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نتجات ا�لبان و ا�غذية (سدافكو)الشركة السعودية لم  
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 كلمة رئيس مجلس ا%دارة

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

7ثني السنوي لوالذي نستعرض فيه التقرير ا1جتماع  السنوي ، في  يابة عن مجلس إدارة الشركةيسرني أن أرحب بكم بالن

النتائج با1ضافة إلى أبرز تقرير مراقب الحسابات م والذي يتضمن النتائج المالية و٢٠١٧مارس  ٣١المنتھية في  شھراً  عشر

  عام.التي تم تحقيقھا خ�ل  ال

و قد بلغت نسبة  ،الحليبع�وةً على تنافس حاد في أسعار من قبل المستھلكين  بإنخفاض عام في ا1ستھ�ك إتسم العام الماضي 

  .المواد الخام الرئيسةتدني أسعارنتيجة  ا1نتاج إنخفاض في تكلفة مدخ�تبتم تعويضھا والتي % ٦،٣المبيعات في  ا1نخفاض

فقد م، ومع ذلك ٢٠١٦ – ٢٠١٥بالعام  % مقارنة  ٦،٣بليون لایر بنسبة إنخفاض١٫٨٥٨صافي مبيعات بلغ  حققت الشركة
  .الماضيعام % مقارنةً بال ١٢،٧بإرتفاع بنسبة مليون لایر  ٣١١ بلغتشغيلي  دخلصافي سدافكو حققت 

المتاح  الدخلوقد إنكمش ،  من الزمن ؤشرات إلى أن ھذا الوضع سيستمر لفترةتشير المو جميع تحدياً في العمل التجارياجه الو
  ا1نفاق.في  والمستھلكون يواجھون قيوداً 

ة ومعروفة ، إi أنھا i قويتجارية  ع�مات للشركات الرائدة في السوق والتي لديھاوفي حين تعد ھذه الظروف أفضل بالنسبة 
  الظروف الصعبة. ھذه قد عكس أداء سدافكو قدرتھا على مواجھةھذا و. تعد مطلقا ظروفاً سھلة jي شركة 

لqلتزام بقواعد وشروط حوكمة الشركات والتطورات المھمة التي طرأت على  ثني عشر شھراً الماضية عم�ً دؤوباً اj شھدت 
ايو القوانين في المملكة العربية السعودية والخاصة بالشركات المدرجة والتي تمثلت في تعديل نظام الشركات في شھر م

ر من كان أحدھما في يونيو من العام الماضي و اsخر في فبراي، العامة الغير العاديةللجمعية إجتماعين م. و قد تم عقد ٢٠١٦
  الجديدة. القوانينالتي تتطلبھا العامة لھذه التعدي�ت الجمعية  إعتماد ھذا العام و ذلك بغرض

في  صعوبات أي دون توقعو،دولية لتطبيق المعايير المحاسبية الية بخطتھا ا1نتقاليتعلق  فيماسدافكو في المسار الصحيح  تسير  
  .وفقاً لھذه المعايير م٢٠١٨ – ٢٠١٧للربع اjول من العام المالية اjولية  قوائمھاالشركة ل إصدار

حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية jسھم  في (تداول)ن الشركات ذات اjداء العالي على صعيد اjداء فقد بقيت سدافكو ضمو
  .م٢٠١٧مارس  ٣١ سعودي فيلایر بليون  ٤٫٣ الشركة 

كأرباح على لایر سعودي مليون  ١٣٠ مبلغم فقد إقترح مجلس ا1دارة توزيع ٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام النھائية  النتائج  وبناءاً على
  سھم.ل لایر سعودي لك ٤وھو ما يعادل الساھمين 

الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي ولي خادم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام و
  م المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.العھد و صاحب السمو الملكي ولي ولي العھد و حكومة المملكة العربية السعودية لدعمھ

لجھودھم العاملين بالشركة  جميعا1دارة التنفيذية للشركة وو المساھمين بسدافكوو لزم�ئي في مجلس ا1دارةالشكر موصول و
  .خ�ل فترة التحدياتالشركة تنمية و تطوير  أجلمن 

  فض� عن العم�ء لما قدموه من دعم خ�ل العام المنصرم. على وiئھم لمنتجات الشركةوفي الختام أتقدم بشكري للمستھلكين   

 

           حمد صباح اjحمد 

           رئيس�مجلس�ا�دارة�
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  الرئيس التنفيذيكلمة 

قد حافظت سدافكو على ف ،الرغم من التحديات ا1قتصادية واjوضاع الماثلة في السوق والتي أدت إلى إنخفاض في إنفاق المستھلكينب
، مما  السعودية مركزھا القيادي في السوق لكل من معجون الطماطم واsيس كريم والمركز الثاني للحليب السادة في المملكة العربية

  ربعين عاماً الماضية .jظھر قوة الع�مة التجارية " السعودية" وتفضيلھا من قبل المستھلك السعودي خ�ل اي

% مقارنة بصافي مبيعات العام الماضي ٦،٣بليون لایر سعودي بنسبة إنخفاض بلغت  ١٫٨٥٨حققت الشركة صافي مبيعات قدرھا 
ا1نخفاض فقد ركزت الشركة سياستھا في مبيعات ذات عائد قوي مما بليون لایر سعودي ، وعلى الرغم من ذلك  ١٫٩٨٢التي بلغت 

لمواد الخام العالمية وا1دارة الجيدة للمخزون مما أدى أدى إلى  تحقيق اjرباح وفي نفس الوقت إستفادت الشركة من إنخفاض أسعار ا
  مليون لایر سعودي . ٢٦١عن أرباح العام الماضي البالغة % ١٥٫٧مليون لایر سعودي بنسبة زيادة قدرھا  ٣٠٢تحقيق أرباح بلغت 

قتصادية من ناحية التكلفة مستوى ھامش ربح قياسي على الرغم من إستمرار التحديات ا1الشركة خ�ل العامين الماضيين حققت 
  ووضع السوق ، ومن المتوقع عودة ھامش الربح إلى المستوى الطبيعي والمناسب  في مجال ھذه الصناعة.

من خ�ل محافظتنا على المقاييس العالمية للتصنيع وجودة التسويق ، وذلك  ويعد إستمرار دعم المستھلكين لع�ماتنا التجارية مشجعاً 
تكار منتجات جديدة  والعناية في البحث عن أجود المواد الخام ومعدات التصنيع وا1ستثمار في تحسين بإوطوير وا1ستمرارية في ت

  تكون منتجاتنا ذات أفضلية في السوق. أن المبيعات والتي ساعدت جميعھا فيأداء كفاءة 

ة ا1نتاجية في كل من مصنع جدة ومصنع اsيس وخ�ل العام ركزت الشركة في ا1ستثمار وا1ستغ�ل اjمثل للمباني وزيادة الطاق
كريم ، وتم تجھيز اjرض المخصصة لمستودع جدة المركزي الجديد وذلك لزيادة الطاقة التخزينية ، كما بدأ العمل في تجھيز 

  يد مستودع جديد في تبوك لدعم التوزيع في المنطقة الشمالية.ياjرض لتش

لسوق وذلك 1ط�ق منتجات جديدة للوصول لمستھلكينا بصورة أكثر فاعلية ، وقد تم طرح كما أننا نستمر في البحث عن فرص في ا
تم لتر، جامب! وآيسكريم ساندوتش بالشوكوiتة. كما  ٢شراب الصويا، الحليب بالتمر، آيسكريم بريميوم كاسات، حليب قليل الدسم 

  البيع الذاتي ل�يسكريم. بوتيكات آيسكريم السعودية ومكائنشملت جديدة توزيع قنوات تطوير 

وقد واصلت الشركة مساعيھا الحثيثة تجاه توظيف المزيد من السعوديين لqنضمام للقوى العاملة بھا، مما حافظ على بقاء الشركة  
% من إجمالي القوى ٤،٢بلغت النسبة ) موظفة و١١٦العام ( خ�لفي النطاق اjخضر. وبلغ عدد الموظفات السعوديات في الشركة 

  العاملة السعودية.

المھارات الفنية ويتم تنفيذ ذلك من خ�ل إستقطاب الشباب السعودي في جميع المستويات طوير ة لتالحاج وقد أدركت سدافكو
ر تطويتدريب و و ذلك بھدف المعھد العالي لتقنيات المياه والكھرباء في رابغشراكة مع لية ، ونجم عن ذلك دخول الشركة في يالتشغ

من الط�ب بدأت الدفعة اjولى و قد التخرج.  عندفي الشركة  توظيفھمالتقنية للط�ب السعوديين على أن يتم الفنية و  المھارات
  م.٢٠١٧في بداية العام  الدراسة

 التسويق التجاريلتسويق وعام لومدير شاندرانام يرسرة السيد/ ماليللشئون ال مدير عام تم تعيين م٢٠١٧ –م ٢٠١٦العام  خ�لو 

  .بھماب يحالتر و يسرنا شاھزاد ألطاف السيد/

المستمر و العاملين بالشركة على تكريسھم الجھود في السعي بالشكر لمجلس ا1دارة على دعمه  و في الختام i يسعني إi  أن أتقدم
  .ق ھذه النتائجھاماتھم القيمة التي ساعدت على تحقيلموردينا و عم�ئنا على إس ، والشكر موصولالنتائج  ھذه لتحقيق

التشغيل  عملياتالحلول لsخر، و إيجاد التحديات التي تواجھنا من وقت  مثابرة وإصرار فريق سدافكو على تخطي أشكر وأقدركما  
  .اليومية 

  عملنا.نجاحنا في اjساسي لمثل ھذا الدعم المتواصل العامل و ي على وiئھم للشركة،وكالمعتاد فإنني أتقدم بالشكر أيضاً للمستھلكين 

  ماثيوس  )فاوتوالتروس (       

  الرئيس التنفيذي   
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  :عن الشركة  نبذة

 ث�ث شركاتيضم  مشترككمشروع م ١٩٧٦أبريل  ٢١ الشركة السعودية لمنتجات اjلبان واjغذية (سدافكو) في تأسست

جدة و المدينة والدمام بين رجال أعمال سعوديين وكويتيين وأوربيين، و بدأت الشركة إنتاج حليب لبان في كل من 1jنتاج ا
  م.١٩٧٧ عامالسعودية بمصنع جدة في 

1نتاج اjلبان  شركات الث�ث سعوديين و كويتيين ثم تم دمجحصصھم لشركاء  و بعد عشر سنوات قام الشركاء اjوربيين ببيع
  شركة سدافكو.وھى م في شركة واحدة ١٩٩٠م في عا

 السعودية  المالية في السوقمما أدى إلى إدراجھا  م٢٠٠٥مايو  ٢٣في  اjولي لqكتتاب العام الشركة طرح أسھم  تم  وقد

  "تداول" 

  .أحتفلت الشركة بمرور أربعين عاماً على تأسيسھا  م ٢٠١٦ في عام و

  ا�نشطة الرئيسية للشركة:

، تشمل أنشطتھا ا1نتاج المحليو المملكة العربية السعوديةفي تتمركز عملياتھا ورائدة العالمية من الشركات ال سدافكو تعد
اsيسكريم، معجون الطماطم،  لبان،على منتجات اj اا1ستيراد، توزيع وتسويق مجموعة كبيرة من المنتجات. وتشتمل محفظتھ

  .با1ضافة لمنتجات غذائية أخرى، المشروبات لوجبات الخفيفةا

الع�مة التجارية "السعودية". تحت ساسية يتم تسويق منتجاتھا اjوصنف  ١٠٠حالياً حوالي  إلى السوق تقدم سدافكو   
   سانسيشن و جامب! ماجستيك، كريسبي، بابو،ھي خرى وع�مات تجارية أ

 ، ١٨٠٠١و أو أتش أس أي أس  ١٤٠٠١، آيزو ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥شھادة آيزو لديھا  ث مصانعو تقوم الشركة بتشغيل ث�
مستودعاً  ٢١با1ضافة إلى  كٍل من الرياض و جدة و الدمامفي مراكز توزيع إقليمية  ةث�ثو الدمام ومصنع فيجدة مصنعين في 

  الكويت واjردن.و قطرو البحرينو المملكة العربية السعوديةفي جميع أنحاء 

     من خ�ل قسم التصدير في الشركة .و شمال أفريقيا و ذلك الشرق اjوسط لبعض اjسواق في المنتجات يتم تصدير  كما  

  مقدمة: 

% ٦،٣سعوي وذلك بإنخفاض بنسبة لایر بليون  ١٫٨٥٨م صافي مبيعات بلغ ٢٠١٧ – ٢٠١٦عام في نھاية  حققت سدافكو   

  على وiء قوي من قبل المستھلكين لع�مة الشركة. وھو ما يعد دiلة 7صناف اjساسيةلالسوقية  الحصةمع زيادة في 

  :اتسلسلة ا%مداد

على الرغم من  ا1نفاقھذا أستمر وفي زيادة القدرات والطاقة ا1نتاجية التصنيع تمثل  مجال في يمالالرأسفاق ا1نتركيز    
  عندما تتغير ظروف السوق إلى اjفضل. أحسنستكون في وضع على أن سدافكو  مما يؤكدا1نكماش ا1قتصادي 

وضع خط عالي تم في حين  تركيب وحدة تجھيز إضافيةللسماح بمصنع جدة معدات في بعض ال حالياً إعادة ترتيبيجري    
لبناء مكاتب توفير مساحة وقد تم  السرعة العالية.وذلك للمكائن ذات  اً طبالي آليتحميل الالسرعة بقسم التعبئة. و قد بدأ العمل في 

  مصنع جدة.في ديدة و بوفيه للموظفين ج
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ا1نتاجية لھذا المنتج وكذلك  على زيادة الطاقةجديدة والتي ستساعد سات ماكينة كافي مصنع اsيسكريم في جدة تم تركيب و
التي و أقماع اsيسكريم تصنيعجديدة لو قد تم أيضاً تركيب ماكينة ، القدرة على إنتاج عبوات آيسكريم بريميوم بنكھات مختلفة 

  بنھاية السنة المالية. ستكون جاھزة للتشغيل

على  الماضيةاiثنتى عشر شھراً  كما حصلت خ�ل ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥  آيزو ة على شھادة مصانع سدافكو الث�ثحافظت   
  الس�مة. للصحة المھنية و إدارة  ١٨٠٠١:٢٠٠٧و أو أتش أس أي أس  لqدارة البيئية ١٤٠٠١:٢٠٠٤آيزو شھادات 

. لبيع في بعض أسواق التصديرفي عملية اإلى شھاداته اjخرى مما سيساعد   )لح�(ع جدة أيضاً شھادة وقد أضاف مصن  

  iحقأ. اjخرى تم إضافة المصانع والمنتجاتيعند إصدارھا ، وسكل المنتجات ة الشھادتغطي وسوف 

  التصنيع على النحو التالي: عملية مصانع الشركة الث�ث في  تساھم

  الفواكه، الحليب المركز و القشطة السادة، اللبن ب، اللبن المنكهالحليب ، السادةيقوم مصنع جدة بإنتاج الحليب  -

  اsيسكريم. أصنافيقوم مصنع جدة ل�يسكريم بإنتاج كل  -

  با1ضافة إلى القھوة العربية.فواكه وشراب الكريسبي،  ومنتجاتلفيتا، جبنة االطماطم، يقوم مصنع الدمام بإنتاج معجون  -

شحن وتخزين المواد الخام ومواد التعبئة المطلوبة لqنتاج و شراءتوفير مصادر التوريد و في دورھا اتلسلة ا1مدادتواصل س 
  المحلي الخاص بمنتجات سدافكو. 

، جمدةالتي تشتمل على البطاطس المويتم تصنيعھا بواسطة الغير  منتجات السعودية التيبتوفير مصادرالتوريد لأيضاً  تقومو
  .ةلبالمعبا1ضافة إلى القشطة  الزبدة، الجبنة المثلثات، الكاتشب، حليب البودرة سريع الذوبان

و  المنطقةالمنتجات تامة الصنع للمستودعات في رتونة من مليون ك ٤٧بنقل أكثر من ، خ�ل العام، اتقامت سلسلة ا1مداد 
  .مليون كيلومتر ٢٠جمالية تقدر بـ ذلك بواسطة شاحنات قطعت مسافة إ

م تم البدء في ٢٠١٧وفي مارس  اتسلسلة ا1مداد مشروع تتبع المنتجات بواسطة في على صعيد المشاريع فقد حدث تطور 
  مستودع . ٢٤تنفيذ المرحلة الرابعة واjخيرة لھذا المشروع ليغطي الـ 

ھدف تحسين الكفاءة في ات و ذلك بيبالطلب ات الخاصتخطيط سلسلة ا1مداديتعلق ب مشروع البدء فيتم  م٢٠١٦وفي نوفمبر 
  م.٢٠١٨ – ٢٠١٧من المتوقع أن تكتمل المرحلة اjخيرة منھا في نھاية و يتضمن ھذا المشروع أربعة مراحلو  ھذا الجانب

 أرض وشراء المباني القائمة عليھا ، وموقع ھذه اjرضحصلت سدافكو على حقوق إستئجار في يناير من العام الماضي و

بھدف تعزيز و سوف يعمل المشروع على دعم إستراتيجية الشركة في جدة  قريباً من مصانعنا الكائنة بالمنطقة الصناعية
  سيطلق عليه "مستودع جدة المركزي".الذي قدراتھا التصنيعية و اللوجستية و 

 بالشاحناتتحركة إستفادتھا من إدخال المتابعة بواسطة جي بي أس jسطول سدافكو الخاص واصلت عملية متابعة اjصول الم

  لوقت.عدم إھدارھا لو وتقيدھا بمساراتھاوالتري�ت و الذي يقوم بمتابعة اjصول و يمّكن من متابعة تحركات السيارة 

مليون لایر في  ١٧المستودع الجديد بتبوك و البالغة تكلفته في تشييد بنقاط التوزيع الخاصة بالشركة فقد بدأ العمل فيما يتعلق 
مستودع الدوادمي مع بداية العام إكتملت ا1ستعدادات لنقل كما ، حين أن مستودع اjردن قد تم نقله إلى مبني جديد تم إستئجاره 

  لموقع جديد تم إستئجاره.قادم ال
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  القسم التجاري:

مما يؤكد قوة  شھراً الماضية، و ذلك بالرغم من عام تجاري صعب ١٢ت سدافكو في تحسين حصتھا السوقية، خ�ل الـنجح
  التسويق التجاري و المبيعات و التوزيع.وفاعلية أقسام التسويق  و ع�متھا التجارية ومرونتھا

إلى  السادة) في سوق الحليب ٢رقم (  من مركزھا السعودية قد عززتلقطاع التجزئة على أن ع�مة المراجعة المستقلة  أكدت
في المملكة العربية  ١حّسن مركزه،  بإعتباره معجون الطماطم رقم ت% في حين أن معجون طماطم السعودية قد ٣٠،٧

 ة للمستھلكينفقد ظلت السعودية تمثل الخيار اjكثر شعبية بالنسب لمنتجات اsيسكريم% . و بالنسبة ٤٨،٩السعودية إلى 

  % خ�ل السنة.٢١،٨إلى  صلت حصتھا السوقية لتالسعوديين حيث تحسن

تشتمل  محفظتھا من المنتجات التيإنعكاس للجھود التي بذلت من قبل الشركة تجاه  ھي الحصة السوقية المكاسب التي حققتھا
يب البودرة سريع الحليب المركز، حل لفواكه،با، اللبن السادة، اللبن  حليب النمو المدعم، المنكه، الحليب السادةعلى الحليب 

اjجبان، المشروبات،  اsيسكريم، البطاطس ، الخفيقة اjغذيةالكاتشب، القھوة العربية، ، معجون الطماطم، الذوبان، القشطة 
  و الزبدة. جمدةالم

العديد من اjصناف  طرح خ�ل السنة بمنتجات جديدة. وقد تملتزويدھا ظلت سدافكو تبحث بإستمرار عن الفجوات بالسوق  
و قد  السوق مع بداية العامتم طرحھا في مل) و التي  ٢٠٠لتر و  ١لتر) و حليب السعودية بالتمر (١الجديدة كشراب الصويا (

  مل. ٢٠٠لتر و  ١لتر،  ٢لتر و لبن السعودية  ٢الحليب قليل الدسم في عبوات طرح  شھد موسم الصيف

مزدوجة وھما المانجو و التفاح  هبنكھتي فواكمل  ٢٠٠مل و  ٩٠٠جامب! في قوارير ب�ستيكية  تم طرح منتجومع نھاية العام 
عن المشروبات  وذلك كبديل ليجذب الشباب الباحثين عن بدائل مغذية وصحيةوالفراولة والكرز وك�ھما غني بالفيتامينات 

   .الغازية ومشروبات الطاقة

 بنكھاتبريميوم )  ت(عبوة كاسااً لموسم الصيف ، وھذه اjصناف الجديدة ھي وكذلك تم طرح منتجات آيس كريم إستعداد

آيسكريم السعودية ساندوتش بالشوكوiته  اً مل و قد أعقب ذلك سريع ١٢٥أكواب في  ، سمسم،  أسود و أبيض، توت ماكاداميا
  .ساندويتش وذلك لتوسيع دائرة مستھلكي اsيسكريم

 التلفزيونية. كما ظلت الحم�ت الحصص السوقية بيعات و زيادةزيادة المل إيجابي في خلق الوعيساھمت أنشطة التسويق بشكل 

وخ�ل السنة تم تنظيم حملة إع�نية في التلفاز لqحتفال بمرور  ،وفي وسائل ا1ع�م اjخرى تمثل جزءاً من ھذا المجھود
  .أربعين عاماً على منتج حليب السعودية

وع�مة السعودية وذلك عبر مبادرات ناجحة من  كما لعبت وسائل التواصل ا1جتماعي دوراً مضاعفاً في نشر رسالة سدافكو   
  شات و ذلك بھدف خلق الوعي و تشجيع ا1ستھ�ك. سنابإنستقرام،  تويتر،  ،ل الفيسبوكخ�

دور الدعاية  لتفعيلأساسية  دعامة"أبطال السعودية" و "السعودية في مطبخي" مثلت  الحم�ت القوية  غير أن مبادرات
1عطاء الشباب فكرة عن أھمية إستھ�ك الحليب بالنسبة للنمو الصحي  اjنشطة الترفيھيةاjولى  الحملة حيث تستخدمللمنتجات 

  .المراكز التجاريةعصرية و مفيدة في  في حين تقوم الثانية بتعريف السيدات بمنتجات السعودية و ذلك بطريقة

الثقافي بالرياض من خ�ل جناح السعودية الذي أتاح الفرصة  ٣١ –م في مھرجان الجنادرية ٢٠١٧شاركت سدافكو في فبراير 
التي تم  المنتجاتلعرض عينات من بعض آخر و ع�ماتھا التجارية مع إنتھاز الفرصة  تكوين فكرة عن سدافكولمستھلكين لل

  طرحھا.

سرعة الطلب من قبل المستھلكين و ذلك  يلبيفي مسارات البيع و من جانب آخر ظل فريق المبيعات والتسويق يركز على البيع 
  السوق.في  منتجاتنابالقدر الذي يضمن توفير 
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لتخطيط لتحقيق المبيعات ا من خ�له إدخال نظام آلي جديد لفريق المبيعات يتسنىويتمثل آخر تطور في قطاع المبيعات في 
  اليومية لمسارات البيع بصورة مثالية مع التقيد التام بخطة زيارة العميل.

م و ھو يعمل على تعزيز الجھود ذات الصلة ٢٠١٧بالمملكة العربية السعودية في مارس للمبيعات النظام اsلي  تنفيذ إكتمل 
  محفظة منتجات سدافكو.لتوزيع النجاح إدارة في ھذه العمليات  تساھم. و حميلسيارات بصورة مثالية مع رفع كفاءة التبتحميل ال

توزيع  شبكة من خ�لعميل  ٣٣٠٠٠ويھدف ھذا ا1ھتمام إلى تركيز القوة التي تمتلكھا سدافكو و المتمثلة في وصولھا لعدد 
  .مسار بيع ٥٠٠تقارب الـ

توزيع منتجاتھا إبتداءاً من الشركة من يتم التحكم في درجة حرارتھا وھو ما يمكن يتم خدمة ھذه المسارات عن طريق سيارات و
 ًiللعم�ء مع ضمان جودتھا حتى في الظروف المناخية السيئة أحيانا. مستودعات التوزيع وصو  

في السوق وريادتھا في تعزيز وزيادة الجھد لدعم المنتجات المجمدة  من التعيينات الجديدةإستفاد قطاع المجمدات بسدافكو 
  السعودي.

، خ�ل السنة فاكتور شيك –السعودية آيسكريم  يكاتبوتإفتتاح فقد شھد التطوير وبجانب طرح منتجات اsيسكريم الجديدة 
  ) و مكة (مكة مول).العرب مولجدة (الياسمين مول، الس�م مول و المالية وذلك في كل من 

 البيع في مناطق ذات كثافة عالية  توالتي أتاحتم إضافة قنوات بيع إضافية sيسكريم السعودية بواسطة مكائن البيع الذاتي وقد 

  ساعة. ٢٤تعمل على مدار الـبيع ذاتية  مكائن و ذلك عبر وضع

ھناك حاجة لشواغر أو أخرى فقد أولت سدافكو عناية خاصة للتوظيف في قطاع المبيعات و التوزيع عندما تكون من جھة 
 عندما تقتضي الضرورة إستبدال العاملين ذوي اjداء المتدني. ع�وةً على ھذا فإن التدريب و التطوير يلعبان دوراً ھاماً في

و قد تضمن التدريب، ھذا العام،  لفريق المبيعات المتغيرات و التحديات اليومية مواجھةبھدف تطوير قدرات ومھارات البيع 
  1شراف و مھارات البيع المتطورة.ا مبادئلبيع اjساسية، مھارات ا

  التطوير التنظيمي:

  .موظفاً  ٢٤٨٨بسدافكو حتى نھاية العام ھو  الموظفينإجمالي عدد 

وزارة العمل في البرنامج الصادر من اjخضر  ضمن النطاق وقد حافظت الشركة في المملكة العربية السعودية على وضعھا
مملكة لسدافكو بال% من القوى العاملة ٤،٢نسبة السعودة. و تبلغ نسبة النساء العام�ت بسدافكو يحدد الذي  ا1جتماعيةالتنمية و

  .موظفاَ  ٢١ في المملكة العربية السعوديةمن ذوي ا1حتياجات الخاصة  الموظفين عدد  العربية السعودية، كما بلغ 

نسبة توظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي فإنھا تركز على توظيف المزيد من وفي الوقت الذي تستمر فيه الشركة في زيادة 
  النساء لqسھام في العمل بالشركة، سواء كان ذلك في العمل المكتبي أو في خطوط ا1نتاج أو المعامل.

السعوديين سواء كان ذلك بالنسبة  بالموظفينالخاصة المعرفة فرص لتطوير المھارات وال على توفير ةجاھدسدافكو  تعملو
  مستقلة وذلك من أجل تطوير الكوادر الواعدة.و تم تطوير خطط لحاليين أو المستقبليين ا للموظفين

1عداد موظفين جدد لqلتحاق بالشركة وقد تم  و يعد مثاiً  غرابالكھرباء في لمياه ولتقنيات ا المعھد العاليمع تعاون تم المؤخراً و
  سدافكو.توظيفھم بحين للتدريب الفني والمھني بالمعھد حيث سيتم بعد ذلك إختيار مرش
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 غير السعوديةلم تقتصر برامج التطوير و التدريب على مواطني دول مجلس التعاون فقط بل شملت، كذلك، القوى العاملة 

في المجال وإعتماد الس�مة  بالشركة. وقد شمل التدريب، خ�ل العام المنصرم، مجال الصحة البيئية و المھنية بالمصنع
  من مھارات البيع اjساسية ومبادئ ا1شراف ومھارات البيع المتطورة. التصنيعي، في حين إستفاد القطاع التجاري

فرق الكريكيت والسلة التي حققت نتائج جيدة من خ�ل لموظفيھا واضية من جانب آخر تقوم سدافكو بدعم بعض الفرق الري
  كرة القدم بالدمام.الكريكيت وكرة السلة و فرق بجدة و

الشركة لتشجيع  اطار سعيياقة وذلك في للوقت ا مخفضة لعضوية ناديالرسوم وللعام الخامس يستفيد موظفي الشركة من ال
  منسوبيھا على أسلوب حياة صحية.

لتأمين الصحي، ساعدت في توعية العاملين التي تقدم خدمات االبرامج الصحية التي يقدمھا طبيب الشركة، بالتعاون مع الشركة 
وقد السمنة  للوقاية من ضغط الدم العالي، السكري وتم تنظيم حم�ت و قد  لبعض اjمراضبالشركة على ا1كتشاف المبكر 

 ة للثديمجانيشعاعية إخذ صورة ر لسرطان الثدي عند النساء بما في ذلك الترتيب jتحسن الوعي بالحاجة لqكتشاف المبك

  .بالمستشفيات المحلية 

لشبكة العنكبوتية مثل (لنكيد عمل جاذبة وذلك من خ�ل ا ضف إلى ذلك أنه قد تم بذل جھد إضافي لتفعيل وضع الشركة كجھةأ
اsلية تستخدم كذلك في تعريف المرشحين  ھذه فإن للتعيين في الشركة،ه يوفر آلية لمعرفة المرشحين إن). فبجانب كون
  المحتملين بالشركة. 

  المسؤولية ا%جتماعية المشتركة:

  :، وتتمثل مساھمتھا خ�ل العام الماضي في التالي  خدمة المجتمع الذي تعمل فيهللمساھمة في  سدافكو تسعى

  عبد العزيز بالمدينة المنورة.اح جامعة اjمير مقرن بن دعمت سدافكو إفتت -

  سدافكو جمعية الزھايمر. دعمت -

م الخاص بزيارات المدارس ٢٠١٦في برنامج مدن لعام  الرياضفي كل من جدة و كانت سدافكو شريكاً إستراتيجيا لمدن -
  المواد الخام.طريقة تصنيع المنتجات بواسطة وذلك من خ�ل إستضافتھا لمجموعات من ت�ميذ المدارس 1ط�عھم على 

 شمل ھذا دعمبرعاية أنشطة رياضية وزودت المدارس بمنتجات مجانية في مختلف المواقع بالمملكة. وقد قامت سدافكو  -

  الفعالية الرياضية السنوية السابعة و التي أقامتھا جامعة دار الحكمة.

  لخيرية و للمدارس للحاجات الخاصة.ت سدافكو بمنتجات للجمعيات اتبرع -

  تبرعت سدافكو بمنتجات للمدارس القرآنية. -

  .العالمي لحليبايوم في دعمت سدافكو المدارس بمبادرات إفطار صحية خ�ل العام  -

  دعمت سدافكو برامج التطعيم الخاصة بوزارة الصحة. -
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  التابعة: ا�نشطة الرئيسة للشركات

البحرين، قطر و اjردن في بيع و توزيع منتجات سدافكو بھذه تتمثل اjنشطة الرئيسة للشركات التابعة لسدافكو في الكويت، 
  الدول.

ةتأثير كل منتج في نتائج الشركيوضح الجدول أدناه   

 # ا نتج ا ساهمة�(%) ا ساهمة�(%) التغي���بالنقطة�(%)

 ٢٠١٧-�٢٠١٦  ٢٠١٦-�٢٠١٥  

-١  ١ الحليب ٦٩ ٦٨ 

 ٢ معجون�الطماطم ١٠ ١٢ ٢

 ٣ ا#يسكريم ١١ ١١ -

 ٤ حليب�البودرة ٢ ٢ -

 ٥ ا,جبان ٣ ٣ -

-١  ٦ أخرى  ٥ ٤ 

  ا2جما1ي ١٠٠ ١٠٠ 

 

 وفيما يلي جدول يوضح التحليل الجغرافي �جمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لھا 

 النسبة

(%) 

م�٢٠١٧– ٢٠١٦ا:بيعات�  

 (بم@ي<ن�الريا=ت)

 النسبة

(%) 

م�٢٠١٦– ٢٠١٥ا:بيعات�  

الريا=ت)(بم@ي<ن�  

 # الدولة

 ١ السعودية ١٬٨٣٨ ٩٢٬٧ ١٬٧٣٩ ٩٣٬٦

 ٢ البحرين� ٤١ ٢٬١ ٣٩ ٢٬١

 ٣ قطر� ٤٩ ٢٬٥ ٤٣ ٢٬٣

 ٤ الكويت� ٨ ٠٬٤ ٩ ٠٬٥

 ٥ ا,ردن� ١٣ ٠٬٦ ١٦ ٠٬٩

 ٦ التصدير� ٣٤ ١٬٧ ١٢ ٠٬٦

  ا2جما1ي� ١٬٩٨٣ ١٠٠ ١٬٨٥٨ ١٠٠

  

، ع�وة على ث�ث شركات ى تحقيق أھدافھا وتوزيع منتجاتھاتساعدھا علتمتلك شركة سدافكو حصص وأسھم في شركات تابعة 
 .(وھي اsن تحت التصفية) أخرى لم تمارس نشاطھا حتى اsن

 

 

 

 



 
 
 
 

10 

 

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

 نشاطها�الرئيس إسم�الشركة #

  التأسيسدولة�

وا حل�الرئيس�

 لعمليا56ا

 ا دفوع��رأس�ا ال
عدد�

 اEسهم/الحصص

نسبة�

 ا لكية

١ 
 سدافكو�قطر�ا:حدودة

ومنتجاRSا�و�ا,لبان�و�بيع�وتوزيع�

 .ا:واد�الغذائية
 قطر

١٬٥٠٠٬٠٠٠  

 ريال�قطري 
٧٥ ١٬٥٠٠% 

٢ 

 سدافكو�البحرين�ش.ش.و

̂اد�وتصدير�،�بيع�وتوزيع�ا,لبان� إست<

وا:واد�ومنتجاRSا�،�ا#يس�كريم�

 .الغذائية

 مملكة�البحرين
٥٠٬٠٠٠  

bcدينار�بحري 
١٠٠ ٥٠٠% 

  عمائر�الوطنية�العقارية* ٣

 شركة�مساهمة�مقفلة��–

والعقارات��و�تملك�ا,را�bklشراء

ا2ستثمار�oي�ا:شاريع��و �هاتطوير و 

 العقارية.

�ا:ملكة�العربية

 السعودية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ريال�سعودي
١٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠% 

ا:تحدون�الخليجيون�* ٤

شركة�مساهمة��–للنقل

 -مقفلة�

نقل�البضائع�وا:همات�والتخزين�

̂يد�.  والت}

ا:ملكة�العربية�

 السعودية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ريال�سعودي
١٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠% 

  معالم�الوطنية�القابضة* ٥

 شركة�مساهمة�مقفلة��–

oي�شركات�أخرى�بنسبة��ة�ا:شارك

 تمك~Rا�من�السيطرة�عل{Rا

ا:ملكة�العربية�

 السعودية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ريال�سعودي
١٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠% 

شركة�سدافكو�الكويت� ٦

 ا:حدودة��للمواد�الغذائية
 الكويت توزيع�ا:واد�الغذائية�وا,لبان

٥٠٬٠٠٠  

bدينار�كوي� 
٤٩ ١٠٠% 

شركة�سدافكو�ا,ردنية� ٧

  ا:حدودةللمنتجات�الغذائية�

 

̂اد والتصدير�تسويق�وتجارة�ا2ست<

ا,لبان�ومشتقاRSا�وا#يس�كريم�

 وا:واد�الغذائية�بكافة�أنواعها�.

ا:ملكة�ا,ردنية�

 الهاشمية�

دينار��٢٥٠٬٠٠٠

 أردني�
١٠٠ ٢٥٠٬٠٠٠% 

وجاري العمل على إنھاء ا1جراءات  تھاعلى تصفيلھذه الشركات م وافقت الجمعية العامة الغير العادية ١٩/٠٦/٢٠١٦بتاريخ *�
  .لقوائم المالية الموحدةم على ا، وھذه الشركات ليس ذات تأثير مھ ال�زمة للتصفيةالقانونية 

  .iيوجد أي أدوات دين صادرة jي من الشركات التابعة - 
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  أبرز المؤشرات والتحليJت المالية لIداء

  % مقارنة مع العام السابق نتيجة ل7سباب التالية:١٥٫٧مثل نسبة تمليون لایر و ٤٠٫٩السنة المالية بمبلغ إرتفعت أرباح 

تكلفة  إنخفاض تكلفة المبيعات نتيجة 1نخفاض أسعار المواد الخام عالمياً وا1دارة المثلى للمخزون لتحقيق التوازن في •
 ).العام الماضي %٣٥٫٧مقابل (% ٤١بنسبة دى إلى تحسن صحي في مجمل الربح المبيعات والذي أ

% و ذلك من خ�ل  إحكام النفقات ا1دارية لمقابلة الزيادة في مصاريف ٥٫٤إنخفضت المصاريف ا1دارية بنسبة  •
  البيع.

المنتجات الجديدة وا1ستثمار في تحسين كفاءة %  وذلك نتيجة لطرح ٦٫٧إرتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة   •
 وسط تباطؤ السوق وعروض اjسعار الخيالية من قبل المنافسين.  المبيعات والتوزيع

  مليون لایر.  ٧٫٤بلغت إيرادات ا1ستثمار في الودائع من فائض النقد مبلغ  •

  .حاليةتم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام فترة المقارنة مع تبويب وعرض الفترة ال

بليون لایر لنفس الفترة من العام  ١٫٩٨٣بليون لایر مقارنة بمبلغ  ١٫٨٥٨مبلغ  ٢٠١٦/٢٠١٧بلغت مبيعات السنة المالية 
 ١٥٫٧%.ومع ذلك فإن ا1نخفاض بالمبيعات لم يؤدي إلى إنخفاض في صافي الربح بل إرتفع بنسبة ٦٫٣السابق بنسبة إنخفاض 

ابق نتيجة إسترايجية إختياراjصناف ذات الع�مات التجارية  القوية والتي تؤئر على المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الس
  الكلية.

بليون لایر لنفس الفترة من  ١٫٠٩٢بليون لایر مقارنة بمبلغ  ١٫٢٦١إجمالي حقوق المساھمين ( بعد إستبعاد حقوق اjقلية) مبلغ 
  %.١٥٫٤العام السابق بنسبة زيادة قدرھا 

لكٍل من  نموھام من التحديات وا1نخفاض في ا1نفاق ا1ستھ�كي للمستھلكين وأسعارالمنافسين إi أن الشركة عززت بالرغ
  الحليب ومعجون الطماطم واsيس كريم.

ھامش الربح المحقق خ�ل السنتين الماضيتين يعتبر إستثنائياً ، لكن وللمضي قدماً وخ�ل وضعية السوق التي لم تتضح بعد 
ناحية التكاليف ودينماكية السوق) فإن ھامش الربح سوف يعود لمستوى مريح و طبيعي حسب المؤشرات في مجال  (من

الصناعات الغذائية . وعلى ذلك سوف تستمر الشركة في تعزيز و تقوية ع�ماتھا التجارية والتحكم بالمصاريف وكفاءة التشغيل 
 لقادمة.لتعظيم القيمة المضافة للمساھمين في السنوات ا

تمتلك الشركة مركز مالي قوي وبدون مديونية، مما يتيح لوضع مثالي للنمو في المستقبل من خ�ل إسترايجيات ا1ستثمار في 
  الشركة  أو ا1ستحواذ.
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  يوضح الجدول أدناه خJصة أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالھا للسنوات الخمس ا�خيرة (مJيين الرياMت)  

  ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٢/٢٠١٣  بيانال

 ١٬٠٤٤ ٨١٣ ٦١٧ ٦٤٠ ٦٨٠ .�اEصول�ا تداولة١

 ٥٩٨ ٥٧٧ ٥٩٢ ٤٩٨ ٤٢٢ .�اEصول�الثابتة�٢

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .�اEصول�الغ���متداولة٣

 ٢٦٩ ١٩٦ ١٧٦ ١٣٥ ١٧٤ .�الخصوم�ا تداولة٤

 ١١١ ١٠٠ ٨٤ ٨١ ٧٨ .�الخصوم�الغ���متداولة٥

 ١٬٢٦٢ ١٬٠٩٤ ٩٤٩ ٩٢٢ ٨٥٠ حقوق�ا ساهم�ن.�٦

 ١٬٨٥٨ ١٬٩٨٣ ١٬٨٠٧ ١٬٥٥٣     ١٬٥٤٩ .��ا بيعات٧

 ٣٠١٬٨ ٢٦٠٬٨ ١٤١٬٥ ١٧١٬٥ ١٦٥ صاYي�اEرباح

 

(مJيين م مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧جدول يعكس التغير في قائمة الدخل للعام المالي 
 الرياMت)

٢٠١٧مارس� ٢٠١٦مارس   تسلسل البيان 

١٬٨٥٨��  ١٬٩٨٣�� صاoي�ا:بيعات�����������������������������������������������������������  ١ 

)١٬٠٩٧(  )١٬٢٧٤( تكلفة�ا:بيعات��������������������������������������������������������������  ٢ 

مجمل�الربح���������������������������������������������������������������� ٧٠٩ ٧٦١ ٣ 

)٣٦٠٬٤(  )٣٣٨( مصاريف�البيع�و�التوزيع�������������������������������������������������������������  ٤ 

)٨٩٬٩(  )٩٥( ا:صاريف�ا2دارية�والعمومية���������������������������������������������������  ٥ 

/�إيردات�مصاريف�تمويل�بالصاoي� ٠٬١ ١١٬٧

�������������������������������������������������أخرى 

٦ 

)٢٠٬٦(  )١٥٬٣( الزكاة��������������������������������������������������������������������  ٧ 

   صاoي�الربح� ٢٦٠٬٨ ٣٠١٬٨

����  
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(آMف الرياMت)٢٠١٧  - ٢٠١٦المدفوعات النظامية المستحقة للجھات الحكومية للعام   

  البيان� ا ستحق� ا دفوع ا تبقي

 ١ الرسوم�الجمركية ٢٤٬٥٦٧ ٢٤٬٥٦٧ -

 ٢ الزكاة� ١٦٬٦١٥ ١٦٬٦١٥ -

 ٣ ا:ؤسسة�العامة�للتأمينات�ا2جتماعية� ١٠٬٧٨١ ١٠٬٧٨١ -

تداول��رسوم ٣٠٠ ٣٠٠ -  ٤ 

̂ات�و�رسوم�حكومية ٨٬٢٩٩ ٨٬٢٩٩ -  ٥ تكاليف�تأش<

 ٦ ضريبة�الدخل� ٣٬٤٥٨ ٣٬٤٥٨ -

  ا:جموع� ٦٤٬٠٢٠ ٦٤٬٠٢٠ -

 

لتغير في حقوق المساھمين ا  

 

 

 

 

 

 

 

٨٥٠
٩٢٢٩٤٩

١٠٩٤

١٢٦٢

٧٠٠

٩٠٠

١١٠٠

١٣٠٠

٢٠
١٢
/
١٣

٢٠
١٣
/
١٤

٢٠
١٤
/
١٥

٢٠
١٥
/
١٦

٢٠
١٦
/
١٧

                      التغيير في حقوق المساھمين
بم+يين الريا*ت
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 تكوين مجلس ا%دارة:

بلغ عدد إجتماعات مجلس  ، ولقدم٣١/٠٣/٢٠١٨م وتنتھي في ٠١/٠٤/٢٠١٦من سبعة أعضاء تم إنتخابھم للدورة التي بدأت في  يتكون مجلس إدارة الشركة
 – ٢٠١٦عام خ�ل  ا1جتماعاتوفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتھم وسجل حضور ، بالتمرير قرار ١٣ا1دارة  إجتماع حضوري و 

 م ٢٠١٧

 

  الصفة  ا�سم

ي
ر و

ض
ح

  

  ربالتمري

٢٠١٧  ٢٠١٦  

١٤/
١١ 

١٩/٤  

١/٥ 

٣/٥ 

١٣/٦ 

١٤/٦ 

٢٠/٧  

١٩/
١٠  

٢٥/
١٢  

٢٦/
١٢  

٢٧/
١٢  

٩/١ 

١٢/١ 

٢٣/٣ 

 ا جموع

سمو�الشيخ/�

حمد�صباح�

 ا,حمد

̂�تنفيذي  ١٤ � � � � � � � � � � � � � � غ<

ا,ستاذ/�

فيصل�حمد�

 مبارك�العيار�

̂�تنفيذي  ١٤ � � � � � � � � � � � � � � غ<

ا,ستاذ/�عبد�

هللا�يعقوب�

 بشارة

 ١٤ � � � � � � � � � � � � � � مستقل

ا,ستاذ/�

طارق�محمد�

 عبد�الس@م

̂�تنفيذي  ١٤ � � � � � � � � � � � � � � غ<

*ا,ستاذ/�

أحمد�محمد�

 حامد�ا:رزو�ي

 ١٣ � � � � � � � � � � � � � � مستقل

ا,ستاذ/�

سليمان�

سعود�جار�

 هللا�الجار�هللا

 ١٣ � � � � � � � � � � � � � � مستقل�

ا,ستاذ/�

مساعد�عبد�

هللا�عبد�

 العزيز�النصار

 ١٤ � � � � � � � � � � � � � � تنفيذي�
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  أعضاء مجلس ا%دارة عضوية في مجالس إداراتھا:ويوضح الجدول أدناه أسماء الشركات المساھمة التي Mيزال يشغل 

 

 

 داخل وخارج المملكة –الشركات المساھمة  ا1سم #

 سمو الشيخ / حمد صباح اjحمد ١
  الكويت –رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة  .١

  السعودية –رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو  .٢

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

٢ 
اjستاذ/ فيصل حمد مبارك 

 العيار

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

  الكويت –نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين  .٢

  اjردن –نائب رئيس مجلس إدارة البنك اjردني الكويتي  .٣

 السعودية –نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو  .٤

 البحرين –رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد  نائب .٥

  السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  .١ اjستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة ٣

 الكويت -عضو مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت القابضة .٢

 اjستاذ/ طارق محمد عبدالس�م ٤

  الكويت –رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة  .١

  الكويت –مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة نائب رئيس  .٢

 الكويت -عضو مجلس إدارة شركة كامكو لqستثمار  .٣

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  .٤

 الكويت - عضو مجلس إدارة شركة القرين لصناعة البتروكيماويات  .٥

اjستاذ/ أحمد محمد حامد  ٥
 المرزوقي

 السعودية –سدافكو شركة دارة إعضو مجلس . ١

اjستاذ / سليمان سعود جار هللا  ٦
 الجار هللا

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو . ١

٧ 
اjستاذ / مساعد عبد هللا عبد 

 العزيز النصار

  السعودية –.عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  ١

 - معالم الوطنية القابضة  (تحت التصفية)  شركة رئيس مجلس إدارة.  ٢

  السعودية

 - عمائر الوطنية العقارية (تحت التصفية) شركة  رئيس مجلس إدارة. ٣

  السعودية 

 -تحت التصفية) (شركة المتحدون الخليجيون للنقل  رئيس مجلس إدارة. ٤

 .لسعوديةا
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  اللجان المنبثقة عن مجلس ا%دارة

  أوMً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ث�ثة أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ومن بينھم مختصون بالشئون المالية 
  م  إجتماع حضوري و ثمانية قرارات بالتمرير.٢٠١٦/٢٠١٧السنة المالية والمحاسبية. عقدت لجنة المراجعة خ�ل 

  وتشمل مھام ومسؤوليات ھذه اللجنة: 

رة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتھا في تنفيذ اjعمال والمھمات الت�ي ا1شراف على إدا .١
  حددھا لھا مجلس ا1دارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية.

وضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شأنه وكذلك دراسة تق�ارير المراجع�ة الداخلي�ة ومتابع�ة تنفي�ذ ا1ج�راءات  .٢
  حية للم�حظات الواردة فيھا.التصحي

التوصية لمجلس ا1دارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم ، تحديد أتعابھم ، التأكد من إس�تق�ليتھم ، متابع�ة أعم�الھم  .٣
وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم بأعمال المراجعة ودراس�ة ومراجع�ة خط�ة 

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

  دراسة القوائم المالية اjولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس ا1دارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنھا. .٤

  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس ا1دارة في شأنھا. .٥

  

م عل��ى ض��وابط ومھ��ام ٠٧/٠٢/٢٠١٧ھ��ذا وق��د وافق��ت الجمعي��ة العام��ة غي��ر العادي��ة للمس��اھمين ف��ي اجتماعھ��ا المنعق��د بت��اريخ 
ومكافآت لجنة المراجعة والموافقة على ترشيح كل من اjستاذ / فيصل حمد مبارك العي�ار و اjس�تاذ/ ط�ارق محم�د عبدالس��م 

 م ٣١/٠٣/٢٠١٨اء لجنة المراجعة للدورة الحالية التي ستنتھي في واjستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي كأعض

  

 م:٢٠١٦/٢٠١٧ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وا%جتماعات التي عقدت أثناء العام المالي 

 

 التصنيف ا1سم

 اجمالى بالتمرير حضورى

١٤/
١١/ ٢٠
١٦

 

١٨/٤/
٢٠
١٦

 

٢٠/٤/
٢٠
١٦

 

٣٠/٤/
٢٠
١٦

 

٢٢/٥/
٢٠
١٦

 

٢٦/٥/
٢٠
١٦

 

١٩/٧/
٢٠
١٦

 

١٨/
١٠/ ٢٠
١٦

 

١١/١/
٢٠
١٧

 

 

اjستاذ/ فيصل 
 حمد مبارك العيار

 ٩ � � � � � � � � � رئيسا

اjستاذ/ طارق 
  محمد عبد الس�م

  ٩  �  �  �  �  �  �  �  �  �  عضواً 

اjستاذ/ أحمد 
محمد حامد 
 المرزوقي

 ٨ � � � � � � � � × عضواً 

 

 ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ث�ثة أعضاء مجلس إدارة  جميعھم غير تنفيذيين ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية 
م على ضوابط إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتھم وأسلوب عمل ٢٨/٠٦/٢٠١١للمساھمين في الشركة والتي إنعقدت بتاريخ 
 جنة التالي:اللجنة ، وتشمل مھام ومسؤوليات ھذه الل



 
 
 
 

17 

 

التوصية لمجلس ا1دارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  .١
  شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واjمانة.

المراجعة السنوية لqحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس ا1دارة وإعداد وصف للقدرات  .٢
المؤھ�ت المطلوبة لعضوية مجلس ا1دارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو jعمال و

  مجلس ا1دارة.

  مراجعة ھيكل مجلس ا1دارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا. .٣

 .صلحة الشركةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس ا1دارة، وإقتراح معالجتھا بما يتفق مع م .٤

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

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا1دارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك  .٦
  .باjداءالسياسات إستخدام معايير ترتبط 

 عقدت اللجنة إجتماع حضوري و قرارين بالتمرير.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وا%جتماعات والقرارات التي إتخ_ذتھا  خ_Jل الس_نة المالي_ة 
  م:٢٠١٦/٢٠١٧

 

 التصنيف ا2سم
 بالتمرير حضورى

 اجما1ى
٠١/٠١/٢٠١٧ ٣٠/٤/٢٠١٦ ١٤/١١/٢٠١٦ 

 ٣ � � � رئيسا ا,ستاذ/�فيصل�حمد�مبارك�العيار

   ا,ستاذ/�طارق�محمد�عبد�الس@م
ً
  ٣  �  �  �  عضوا

  ا,ستاذ/سليمان�سعود�الجارهللا
ً
 ٢ � � × عضوا

 

  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس ا%دارة وكبار التنفيذيين:

 

# 

 البيان
أعضاء المجلس 

 )٦الغير تنفيذيين (

أعضاء المجلس 
 )١(التنفيذيين 

 )7كبار التنفيذيين (* 

( بما فيھم الرئيس 
التنفيذي والمدير 

  المالي) 

 ٤،٢٠٦ ٤٢٤ ٠ الرواتب واjجور ١

 ١،٣٥٣ ٢٤١ ٠ البدiت ٢

 ٢،٨٩٥ ٤٦٤ ألف لكل عضو ٤٠٠ المكافآت ٣

 ٠ ٠ ٠ مكافآت عينية ٤

(باiف 
 الرياiت )

 المجموع
٨،٤٥٤ ١،١٢٩ ٢،٤٠٠ 

  

  ين الس���بعة خ����ل الس���نة المالي���ة كم���ا ھ���و موض���ح أدن���اهيعلم���ا بأن���ه ق���د ت���رك العم���ل بالش���ركة واح���د م���ن كب���ار التنفي���ذ *
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 بيان بعدد ا�سھم المملوكة �عضاء مجلس ا%دارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوMدھم القصر

 

 )-التغ���(+/ م٢٠١٧مارس��٣١ م�٢٠١٦أبريل��١ ا�سم 

 مجلس�ا�دارة

١ 
�عن�شركة�الصناعات�

ً
سمو�الشيخ�/�حمد�صباح�ا,حمد��ممث@

 ا:تحدة
١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ - 

�عن�بنك�الخلج�ا:تحد ٢
ً
 - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ ا,ستاذ�/�فيصل�حمد�مبارك�العيار�ممث@

 - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ ا,ستاذ�/�عبدهللا�يعقوب�بشارة ٣

٤ 
�عن�شركة�القرين�

ً
ا,ستاذ�/�طارق�محمد�عبدالس@م��ممث@

 لصناعة�الب�^وكيماويات�
١٣٬٠٣٦٬٤٦١ ١٣٬٠٣٦٬٤٦١ - 

 - ٢٢٬٢٥٠ ٢٢٬٢٥٠ ا,ستاذ�/�أحمد�محمد�حامد�ا:رزو�ي ٥

 - ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ ا,ستاذ�/�سليمان�سعود�جار�هللا�الجار�هللا ٦

 - ١١٬٠٠٠ ١١٬٠٠٠ ا,ستاذ�/�مساعد�عبدهللا�عبدالعزيز�النصار ٧

 فريق�ا�دارة�التنفيذية�

 %١٦٬٧ ٣٬٥٠٠ ٣٬٠٠٠ وال�^وس�ماثيوس ١

 - ٠ ٠ محمد�جميل�عطار��* ٢

 - ٠ ٠ بول�فان�صايك� ٣

 - ٠ ٠ فائيل�جوزيف�رندرسار  ٤

 - ٠ ٠ ماريك�م<^زويسكي� ٥

 - ٠ ٠ شاهزاد�ألطاف�** ٦

 - ٠ ٠ ران�***شاندام�ير سر  ٧

 

ا1دارة و أعض�اء الفري�ق التنفي�ذي و زوج�اتھم و أوiدھ�م أي حق�وق أو أس�ھم تفض�يلية أو أدوات دي�ن ليس ل�دي أعض�اء مجل�س 
  تتعلق بالشركة أو أي من الشركات التابعة لھا.

ة ئ�مدير عام التس�ويق العم�ل بالش�ركة وت�م ا1فص�اح ع�ن ذل�ك لھي –م  ترك السيد/ محمد جميل عطار ٢٠١٦يوليو  ١٤*بتاريخ 
  السوق المالية .

 مدير التسويق و التسويق التجاري بالشركة وتم ا1فصاح عن ذلك –م إلتحق السيد/ شاھزاد ألطاف ٢٠١٧فبراير  ٢٢**بتاريخ 

  لھيئة السوق المالية .

لھيئة  مدير عام الشئون المالية بالشركة وتم ا1فصاح عن ذلك –ران شاندام يرم إلتحق السيد/ سر٢٠١٧مارس  ١٩*** بتاريخ 
  لية .السوق الما
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  :%) فأكثر وتغيرھا خJل العام٥الذين يملكون (بيان بأسماء وعدد أسھم ونسبة ملكية المJك المساھمين الرئيسيين 

عدد�اEسهم�بداية� ا�سم #

العام�

 م)٠١/٠٤/٢٠١٦(

عدد�اEسهم�5dاية�

العام�

 م)٣١/٣/٢٠١٧(

نسبة�ا لكية�Yي�

 م٠١/٠٤/٢٠١٦

نسبة�ا لكية�Yي�

 م٣١/٠٣/٢٠١٧

التغ����نسبة

/+)-(  

١ 
شركة�القرين�لصناعة�

 الكيماويات�الب�^ولية
٤٠٬١١ %٤٠٬١١ ١٣٬٠٣٦٬٤٦١ ١٣٬٠٣٦٬٤٦١% 

-  

٢ 
شركة�السمح�للتجارة�

 ا:حدودة
١١٫٦٩ %١١٫٦٩ ٣٬٧٩٨٬٠٠٨ ٣٬٧٩٨٬٠٠٨% 

-  

 

 الية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:عنتائج المراجعة السنوية لف

على الخطة السنوية للمراجعة والمعدة من قبل قسم المراجعة الداخلية على أساس المخاطر، والتأكد من تنفيذھا قام مجلس ا1دارة بالمصادقة 
حسب الجدول الزمني المحدد لھا. ويقوم قسم المراجعة الداخلية من خ�ل أدائه لمھامه ا1عتيادية بمراجعة أنظمة الضبط الداخلي للشركة 

عليتھا، ومن تطبيقھا من قبل منسوبي الشركة ويتم تحقيق ذلك جزئيا من خ�ل تنفيذ خطة المراجعة السنوية للتأكد من كفايتھا وكفاءتھا وفا
ويقوم المجلس بالتأكد من أن ا1دارة التنفيذية تقوم باتخاذ اiجراءات ال�زمة لتطبيق التوصيات التي ترد   المصادق عليھا والمذكورة أع�ه.

، والتي من ضمنھا إصدار السياسات وا1جراءات الداخلية، والذي من شأنه أن يسھم في تعزيز وتحسين فعالية في تقارير المراجعة الداخلية
نظام الضبط الداخلي للشركة. كما تعكف ا1دارة التنفيذية على تدوين دليل 1دارة المخاطر من شأنه أن يسھم في زيادة فاعلية إدارة 

 المخاطر.

الصادرة خ�ل السنة المالية الحالية، با1ضافة إلى  لخارجية كما ظھرت في التقاريرامراجعة الداخلية وو بناًء على نتائج عمليات ال
المعلومات المقدمة من قبل ا1دارة فيما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي لھذه السنة، تبين عدم وجود أي قصور جوھري في ھذه اjنظمة 

 لس إن ھذه اjنظمة تعتبر ذات فعالية جيدة.يقتضي ا1فصاح عنه، وبالتالي وفي رأي المج

  معامJت مع أطراف ذات عJقة:

بالدخول في معام�ت مع أطراف ذات ع�قة بنفس اjسس المتبعة مع الغير وبأفضل الشروط التجارية ، وتشمل سدافكو قامت 
التنفيذيين أو أي من أقربائھم من الدرجة اjولى اjطراف ذات الع�قة بالشركة أعضاء مجلس ا1دارة وكبار المساھمين وكبار 

  وفقا jنظمة السوق المالية ووزارة التجارة وا1ستثمارفي ھذا الخصوص والتي تقتضي ا1فصاح عن مثل ھذه التعام�ت.
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عليھا وتجديدھا  وتجدون أدناه ملخصاً لتلك المعام�ت التي تمت مع أطراف ذات ع�قة والتي يوصي مجلس ا1دارة بالمصادقة 
  �٢٠١٦يوليو  ١بواسطة إجتماع جمعية المساھمين لعام قادم إبتداءا من 

القيمة�بآ=ف� نوع�العملية الدولة إسم�الشركة #

 الريا=ت

 الحساب�الختامي

 ٠ ١٣٬٤٢٣ خدمات�تأم<ن السعودية شركة�بروج�للتأم<ن�التعاوني ١

  

لكون  ٢٠١٧يونيو  ٣٠حتى  ٢٠١٦يوليو  ١تم ا1تفاق مع شركة بروج للتأمين التعاوني لتقديم خدمات تأمين إبتداءا من 
عرضھا كان اjنسب في السعر والمزايا ، حيث أن اjستاذ / فيصل حمد العيار (نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو) يشغل 

  % في شركة بروج للتأمين التعاوني (مصلحة غير مباشرة).٢٨،٥نسبة  منصب نائب رئيس شركة الخليج للتأمين التي تملك

م قد إعتمدت ھذه المعام�ت ووافقت على تجديدھا لعام ٠٦/٢٠١٦/ ٠١علما بأن الجمعية العامة العادية التي إنعقدت بتاريخ 
  .٢٠١٧يونيو  ٣٠م حتى ٢٠١٦يوليو  ١قادم إبتداءا من 

  سياسة توزيع ا�رباح:

  :التالي  من النظام اjساسي للشركة توزع اjرباح الصافية السنوية للشركة على الوجه ٥٠ وفقا للمادة

%) من صافي اjرب�اح لتك�وين ا1حتي�اطي النظ�امي للش�ركة ويج�وز أن تق�رر الجمعي�ة العام�ة العادي�ة وق�ف ھ�ذا ١٠يجنب ( -١
  %) من رأس المال المدفوع.٣٠التجنيب متى بلغ ا1حتياطي المذكور (

%) من صافي اjرباح لتك�وين إحتي�اطي إتف�اقي ١٠يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس ا1دارة أن تجنب ( - ٢
   للمساھمين. العادية العامة الجمعية تقرره ما حسب وذلك محددة يخصص لغرض أو أغراض

ال�ذي يحق�ق مص�لحة الش�ركة أو يكف�ل توزي�ع أرب�اح للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطي�ات أخ�رى، وذل�ك بالق�در  -٣
ثابتة قدر ا1مكان عل�ى المس�اھمين. وللجمعي�ة الم�ذكورة ك�ذلك أن تقتط�ع م�ن ص�افي اjرب�اح مب�الغ 1نش�اء مؤسس�ات اجتماعي�ة 

  لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من ھذه المؤسسات.

  %) من رأسمال الشركة المدفوع.٥مثل (يوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمين نسبة ت -٤

مع مراعاة اjحكام المقررة في المادة (الرابعة والعش�رون) م�ن ھ�ذا النظ�ام، والم�ادة السادس�ة والس�بعين م�ن نظ�ام الش�ركات  -٥
د %) م�ن الب�اقي لمكاف�أة مجل�س ا1دارة، عل�ى أن يك�ون إس�تحقاق ھ�ذه المكاف�أة متناس�باً م�ع ع�د١٠يخصص بع�د م�ا تق�دم نس�بة (

 الجلسات التي يحضرھا العضو.

  :القرارات المھمة والخطط المستقبلية

   :مشروع مستودع تبوك

من الھيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تبوك  تر مربع م١٠،٢٤٤رض مساحتھا أقامت سدافكو باستئجار  
  تبوك.بالمدينة الصناعية في ھـ ٢٨/١٢/١٤٣٦من  عام تبدأ ٢٠( مدن) لمدة 

مليون A سعودي وسوف يحل المستودع الجديد محل  ١٧ مبلغ  على ھذه ا9رضستكون تكلفة بناء المستودع الجديد 
 المستودع المستأجر الحالي، وذلك لتحسين كفاءة سلسلة اBمدادات وتلبية النمو.
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م ٢٠١٧نتھاء منھا بنھاية شھر ديسمبر Bم ومن المتوقع ا ٢٠١٧د في المستودع الجديد في شھر فبراير يشيتبدأت اعمال ال   

 .وسيتم تمويل ھذا المشروع من خHل العمليات التشغيلية وسيبدأ ا9ثر المالي بعد اEنتھاء من المشروع

  مشروع المستودع المركزي الجديد في جدة :

 متر مربع ٢٤،٢٩٣ا مساحتھ ستئجار قطعة أرضإنھاء إجراءات الحصول على حقوق إب ٢٠١٦قامت سدافكو في يونيو 

وافق  ٢٠١٧وفى تاريخ Eحق في ابريل  )مدن( الصناعية ومناطق التقنيةن مدالصناعية ا9ولى بجدة من ھيئة ال نطقةبالم
نتھاء من دراسة الجدوى ، تبلغ التكلفة التقديرية اBجمالية لھذا Bبعد ا نشاء مستودع على ھذه ا9رضإمجلس اBدارة على 

.A سعوديمليون  ١٤٥المشروع   

وسيتم تمويل ، م ٢٠١٨م ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نھاية عام ٢٠١٧وسوف تبدأ أعمال البناء في المشروع في مايو  
 المشروع من النقد الناتج عن العمليات التشغيلية.

في توفير  إلى تحقيقوسيوفرھذا المستودع حلول بنية تحتية طويلة ا9جل لكل من عمليات التصنيع واللوجستيات، مما يؤدي 
.التكاليف وفرص النمو في المستقبل  

   :لمعايير المحاسبية الدوليةلتحول لالوضع الحالي ل

الدولية  المحاسبية  إلى المعاييرحسب ما تم اBعHن عنه على موقع تداول خHل العام ، قامت سدافكو بإعداد خطة التحول 
  القانونيين.الھيئة السعودية للمحاسبين متطلبات وفقآ ل

يونيو  ٣٠في الذي سينتھي بإصدار أول قوائم مالية ربعية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية للربع ا9ول  سدافكوستقوم 
  م ٢٠١٧

  الدولية. المحاسبية مالية وفقا للمعاييرالقوائم العتمد مجلس ا1دارة السياسات المحاسبية ال�زمة 1عداد وقد إ 

م وكذلك تم إعداد القوائم المالية اjولية الموحدة المقارنة  ١/٤/٢٠١٦قائمة المركز المالي اiفتتاحية الموحدة كما في تم إعداد 
 .الدوليةالمحاسبية i توجد آثار جوھرية على القوائم المالية للشركة من تطبيق المعايير و،  المحاسبية الدوليةوفقآ للمعايير 

الدولية المحاسبية بات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمھا المالية وفقآ للمعايير i توجد أي معوقات أو صعو
  . في موعدھاالمعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للربع اjول 

  المخاطر التي تواجھھا الشركة

 الشركة معرضة للمخاطر التالية من استخدامھا ل7دوات المالية :

  السوق (التي تشمل مخاطر العمولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة) مخاطر)  ١

  مخاطر اiئتمان )  ٢

  مخاطر السيولة ) ٣

  مخاطر التشغيل) ٤

  

يعرض ھذا اiيضاح المعلومات حول تعرض الشركة للمخاطر المذكورة أع�ه وأھداف الشركة من إدارة المخاطر وسياستھا وعملياتھا 
 خاطر وإدارة رأس مال الشركة.لقياس وإدارة الم
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يتحمل مجلس ا1دارة المسؤلية الكلية فيما يتعلق بوضع اطار إدارة للمخاطر التي تتعرض لھا الشركة واiشراف على إدارة المخاطر. 
تقارير منتظمة بذلك إلى وتتحمل ا1دارة العليا بمسئولية وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة ومتابعة ھذه السياسة ورفع 

  لس ا1دارة.جم

  مخاطر السوق

لشركة تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة ل7دوات المالية. إن ا
معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتھا ومطلوباتھا. تعمل إدارة الشركة على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في العم�ت 

جلة بھا موجوداتھا وتدفع عليھا فائدة وتستخدم مقايضات اسعار الفائدة للتحوط اiستراتيجي ضد المخاطر التي تتعرض لھا اذا تم المس
اعتبارھا ضرورية من قبل ا1دارة. إن الشركة ليس لديھا اى أصول او التزامات يحتسب عليھا فائدة ماعدا وديعة المرابحة قصيرة 

    اiجل.

ة ھي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العم�ت اjجنبية. إن الشركة معرضة لتقلبات اسعار صرف مخاطر العمل
العم�ت اiجنبية في دورة أعمالھا العادية. لم تقم الشركة بأية معام�ت ھامة في عم�ت غير الريال السعودي والدوiر اiمريكي خ�ل 

لحد من مخاطر العملة التي تتعرض لھا عن طريق مراقبة تعرضھا الحالي لمخاطر العملة. ونظراً jن سعر السنة. تعمل الشركة على ا
 الريال السعودي تجاه الدوiر اjمريكي ثابت ف� تشكل اjرصدة مخاطر عملة كبيرة.

ية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر مخاطر اiئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اsخر خسارة مال
اiئتمان فيما يتعلق بالعم�ء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة. وع�وة على ذلك 

iرصدة لدى البنوك. تدير الشركة ھذه المخاطر عن طريق اjئتمان فيما يتعلق اiستثمار لدى فإن الشركة معرضة لمخاطر اiيداع وا
البنوك ذات تصنيف ائتماني عالي. لم تحدد الشركة ـ كما في تاريخ قائمة المركز المالي ـ تركزات مخاطر ائتمان ھامة. تبيع الشركة 

من  %)٤٦م: ٢٠١٦% (٤٢منتجاتھا الى عدد كبير من العم�ء. يمثل اكبر خمسة من عم�ء الشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
  مارس.  ٣١مجموع أرصدة الذمم المدينة التجارية القائمة كما في 

 مخاطر السيولة

صعوبة في الحصول على اjموال لمقابلة ارتباطاتھا المتصلة بالمطلوبات   مخاطر السيولة ھي المخاطر المتمثلة في مواجھة مؤسسة
وتعمل ا1دارة على التأكد من توفر اموال كافية لمقابلة أي التزامات  المالية. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس منتظم

  حال نشوئھا. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسھي�ت بنكية كافية.

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

  أموال سائلة كافية للقيام بذلك.

 مخاطر التشغيل

عمل واiخطاء البشرية والغش واiحداث الخارجية إذا اخفقت مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناشئة عن تعطل اjنظمة عن ال
 اiنظمة في العمل بفعالية فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار في سمعة الشركة وقد يكون لھا تأثيرات قانونية أو نظامية أو قد تؤدي

عمل على إدارة ھذه المخاطر من خ�ل اطار رقابي وعن إلى خسارة مالية. i يمكن للشركة أن تتوقع استبعاد المخاطر التشغيلية ولكنھا ت
طريق مراقبة المخاطر المحتملة ومواجھتھا. تتضمن ضوابط الرقابة الفصل الفعال للمھام وإجراءات الدخول للنظام والتفويض والمطابقة 

     وتدريب الموظفين وعمليات التقييم مثل استعمال المراجعة الداخلية.
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تم فرضھا على سدافكو  الغرامات التي  

ستودع الشركة في مكة المكرمة دون بمأمن  حراستوظيف للایر لصالح وزارة الداخلية  ٣٠،٠٠٠تم فرض غرامة قدرھا 
  الحصول على التراخيص ال�زمة.

  ا%قرارات:

 :بما يلي الشركةتقر 

  أن سج�ت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. .١

 نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. أنّ  .٢

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

  أنه i توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة. .٤

ما لم يرد أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة اjحكام الواردة في نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل  .٥
عدا مبلغ الغرامة المفروض من وزارة الداخلية وقدره ث�ثون وفيما  ،بشأنه في النظام اjساسي بالشركةذكره أو نص 

،  ألف لایر سعودي لتوظيف حراس أمن بمستودع الشركة في مكة المكرمة دون الحصول على التراخيص ال�زمة
ة أو مفروض على الشركة من ھيئة السوق المالية أو أي جھة إشرافيi توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي فإنه 

  .تنظيمية أو قضائية أخرى

  

i يملك أٍي من أعضاء مجلس ا1دارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجھم وأوiدھم القصر حصة أو أسھم في رأسمال  .٦
مصلحة جوھرية jعضاء مجلس ا1دارة الشركات التابعة للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيھا 

وكبار التنفيذيين بما فيھم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو jي شخص ذي ع�قة بھم ، سوى ما تم ا1فصاح عنه 
 في معام�ت الشركة مع أطراف ذات ع�قة والتي سبق ذكرھا في ھذا التقرير.

مجلس إدارتھا ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد من  لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان jعضاء .٧
 مجلس ا1دارة  أو عضو من أعضاء ا1دارة التنفيذية مع الغير.

لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين تم بموجبه التنازل عن حقه في اjرباح أو في أي مصلحة جوھرية  .٨
 في الشركة عن أي راتب أو تعويض.أخرى أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين 

أن كل أسھم الشركة ھي أسھم عادية متساوية القيمة ا1سمية في حقوق التصويت وغيرھا من الحقوق حسب النظام  .٩
وأنه ليس لدى الشركة أسھم إمتياز أو أسھم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساھمين أو أعضاء مجلس 

 أو لمنسوبيھا.ا1دارة أو كبار التنفيذيين 

بعد مراجعة القوائم المالية من قبل إرنست ويونج،  تبين أنه i يوجد أي إخت�ف عن معايير المحاسبة الصادرة عن  .١٠
الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وظھر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظھر القوائم المالية بعدل 

قة مع متطلبات نظام الشركات والنظام اjساسي للشركة بالقدر الذي i يؤثر في إعداد من كافة النواحي الجوھرية ومتف
 .وعرض القوائم المالية

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

 موظفيھا.لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة  .١٢
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  البنود التي تم تطبيقھا والتي لم يتم تطبيقھا من Mئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك:

 رقم�ا ادة #
  عدد

 البنود

  طبقت

 كليا

  طبقت

 جزئيا
 لم�تطبق

�l

 تنطبق
 مnحظات

 - - ١ - ١ الثالثة:�الحقوق�العامة�للمساهم<ن ١

لم�يرد�oي�النظام�ا,سا¥�bkالحق�oي�الحصول�ع¤ى�

نصيب�من�موجودات�الشركة�عند�التصفية�،�

 ويتم�ا2ل�§ام�بما�ورد�oي�نظام�الشركات.

الرابعة:�تسهيل�ممارسة�ا:ساهم<ن� ٢

 وحصولهم�ع¤ى�ا:علوماتلحقوقهم�
٢ ٢  

الخامسة:�حقوق�ا:ساهم<ن� ٣

 ا:تعلقة�بإجتماع�الجميعة�العامة
١٠ ١٠ - - - 

 

 ١ - - ٣ ٤ السادسة:�حقوق�التصويت ٤

/د)�تطبق�ع¤ى�ا:ستثمرين�من�٦بالنسبة�للبند�(

ا,شخاص�ذوى�الصفة�ا2عتبارية�الذين�

̂هم�و�هو�ما�لم�ينطبق� يتصرفون�بالنيابة�عن�غ<

 ع¤ى�الشركة

٥ 
السابعة:�حقوق�ا:ساهم<ن�oي�أرباح�

 ا,سهم
١ - ١ ٢ - 

/أ)�تطبق�الشركة�سياسة�توزيع�ا,رباح�٧الفقرة�(

 من�النظام�ا,سا¥�bkللشركة.�50الواردة�oي�ا:ادة�

الثامنة:�السياسات�وا2جراءات� ٦

 ا:تعلقة�با2فصاح
١ ١ - 

 
- 

 

التاسعة:�ا2فصاح�oي�تقرير�مجلس� ٧

 ا2دارة
٧ ٧ 

 

 

٨ 
العاشرة:�الوظائف�ا,ساسية�

 :جلس�ا2دارة
٢ ١ ١٤ ١٧ - 

)�طبقت�جزئيا�حيث�لم�يتم�ا2ن®Rاء�١الفقرة�(أ/

  من�سياسة�إدارة�ا:خاطر.
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  الفقرات�ال��bلم�تطبق:

)�تنظم�هذه�ا,ليات�oي�كل�عقد�ع¤ى�١��،٥(هـ/�

.
ً
 حده�،�وتحدد�ا:ساهمات�ا2جتماعية�سنويا

9 
عشر:�مسؤوليات�مجلس�الحادية�

 ا2دارة
٧ ٨  1 - 

/هـ)�تحدد�ص@حيات�كل�١١بالنسبة�للفقرة�(

عضو�من�ا2دارة�التنفيذية�oي�العقد�والوصف�

 الوظيفي�لكل�م~Rم�ع¤ى�حده.

 1 - - ٨ ٩ الثانية�عشر:�تكوين�مجلس�ا2دارة 10

/ط�=�تنطبق�حيث�أن�١٢بالنسبة�للفقرة� -

فيه�النظام�ا,سا¥�bkللشركة�لم�يتضمن�

إعطاء�أي�شخصية�إعتبارية�الحق�oي�تعي<ن�

 ممثل<ن�لها�oي�مجلس�ا2دارة.

الثالثة�عشر:�لجان�مجلس�ا2دارة� ١١

 وإستق@لي®Rا.
٣ ٣  

  ١١ ١١ الرابعة�عشر:�لجنة�ا:راجعة. ١٢

الخامسة�عشر:�لجنة�ا:كافآت� ١٣

̂شيحات.  وال�
٨ ٨  

السادسة�عشر:�اجتماعات�مجلس� ١٤

 ا,عمال.ا2دارة�وجدول�
٤ ٤  

السابعة�عشر:�مكافآت�أعضاء� ١٥

 مجلس�ا2دارة�وتعويضاRSم.
١ ١  

16 
الثامنة�عشرة:�تعارض�ا:صالح�oي�

 مجلس�ا2دارة.
٣ ٣  - - 

 

 
 ٢ ٤ ٢ ٨٣ ٩١ مجموع�البنود

 


