةةةةةةى 

بتةةةةةةةةاري   )2610/0270(الصةةةةةةةةادر بةةةةةةةةرقم  القةةةةةةةةانونيني للمحاسةةةةةةةةبني السةةةةةةةةعودية للهيئةةةةةةةةة العةةةةةةةةام األمةةةةةةةةني كتةةةةةةةةاب علةةةةةةةةى

للمحاسةةةةةةةةةةةةةبني   املتضةةةةةةةةةةةةةمن أن جملةةةةةةةةةةةةةس إدارة اهليئةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةعودية    ،م11/62/2610ملوافةةةةةةةةةةةةةق  ا هةةةةةةةةةةةةةة11/60/1022

القةةةةةوائم املاليةةةةةة املعةةةةةدة عةةةةةن فةةةةةرتات ماليةةةةةة تبةةةةةدأ  علةةةةةى تطبيةةةةةق معةةةةةايري احملاسةةةةةبة الدوليةةةةةة دفعةةةةةة واحةةةةةدة  القةةةةةانونيني أقةةةةةر 

  وذلةةةةةةةةك بعةةةةةةةةد إسةةةةةةةةتكمال إعتمادهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن اهليئةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية للمحاسةةةةةةةةبني القةةةةةةةةانونيني   ،م أو بعةةةةةةةةده61/61/2617يف 

 )1/12221/12/ (بةةةةةةةرقم  ةميم الصةةةةةةةادراالتعةةةةةةةوكةةةةةةةذلك  ،وذلةةةةةةةك بالنسةةةةةةةبة للمنشةةةةةةةآت املدرجةةةةةةةة يف السةةةةةةةوق املاليةةةةةةةة    

 املوافةةةةةةةةةةقهةةةةةةةةةةة 62/60/1027بتةةةةةةةةةةاري  ( 1/282/10/ )ورقةةةةةةةةةةم  ،م12/68/2612هةةةةةةةةةةة املوافةةةةةةةةةةق 27/16/1020بتةةةةةةةةةةاري  

مةةةةةةةةن رئةةةةةةةةيس جملةةةةةةةةس هيئةةةةةةةةة السةةةةةةةةوق املاليةةةةةةةةة إىل الشةةةةةةةةركات املسةةةةةةةةاهمة املدرجةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةوق املاليةةةةةةةةة   م12/61/2610

اد املبكةةةةةةر لتطبيةةةةةةق املعةةةةةةايري احملاسةةةةةةبية الدوليةةةةةةة ومةةةةةةا يتضةةةةةةمنه      علةةةةةةى  ةةةةةةرورة اإلسةةةةةةتعد   تنصةةةةةة يتوالةةةةةة ،السةةةةةةعودية

إعةةةةةداد ةطةةةةةة لتطبيةةةةةق املعةةةةةايري الدوليةةةةةة واإلنتهةةةةةاء منهةةةةةا قبةةةةة         وتطبيقهةةةةةا مةةةةةن مراجعةةةةةة للسياسةةةةةات وتهيئةةةةةة للعةةةةةاملني،      

  م2612ضةةةةةةةةةمن تقريةةةةةةةةةر جملةةةةةةةةةس اإلدارة للعةةةةةةةةةامني املةةةةةةةةةاليني  ، علةةةةةةةةةى أن يتم2612نهايةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةنة امليالديةةةةةةةةةة احلاليةةةةةةةةةة  

بصةةةةةةورة فعليةةةةةةة   هةةةةةةاالشةةةةةةركة لتطبيق إسةةةةةةتعدادومةةةةةةدى  هةةةةةةا،ومراحةةةةةة  تطبيق ،ي  اخلطةةةةةةة املشةةةةةةار إليهةةةةةةا  م تفاصةةةةةة2610

 .م2617من بداية عام 

إعةةةةةداد حيةةةةةث    ،والعمةةةةة  وفقةةةةةًا هلةةةةةا  مةةةةةن قبةةةةة  جملةةةةةس إدارة الشةةةةةركة   املاليةةةةةة السةةةةةوق هيئةةةةةة تعليمةةةةةات تةةةةةبين  وقةةةةةد 

جملةةةةةةةس إدارة الشةةةةةةةركة علةةةةةةةى اخلطةةةةةةةة يف إجتماعةةةةةةةه     وافقةةةةةةةةةطةةةةةةةة تطبيةةةةةةةق معةةةةةةةايري احملاسةةةةةةةبة الدوليةةةةةةةة، ومتةةةةةةةت م    

تنفيةةةةةةةةذ لتنسةةةةةةةةيق ومتابعةةةةةةةةة  للمشةةةةةةةةروع ًاتعةةةةةةةةيني مةةةةةةةدير  كمةةةةةةةةا م،17/12/2610هةةةةةةةةة املوافةةةةةةةةق 60/62/1027املنعقةةةةةةةد يف  

 علةةةةةةى التأكيةةةةةةد إىل املو ةةةةةةوعة يف املقةةةةةةام األول  طةةةةةةةاخل تهةةةةةةدفم، و2610بدايةةةةةةة عةةةةةةام  مةةةةةةن  إعتبةةةةةةارًا تطبيةةةةةةقال عمليةةةةةةة

  لكةةةةةة  مرحلةةةةةةة مةةةةةةن مراحلةةةةةةها احملةةةةةةددالةةةةةةزمين  واجلةةةةةةدول للتوقيةةةةةةت وطبقةةةةةةًا ويسةةةةةةر بكفةةةةةةاءة تةةةةةةتم التطبيةةةةةةق عمليةةةةةةة أن

تطبيةةةةةق معةةةةةايري احملاسةةةةةبة الدوليةةةةةة دفعةةةةةة   باإلمكةةةةةان يصةةةةةبح ،اخلطةةةةةةكةةةةة  مراحةةةةة  تنفيةةةةةذ مةةةةةن  نتهةةةةةاءاإلعنةةةةةد  تيةةةةةث

 .احملدد هلا نظامًا واحدة يف التاري 

 

 التحول املعتمدة لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ةطة تفاصي  مراح 

مةةةةةب العلةةةةةم بةةةةةأن خمرجةةةةةات كةةةةة  مرحلةةةةةة      ،رئيسةةةةةيةمراحةةةةة   ثةةةةةالث الدوليةةةةةة احملاسةةةةةبة معةةةةةايري تطبيةةةةةق ةطةةةةةة تتضةةةةةمن

 :يليوفقًا ملا  وذلك، هلا للمرحلة التالية مدةالت من مراح  اخلطة هي

 التقييماملراجعة والفحص و مرحلة: أواًل

تسةةةةةةتغرق هةةةةةةذه املرحلةةةةةةة شةةةةةةهرًا مةةةةةةن تةةةةةةاري  التنفيةةةةةةذ، حيةةةةةةث مةةةةةةن املتوقةةةةةةب اإلنتهةةةةةةاء منهةةةةةةا يف منتصةةةةةةف شةةةةةةهر مةةةةةةارس  و

 :م حسب اجلدول الزمين للتطبيق، وتتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية2610

 بةةةةةةني معةةةةةةايري احملاسةةةةةةبة السةةةةةةعودية ومعةةةةةةايري احملاسةةةةةةبة الدوليةةةةةةة ذات العالقةةةةةةة         واإلةتالفةةةةةةات اتالفروقةةةةةة  حصةةةةةةر

وائم املاليةةةةةةة ، وذلةةةةةةك إعتمةةةةةةادًا وتأسيسةةةةةةًا علةةةةةةى األرصةةةةةةدة اخلتاميةةةةةةة للقةةةةةة  فموعةةةةةةةشةةةةةةركات ابةةةةةةالقوائم املاليةةةةةةة ل

م لشةةةةةةركات افموعةةةةةةة، وتقةةةةةةدير األهميةةةةةةة النسةةةةةةبية هلةةةةةةذه الفروقةةةةةةات تأثريهةةةةةةا اجلةةةةةةوهري      2612املدققةةةةةةة لعةةةةةةام  

 .  على أنشطة شركات افموعةاحملتم

 القيام مبراجعة وفحإ األمور اهلامة التالية وتقييم أثر عملية التحول عليها: 

 .حاليًا بشركات افموعة مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية املطبقة .أ 
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 .شركات افموعةاملطبقة حاليًا بمراجعة النظم واللوائح الداةلية املالية واإلدارية والتجارية  .ب 

تعلقةةةةةةةةة مراجعةةةةةةةةة العقةةةةةةةةود املربمةةةةةةةةة بةةةةةةةةني شةةةةةةةةركات افموعةةةةةةةةة واألطةةةةةةةةراف األةةةةةةةةةرى، وةاصةةةةةةةةة العقةةةةةةةةود امل   .ج 

 .لشركات افموعةباإليرادات الرئيسية 

 .مراجعة نظم وتقنية املعلومات املطبقة بشركات افموعة، شاملة دالئ  احلسابات .د 

 وتأثريهةةةةةةا علةةةةةةى  الدوليةةةةةةة احملاسةةةةةةبة معةةةةةةايري لتطبيةةةةةةقاحملاسةةةةةةبية املتاحةةةةةةة  والبةةةةةةدائ األساسةةةةةةية  املتطلبةةةةةةات حتديةةةةةةد

 .افموعةشركات أنشطة 

 التنفيةةةةةةةةذ   واخلةةةةةةةةربة عنةةةةةةةةد   اإلةتصةةةةةةةةا   ذوياخلةةةةةةةةرباء   أوبةةةةةةةةاملهنيني   اإلسةةةةةةةةتعانة احلاجةةةةةةةةة إىل   مةةةةةةةةدى  حتديةةةةةةةةد

، متضةةةةةةةمن ذلةةةةةةةك اخلةةةةةةةبري اإلكتةةةةةةةواري املطلةةةةةةةوب تكليفةةةةةةةه لفحةةةةةةةإ ودراسةةةةةةةة مسةةةةةةةتحقات نهايةةةةةةةة          تطبيةةةةةةةقوال

 .لعاملني وفقًا ملتطلبات املعايري الدوليةاخلدمة ل

 العالقة ذوي العاملني تدريبالزمين لعملية توقيت البني شركات افموعة لتحديد  التنسيق. 

 

 والتطبيق التنفيذ مرحلة: ثانيًا

تسةةةةةةتغرق هةةةةةةذه املرحلةةةةةةة ثالثةةةةةةة شةةةةةةهور مةةةةةةن تةةةةةةاري  إنتهةةةةةةاء مرحلةةةةةةة املراجعةةةةةةة والتقيةةةةةةيم، حيةةةةةةث مةةةةةةن املتوقةةةةةةب اإلنتهةةةةةةاء  و

 :م حسب اجلدول الزمين للتطبيق، وتتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية2610منها يف نهاية شهر يونية 

  وحتديةةةةةةةد تأثريهةةةةةةةا والتسةةةةةةةويات املطلوبةةةةةةةة علةةةةةةةى   واإلةتالفةةةةةةةاتالفروقةةةةةةةات شةةةةةةةام  عةةةةةةةن  تقيةةةةةةةيم تقريةةةةةةةرإعةةةةةةةداد

 .(م2612أرصدة اإلقفال للسنة املالية )م 2610سنة املالية لاألرصدة اإلفتتاحية ل

  بشةةةةةةركات احلسةةةةةةابات  دالئةةةةةة و ،اإلجةةةةةةراءات احملاسةةةةةةبية واملاليةةةةةةة دالئةةةةةة  و لسياسةةةةةةاتإجةةةةةةراء حتةةةةةةديث وتوثيةةةةةةق ل

 .تطبيق معايري احملاسبة الدولية ملتطلبات تبعًاافموعة 

  مةةةةةةن شةةةةةةركات  والتقةةةةةةارير املطلوبةةةةةةة وتوقيةةةةةةت احلصةةةةةةول عليهةةةةةةا ودوريتهةةةةةةا الفنيةةةةةةة وراق العمةةةةةة  أل ثحتةةةةةةديإجةةةةةةراء

 .افموعة

 معةةةةةةةايري إىل السةةةةةةةعودية احملاسةةةةةةةبة معةةةةةةةايري مةةةةةةةن التحةةةةةةةولاخلطةةةةةةةوات واإلجةةةةةةةراءات األساسةةةةةةةية لعمليةةةةةةةة    حتديةةةةةةةد 

أرصةةةةةةةدة وهةةةةةةةي ) ،م2617 لسةةةةةةةنة املقارنةةةةةةةة أرقةةةةةةةام خيةةةةةةةإ الةةةةةةةذي التغةةةةةةةيري لتحديةةةةةةةد وذلةةةةةةةك ،الدوليةةةةةةةة احملاسةةةةةةةبة

واإليضةةةةةةاحات   اإلفصةةةةةةاحات  حتديةةةةةةدمبةةةةةةا يف ذلةةةةةةك   ، (م واملعدلةةةةةةة وفقةةةةةةًا للمعةةةةةةايري الدوليةةةةةةة   2612لعةةةةةةام   إلقفةةةةةةالا

 .اإل افية املطلوبة

 موازيةةةةةةةوملعةةةةةةايري احملاسةةةةةةبة الدوليةةةةةةة  وفقةةةةةةًاإداريةةةةةةة لكةةةةةة  شةةةةةةركات افموعةةةةةةة  ماليةةةةةةةقةةةةةةوائم  مسةةةةةةودات إعةةةةةةداد 

حيةةةةةث  ،م2610سةةةةةنة  ةةةةةةالل السةةةةةعودية احملاسةةةةةبة ملعةةةةةايرياملاليةةةةةة النظاميةةةةةة الةةةةةيت سةةةةةوف تصةةةةةدر طبقةةةةةًا       للقةةةةةوائم

املعةةةةةةدة  املاليةةةةةةة لقةةةةةةوائمل مقارنةةةةةةة رقةةةةةةامم مبثابةةةةةةة أ2610لعةةةةةةام سةةةةةةتكون أرقةةةةةةام القةةةةةةوائم املاليةةةةةةة املوازيةةةةةةة املعةةةةةةدة    

 .م2617احملاسبة الدولية ةالل سنة وفقًا ملعايري 

 لتتوافةةةةةةةق مةةةةةةةب متطلبةةةةةةةات العةةةةةةةرض    وخمرجاتةةةةةةةه اآللةةةةةةةي احلاسةةةةةةةب نظةةةةةةةام علةةةةةةةى املطلوبةةةةةةةة التعةةةةةةةديالت حتديةةةةةةةد

 .واإلفصاح للمعايري الدولية

 خلرباء وحتديد نطاق عملهموا اإلةتصا باملهنيني ذوي  اإلستعانةتوقيت  حتديد. 

 األةةةةةةةرى، إ ةةةةةةافة إىل إسةةةةةةتخدام خمرجةةةةةةات ونتةةةةةةائج     الالزمةةةةةةة  والوسةةةةةةائ احملتةةةةةةوى التةةةةةةدري  املطلةةةةةةوب    حتديةةةةةةد

لتأهيةةةةةةة   مرحلةةةةةةةة املراجعةةةةةةةة والفحةةةةةةةإ والتقيةةةةةةةيم يف عمليةةةةةةةة التةةةةةةةدريب، مةةةةةةةب إجةةةةةةةراء ور  عمةةةةةةة  متخصصةةةةةةةة          

 .العالقة ذوي واملوظفني املاليني ملوظفنياوتدريب 
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 املخرجاتالنتائج و مرحلة: ثالثًا

تةةةةةةاري  صةةةةةةدور  )م 2617م ومتتةةةةةةد حتةةةةةةى نهايةةةةةةة شةةةةةةهر مةةةةةةارس    2610وتبةةةةةةدأ هةةةةةةذه املرحلةةةةةةة مةةةةةةن منتصةةةةةةف شةةةةةةهر مةةةةةةايو     

وخمرجةةةةةةةات   نتةةةةةةةائج هةةةةةةةذه املرحلةةةةةةةة    وتتضةةةةةةةمن ، (م2617القةةةةةةةوائم املاليةةةةةةةة األوليةةةةةةةة املوحةةةةةةةدة للربةةةةةةةب األول عةةةةةةةن عةةةةةةةام       

 :لعملية التحوي ، وذلك وفقًا ملا يلي الفعلي التطبيق

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

        قائمةةةةةةة مركةةةةةةز  )م 61/61/2610إصةةةةةةدار مركةةةةةةز مةةةةةةالي إفتتةةةةةةاحي وفقةةةةةةًا ملعةةةةةةايري احملاسةةةةةةبة الدوليةةةةةةة كمةةةةةةا يف

 .(م مطابقة للمعايري الدولية2612مالي معدلة لعام 

 ةةةةةةةافية املطلةةةةةةةوب إ ةةةةةةةافتها إىل القةةةةةةةوائم املاليةةةةةةةة املعةةةةةةةدة عمةةةةةةة  بيةةةةةةةان تفصةةةةةةةيلي باإلفصةةةةةةةاحات واإليضةةةةةةةاحات اإل 

 .وفقًا للمعايري الدولية

            إصةةةةةةةدار دليةةةةةةة  للسياسةةةةةةةات احملاسةةةةةةةبية لشةةةةةةةركات افموعةةةةةةةة وفقةةةةةةةًا ملعةةةةةةةايري احملاسةةةةةةةبة الدوليةةةةةةةة، يتضةةةةةةةةمن

 . السياسات اهلامة وتطبيقاتها، ومناذج للتقارير املالية مالئمة ألنشطة شركات افموعة

 ملتطلبةةةةةةات طبقةةةةةةًا املعةةةةةةدةم 2610 لسةةةةةةنة وازيةةةةةةةامل (موحةةةةةةدة ومنفةةةةةةردة )األوليةةةةةةة الربعيةةةةةةة   اليةةةةةةةامل القةةةةةةوائم إصةةةةةةدار 

لكةةةةةة  شةةةةةةركات افموعةةةةةةة، ليةةةةةةتم عر ةةةةةةها كأرقةةةةةةام مقارنةةةةةةة بةةةةةةالقوائم املاليةةةةةةة          الدوليةةةةةةة احملاسةةةةةةبة معةةةةةةايري

 .م2617لعام 

   وتوزيعهةةةةةةا علةةةةةةى شةةةةةةركات   الدوليةةةةةةة احملاسةةةةةةبة ملعةةةةةةايري وفقةةةةةةًااملنفةةةةةةردة واملوحةةةةةةدة  املاليةةةةةةة لقةةةةةةوائمل ذجامنةةةةةةعمةةةةةة

 .م2617افموعة لإللتزام بها إعتبارًا من بداية عام 

 

 لتطبيق ةطة التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الشركة إستعداد مدى

واإلعةةةةةةةداد  املاليةةةةةةةة السةةةةةةةوق هيئةةةةةةةةالةةةةةةةواردة مةةةةةةةن  التعليمةةةةةةةاتلتقيةةةةةةةد بلإلمتثةةةةةةةال واالشةةةةةةةركة ال تةةةةةةةدةر جهةةةةةةةدًا   إدارة إن

إلعةةةةةةداد   الدوليةةةةةةة احملاسةةةةةةبةمعةةةةةةايري ةطةةةةةةة التحويةةةةةة  إىل  الشةةةةةةركة لتطبيةةةةةةق   إسةةةةةةتعدادويتمثةةةةةة  مةةةةةةدى   ،اجليةةةةةةد هلةةةةةةا 

 :النقاط التالية يفالتقارير املالية 

    مةةةةةن ةةةةةةالل تةةةةةوفري املصةةةةةادر املطلوبةةةةةة والعمةةةةة  علةةةةةى إعةةةةةداد و هيةةةةةز      املو ةةةةةوعة اإللتةةةةةزام التةةةةةام خبطةةةةةة التطبيةةةةةق

 .لإلنتهاء يف املواعيد احملددة نظامًا متطلبات التطبيق أواًل بأول

 احملاسةةةةةةةةبة مبعةةةةةةةةايري اإلملةةةةةةةةام ذويوالكةةةةةةةةوادر املةةةةةةةةوظفني املةةةةةةةةؤهلني  مةةةةةةةةناملصةةةةةةةةادر الداةليةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةة   تةةةةةةةةوفر 

 .الدولية

 الداةلية املالية البيانات وتدفق تسجي ب انيسمح جيدةبيانات  وقاعدةهيك  تنظيمي  توفر. 

   احملاسةةةةةةبة مبعةةةةةةايري املةةةةةةاليني التنفيةةةةةةذيني لةةةةةةدى واملعرفةةةةةةة الةةةةةةوعي دةلزيةةةةةةا مبكةةةةةةرة تأهيليةةةةةةة بةةةةةةإجراءات القيةةةةةةام 

 .تكرارها بشك  دوري إن لزم األمرم مب 2612ةالل سنة  الدولية

  بأحةةةةةةةد اجلهةةةةةةةات املتخصصةةةةةةةة املشةةةةةةةهود هلةةةةةةةا بالكفةةةةةةةاءة لتةةةةةةةوفري برنةةةةةةةامج تةةةةةةةدري  جيةةةةةةةد            اإلسةةةةةةةتعانة  سةةةةةةةيتم

 وجيةةةةةةةري الشةةةةةةةركات هةةةةةةةذهالتواصةةةةةةة  مةةةةةةةب    بالفعةةةةةةة  وقةةةةةةةد  ،املةةةةةةةاليني واملةةةةةةةوظفني ذوي العالقةةةةةةةة   للمةةةةةةةوظفني

 .أفضلهم إلةتيارمنهم  املقدمة العروض دراسة حاليًا
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إن جملةةةةةةةس إدارة صةةةةةةةدق واللجةةةةةةةان املنبثقةةةةةةةة عنةةةةةةةه يةةةةةةةدركون مةةةةةةةدى أهميةةةةةةةة تةةةةةةةوفري وعةةةةةةةرض معلومةةةةةةةات دقيقةةةةةةةة عةةةةةةةن     

بهةةةةةةا الشةةةةةةركة لعمةةةةةةوم مسةةةةةةاهميها الكةةةةةةرام، وذلةةةةةةك وفقةةةةةةًا للقةةةةةةوانني والتعليمةةةةةةات والتوجهةةةةةةات واملمارسةةةةةةات املعمةةةةةةول        

والصةةةةةةادرة عةةةةةةن اجلهةةةةةةات الرمسيةةةةةةة ذات العالقةةةةةةة باململكةةةةةةة حرصةةةةةةًا منهةةةةةةا يف اإلمتثةةةةةةال هلةةةةةةذه التوجهةةةةةةات وتنفيةةةةةةذها            

اخلطةةةةةة املو ةةةةةوعة لةةةةةيس     ةةةةةوء يف أنةةةةةه ويؤكةةةةةد جملةةةةةس إدارة صةةةةةدق   رىبكةةةةة  دقةةةةةة وشةةةةةفافية، ويف هةةةةةذا الصةةةةةدد يةةةةة    

بشةةةةةك   واإلمتثةةةةةال يةةةةةة والسةةةةةنوية، إلعةةةةةداد التقةةةةةارير املاليةةةةةة األول   الدوليةةةةةة احملاسةةةةةبة معةةةةةايري تطبيةةةةةق مينةةةةةبهنةةةةةاك مةةةةةا  

، وسةةةةةةيقوم مبتابعةةةةةةة إجةةةةةةراءات التنفيةةةةةةذ مةةةةةةن ةةةةةةةالل التقةةةةةةارير الدوريةةةةةةة      م61/61/2617مةةةةةةن  إعتبةةةةةةارًايف ذلةةةةةةك كامةةةةةة  

 .اليت سوف تعدها اإلدارة املكلفة بعملية التنفيذ وتقدمها للمجلس بصورة منتظمة

 

  الشركة بالئحة احلوكمة التزامات:   ثامنًا

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

ونظامها األساسي  "صدق" تأسيسوعقد  والئحة احلوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية مب أحكام األنظمة املتوافقةم 2612

 .وأفض  املمارسات والضوابط املتبعة إلدارة الشركة

 : وقد تضمنت الئحة احلوكمة السياسات التالية

 . سياسة تعارض املصاحل .1

 . سياسية تنظيم العالقة مب أصحاب املصاحل .2

 . سياسة اإلفصاح والشفافية .2

 اجلمعية العامة باجتماعحقوق املساهمني املتعلقة -1

الالزمة ملمارسة مجيب املساهمني حقوقهم النظامية يف  واالحتياطاتاألساسي للشركة ولوائحها الداةلية اإلجراءات  النظام تضمن

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

حق مناقشة املو وعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة و يف مداوالتها والتصويت على قراراتها، واالشرتاكاملساهمني 

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

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

اجلمعية العامة مرة على األق  يف السنة ةالل الستة األشهر التالية ، كما نإ النظام األساسي عقد املالية ولوائحه التنفيذية

 .السنة املالية النتهاء

 : "صدق"وتؤكد 

  طلبًا بانعقاد اجلمعية من رأس املال أو أكثر %( 2)ميلكون ممن ها ن مساهميأو ممن احملاسب القانوني أنها مل تتسلم

  .، ولذلك مل يتم انعقادهاةالل السنة املالية املنتهيةالعامة 

  مو وع أو أكثر إىل جدول أعمال بإ افة  أكثر أو املال رأس من%( 2) ميلكونها ممن مساهمي منأنها مل تتسلم طلبًا

 .اجلمعية العامة

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

  َّاملعرو ة على اجلمعية العامة مصحوبة مبعلومات كافية متكن املساهمني من اختاذ قراراتهم املو وعاتأن. 

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

 .بالقواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت

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

 بتمكني املساهمني من االطالع على حمضر اجتماعات مجعية للمساهمني . 

 بنسخة من حمضر اجتماعات مجعية للمساهمني –ةالل املدد القانونية  –تزويد اجلهات املختصة ب . 

 فور انتهائهامجعية املساهمني إعالم السوق بنتائج ب. 

 

 تتسهي  ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم على املعلوما-2

  توفر الشركة مجيب املعلومات بالشك  الكام  لعموم املساهمني وفقًا ملعايري اإلفصاح من دون متييٍز بينهم متكنهم من

ممارسة حقوقهم على أكم  وجه، حير  على أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمّدثة بطريقة منتظمة يف كةثري  

 .احملددة من وسائ  النشر ويف املواعيد

 استخدام وسائ  التقنية احلديثة لالتصال باملساهمني إلعالمهم مبوعد انعقاد اجلمعية العامة العاديةة، وذلةك لعةدم     مل يتم

 .اليت ميكن من ةالهلا استخدام وسائ  التقنية" صدق"توفر بيانات املساهمني لدى 

 

 حقوق التصويت  -2

   تإجراء قد يؤدي إىل إعاقة استخدام حق التصويممارسة املساهم حلقه يف التصويت، وتتجنب و ب أي  "صدق"تسه. 

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

 . "صدق"أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفي 

 جيب على ) واليت تنإ على أنه  "صدق"على الشركات كمة من الئحة حو( د) ال تنطبق املادة السادسة الفقرة

املستثمرين من األشخا  ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم ة مث  صناديق االستثمار ة اإلفصاح 

عن سياساتهم يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعام  مب أي تضارب 

مث  هذا  "صدق"ةحيث مل يرد ل، (يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثماراتهم  جوهري للمصاحل قد

 .   اإلفصاح من أي شخإ اعتباري

  اخلاصةتطبيق بند التصويت الرتاكمي، نسبة للحاجة إىل قراٍر من اجلمعية العامة غري العادية لتعدي  الفقرة مل يتم 

   أعضاء جملس اإلدارة يف النظام األساسي للشركة من تصويت عادي إىل تصويت تراكمي اةتيارعلى  بالتصويت

وسيتم تطبيق التصويت الرتاكمي بعد تعدي  النظام األساسي للشركة ليتوافق مب نظام الشركات اجلديد الصادر 

 . هة28/61/1027وتاري  ( 2/م)باملرسوم رقم 
 

 حقوق املساهمني يف أرباح األسهم-0

 للمسةةاهمني حقوقةةًا يف األربةةاح الصةةافية السةةنوية طبقةةًا ملةةا هةةو منصةةو  عليةةه يف البنةةد عاشةةرًا اخلةةا  بسياسةةة       يكةةون

 .ويتم إطالع املساهمني على هذه السياسة يف اجتماعات اجلمعية الشركة يف توزيب األرباح

  تقر اجلمعية العامة األرباح ) ى الشركات اليت تنإ عل حوكمةالئحة من املادة السابعة من ( ب)مل يتم تطبيق الفقرة

املقرتح توزيعها وتاري  التوزيب، وتكون أحقية األرباح سواًء األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني 

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

 .لتوزيب أرباح
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 الوظائف األساسية فلس اإلدارة  -2

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

 واإلشراف على تنفيذها "صدق"ة واألهداف الرئيسية ل االسرتاتيجيةالتوجيهات  اعتماد. 

 و ب أنظمة و وابط للرقابة الداةلية واإلشراف عليها. 

  ومعايري وإجراءات وا حة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة وو عها مو ب التنفيذ بعد إقرار و ب سياسات

 .اجلمعية العامة هلا

 و ب سياسة مكتوبة تنظم العالقة مب أصحاب املصاحل من أج  محايتهم وحفظ حقوقهم. 

  فصاح عن املعلومات لألنظمة واللوائح والتزامها باإل "صدق"و ب السياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام

 .اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلةرين
       

 مسؤوليات جملس اإلدارة - 0

ومكافةآت أعضةاء   يتوىل جملس اإلدارة مجيب الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة، وحةدد النظةام األساسةي مسةؤولياته     

، وكانةت قراراتةه   واهتمةام املهام املوكلة إليه مبسؤولية وحسةن نيةة وجديةة     جملس اإلدارة وقد أدى ،حتديدًا وا حًاجملس اإلدارة 

 . مبا حيقق مصلحة الشركة عمومًا وميث  عضو جملس اإلدارة مجيب املساهمني ويلتزم مبنية على معلومات وافية،

تةزام اإلدارة التنفيذيةة برفةب تقةارير دوريةة، كمةا       وحدد جملس اإلدارة الصالحيات لإلدارة التنفيذية وإجةراءات اختةاذ القةرار، مةب ال    

يقةوم افلةس بتعريةف أعضةاء افلةةس اجلةدد بعمة  الشةركة، والتأكةةد مةن تةوفري الشةركة معلومةةات وافييةه عةن شةؤونها جلميةةب              

 .األعضاء

 :ويؤكد افلس اآلتي

   م2612مل يصدر من جملس اإلدارة أي تفويض عام أو غري حمدد املدة ةالل عام. 

  ومل يتم إبراء مةديين الشةركة مةن أي     "صدق"مل يتم إبرام القروض اليت تتجاوز آجاهلا الثالث سنوات ومل يتم بيب عقارات

 .م2612هلم  اه الشركة ةالل عام  التزامات

  الذين حيق هلم تسب نظام الشةركة تعةيني    االعتباريةليس يف عضوية جملس اإلدارة حاليًا أٍي من األشخا  ذوي الصفة

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

 

 تكوين جملس اإلدارة  -7

 أعضةاء جملةس اإلدارة   تةه مةب جةواز إعةادة تعةيني     ومد وطةرق تعييةنهم   تضمن النظام األساسي للشةركة عةدد أعضةاء جملةس اإلدارة،    

     كما بني النظام األساسي للشركة كيفية انتهاء عضوية افلس وحةق اجلمعيةة العامةة يف كة  وقةت بعةزل مجيةب أعضةاء افلةس         

 . أو بعضهم

 ويتكون جملس اإلدارة من عشرة أعضاء أغلبهم غري تنفيذيني أربعة منهم مستقلني، وال يوجد من بني أعضةاء جملةس اإلدارة عضةواً   

يشغ  عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات ُمساهمة يف آن واحد، كما أن رئيس جملس اإلدارة ال جيمب بني منصةبه وأي  

 .  منصب تنفيذي للشركة

بإةطةار هيئةة السةوق املاليةة      "صةدق " تقةوم كما أنه ويف حال انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة بأي طرق مةن طةرق االنتهةاء،    

 . والسوق بذلك فورًا مب بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك
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 جلان جملس اإلدارة -8

مل يشةةك  جملةةس اإلدارة جلةةان مةةا عةةدا جلنةةة املراجعةةة وجلنةةة الرتشةةحيات واملكافةةآت وذلةةك وفقةةًا ملةةا هةةو منصةةو  عليةةه يف هةةذا   

 . التقرير، نظرًا لعدم احلاجة لذلك وفق الظروف واملعطيات احلالية

 

 جملس اإلدارة وجدول األعمال اجتماع -0

ومل يسةةبق أن تقةةدم أي عضةةو مةةن أعضةةاء جملةةس يعقةةد جملةةس اإلدارة اجتماعةةات عاديةةة منتظمةةة بةةدعوة مةةن رئةةيس جملةةس اإلدارة،  

، كما يقوم رئيس جملس م21/12/2612طارئة فلس اإلدارة ةالل السنة املالية املنتهية يف  اجتماعاتاإلدارة بطلٍب مكتوب لعقد 

ين والرئيس التنفيذي عند إعةداد جةدول االجتماعةات واملو ةوعات، ويةتم إرسةال جةدول األعمةال         اإلدارة بالتشاور مب األعضاء اآلةر

مصحوبًا باملستندات قب  وقت كاف، وحيق لك  عضو جملس إدارة االعرتاض على هذا اجلدول ويثبت هذا االعرتاض يف حمضر 

 .وقراراته افلس أعمال جدول على األعضاء من عضو أي اعرتض أن يسبق ومل االجتماع

جملةةس اإلدارة واللجةةان   الجتماعةةاتمبسةةؤولياتهم والتحضةةري اجليةةد   لال ةةطالعةصةةإ أعضةةاء جملةةس اإلدارة وقتةةًا كافيةةًا   وقةةد 

 . التابعة وحرصوا على حضورها، ويوثق جملس اإلدارة اجتماعاته مبوجب حما ر بكافة االجتماعات والشركات
 

 

  تعارض املصاحل-16

   وكبةةار  والةةيت نصةةت علةةى أنَّةةه ال جيةةوز لعضةةو جملةةس اإلدارة    سياسةةة تعةةارض املصةةاحل  "صةةدق"تضةةمنت الئحةةة حوكمةةة

بغري ترةيإ من اجلمعية العامة جيدد كة  سةنة أن تكةون لةه أي مصةلحة مباشةرة أو غةري مباشةرة يف األعمةال          التنفيذين 

مةا كةان صةاحب العةرض هةو       والعقود اليت تتم حلساب الشركة، واستثى من ذلك األعمال اليت تتم بطريق املنافسة متةى 

األفض ، وعلى عضو جملةس اإلدارة أن يبلةغ افلةس مبةا لةه مةن مصةلحة شخصةية يف األعمةال والعقةود الةيت تةتم حلسةاب              

الشركة، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع، وال جيوز للعضو ذي املصلحة اإلشرتاك يف التصةويت علةى القةرار الةذي     

ة العامةةة أو يف اجتمةةاع جملةةس اإلدارة، ويبلةةغ رئةةيس جملةةس اإلدارة اجلمعيةةة العامةةة عنةةد  يصةةدر يف هةةذا الشةةأن يف اجلمعيةة

انعقادها عن األعمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصةلحة شخصةية فيهةا، ويرفةق بهةذا التبليةغ تقريةر        

 .ةا  من احملاسب القانوني

 ان يشرتك يف أي عمة  مةن شةأنه     –جلمعية العامة جيدد ك  سنة بغري ترةيإ من ا – كما ال جيوز لعضو جملس اإلدارة

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

 .ده واحد منهم مب الغريألعضاء جملس إدارتها أو ان تضمن أي قرض بعق

  عقد املنافسة العامةة اخلةا  بنقة  منتجاتهةا مببلةغ      " سليب هاي"وقعت الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة

ريال سنويًا ة ةا عًا للزيادة أو النقصان ة وفقًا لعدد الرحالت املنفذة حسب القيم املتفق عليها ( 820002626)تقديري وقدره 

باملشةاركة مةب   " سةليب هةاي  "د للخدمات املساندة، وهي إحدى الشةركات التابعةة لةة    يف العقد لك  رحلة مب شركة إمدا

أمحةد  / ميتلك حصةإ فيهةا عضةوا جملةس اإلدارة األسةتاذ     ( طرف ذو عالقة ) شركة عاصفة الطريق للتجارة واملقاوالت 

م كةان مببلةغ   2612عةام   إبراهيم بةن عبةداهلل احلميضةي، علمةًا بةأن حجةم التعامة  ةةالل        / بن عبداهلل الكنه  واألستاذا

م 2612وشةركة إمةداد للخةدمات املسةاندة ةةالل عةام       " سليب هةاي "ريال، واستمرار العقد املوقب بني ( 020202062)وقدره 

 .م2612والذي يأتي امتدادًا للعالقة التعاقدية اليت بدأت قب  العام املالي 
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وكبار  اإلدارة جملس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق ال توجد أي مصلحة يف هذا التقرير ُذكر ما عدا

 منافسة أو عقود أو أعمال أية الشركة ُتربم التابعة، ومل شركاتها من أي أو صدق دين أدوات أو أسهم يف وأقربائهمالتنفيذيني 

 عدم إىل باإل افة بهم صلة ذو شخإ ألي كبار التنفيذيني أو أو اإلدارة جملس أعضاء من ألٍي جوهرية مصلحة فيها ُأةرى

 فروع أحد يف ا اره وعدم الشركة، منافسة شأنه من عمٍ  يفأو كبار التنفيذيني  اإلدارة جملس أعضاء من عضو أي اشرتاك

 اإلدارة جملس أعضاء أحد عقده قرض أي  منت أو نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم ومل الشركة، تزاوله الذي النشاط

 .آةر طرف أي مبأو كبار التنفيذيني 

 اإلفصاحات-11

 .الشركة موظفي لصاحل ادةار أو استثمارات أي حاليًا الشركة يف ليس -1

ال توجةةد أي مصةةلحة وحقةةوق ةيةةار وحقةةوق إكتتةةاب تعةةود ألعضةةاء جملةةس اإلدارة وكبةةار التنفيةةذيني وزوجةةاتهم      -2

 . أعاله( 16)التابعة فيما عدا ما ذكر يف البند  وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات

 مشةابهة  حقةوق  أو إكتتةاب  حةق  مةذكرات  أو ةيةار  عقةود  توجةد  وال أسةهم،  إىل للتحوي  قابلة دين أدوات توجد ال -2

 .إكتتاب أو متوي  حقوق توجد ال ثم، ومن التابعة شركاتها أو الشركة قدمتها أو أصدرتها

 مةذكرات  أو ةيةار،  حقةوق  أو أسهم إىل للتحوي  قاب  دين أدوات مبوجب إكتتاب أو حتوي  حقوق أي هناك ليس -0

 .الشركة أصدرتها مشابهة حقوق أو اإلكتتاب، حق

 .لإلسرتداد قابلة دين أدوات إلي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسرتداد أي يوجد ال -2

 .أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق يتنازل مبوجبه أحد أعضاء افلس أو -0

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

 ."صدق"ةل التابعة الشركات عن صادرة دين أدوات أو أسهم اليوجد -8

 وال القةانونيني  للمحاسةبني  السةعودية  اهليئةة  عةن  الصادرة احملاسبية للمعايري وفقًا للشركة املالية القوائم إعداد   -0

 . اةتالف أي يوجد

 .م2612 لعام غريها أو املالية السوق هيئة من غرامات أو خمالفات أي الشركة تتلق مل -16

 

 املسؤولية اإلجتماعية وةدمة افتمب:   تاسعًا

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

                  امللكي السمو صاحب وتشريف رعاية حتت عقد الذي الرابعة دورته يف األعمال شباب ملتقى برعاية م2612 عام ةالل

 املسئولية برامج من جمموعة حاليًا الشركة وتدرس رياض،لا منطقة أمري سعود، آل عبدالعزيز بن بندر بن فيص / األمري

 .ملنتجاتها السوقية املكانة ويعزز" صدق" مصاحل وختدم افتمب ةدمة يف تساهم اليت اإلجتماعية

 

 سياسة الشركة يف توزيب األرباح:   عاشرًا

  السوق وأحوال الشركة، ودة  املالي، األداء نتائج منها عوام ، عدة على الصافية األرباح توزيب يف الشركة سياسة تعتمد

 حيث النظامية، اإلعتبارات إىل باإل افة واملالية، النقدية واإلحتياطات اإلستثمار إعادة ومتطلبات العامة، االقتصادية واألو اع

 العمومية املصروفات ةصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزيب" على للشركة األساسي النظام من( 01) املادة نصت

 :التالي الوجه على األةرى والتكاليف
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 بلةغ  متةى  التجنيةب  هةذا  وقةف  العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي، إحتياطي لتكوين الصافية األرباح من% ( 16)  ُيجنب .1

 .املال رأس نصف املذكور اإلحتياطى

 .املدفوع املال رأس من% ( 2)  تعادل للمساهمني أوىل دفعة ذلك بعد الباقي من ُيوزع .2

 املسةاهمني  علةى  ذلةك  بعةد  البةاقي  وُيةوزع  النظةام،  هةذا  مةن ( 26) للمادة وفقًا اإلدارة جملس مكافأة تقدم ما بعد خيصإ .2

 .األرباح يف إ افية كحصة

 

  إقرارات جملس اإلدارة:   حادي عشر

 :باآلتي ويقر افلس يؤكد

 .الصحيح بالشك  ُأعدت احلسابات سجالت أن .1

 .بفعالية وُنفذ سليمة ُأسٍس على ُأعد الداةلية الرقابة نظام أن .2

 .انشاطه مواصلة على "صدق" قدرة يف ُيذكر شك أي يوجد ال أنه .2

 

 إقرتاحات جدول أعمال اجلمعية العامة العادية:  عشر  ثاني

م، وكةذلك القةوائم املاليةة    21/12/2612إن جملس اإلدارة وقد إستعرض معكم إجنازات الشركة ةةالل السةنة املاليةة املنتهيةة يف     

 :للشركة يطرح البنود التالية جلدول أعمال اجلمعية العامة العاديةواحلساب اخلتامية 

 .م21/12/2612 يف املنتهية السنة عن اإلدارة جملس تقرير يف ورد ما على املوافقة -1

 يف ةهيةةةاملنةت املاليةةة للسةةةنة احلسةةابةات مةراقب وتقةريةةر الدةةة ، وقائةمةةة املالةةي، املةركةةز قائةمةةة علةةى املصادقة -2

 .م21/12/2612

 .م21/12/2612 إىل م61/61/2612 من للفرتة أعماهلم عن اإلدارة جملس أعضاء ذمة إبراء -2

 والسنوية السنوية ربب املالية القوائم ملراجعة حسابات مراقب اةتيار بشأن املراجعة جلنة توصية على املوافقة -0

 .م2610 املالي للعام أتعابه وحتديد للشركة،

 

  اخلامتة

 امللك الشريفني احلرمني ةادم إىل قائد مسريتنا ونهضتنا واالمتنانآيات الشكر  أمسى لريفب الفرصة هذه اإلدارة جملس ينتهز

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

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

 والصناعة التجارة وزارة بالشكر وخيإ وتشجيعهم، الكبري للدعم الرشيدة، وللحكومة اهلل، حيفظهم سعود آل عبدالعزيز بن

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

 كما الغالية ثقتهم على الشركة مساهمي مجيب إىل العميق بالشكر افلس يتوجه كما األعمال، قطاع خلدمة كبرية جهود

 لتحقيق ومهامهم واجبهم أداء يف املخلصة جهودهم على التابعة والشركات بالشركة العاملني مجيب اىل وتقديره شكره يسج 

 .وأهدافها الشركة ر ية

 


