
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
  

 

  

  

 
 خادم احلرمني الشريفني

 امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية

 
 

 األمريصاحب السمو امللكي 

 آل سعود بن عبدالعزيز سلمان

 وزير الدفاع  العهد نائب رئيس جملس الوزراءولي 

 األمريصاحب السمو امللكي 

 آل سعود عبدالعزيز بن مقرن

املبعوث املستشار ولنائب الثاني لرئيس جملس الوزراء ا

 اخلاص خلادم احلرمني الشريفني
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  كلمة رئيس جملس اإلدارة 

 
 

 احملرتمني                                               لسعودية للتنمية الصناعية "صدق" السادة / مساهمي الشركة ا

      

 ه ،،،تالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركا   
 

ألداء صدق يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء جملس اإلدارة أن أقدم التقرير السنوي 

ت والتحليالت والقوائم املالية اخلتامية املوحدة واملدققة واإليضاحات املتممة هلا وتقرير والشركات التابعة واملؤشرا

 م.1101ديسمرب  10مراجعي احلسابات عن العام املالي املنتهي يف 
 

حققت  بقدرتنا كفريق عمل قادر على تكريس التطلعات وبذل اجلهود ووضعها يف حيز الواقعثم بفضل اهلل 

 بلغت           قياسيةم، وواصلت صدق حتقيق أرباح 1101اتها وتوقعاتها املخطط هلا خالل عام تطلعالشركة كافة 

 .م1100% ( مقارنًة مع عام 15( مليون ريال، بزيادة قدرها )  11.1) 
 

 من زيادتها واحلفاظ على وتريتها تعود إىل األداء املتميز ومنو املبيعات صدقأن األرباح املتنامية اليت متكنت 

إلستثمار الفرص املواتية يف  صدقوإخنفاض تكاليف اإلنتاج وتعكس فاعلية اخلطوات التطويرية اليت إختذتها إدارة 

 لتأكيد حضورها القوي ضمن قطاع التشييد والبناء الواعد يف اململكة.يق قفزات نوعية يف أدائها السوق  وحتق
 

 

 

 
 

 يم/ بندر بن عبداهلل احلميض

 
  



    
  

 

  

   

 در بن عبداهلل احلميضيم.  بن

 اإلدارةرئيس جملس 

 أ. إبراهيم بن عبداهلل احلميضي

 اإلدارةعضو جملس 

 أمحد بن عبداهلل الكنهل  أ.

 اإلدارةعضو جملس 

   
 أمحد بن عبداهلل احملسن  أ.

 اإلدارةعضو جملس 

 بدر بن علي الرتكي  أ.

 اإلدارةعضو جملس 

 عبداإلله بن حممد العساكر أ.

 اإلدارةلس عضو جم

   
 عصام بن عبداحملسن البكر  أ.

 اإلدارةعضو جملس 

 عبداهلل بن منصور الشقري  أ.

 اإلدارةعضو جملس 

 عسريي بريديعلي بن عبداهلل  د.

 اإلدارةعضو جملس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم بن عبدالعزيز الراشدأ. 

 اإلدارةعضو جملس 



    
  

 

  

 
 

 

 

 احملرتمني                        ة الصناعية "صدق"   السادة/ مساهمي الشركة السعودية للتنمي

 

 وبعد ،لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ا

مشـتماًل علـى   م 10/01/1101للعـام املـالي املنتهـي يف    السـنوي  التقريـر  يتشرف جملس اإلدارة أن يضع بني أيديكم 

قـب  وتقريـر مرا املدققـة واإليضـاحات املتعلقـة بهـا     ة والقـوائم املاليـ  الشركة والشركات التابعة أعمال نشاط وأداء ونتائج 

 احلسابات.  

( مليون ريال يف عـام   151.1( مليون ريال مقابل )   167.9 م )10/01/1101بلغ إمجالي موجودات الشركة يف لقد 

ريـال يف   ( مليـون  51.1( مليـون ريـال مقابـل )     51.1 م )10/01/1101م، كما بلغـت أرصـدة املطلوبـات املتداولـة يف     1100

ـــال   ( 171.5م ) 10/01/1101% ( حيــب بلغـــت يف  9.5م وزادت حقـــوق املســـاهمني بنســـبة قـــدرها )   1100عــام  مليــون ري

( مليـون ريـال يف عـام     11.1وقـد حققـت الشـركة أرباحـًا صـافية قـدرها )       م، 1100( مليون ريـال يف عـام    118.1) مقابـل 

م )قــوائم مدعدلــة( 1100( مليــون ريــال يف عــام  11.6صــايف أربــاح قــدرها ) م بعــد إســتقطاع الزكــاة الشــرعية مقابــل 1101

( مليـون   91.7( ريـال للعـام املاضـي، كمـا بلـغ إمجـالي الـرب) احملقـق )          1.61( ريـال مقابـل )    1.81وبلغت رحبية السهم ) 

( مليـــون ريـال مقابـــل     16.1يلي ) ( مليون ريال عن العام السابق، وبلغ صايف الرب) التشـــغ  78.5ريال مقابل إمجالي رب) ) 

 % ( مقارنًة بالعام السابق.10( مليون ريال بإرتفاٍع قدره )  16.1) 

 

 

 

 

  



    
  

 

  

 أواًل :  نبذة عن الشركة

( بتاريخ  671الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" شركة مساهمة سعودية عامة تأسست مبوجب القرار الوزاري رقم ) 

( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعالن تأسيس  99م لفرتة ) 01/01/0991ق هـ املواف11/1/0101

هـ املوافق 07/17/0101والصادر من جدة بتاريخ  1111191791الشركة ومت تسجيل الشركة حتت السجل التجاري رقم 

( أربعمائة مليون ريال سعودي مقسمة  111ال ) م، ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة جدة ويبلغ رأس امل10/10/0991

يف خدمة  األساسي وفقًا لنظامها الشركة ( ريال للسهم، ويتمثل نشاط 01( أربعني مليون سهم بقيمة إمسية قدرها )  11إىل ) 

وكيماوية القطاع الصناعي باململكة خصوصًا يف جمال الصناعات التقنية املتقدمة واملشاركة يف مشاريع الصناعات البرت

واملواد الغذائية واملل) واملطاط الصناعي واملنتجات اخلزفية وتسويق منتجات الشركات املستثمر بها وإسترياد مجيع املستلزمات 

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

ميكن للشركة أن تكون هلا أعمال أو أن تدخل يف أي شكٍل من الشراكة مع شركات متارس نفس أغراض الشركة و

 ) فرعمصنع صدق للخزف الشركة حاليًا متتلك واألنشطة كما ميكنها اإلندماج مع مثل هذه الشركات أو حيازتها، 

شركة صدق تجاري احملدودة ودق لإلستثمار ال( كما متتلك بشكل مباشر أو غري مباشر كامل حصص شركة ص لشركةا

والشركة " السعودية- سليب هاي" لنوم احملدودةلتسويق مستلزمات ا ركة العامليةـــالشو، للمشاريع اإلستثمارية احملدودة

من رأمسال  ( %0.56) ة قدرها ، وتساهم صدق بنسب"مصر- سليب هاي" العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة

% ( من رأمسال شركة املخازن 0.91 )، باإلضافة إىل املساهمة بنسبة قدرها بن رشد"إلأللياف الصناعية "الشركة العربية 

 واخلدمات املساندة.
 

 ة الشركة :رسال

 ستثمار الفرص لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائنا.إ 
 

 ها:رؤيت

 ستثمارات بفاعلية.إلتواصل تنمية ا 
 

 ها : هدف

 فية عمادها الصدق.ستثمار حبرإلالريادة فى ا 
 

 : اهقيم

 ... الوفاء اإلخالصمانه ... الشفافية ... ألا
 

 

 م.1101تطلعات وتوقعات الشركة املستقبلية لعام 

 

 رفع كفاءة التصنيع من خالل حتديب وتطوير خطوط اإلنتاج ورفع الطاقة اإلنتاجية. 

 ( مقارنًة عن العام السابق01عات بنسبة ) زيادة احلصة السوقية ملنتجات الشركات التابعة مع منو حلجم املبي %. 

  ( مقارنًة عن العام السابق01منو أرباح الشركة بنسبة ) %. 

 .اإلستثمار يف مشاريع جديدة تتكامل مع أنشطة الشركة 

 .إستثمار فائض السيولة النقدية يف إستثمارات متوسطة املخاطر 

 

 

 



    
  

 

  

 

 إستثمارات الشركة :ثانيًا :  

 فرع الشركة-ف "خزفية" مصنع صدق للخز -0
 

 ينبع مدينة يفالواقع "  خزفية"  للخزف صدق مصنع كامل "صدق" الصناعية للتنمية السعودية الشركة متتلك

 من عالية جبودة منتجات عدة وينتج مربع مرت( ألف  87)  قدرها مساحة على السعودية العربية باململكة الصناعية

 نـم ةـقطع( ألف  811)  تبلغ ةــسنوي ةـإنتاجي ةــبطاق ( كـاألكريلي ) من امــماإلستح واضــوأح ــةالصحي األدوات

وقد  ،" خزفية"  التجارية العالمة حتت(  كريليكألا)  اإلستحمام أحواض من قطعة( ألف 011) و ــةـالصحيــ مــاألطق

( مليون ريال مقابل صايف خسائر  1.7م وألول مرة منذ إنشائه أرباحًا صافية قدرها ) 1101حقق املصنع خالل عام 

 % (8ا ) ــادة قدرهــبزي عوديــال ســـون ريــ( ملي 11.7ات ) ــايف  املبيعــغ صــوبل  م1100ام ــون ريال يف عـ( ملي 1قدرها ) 

( مليون ريال سعودي  81.1عن العام السابق، وجتاوز جمموع املوجودات ) 

لعام السابق، وإستمرارًا ( مليون ريال سعودي عن ا 87.0مقابل ) 

إلسرتاتيجية املصنع يف تطوير وتنويع املنتجات فقد مت وجبهود ومتويل ذاتي 

إضافة خطني صب نصف آلي إلنتاج كرسي محام ذات القطعة الواحدة 

والقطعتني كما مت حتسني خطوط اإلنتاج مما ساهم وجبودة عالية يف زيادة 

كراسي مقارنًة بالعام % لل11نسة % وب09الطاقة اإلنتاجية باملصنع بنسبة 

مع صندوق التنمية الصناعية  تطاع  املصنع الوفاء بإلتزاماتهـإس، واملاضي

 مـظيـتن ادةـــإع مــة وتـتحقـاملساألقساط داد ـة بسـدولـبعد إعادة اجل السعودي

 

 

واتب واحلوافز، ومت الرم الوظائف وتطبيق نظا وتصنيف ل اإلداريــكـيـاهل

تفاقية مع كلية ينبع الصناعية ومراكز التدريب والتعليم الفين توقيع إ

التابع هلا لتقديم اإلستشارات وتدريب وإعداد الربامج التدريبية يف اجملال 

التقين للعاملني باملصنع، ومت تنفيذ برنامج زيارات للمسئولني عن املشاريع 

صنع باملنشآت واملؤسسات احلكومية واخلاصة للتعريف مبنتجات امل

واملشاركة يف معارض خارج وداخل اململكة ومنها معرض أجهزة ومعدات 

ي ـدبيف  BIG 5وات املسلحة بالدمام ومعرض ـة بالرياض ومعرض القـالسالم

  م يف أملانيا.1101يف تنزانيا ومعرض سرياميك  BUILD-EXPOرض ـومع

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
  

 

  

 ستلزمات النوم احملدودة " سليب هاي"الشركة العاملية لتسويق م -1
 

متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مع شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة إحدى الشركات 

التابعة كامل حصص الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة "سليب هاي" وهي شركة ذات مسئولية حمدودة 

( مليون ريال وتقع مصانعها باملدينة الصناعية مبدينة جدة ويرتكز نشاطها يف إنتاج وتسويق مراتب  80.1يبلغ رأمساهلا ) 

م العديد من 1101السست واإلسفنج والسرر وأغطية املراتب واملخدات املختلفة، وبفضل اهلل حققت الشركة خالل عام 

نتيجًة % ( مقارنًة بالعام املاضي 1)  إخنفاٍض قدرهمليون ريال ب(  11اإلجنازات والنتائج حيب بلغ صايف الرب) للعام احلالي ) 

بعض األصول إحتساب إستهالكات إعادة ضافة إىل لزيادة املصروفات التشغيلية إلعادة تنظيم وهيكلة الشركة باإل

ت ـي وإخنفضـاضام املـ% ( عن الع0( مليون ريال بإخنفاٍض قدره )  119.1م ) 1101صايف املبيعات يف عام  وبلغ السابقة

لمنتجات ذات العائد الطاقة اإلنتاجية ل رفع( نتيجة  %6) % ( وزيادة صايف الرب) التشغيلي بنسبة 5ات بنسبة ) ـة املبيعـتكلف

( مليون ريال  51( مليون ريال بعد صرف مبلغ )  56.0 م )1101ية عام ة يف نهارتاكموبلغ صايف األرباح املاجليد 

 رباح للشركاء وتكوين اإلحتياطي النظامي.كتوزيعات نقدية من األ

وقد مت اإلنتهاء من وضع وثيقة إسرتاتيجية للسنوات اخلمسة القادمة وعمل دراسة متكاملة للسوق ودراسة لتقييم وضع 

املعدات واآلالت واملباني ومت إعداد دليل للسياسات واإلجراءات وتنظيم اهليكل اإلداري وتصنيف الوظائف وتطبيق نظام 

لرواتب واحلوافز وإستقطاب كفاءات جديدة وتطوير إدارة اجلودة وإعداد وتطبيق خطة التدقيق الداخلي الشاملة ا

قسم إنتاح املخدات وتأهيل جمموعة من السيدات السعوديات  تأنيب ء من املرحلة األولي ملشروعللشركة، كما مت اإلنتها

 إنشاء قسم متخصص يف صناعة املراتب ذات اجلودة العالية ويف للقيام بأعمال اإلنتاج داخل وحدات مصانع الشركة ومت

مت حيب مصر"  –م إنتقلت ملكية حصص الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي 1101عام 

 زيادة الطاقة اإلنتاجية وحجم املبيعات.ووإستقطاب الكفاءات لشغل الوظائف العمل على دراسة السوق 
 

 
  



    
  

 

  

 "مصر- سليب هاي"  شركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودةال -1

 
 لصناعة العربية الشركة حصص كامل مباشر وغري مباشر بشكل" صدق" الصناعية للتنمية السعودية الشركة متتلك

 جنيـه مليون(  11.1)  رأسـماهلا يبلـغ حمدودة مسـئولية ذات شـركة وهي" مصـر- هاي سـليب" واإلسـفنج السست مراتب

 واملخدات والسدرر واإلسفنج السست مراتب وتسويق إنتاج يف نشـاطهـا ويرتكـز( مليون ريال سعودي  11.1تعادل )  مصـري

 الشركة وتأسست العربية، مصر جبمهورية أكتوبر من السادس مبدينة مصانعها وتقع والبطانيات، والشراشف والُلحف

 جــنتائ ركةـالش حققت م1101 عام وخالل التنفيذية، والئحته م0997 لسنة(  8)  رقم ياملصر القانون ألحكام وفقًا

 ونـملي ( 09.5 ) بـ ًةــمقارن الــري ونـملي(  11.6)  املبيعات ايفـص غــبل حيبــًا حالي رــمص بها رــمت اليت روفــالظ رغم زةــمتمي

( 1.1) الرب) صايف وبلغ املاضي العام عن% ( 67)  قدرها بزيادة ريال

 حبمد املاضي، بالعام مقارنًة% ( 111)  قدرها بزيادة ريال مليون

 الشريك حصص ملكية بنقل املتعلقة اإلجراءات إمتام وبعد اهلل

ما نسبته  لـنقب ركةــالشحصص ملكية  ةــهيكل إعادة مت السابق

" دقـص" ةــالصناعي ةــللتنمي ةــالسعودي الشركة حصصمن % ( 98) 

   دودةـاحمل جــفنـواإلس السست راتبمـ ةــة لصناعــة العربيــالشرك يف

 دودةــاحمل ومــالن اتــمستلزم ويقــلتس ةــالعاملي ةــالشرك إىل اتــإلتزام من وعليها وقــحق من هلا مبا "مصر ــ هاي سليب"

" مصر- هاي سليب"حصص ملكية هيكل أصب)و ريال مليون(  15.1)  البالغة اإلمسية متهايبق" السعودية ــ هاي سليب"

 وهي احملدودة التجاري لإلستثمار صدق لشركة% ( 1) و" السعودية- هاي سليب" لـشركة% ( 98)  بنسبة موزعة

 قانونيًا التابعة الشركات هيكلةإعادة  أطار يف التنظيمي اإلجراء هذا ويأتي" صدق" لـ بالكامل مملوكة شركات

 .وأهدافها أغراضها مع يتناسب مبا وماليًا

 ذات مسئولية حمدودة  –ركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة ش-1
 

شركة صدق لإلستثمار التجاري وهي بشكل مباشر وغري مباشر متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" 

 راع اإلستثماري لصدق ويقـع مركـزهـا( ماليني ريال سعودي وتدعترب الذ 01شركة ذات مسئولية حمدودة ويبلغ رأمساهلا ) 

واجلبس والرخام الطبيعي والصناعي واألنابيب الرئيـسـي جبـدة، ويرتكز نشاطها فـي جتارة اجلملة والتجزئة يف األمسنت 

جاد واملواسري واملطابخ واملنتجات اخلزفيــة والقيشــاني والســرياميك والبورســالن واألدوات واألطقــم الصحيــة والســ

والبطانيات وكافة مدستلزمات  والُلحف واألغطية واملخدات والشراشف واملفارش املراتب والســرر واإلســفنجو واملوكيــت

شركة الزيادة رأس مال مت يف إطار خطة الشركة إلعادة هيكلة ملكية حصص رأس املال م و1101النوم، وخالل عام 

ريال من املديونية القائمة إىل رأس مال شركة صدق  مالينيمبلغ تسعة من مليون ريال إىل عشرة مليون ريال بتحويل 

احملدودة وم ـــات النــتلزمـــلتسويق مس من حصص الشركة العاملية% ( 5) للمشاركة بنسبة ة لإلستثمار التجاري احملدود

احملدودة ة مراتب السست واإلسفنج ــــة لصناعــركة العربيــالش% ( مـــن حــصــص 1)  ة" وـــعوديــــلسا-اي ـــليب هـــ"س

 شركة البالغةالعن حصصه يف عضو جملس اإلدارة إبراهيم بن عبداهلل احلميضي  تنازل األستاذ/ و مصر"-"سليب هاي

حصص % ( لصاحل شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة إحدى الشركات التابعة لصدق وبذلك أصبحت 5) 

للشركة السعودية  ( %95) إلستثمار التجاري احملدودة بعد إعادة اهليكلة موزعة بنسبة رأس مال شركة صدق لملكية 

شركة صدق الرئيسي كافة  تحملوت  لشركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة% ( 5)  للتنمية الصناعية "صدق" و

  عند توحيد القوائم املالية.وأرباحها وخسائرها مصاريف ومتطلبات الشركة 



    
  

 

  

         ذات مسئولية حمدودة   –ستثمارية احملدودة إلكة صدق للمشاريع اشر-5
  

وهي شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية بشكل مباشر وغري مباشر متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" 

ة ـعودية للتنميـركة السـاركة بني كٍل من الشـومبش عوديـون ريال سـمليماٍل قدره  ذات مسئولية حمدودة برأسشركة 

ويقـع مركـزهـا الرئيـسـي ، % (5دودة بنسبة ) % ( وشركة صدق لإلستثمار التجاري احمل95ة "صدق" بنسبة ) ـالصناعي

املقاوالت العامة، أعمال الطرق والشوارع واجلسور واألنفاق يف وفقًا لعقد التأسيس  يرتكز نشاط الشركةو، دةمبدينة ج

املواد الغذائية والعصريات واملشروبات الغازية، صيانة املعدات وجتارة اجلملة والتجزئة يف ملطارات، والسكك احلديدية وا

اهلندسية والكهرباءية ومعدات الديزل وحقول البرتول والزيوت واملعامل اهلندسية البحرية، خدمات النقل للركاب 

م إستكملت الشركة 1101وخالل عام  حن اجلوي،والبضائع وخدمات التخزين والتربيد، النقل الربي والبحري والش

شركة صدق لإلستثمار وإنتهت من نقل ملكية حصص عضو جملس اإلدارة الشريك السابق يف  إجراءات التأسيس

مال  يف زيادة رأساإلستثمارية حصتها كامل  تدوسد( % 5) اهيم احلميضي والبالغة التجاري احملدودة األستاذ/ إبر

  التجاري احملدودة. شركة صدق لإلستثمار

 

 مساهمة مقفلة-شركة املخازن واخلدمات املساندة -6
  

اخلدمات شركة املخازن واخلدمات املساندة شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيسي مبدينة الرياض وتعمل يف تقديم 

 لي والدولي والشحن اجلويودول اخلليج مبا يف ذلك النقل الربي احملالسوق السعودية  إلحتياجاتواحللول اللوجستية 

 ةـالشرك اهمـون ريال، وتسـ( ملي 161ها ) ـد ويبلغ رأس مالـد والتوريـل اإلمدادات يف التزويـالسـالبحري وإدارة سحن ــوالش

ادل ـ( ماليني ريال مبا يع 5السعودية للتنمية الصناعية "صدق" حبصة قدرها ) 

لشركة بتشغيل كافة % ( من رأس مال شركة املخازن. وقامت ا0.91) 

أنشطتها يف مركزها الرئيسي مبدينة الرياض وإبتداء برنامج الشحن اجلوي 

اء ــإنشن ــاء مــم اإلنتهــاحات وتــازن والســيف املنطقة الشرقية وتفعيل إدارة املخ

 داءــالمي، وإبتـدة اإلســاء جـرب من مينـة بالقـة الغربيـطول يف املنطقـإدارة األس

رنامج النقل الربي واجلوي املتكامل لتقديم خدمة الشحن تشغيل ب

  والتخليص اجلمركي لعمالء الشركة.
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
  

 

  

 مساهمة مقفلة-لياف الصناعية "إبن رشد" الشركة العربية لأل-7
 

% ( 0.56بنسبة ) ( مليون ريال سعودي  011.9متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" حصة إستثمارية قدرها ) 

الصناعية  اتإحدى الشرك وهي ( مليار ريال، 8.5مال الشركة العربية لأللياف الصناعية "إبن رشد" البالغ )  من رأس

م عملت 1101، وخالل عام ةي مدينة ينبع الصناعيفقع وت "سابك"ساسية ألية للصناعات اسعودالتابعة للشركة الالوطنية 

(  751) إىل ( طن حاليًا  111توسعات الضخمة ملضاعفة إنتاج حدبيبات القوارير من ) الشركة على إستكمال خطوات ال

صول للرحبية املستدامة ويل مصنع الفطريات باإلعتماد على مادة الريفورمات بداًل من غاز البرتول امُلسال وذلك للوطن وحت

يل من اهليئة امللكية سارية املفعول حتى عام فيما يتعلق بالبيئة فقد حصلت الشركة على جتديد رخصة التشغ بإذن اهلل

م قامت صدق بعمل دراسة أظهرت أن القيمة 1101وخالل عام  ،0110م باإلضافة إىل إستمرارية شهادة اآليزو 1106

م ستغطي القيمة اإلستثمارية 1101( اليت سيبدأ التشغيل التجاري يف منتصف عام 1اإلسرتدادية إلستثمار إبن رشد )

 . ةمن صدق وتساعد على إستمرارية نشاط إبن رشد رغم اخلسائر احملققاملدفوعة 

 

 

  

http://www.waseeet.com/vb/adv.htm


    
  

 

  

 ثالثًا :  املؤشرات املالية :

  مقارنة املركز املالي للخمس سنوات األخرية-0

 م1118 م1119 )معدلة( 1101 )معدلة( 1100 م1101 البيان/الوصف

 057.160.967 010.859.719 061.111.618 111.111.619 110.968.771 املوجودات املتداولة

 051.616.565 101.151.565 000.711.611   86.119.557  86.119.557 اإلستثمارات

 011.951.111 010.198.791 96.781.017 99.991.779  95.771.905 األصول الثابتة

 16.575.111 16.599.995 61.011.101  61.971.156  61.816.997 ىموجودات أخر

 179.611.117 511.900.161 111.680.551 151.111.110 167.898.118 جوداتإمجالي املو

 16.501.811 06.808.919 005.810.598 019.716.756  067.551.190 رأس املال العامل

 011.918.015 005.111.771 16.080.101 51.116.891 51.106.179 املطلوبات املتداولة

 11.911.111 11.511.111 55.911.111 51.911.111 11.111.111  قروض طويلة األجل

 8.158.191 7.880.111 8.119.971 01.771.611 01.981.910  ىاملطلوبات األخر

 081.116.609 015.111.091 001.011.981 001.119.191 97.199.181 إمجالي املطلوبات

 61.891.167 67.811.616 51.111 51.111   1 امللكية غري املسيطرةحقوق 

 111.111.111 111.111.111 111.111.111 111.111.111   111.111.111 أس املال املدفوعر

 7.007.681 7.007.681 7.007.681 7.007.681  7.007.681  اإلحتياطيات

 05.118.111 75.001.111 1 1  1  إستثمارات متاحة للبيع-مكاسب غري حمققة 

 (088.190.661) (090.565.151) (81.607.001) (65.768.151) ( 11.617.111)  األرباح )اخلسائر( املدورة/املرتاكمة

 111.111.110 191.666.111 111.511.571 118.181.518 171.198.958 امللكيةصايف حقوق 

 179.611.117 511.900.161 111.680.551 151.111.110 167.898.118 امللكيةإمجالي املطلوبات وحقوق 

 5.86 7.17 8.19 8.16  9.16 للسهم صايف القيمة الدفرتية

 

  مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات األخرية-1

 م1118 م1119 )معدلة( 1101 )معدلة( 1100 م1101 البيان/الوصف

 151.115.190 111.106.585 111.010.101 111.510.079  101.111.015 صايف املبيعات

 111.101.791 071.057.917 076.717.171 110.981.178 109.759.111 تكلفة املبيعات

 16.911.198 18.158.678 55.171.118 78.511.810 91.671.181 إمجالي رب) )خسارة( التشغيل

 17.518.181 18.515.991 55.661.059 51.118.155 58.765.180 املصروفات اإلدارية والتسويقية والتمويلي

 151.518 17.111 1 1   1  ىاملصروفات األخر

 1.118.968 5.596.001 018.110.907 1.911.101 1.001.571 يرادات األخرىاإل

 1.071.511 5.180.566 017.751.196 18.115.161 19.111.071 صايف رب) )خسارة( التشغيل

 1.011.817 1.816.185 7.051.160 1.816.106 5.861.051 الزكاة الشرعية

 6.591.711 1.919.169 1 1  1  امللكية غري املسيطرةحقوق 

 (5.511.106) (1.171.788) 011.611.115 11.609.111 11.060.110 صايف الرب) )اخلسارة( السنة

 %1 %1 %1 %1 %1 نسبة األرباح املوزعة

 1 1 1 1  1  األرباح املوزعة

 7.007.681 7.007.681 7.007.681 7.007.681   7.007.681 اإلحتياطيات

 (088.190.661) (090.565.151) (81.607.001) (65.768.151) (  11.617.111 ) ملرتاكمةاألرباح )اخلسائر( املدورة/ا

 (1.01) (1.19) 1.51 1.61 1.81 صايف رب) )خسارة( السهم



    
  

 

  

  )مدعدل( م1100م و1101فروق النتائج التشغيلية بني عامي -1

 سبب التغري التغريات بني الفرتتني  م1100 م1101 البيان/الوصف

  (%)  لغاملب

 البيع زيادة أسعار %5  01.900.916 111.510.079 101.111.015 صايف املبيعات

 نتيجة إخنفاض التكاليف ( %0 ) (1.110.116) 110.981.178  109.759.111 تكلفة املبيعات

 نتيجة زيادة املبيعات %10  06.011.181 78.511.810  91.671.1801 إمجالي رب) )خسارة( التشغيل

صروفات اإلدارية والتسويقية والتمويلية امل

 والتمويلية.

 نتيجة زيادة املبيعات 00%  5.717.116 51.118.155 58.765.180

 إلغاء خمصصات %6 080.559 1.911.101 1.001.571 ىاإليرادات األخر

 حمصلة األسباب السابقة %17 01.577.801 18.115.161 19.111.071 صايف رب) )خسارة( التشغيل

 زيادة الوعاء الزكوي %51  1.115.817 1.816.106 5.861.051 الزكاة الشرعية

  حمصلة األسباب السابقة %15  8.510.977 11.609.111 11.060.110 صايف الرب) )اخلسارة( السنة

  حمصلة األسباب السابقة %15  %1.10 1.61 1.81 صايف رب) )خسارة( السهم
 

 

 

 

 لخمس سنوات األخريةبيان إمجالي املصروفات ل-1

 إمجالي املصروفات السنوات
التغري عن            

 العام السابق

 نسبة التغري عن

 العام السابق

 حالة التغري عن

 العام السابق

1101 58.765.180 5.717.116 00%   إرتفاع 

)معدلة( 1100  51.118.155 ( 1.615.711 ) 5%  إخنفاض 

)معدلة( 1101  55.661.059 7.008.065 05%  إرتفاع 

1119 18.515.991 997.601 1%  إرتفاع 

 
1118 17.518.181  (9.608.998 ) 07%  إخنفاض 

  



    
  

 

  

 صايف الدخل للخمس سنوات األخرية-5

 صايف الدخل السنوات
 التغري عن

 العام السابق

نسبة التغري      

 عن العام السابق

حالة التغري         

 مالحظات عن العام السابق

 أرباح تشغيلية  حتقيق صايف أرباح   15% 8.510.977 11.060.110 1101

 

 

)معدلة( 1100  معدلة/أرباح تشغيلية حتقيق صايف أرباح 76% (75.981.990) 11.609.111 

 

 

 معدلة/أرباح غري تشغيلية حتقيق صايف أرباح %1.996 011.175.811 011.611.115 )معدلة( 1101

 خسائر تشغيلية خسائرحتقيق صايف  17% 1.119.118 (1.171.788) 1119

 خسائر تشغيلية خسائرحتقيق صايف  017% (07.191.851) (5.511.106) 1118
 

 

 رحبية )خسارة( السهم للخمس سنوات األخرية-6

 السنوات
 رب) السهم طبقًا

 للقوائم املالية

التغري العام          

 عن السابق

نسبة التغري          

 عن العام السابق

حالة التغري             

 عن العام السابق

 إرتفاع رحبية السهم  15%  1.10  1.81 1101

 

 
)معدلة( 1100  رحبية السهم إخنفاض 76% ( 0.91)  1.61  

)معدلة( 1101   إرتفاع رحبية السهم 1.996% 1.61 1.51 

 إخنفاض خسارة السهم 17% 1.15 ( 1.19)  1119 

 إرتفاع خسارة السهم 018% ( 1.11)  ( 1.01)  1118 

 
 

 

  



    
  

 

  

 صايف القيمة الدفرتية للسهم للخمس سنوات األخرية-7

 السنوات
 صايف حقوق

 املساهمني

 صايف القيمة

 الدفرتية للسهم

التغري عن      

 العام السابق

 نسبة التغري عن

 العام السابق

حالة التغري     

 عن العام السابق

 إرتفاع  % 01  1.80  9.17 171.198.958 1101

)معدلة( 1100  إرتفاع 5% 1.17 8.16 118.181.518 

)معدلة( 1101  إرتفاع 00% 1.81 8.19 111.511.571 

 إرتفاع 11% 0.10 7.17 191.666،111 1119

 إخنفاض 15% ( 1.11)  5.86 111.111.110 1118
 

 

 إمجالي األصول واخلصوم للخمس سنوات األخرية-8

 إمجالي اخلصوم إمجالي األصول السنوات

1101 167.898.118 97.199.181 

)معدلة( 1100  151.111.110 001.119.191 

)معدلة( 1101  111.680.551 001.011.981 

1119 511.900.161 015.111.091 

1118 179.611.117 081.116.609 

 

 

 



    
  

 

  

 

 صايف حقوق املساهمني ونسبتها إلمجالي املوجودات للخمس سنوات األخرية-9

 نواتالس
 صايف

 حقوق املساهمني

التغري عن            

 العام السابق

 نسبة التغري

 عن العام السابق

 حالة التغري

 عن العام السابق

  إرتفاع  9.5% 11.108.101 171.198.958 1101

)معدلة( 1100  إرتفاع 5% 01.779.978 118.181.518 

)معدلة( 1101  إرتفاع 00% 11.811.117 111.511.571 

 إرتفاع 11% 56.111.101 191.666.111 1119

 إخنفاض 15% ( 018.108.701)  111.111.110 1118 
 

 

 مجالي األصول واملوجودات للخمس سنوات األخريةنسبة صايف حقوق املساهمني إل

 السنوات
 صايف

 حقوق املساهمني
 إمجالي

 األصول واملوجودات
 نسبة حقوق

 املساهمني لألصول

1101 171.198.958 167.898.118  79% 

)معدلة( 1100  118.181.518 151.111.110 75% 

)معدلة( 1101  111.511.571 111.680.551 75% 

1119 191.666.111 511.900.161 58% 

1118 111.111.110 179.611.117 19% 

 

 

 

 

  



    
  

 

  

 صايف املبيعات للخمس سنوات األخرية-01

 السنوات
 صايف
 املبيعات

التغري عن            
 العام السابق

نسبة التغري         
 عن  العام السابق

 حالة التغري
 عن العام السابق

  إرتفاع  5% 01.900.916 101.111.015  1101

)معدلة( 1100  إرتفاع 19% 68.109.767 111.510.079 

)معدلة( 1101  إرتفاع 1% 9.681.817 111.010.101 

 اضإخنف 00% ( 17.908.716)  111.106.585 1119 

 إرتفاع 8% 08.668.181 151.115.190 1118
 

 

 

 

 م1101التوزيع اجلغرايف إلمجالي املبيعات والقطاعات التشغيلية للشركة لعام -00

 إمجالي املبيعات املراتب والسست واإلسفنج األدوات الصحية واإلكسسوارات املناطق

 مبيعات حملية )داخل اململكة(-0

 075.561.715 051.951.755 11.619.971 املنطقة الغربية

 11.756.660 16.167.760 7.188.911 املنطقة الشرقية

 61.119.719 51.116.819 8.111.891 املنطقة الوسطى

 17.811.181 11.811.118 01.996.151 املنطقة الشمالية

 07.818.101 06.865.710 971.700 املنطقة اجلنوبية

 مبيعات تصدير )خارج اململكة(-1

 1.160.110 0.118.071 0.111.118 ل جملس التعاون اخلليجيدو

 0.716.511 010.771 0.581.761 دول آسيوية

 111.161 51.571 179.191 دول إفريقية

 55.177.817 اجملموع

 

181.617.797 

 

119.705.611 

 

 



    
  

 

  

 القروض -01

 مجيع قروض الشركة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 م.1100( للعام %06.5بـ ) ( مقارنًة%9.1م إىل صايف حقوق املساهمني )1101املستحقة يف نهاية عام لقروض بلغت نسبة إمجالي ا
 

 )أ( : إمجالي قروض اجملموعة :

 اجلهة املاحنة اجلهة املستفيدة م1100 م1101 البيان/الوصف
 صندوق التنمية مصنع صدق للخزف 55.911.111 15.111.111 قرض صناعي

 سعوديالصناعية ال 

  
   55.911.111 15.111.111 جمموع القروض

 

 )ب(: مستحقات القروض : 

 اجلهة املاحنة اجلهة املستفيدة م1100 م1101 اقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنة (0
 صندوق التنمية مصنع صدق للخزف 5.111.111 5.111.111 قرض صناعي

 الصناعية السعودي 

  
   5.111.111 5.111.111 اجملموع

         اقساط مستحقة خالل أقل من سنة (1

 صندوق التنمية مصنع صدق للخزف 51.911.111  11.111.111 قرض صناعي

 الصناعية السعودي 

  
   51.911.111 11.111.111  اجملموع

 

 )ج(: إمجالي القروض املستحقة للخمس سنوات األخرية : 

 م1118 م1119 م1101 م1100 م1101 البيان/الوصف
 017.911.11 011.911.111 61.911.111 55.911.11  15.111.111 إمجالي القروض املستحقة

 

 م 1100م و 1101املدفوعات النظامية لعامي -01

 م1100 م1101 البيان/الوصف

 1.818.895  5.117.616 رسوم مجركية

 1.716.180   5.061.815 زكاة شرعية

 0.191.016   0.117.568 تأمينات إجتماعية

 0.159.101   0.076.511 رسوم تأشريات وجوازات ومكتب العمل .... إخل

 71.115   67.116 مدفوعات نظامية أخري )وزارة التجارة + الغرفة(

 8.168.167  01.060.615 إمجالي املدفوعات النظامية



    
  

 

  

 

  لشركةم وآثارها على نتائج ا1100م و 1101القطاعات التشغيلية املستثمر فيها لعامي -01

 البيان/الوصف
 قطاع األدوات

 الصحية

 قطاع املراتب

 واألسفنج

 قطاعات

 وإستثمارات أخري

 اجملموع طبقًا

 للقوائم املالية

  م1101عام 

 167.898.118 061.118.181 109.111.111 81.186.510 إمجالي املوجودات

 97.199.181 ( 01.901.718)  18.776.565 15.718.987 إمجالي املطلوبات

  101.111.015 1 170.709.611  11.701.511 صايف املبيعات

 11.060.110  ( 6.768.161)  17.170.155 1.657.811 صايف الدخل

  ) مدعّدلة ( م1100عام 

 151.111.110 055.611.997 117.601.076  87.191.868 إمجالي املوجودات

  001.119.191 01.161.581 11.171.117  65.871.171 إمجالي املطلوبات

 111.510.079 1 160.111.115  19.177.711 صايف املبيعات 

 11.609.111 (  7.105.861 ) 11.911.971 ( 1.966.168) صايف الدخل

 

 

 وآثارها على نتائج الشركة : م1100م و1101عامي ل القطاعات اجلغرافية املستثمر فيها-05

 اجملموع طبقًا للقوائم املالية هورية مصر العربيةمج اململكة العربية السعودية البيان / الوصف

 م :1101عام 
 167.898.118 16.511.178 110.161.861 إمجالي املوجودات

 97.199.181 1.716.100 91.691.969 إمجالي املطلوبات

 101.111.015 11.558.951 180.871.071 صايف املبيعات

 11.060.110 1.181.518 18.778.191 صايف الدخل

 : ) مدعّدلة (م 1100عام 
 151.111.110 09.001.117 110.115.801 إمجالي املوجودات

 001.119.191 789.911 000.109.591 إمجالي املطلوبات

 111.510.079 09.118.111 180.171.715 صايف املبيعات

 11.609.111 0.189.118 11.119.796 صايف الدخل

 

 

 

 

 

 

 



    
  

 

  

 

 ية اهلامة للخمس سنوات األخريةملخص املؤشرات املال-06

 م1118 م1119 )معدلة(م 1101 )معدلة( م1100 م1101 البيان/الوصف

%01   %7 نسبة إمجالي القروض إىل إمجالي املوجودات   01%  10%  11%  

%10  نسبة إمجالي املطلوبات إىل إمجالي املوجودات    15%  15%  19%  18%  

%9  ساهمنينسبة إمجالي القروض إىل صايف حقوق امل   07%  09%  16%  16%  

نسبة إمجالي املطلوبات إىل صايف حقوق املساهمني 

)%( 

 16%   11%  11%  51%  78%  

%7 نسبة صايف الرب) إىل إمجالي املوجودات    5%  11%  (0)%  (0)%  

%9  نسبة صايف الرب) إىل صايف حقوق املساهمني    7%  10%  (0)%  (1)%  

%11  عات نسبة جممل الرب) إىل صايف املبي   16%  11%  11%  09%  

%00  نسبة صايف الرب) إىل صايف املبيعات    8%  11%  (1)%  (1)%  

%01  نسبة صايف الرب) التشغيلي إىل صايف املبيعات   9%  16%  1%  0%  

1.81  صايف رب) )خسارة( السهم )ريال(   1.61  1.51 (1.19)  (1.01)  

%9.17  صايف القيمة الدفرتية للسهم )ريال(   8.16  8.19 7.17 5.86 

 

  



    
  

 

  

 رابعًا :  جملس اإلدارة واللجان التابعة 

 جملس اإلدارة -0

يتوىل إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" جملس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية كل 

% ( مـن  61)  تهم، وميثـل جملـس اإلدارة احلـالي مـا نسـبته     ثالث سنوات وجيوز يف كل مرة إعادة إنتخاب األعضـاء املنتهيـة عضـــوي   

الصـادرة مـن هيئـة     % ( من األعضاء املستقلني وفقًا للتعريفات الواردة يف الئحة حوكمة الشركات11األعضاء غري التنفيذيني و ) 

 السوق املالية.

 م :10/01/1101م إىل 0/0/1101أعضاء جملس اإلدارة للدورة السادسة اليت بدأت من وصفة وتصنيف أمساء -أ

 عضوية يف شركات مساهمة التصنيف الصفة اإلســــــــم م

 ال يوجد غري تنفيذي الرئيس املهندس/ بندر بن عبداهلل احلميضي 0

 ال يوجد غري تنفيذي عضو األستاذ/ أمحد بن عبداهلل الكنهل 1

 ال يوجد غري تنفيذي عضو األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 1

 )مساهمة مقفلة(

 )مساهمة مقفلة(

 الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد( غري تنفيذي عضو األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي 1

 ال يوجد غري تنفيذي عضو األستاذ/ بدر بن علي الرتكي 5

 ساهمة مقفلة(شركة مكامن السعودية )م غري تنفيذي عضو الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسريي 6

 ال يوجد مستقل  عضو األستاذ/ أمحد بن عبداهلل احملسن 7

 ال يوجد  مستقل عضو األستاذ/ عبداإلله بن حممد العساكر 8

 شركة أمسنت اخلليجية )مساهمة مقفلة( مستقل عضو األستاذ/ عبداهلل بن منصور الشقري 9

 جدال يو مستقل عضو األستاذ/ عصام بن عبداحملسن البكر 01

 إنتخاب جملس اإلدارة يف الدورة اجلديدة -ب

علـى إختيـار أعضـاء جملـس     احلاديـة والعشـرون   وافقـت اجلمعيـة العامـة العاديـة      م19/01/1101هــ املوافـق   11/00/0111 يف تاريخ

 احلميضــي داهللاملهنــدس/ بنــدر بــن عبــم وهــم 10/01/1105م وحتــى 10/10/1101تبــدأ إعتبــارًا مــن  الــيتة لـدورة الســابع اإلدارة ل

األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي واألستاذ/ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد واألستاذستاذ/ أمحد بن عبداهلل الكنهل واألو

األسـتاذ/ عبداإللـه بـن    سـتاذ/ أمحـد بـن عبـداهلل احملسـن و     األوعسـريي   بدر بن علي الرتكي والـدكتور/ علـي بـن عبـداهلل بريـدي     

 تاذ/ عبداهلل بن منصور الشقري.األسساكر وحممد الع

 م والبالغ جمموعها مخسة إجتماعات 1101سجل حضور إجتماعات جملس اإلدارة لعام -ج
 

 

 م

  

 اإلســـــــــم

0 1 1 1 5   

 اإلمجالي

  

 11/01 06/01 07/7 9/5 8/1 نسبة احلضور

 %011 5 √ √ √ √ √ املهندس/ بندر بن عبداهلل احلميضي 0

 %011 5 √ √ √ √ √ أمحد بن عبداهلل الكنهلاألستاذ/  1

 %011 5 √ √ √ √ √ األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 1

 %011 5 √ √ √ √ √ األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي 1

 %81 1 √ √ √ - √ األستاذ/ بدر بن علي الرتكي  5

 X  √ 1 81% √ √ √ الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسريي 6

 %011 5 √ √ √ √ √ األستاذ/ أمحد بن عبداهلل احملسن 7

 X  √ 1 81% √ √ √ األستاذ/ عبداإلله بن حممد العساكر 8

 X  - 0 11% √ - - األستاذ/ عبداهلل بن منصور الشقري 9

 %011 5 √ √ √ √ √ األستاذ/ عصام بن عبداحملسن البكر 01
 

  غياب X  جملس إدارة ( ) تفويض عضو ر وكالةوضاحل - ر أصالةوضاحل √
  



    
  

 

  

 

 ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة-د

م ونسـبتها مـن   1101لكهـا أعضـاء جملـس اإلدارة يف الشـركة عنـد بدايـة ونهايـة العـام         تيوض) اجلدول التالي األسهم اليت مي

 ( سهم لكل عضو. 0111إمجالي عدد أسهم الشركة شاملًة أسهم عضوية اجمللس بواقع ) 

 اء أعضاء جملس اإلدارةأمس م

 األسهم اململوكة

 عدد األسهم يف

 م1101بداية عام 

النسبة إىل 

 إمجالي األسهم

 عدد األسهم يف

 م1101نهاية عام 

النسبة إىل  

 إمجالي األسهم

 %1.015 51,111 %1.1115 0,111 املهندس/ بندر بن عبداهلل احلميضي 0

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ أمحد بن عبداهلل الكنهل 1

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 1

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي 1

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ بدر بن علي الرتكي  5

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 عبداهلل بريدي عسرييالدكتور/ علي بن  6

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ أمحد بن عبداهلل احملسن  7

 %1.11101 0,111 %1.11101 0,111 األستاذ/ عبداإلله بن حممد العساكر  8

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 األستاذ/ عبداهلل بن منصور الشقري  9

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 البكراألستاذ/ عصام بن عبداحملسن  01
 

 م1101ليس هناك أي إسهم مملوكة ألٍي من زوجات أو أوالد أٍي من أعضاء جملس اإلدارة خالل عام : مالحظة 

 

 

 :وكبار التنفيذيني أعضاء جملس اإلدارة  تعويضاتمكافآت و-هـ

عضاء جملس اإلدارة وأربعة من كبـار التنفيـذيني   يوض) اجلدول التالي تفاصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة لكٍل من أ

 ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات مبا فيهم املدير العام واملدير املالي :
 

 / آالف الرياالت البيان
جملس اإلدارة         عضاءأ

 نيالتنفيذيغري 

أربعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

 أعلى املكافآت والتعويضات

 387 - الرواتب

 277 222 البدالت

 378 797 الدورية والسنوية املكافات احلوافز و

 323 362 تعويضات ومزايا أخرى

 1.838 1.181 اإلمجالي

 

 

 

 

 

 



    
  

 

  

 جلان اجمللس الرئيسية :-1

  جلنة  املراجعة-أ

قواعـد إختيـار    علـى  م08/7/0991 هــ املوافـق  01/1/0105صدرت موافقة اجلمعية العامة العاديـة ملسـاهمي الشـركة بتـاريخ     

هــ املوافـق   09/0/0105أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وقـد تشـكلت أول جلنـة مراجعـة بتـاريخ      

م وتنتهـي بإنتهـاء   1101م، وإمتدادًا لذلك فقد شكل جملس اإلدارة جلنة املراجعـة لـثالث سـنوات تبـدأ مـن عـام       18/6/0991

املتطالبـات   لتتواكـب مـع  ل جلنة املراجعة جيري العمل حاليًا على حتديب الئحة عموم، 10/01/1101ورة جملس اإلدارة يف د

 حوكمة الشركات.من املادة الرابعة عشر من الئحة (  ج) الفقرة  انصت عليهالنظامية اليت 

صـني بالشـئون   وتتكون اللجنة من عدد أربعة أعضـاء ثالثـة مـنهم مـن أعضـاء جملـس اإلدارة الغـري تنفيـذيني وهـم مـن املتخص          

    ري الفرهـود، وقـد عقـدت اللجنـة     املالية واحملاسبية باإلضافة إىل عضو من مساهمي الشركة وهـو األسـتاذ/ ناصـر بـن مشـا     

مثانية إجتماعات، ساهمت فيها بدوٍر أساسي وهـام يف مسـاعدة جملـس اإلدارة علـى الوفـاء بواجباتـه النظاميـة، حيـب          ( 8) 

لتحقق من مدي فاعليتها يف تنفيذ األعمـال واملهمـات الـيت حـددها     ل عة الداخلية يف الشركةراجاإلشراف علي إدارة املب قامت

دراسـة تقـارير املراجعـة     دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها يف شـأنه و هلا جملس اإلدارة

يني احملاسبني القانونيني التوصية جمللس اإلدارة بتع، ودة فيهاالداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الوار

عتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة إو  القانونينيمتابعة أعمال احملاسبنيو ستقالليتهمإ، والتأكد من وحتديد أتعابهم

دراسـة ملحوظـات احملاسـب    و ونيخطـة املراجـع مـع احملاسـب القـان     وإعتمـاد   كلفون بها أثنـاء قيـامهم بأعمـال املراجعـة    اليت يد

وإبداء الـرأي والتوصـية يف شـأنها    دراسة القوائم املالية األولية والسنوية ومت  شأنهابلقوائم املالية ومتابعة ما مت القانوني علي ا

 شأنها.بالرأي والتوصية جمللس اإلدارة دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء و قبل عرضها علي جملس اإلدارة

 :م1101لعام ونسبة حضور إجتماعات اللجنة ومواعيد وفيما يلي أمساء أعضاء جلنة املراجعة 
 

 م

 

 اإلســـــــــم
0 1 1 1 5 6 7 8 

 

 اإلمجالي

 

 النسبة
07/0 09/1 06/1 09/1 01/5 07/7 00/01 06/01 

 % 011 8 √   √  √  √  √  √ √  √  األستاذ/ إبراهيم عبداهلل احلميضي 0 

 % 011 8  √ √  √   √  √  √ √   √ األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 1 

 % 011 8  √  √ √  √  √   √  √  √ األستاذ/ أمحد بن عبداهلل الكنهل 1 

 % X  √  √   X  √  √  √  6 75 √  األستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود 1 

 

  غياب X  رة () تفويض عضو جملس إدا ر وكالةوضاحل - ر أصالةوضاحل √

 

 املراجعة اخلارجية والرقابة الداخلية: 

 املراجعة اخلارجية : -0

املوافـــق  هــــ08/16/0111أقـــرت اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة العشـــرون ملســـاهمي الشـــركة خـــالل إجتماعهـــا املنعقـــد بتـــاريخ  

ريون للقيام بأعمال املراجعة حماسبون قانونيون وإستشا-م تعيني السادة كى بي إم جي الفوزان والسدحان 19/15/1101

شــركة صــدق لإلســتثمار التجــاري   –مصــنع صــدق للخـزف   والتـدقيق حلســابات الشــركة وفروعهــا والشـركات التابعــة )  

ـــللمشدق ـصــركة ـشــ  –احملــدودة  ـــاريع اإلسـ ـــالش –تثمارية احملــدودة ـ ـــركة العامليـ ـــة لتسـ دودة وم احملـــات النـــويق مستلزمـــ

، وذلـك بنــاءل علـى ترشـيحات جلنــة املراجعـة الــيت رأت      ذلـك احلسـابات الربــع سـنوية وأعمــال الزكـاة    مبــا يف(  "سـليب هـاي"  

 مالءمة العرض الفين واملالي املقـدم مـن مكتـب كـى بـي إم جـي الفـوزان والسـدحان مقارنـًة باملكاتـب األخـرى وقـد بلغـت             

ثالمثائـة ومخسـة عشـر ألـف ريـال باإلضـافة إىل        فقـط  ( ريال 105.111 )م مبلغ وقدره 1101عن العام  أتعاب أعمال املراجعة



    
  

 

  

مصـاريـف السـفر واإلقامـة، علمًا بأنه مت إستبدال احملاسب القانوني السـابق مكتـب العظـم والسـديري نظـرًا إلسـتكماله       

 الفرتة القانونية وفقًا لنظام وزارة التجارة والصناعة. 

 

 الداخلية: أعمال املراجعة -1

ميم األنشـطة الرقابيـة يف الشـركة    يئة السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج للتحقق مـن كفايـة تصـ   متشيًا مع تعليمات ه

الداخلية بالشركة تعمل بإستقاللية تامة يف تطبيق أفضل املمارسات، حيب تبنت منهجـًا منتظمـًا لتقيـيم    املراجعة فإن إدارة 

وتقـوم بعـد إعتمـاد جلنـة     ق أهـداف الشـركة ومحايـة أصـوهلا،     قيـ وحتسني فاعلية نظام الرقابة الداخلية مبا ميكـن مـن حت  

املة لكافة السياسات واملمارسات جلميع قطاعات الشركة والشركات التابعـة  شبإجراء مراجعة  سنويةلخطة اللاملراجعة 

دوريـة للجنــة  هلـا مـع الرتكيـز علــى أعمـال املراجعـة الداخليـة لألنشــطة والوظـائف ذات املخـاطر العاليـة، وترفــع تقاريرهـا ال          

املراجعة متضمنًة مرئياتها ومالحظاتها وتوصياتها واإلجراءات املتخذة لتصحي) الوضع، ويقوم رئـيس اللجنـة بـإبالل جملـس     

إلختاذ اإلجراء الالزم حياهلا، ومل تالحظ اللجنـة مـن واقـع التقـارير الـيت تلقتهـا أن        –إن ودجدت  –اإلدارة باألمور اجلوهرية 

تطبيــق الــنظم  وكــذلك عــدم وجــود خمالفــات جوهريــة يف تــؤثر علــى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة هنـاك مالحظــات هامــة 

وأن إدارة الشـركة تقـوم   مـي مصـاحلها،   وحت قق أغـراض الشـركة  حتإجراءات الرقابة الداخلية أن واللوائ) الداخلية كما 

 يـة ترفـع تقاريرهـا للجنـة املراجعـة     لمراجعـة الداخل ، ويؤكـد اجمللـس وجـود إدارة ل   بتطبيق أنظمة رقابية فعالة إلدارة املخاطر

وأن جلنــة املراجعــة حرصــت علــى التأكــد مــن أن نظــام الرقابلــة الداخليــة يف الشــركة ُأعــد علــى ُأســٍس ســليمة ومت تنفيــذه    

 بفاعلية.

 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت-ب

م علــى قواعــد 00/16/1118املوافــق ـ هــ17/16/0119صــدرت موافقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة بتــاريخ    

ختيار أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت وأسلوب عملـها ومسـؤوليتها ومهامهـا، وقـد أعـاد جملـس اإلدارة تشـكيل جلنـة         إ

م 10/01/1101م وتنتهـي بإنتهـاء دورة جملـس اإلدارة احلـالي يف     1101الرتشيحات واملكافـآت لـثالث سـنوات تبـدأ مـن عـام       

ومــن األعمــال  ( أربعــة أعضــاء يف أغلبيــتهم مســتقلني وغــري تنفيــذيني، 1شــيحات واملكافــآت مــن عــدد ) وتتكــون جلنــة الرت

واملهام اليت تؤديها اللجنة، التوصية جمللس اإلدارة بالرتشـي) لعضـوية اجمللـس وفقـًا للسياسـات واملعـايري املعتمـدة مـع مراعـاة          

مانـة، املراجعـة السـنوية لإلحتياجـات املطلوبـة مـن املهـارات        عدم ترشي) أي شـخص سـبق إدانتـه جبرميـة خملـة بالشـرف واأل      

مبا يف ذلـك حتديـد الوقـت    ت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهال

ملطلوبــة مــن الــذي يلــزم أن  صصــه العضــو ألعمــال جملــس اإلدارة، مراجعــة هيكــل جملــس اإلدارة وحتديــد اإلحتياجــات ا 

املهارات املناسبة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها، والتأكد بشكٍل سنوي من إسـتقاللية األعضـاء   

املستقلني، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضـو يشـغل عضـوية جملـس إدارة شـركة أخـرى، وضـع        

باإلضافة إىل وضـع سياسـة   كبار التنفيذيني مرتبطة باألداء اإلدارة و سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس

ملساهمة الشركة اإلجتماعية واإلشراف الكامل على نظام حوكمة الشركة وإجراء مراجعة دورية ملالءمـة ومراقبـة مـدى    

 مصلحة وأغراض الشركة.فاعليتها ورفع التوصيات واملقرتحات إىل جملس اإلدارة بشأن إجراء تعديالت عليها مبا يتفق مع 

 

 

 



    
  

 

  

 :م1101لعام وفيما يلي أمساء أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ونسبة حضور إجتماعات اللجنة  
 

نسبة  اإلمجالي 1 0 الصفـــــة  اإلســـــــــم  م

 9/8 09/1 احلضور
 %011  1  √  √ رئيس اللجنة/عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عصام بن عبداحملسن البكر 0

 %011  1  √  √ عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسريي 1

 %011  1 √   √ عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبداإلله بن حممد العساكر 1

 X  0  51%   √ عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبداهلل بن منصور الشقري 1
 

  غياب X  ) تفويض عضو جملس إدارة ( ر وكالةوضاحل - الةر أصوضاحل √

 

 ملكية كبار التنفيذيني:-هـ
 

 أمساء كبار التنفيذيني م

 األسهم اململوكة

 عدد األسهم يف

 م1101بداية عام 

النسبة إىل 

 إمجالي األسهم

 عدد األسهم يف

 م1101نهاية عام  

النسبة إىل 

 إمجالي األسهم

 %1.1115 0,111 %1.1115 0,111 اهلل حممد خبارياألستاذ/ حممد عطا 0

 1 1 1 1 األستاذ/ عصام صالح الدين إبراهيم حسني 1

 %1.11115 11 %1.11115 11 األستاذ/ صبحي عبداحلميد خياط 1

 1 1 1 1 األستاذ/ أمحد السيد حممد إبراهيم 1
 

 م.1101ر التنفيذيني بالشركة خالل عام ليس هناك أي أسهم لزوجات أو األبناء القصر ألٍي من كبا:  مالحظة

 

 

 خامسًا :  قروض الشركة 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

( مثانني مليون ريال سعودي من صندوق التنمية  81م على قرض بقيمة ) 0996حصل مصنع صدق للخزف خالل عام 

م حصل املصنع أيضًا 1111ف، وخالل عام الصناعية السعودي وذلك بضمان ممتلكات وآالت ومعدات مصنع صدق للخز

( ثالثة ماليني وتسعمائة ألف ريال سعودي لتمويل توسعة املصنع، سددت  1.9على قرض إضايف من الصندوق مببلغ ) 

م 01/6/1101هـ املوافق 1/7/0110( ستة عشر مليون ريال كدفعات من قيمة القرض املستحق، ويف تاريخ  06الشركة ) 

إتفاقية إلعادة جدولة القرض املستحق على مصنع صدق للخزف البالغ على ندوق التنمية الصناعية السعودي مع ص مت التوقيع

( سبعة ماليني ريال  7) وتتلخص اإلتفاقية يف سداد الشركة ملبلغ ن مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي، ( سبعة وستو 67.9) 

( ستون مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي إعتبارًا  61.9) ض البالغ رصيد القروقيع على اإلتفاقية، وجدولة سعودي عند الت

غ ـــــوالذي يبليني ريال سعودي عدا القسط األخري ( مخسة مال 5م على إثين عشر قسطًا سنويًا متساويًا بواقع ) 1100من عام 

العاملية لتسويق ( مخسة ماليني وتسعمائة ألف ريال سعودي مع التعهد برهن إضايف لكامل حصص الشركة  5.9) 

"سليب هاي السعودية" وأن تظل أرباحها مصدرًا إضافيًا لسداد األقساط املستحقة حتى يتم سداد احملدودة مستلزمات النوم 

م وبعد موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي قامت صدق بسداد مبكر ملبلغ 1101يف عام  قكامل مستحقات الصندو

هـ 0110)  لألعوام   القرض  على  الثالثة األخرية املستحقة  ميثل األقساطوتسعمائة ألف ريال ( مخسة عشر مليونًا  05.9)

وإستكملت اإلجراءات املتعلقة برهن عقار كضمان إضايف بداًل من رهن كامل حصص الشركة  هـ (0111-هـ 0111-



    
  

 

  

ر الواقع مبدينة جدة مللكيتها من الشركة بعد أن مت نقل ملكية العقاالنوم احملدودة "سليب هاي"  العاملية لتسويق مستلزمات

( إثنان وعشرون مليون  11العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة "سليب هاي" إحدى الشركات التابعة لصدق مببلغ ) 

ة ( إثنان وثالثون مليونًا وتسعمائة ألف ريال لصندوق التنمية الصناعي 11.9) سددت مبلغ قد الشركة  تكونريال، وبذلك 

ة على ( مخسة وثالثون مليون ريال جمدول 15ومتبقي من رصيد القرض مبلغ ) م 01/6/1101يف السعودي من تاريخ التسوية 

ومن املتوقع أن يعزز ذلك املركز املالي والقوة التفاوضية لصدق وشركاتها التابعة أمام اجلهات سبعة أقساط سنوية متساوية 

 ية واخُلطط والتوسعات املستقبلية ملصنع صدق للخزف.التمويلية كما يعزز القدرة التنافس

 

 سادسًا :  الوضع الزكوي للشركة

 يتلخص الوضع الزكوي للشركة فيما يلي :

م والبالغـة  1110م إىل 0998أبلغت مصلحة الزكـاة والـدخل الـشركة بالفـروقات الزكــوية املستــحقة عليها للفـــرتة مـن    -0

مت اإلعرتاض عليها ضمن املهلة النظاميـة ومتـت إحالتهـا إىل جلنـة اإلعـرتاض الزكويـة        ( ريال سعودي وقد 1.097.117) 

هــ وأيـدت املصـلحة يف إضـافة البنـود حمـل اإلعـرتاض وقامـت         0117( لعـام   11الضريبية األوىل وأصـدرت قرارهـا رقـم )    

(  865اإلبتدائيــة بقرارهــا رقــم )  الشــركة بإســتئناف القــرار لــدى اللجنــة اإلســتئنافية وأيضــًا أيــدت اللجنــة قــرار اللجنــة  

بالتظلم على القرار الصـادر مـن اللجنـة اإلستئنافيــة لـدى ديـوان املظـامل ورفـض          م01/01/1101وقامت الشركة بتاريخ 

صــدر حكــم احملكمــة   م 1100خــالل عــام  الــديوان مناقشـــة الــدعوى شــكاًل، وبعــد تقــديم الشــركة الئحــة تظلــم         

م متسـكت  1101إستئناف احلكم خالل عـام  بعد و، م الصادر من احملكمة اإلداريةحلكاإلستئنافية اإلدارية بنقض ا

احملكمة اإلدارية حبكمهـا السـابق بعـدم إختصـاص احملكمـة اإلداريـة والئيـًا بـالنظر يف الـدعوى، وتقـدمت الشـركة            

حتت ال املوضوع ال زلعدم قناعتها حبكم احملكمة اإلدارية السابق بعدم اإلختصاص الوالئي، وجديدة بالئحة إعرتاض 

 نظر دائرة اإلستئناف للدراسة.

م والبالغـة  1111م إىل 1111أبلغت مصلحـة الزكـاة والـدخل الـشركة بالفــروقات الزكـوية املستــحقة عليها للفــرتة مـن    -1

ــود الــيت أدت إىل الفروقــات         0.705.118)  ــال ســعودي وقــد إعرتضــت الشــركة عليهــا ورفضــت املصــلحة بعــض البن ( ري

لزكويـة حيــب متــت إحالــة اخلــالف إىل اللجنــة اإلبتدائيــة الثانيـة بالريــاض والــيت قبلــت بنــدي اإلجيــارات ومتويــل عملــة    ا

هــ  11/01/0111هــ وقـد قـدمت الشـركة بتـاريخ      0111( لعام  08أجنبية ورفضت ما تبقي من بنود وذلك بقرارها رقم ) 

ــًا بــرفض    إســتئناف علــى القــرار املــذكور ومت رفــض اإلســتئناف مــن الن    احيــة الشــكلية وأصــدرت املصــلحة قــرارًا نهائي

( ريال 0.675.186م مت اإلتفــاق مع مصلحـة الزكـاة والـدخل على تقسيط مبلغ الزكاة والبالغ )1100الــدعوى، ويف عام 

سـطًا  عشـر ق  إثـين ( ريـال متثـل قيمـة     817.186 وقامـت الشـركة بسـداد )   ( شهرًا  11على دفعات شهرية متساوية ملدة ) 

 ريال  والشركة  ملتزمة بسداد األقساط حسب اإلتفاقية.(  818.111)  مبلغ قدرهم ومتبقي 1101حتى نهاية عام 

إستحق مبوجبه فروقات زكويـة  والذي م 1116م إىل 1115عن مصلحة الزكاة والدخل الربط الزكوي للفرتة من  صدر -1

عليه ضمن املهلة النظامية ومل يتم مناقشته مـع املصـحلة    ( ريال سعودي ومت اإلعرتاض 0.111.818على الشركة بلغت ) 

 حتى تار ه.

م وسـددت الزكـاة التقديريـة    1100م و 1101م و 1119م و 1118م و 1117قدمت الشركة إقراراتهـا الزكويـة عـن عـام      -1

 م.1101ومل تتم إجراءات الربط النهائي من قبل املصلحة حتى نهاية عام 

 

 

 



    
  

 

  

 

 قضايا الشركة :سابعًا : 

 قضية مسؤولية ضد أعضاء جملس اإلدارة السابقني : - أ

بتاريخ  ، تقدمت صدق"صدق" إعمااًل لقراراجلمعية العاّمة الثامنة عشر مُلساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية

 وعضو ًا لِنَظام الشركات ضد كٍل من رئيس جملس اإلدارةـة طبقـم بَدْعَوى مسئولي0/0/1100هـ املوافق16/0/0111

سعودي ريال إثنان وثالثون مليون (  11 موضوعها طلب تعويض مبدئي مببلغ قدره ) نْيجملس اإلدارة املنتدب السابق

( من حصة صدق يف شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات  %11 مقابل تفريطهما دون سند ومدسول ِنَظامي مبا نسبته )

وقد عقدت خالفتهما ِنَظام الشركات فيما  ص ذلكـ، "ينساب" وإضرارهما بامُلساهمني ومبصاحل الشركة، ومد

الدائرة ناظرة القضية بفرع احملكمة اإلدارية مبحافظة جدة عدد من اجللسات قدم فيها املستشار القانوني كافة 

ن الدائرة السادسة عشر بفرع أإفادة املستشار القانوني بم 15/11/1101 بتاريخ الشركةوتلقت  القرائن والدفوعات،

الئحة وبعد تقديم حملكمة اإلدارية مبحافظة جدة أصدرت حكمها اإلبتدائي برفض الدعوى املقامة من الشركة، ا

صدر حكم نهائي من حمكمة اإلستناف اإلدارية مبحافظة جدة بتأييد احلكم  إستئناف على احلكم اإلبتدائي

 .ارة املنتدب السابقْينعضو جملس اإلداإلبتدائي ورفض الدعوى ضد كٍل من رئيس جملس اإلدارة و

 

 قضية الشريك السابق يف شركة سليب هاي :-ب

 ة مراتب السست واإلسفنجمات النوم والشركة العربية لصناعرفع الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسويق مستلز

 ه لشركة صدق رغم صدور حكمصيطلب فيها اإلقالة من بيع حصقضائية دعوى السعودية ومصر"  سليب هاي"

وبعد النظر يف الدعوى قضائي نهائي بإثبات بيع كامل حصصه يف شركات سليب هاي يف السعودية ومصر، 

م حكمها 05/01/1100هـ املوافق 07/00/0111 بتاريخالدائرة التجارية باحملكمة اإلدارية مبحافظة جدة أصدرت 

م صدر حكم حمكمة اإلستئناف 17/8/1101ويف تاريخ اإلبتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، 

اإلدارية مبحافظة جدة بتأييد احلكم اإلبتدائي الصادر من الدائرة التجارية باحملكمة اإلدارية مبحافظة جدة برفض 

  دعوى الشريك السابق يف شركات سليب هاي.

 

 ًا :  إلتزامات الشركة بالئحة احلوكمةثامن

كمة صدق واليت تتوافق مع أحكام نظام الشركة ويتم حتديثها بصورة م الئحة حو1118أقر جملس اإلدارة خالل عام 

تطبيق كافة بنود الئحة دائمًا على إستيفاء والشركة عمل مستمرة مبا يضمن مالءمتها خلدمة أغراض الشركة وت

الشركة  ويدظهر التقرير املقدم ملساهميمبا يف ذلك السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية احلوكمة 

 .بنود وفقرات ومواد الئحة احلوكمة عدا بند التصويت الرتاكمي موضحًة أسباب عدم اإللتزام بذلكبكافة اإللتزام 
 

 حقوق املساهمني املتعلقة بإجتماع اجلمعية العامة :  -0

ــع امل       ــة اإلجــراءات واإلحتياطــات الالزمــة ملمارســة مجي ســاهمني ضــمن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخلي

حلقوقهم النظامية يف احلصول على نصيٍب من األرباح اليت يتقرر توزيعها، وعلى نصيٍب من موجودات الشركة عنـد  

اتهــا، والتصــرف يف األســهم  التصــفية، وحضــور مجعيــات املســاهمني واإلشــرتاك يف مــداوالتها والتصــويت علــى قرار   

عضـاء اجمللـس، واإلستفسـار وطلـب معلومـات مبـا ال يضـر        ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسـئولية علـى أ  

 مبصاحل الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

ــتم         - ــة ومل ي ــة املنتهي ــًا بإنعقــاد اجلمعيــة العامــة خــالل الســنة املالي مل تتســلم الشــركة مــن احملاســب القــانوني طلب

 إنعقادها.



    
  

 

  

% ( مــن رأس املــال أو أكثــر طلبــًا بإنعقــاد اجلمعيــة العامــة خــالل  5لكــون ) مل تتســلم الشــركة مــن مســاهمني مي-

 السنة املالية املنتهية ومل يتم إنعقادها.

% ( أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال 5مل يطلب مساهمون ميلكون ) -

 اجلمعية العامة عند إعداده.
 

 هم وحصوهلم على املعلومات :تسهيل ممارسة املساهمني حلقوق-1

توفر الشركة مجيع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني وفقًا ملعـايري اإلفصـاح دون متييـٍز بيـنهم متكـنهم      

من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حبيب تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمّدثة بطريقة منتظمة يف العديد 

 داحملددة. من وسائل النشر ويف املواعي
 

 حقوق التصويت : -1

حتتاج الشركة إىل قراٍر من اجلمعية العامة الغري عادية لتعديل الفقرة اخلاصة بالتصويت على إختيار أعضاء جملس 

اإلدارة يف النظام األساسي للشركة من تصويت عادي إىل تصويت تراكمي وأنه يف حالة صدور تعليمات من 

 يقها فورًا.اجلهات ذات العالقة فسيتم تطب
 

 حقوق املساهمني يف أرباح األسهم :-1

 نظرًا لوجود خسائر مرتاكمة حاليًا مل يتم طرح بند توزيع أرباح ملساهمي الشركة على اجلمعية العامة.
 

 مسؤوليات جملس اإلدارة وتكويناته :-5

األساسي مسؤولياته حتديدًا  يتوىل جملس اإلدارة مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة وحدد النظام

واضحًا ومت تأدية املهام املوكلة له مبسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمـام وكانـت قراراتـه مبنيـة علـى معلومـات وافيـة        

 التالي :لحة الشركة عمومًا ويؤكد اجمللس مبا حيقق مص

 م.1101املدة خالل عام  إلدارة أي تفويض عام أو غري حمددمل يصدر من جملس ا  - أ

مل يــتم عقــد القــروض الــيت تتجــاوز آجاهلــا الــثالث ســنوات ومل يــتم بيــع عقــارات الشــركة ومل يــتم إبــراء مــديين  -ب

وقـد جـرى رهـن عقـار بعـد نقـل ملكيتـه مـن         م، 1101الشركة من أي إلتزامـات هلـم جتـاه الشـركة خـالل عـام       

ق لصــاحل صــندوق التنميــة "ســليب هــاي" إىل ملكيــة صــد احملــدودة الشــركة العامليــة لتســويق مســتلزمات النــوم  

الصناعية السعودي مقابل القرض املستحق على مصنع صدق للخزف فرع الشـركة السـعودية للتنيمـة الصـناعية     

 "صدق".

 ومت فت) بـاب الرتشـي) ومتـت موافقـة    م، 10/01/1101يف الشركة يف دورته احلالية دارة إجملس عضوية  إنتهت -ج

م علـى إنتخـاب   19/01/1101هــ املوافـق   11/00/0111ة بتـاريخ  درون املنعقاجلمعية العامة العادية احلادية والعش

احلاليـة لعضـوية جملـس إدارة الشـركة للـدورة اجلديـدة الـيت تبـدأ يف         دورتـه  تسعة من أعضاء جملـس اإلدارة يف  

 م.10/01/1105م وحتى 10/10/1101

تباريــة الــذين حيــق هلــم حبســب نظــام  لــيس يف عضــوية جملــس اإلدارة حاليــًا أٍي مــن األشــخاص ذوي الصــفة اإلع   -د

 الشركة تعيني ممثلني هلم يف جملس اإلدارة.
 

 إجتماع جملس اإلدارة وجدول األعمال :-6

خصــص أعضــاء جملــس اإلدارة وقتــًا كافيــًا لإلضــطالع مبســؤولياتهم والتحضــري اجليــد إلجتماعــات جملــس اإلدارة     

بق أن تقـدم أي عضـو مـن أعضـاء جملـس اإلدارة بطلـٍب       واللجان والشركات التابعة وحرصهم على حضورها، ومل يس



    
  

 

  

م، كمــا مل يســبق أن 10/01/1101مكتــوب لعقــد إجتماعــات طارئــة جمللــس اإلدارة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف   

 إعرتض أي عضو من األعضاء على جدول أعمال اجمللس وقراراته.

 

 مصاحل أعضاء جملس اإلدارة :-7

بلـغ مخسـون ألـف ريـال     مب( % 5) نسـبة قـدرها   عن ستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل احلميضي عضو جملس اإلدارة األتنازل 

لشـركة صـدق للمشـاريع اإلسـتثمارية احملـدودة      رأمسال شركة صدق لالستثمار التجـاري احملـدودة   اليت ميلكها يف 

 ."وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق
 

ه مل تدربم الشركة أية أعمال أو عقود أو منافسة فيها مصلحة جوهرية ألٍي من أعضاء جملس عدا ما ذدكر أعال

اإلدارة أو للمدير العام أو للمدير املالي أو ألي شخص ذو صلة بهم باإلضافة إىل عدم إشرتاك أي عضو من أعضاء 

الذي تزاوله الشركة، ومل تقدم جملس اإلدارة يف عمٍل من شأنه منافسة الشركة أو أجتر يف أحد فروع النشاط 

 الشركة أي قرض نقدي من أي نوع أو ضمنت أي قرض عقده أحد أعضاء جملس اإلدارة مع الغري.
 

 اإلفصاحات-8

 ليس يف الشركة حاليًا أي إستثمارات أو إدخار لصاحل موظفي الشركة. -0

ار التنفيــذيني وزوجــاتهم ال توجــد أي مصــلحة وحقــوق خيــار وحقــوق إكتتــاب تعــود ألعضــاء جملــس اإلدارة وكبــ  -1

 وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.

ال توجد أدوات دين قابلة للتحويـل إىل أسـهم وال توجـد عقـود خيـار أو مـذكرات حـق إكتتـاب أو حقـوق مشـابهة            -1

 إكتتاب.أصدرتها أو قدمتها الشركة أو شركاتها التابعة وبالتالي ال توجد حقوق متويل أو 

ويل إىل أسهم أو حقوق خيار، أو مذكرات إكتتاب مبوجب أدوات دين قابل للتحليس هناك أي حقوق حتويل أو  -1

 حق اإلكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة.

 اد.دلشركة إلي أدوات دين قابلة لإلسرتاد أو شراء أو إلغاء من جانب ادال يوجد أي إسرت -5

ــات أو إتفــاق  -6 ــار التنفيــذيني عــن أي راتــب أو       ال يوجــد أي ترتيب ــه أحــد أعضــاء اجمللــس أو أحــد كب ــازل مبوجب تن

 تعويض.

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

 اليوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة لصدق. -8

 احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسـبني القـانونيني وال   مت إعداد القوائم املالية للشركة وفقًا للمعايري -9

 يوجد أي إختالف. 

 ًا :  املخاطر اليت تواجه الشركة تاسع

م إدارة املخاطر يف أعمال الشركة التشغيلية بصـورة واعيـة بتقيـيم إحتماليـة حـدوث املخـاطر وتقـدير العواقـب ووضـع          تت

حتوائها حال حـدوثها، ويـتم تصـنيف املخـاطر إىل خمـاطر تشـغيلية وخمـاطر        ملة وإتاخلطط املناسبة لتجنب املخاطر احمل

ماليـة وحتـرص الشـركة علــى معاجلـة املخـاطر حســب األنشـطة التشـغيلية واملاليـة مــع حتديـد مسـئوليات إدارة املخــاطر           

ة ألنشطتها للمراقبـة  داخل كل جهاز، وتنتهج الشركة سياسات وإجراءات خاصة بإدارة املخاطر تشمل املراجعة الدوري

والضــبط ملســتوى مقبــول علــى مجيــع فئــات املخــاطر مبــا يف ذلــك املخــاطر التشــغيلية يف العمليــات التســويقية واإلنتاجيــة    

 واملخاطر املالية يف عمليات تقلب العمالت والقروض.

 

 

 



    
  

 

  

 :  املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع  عاشرًا

يف خدمة اجملتمع وتأثريه اإلجيابي على أعمال الشركة وكوادرها، وتدرس  تؤمن الشركة بأهمية الدور اإلجتماعي

جتماعية اليت تساهم يف خدمة اجملتمع وختدم مصاحل "صدق" ويعزز إلالشركة حاليًا جمموعة من برامج املسئولية ا

 املكانة السوقية ملنتجاتها.

 

 ي عشر :  سياسة الشركة يف توزيع األرباححاد

األساسي ومدى توفر السيولة الالزمة  هانظامح السنوية الصافية على ما ورد بة يف توزيع األرباتعتمد سياسة الشرك

 لذلك، حيب يتم توزيع األرباح على النحو التالي :

 حتياطى نصف رأس املال.إل% ( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي وجيوز وقفه متى بلغ ا01يدجنب )  -0

 ال دفعة أوىل للمساهمني.% ( من رأس امل5يدوزع )  -1

( من هذا النظام، ومع مراعـاة مـا يصـدر يف هـذا     11يدخصم من الباقي مكافأة أعضاء جملس اإلدارة وفقًا للمادة ) -1

 اخلصوص من اجلهات املختصة.

 يدوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح. -1

 1املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارةتددفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني يف  -5

مت تغطية اخلسائر املرتاكمة اليت ( مليون ريال و 11.1م بلغت ) 1101خالل عام صافية أرباح حققت الشركة أن وحيب 

 م.1101% ( من رأمسال الشركة يف نهاية عام 8ستدخفض لتصل إىل ) 

 

 : عشر :  إقرارات جملس اإلدارة ثاني

 : بالتاليقر وي يؤكد اجمللس

 .أن سجالت احلسابات ُأعدت بالشكل الصحي) -0

 أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على ُأسٍس سليمة وندفذ بفعالية. -1

 .أنه ال يوجد أي شك يدذكر يف قدرة امُلصدر على مواصلة نشاطه -1

 

 عشر :  إقرتاحات جدول أعمال اجلمعية العامة العادية ثالب

م وكــذلك 10/01/1101معكــم إجنــازات الشــركة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف    إن جملــس اإلدارة وقــد إســتعرض  

 يطرح البنود التالية جلدول أعمال اجلمعية العامة العادية : اخلتامية للشركةساب احلالقوائم املالية و

 م.10/01/1101املوافقة على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف  -0

ة يف ــهيـتـاملناليــة نة املـــات للسـابــراقب احلسـر مــريـل وتقــة الدخــمـي وقائــز املالــركـة املــمـقائ ىــعلاملصادقة  -1

 م.10/01/1101

 م.10/01/1101م إىل 10/10/1101إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماهلم للفرتة من  -1

بإختيار مراقب احلسابات ملراجعة القوائم املالية ربع السنوية والسنوية بشأن جلنة املراجعة  توصيةاملوافقة على  -1

 م.1101للشركة، وحتديد أتعابه للعام املالي 

 .امُلحّدثة جلنة املراجعة عمل الئحةاملوافقة على  -5

 .اإلدارةعضوية جملس و إجراءات سياسات ومعايري قرار إ -6

 

 

 



    
  

 

  

 

 اخلامتة :

أمســى آيــات الشــكر والتقــدير إىل قائــد مســريتنا ونهضــتنا العاهــل املفــدى خــادم احلــرمني   وختامــًا يتشــرف جملــس اإلدارة بتوجيــه

وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز اهلل،  داهلل بن عبدالعزيز آل سعود حيفظهالشريفني امللك عب

وإلـي كافـة اجلهـات احلكوميـة     التقـدم واإلزدهـار،   علـى إسـتمرار    اهلل، للـدعم الكـبري وتشـجيعهم وحرصـهم     آل سـعود حيفظـه  

املالية وشركة السوق املالية السعودية "تداول" وكافة اجلهات ذات العالقة  السوق وهيئة التجارة والصناعة وزارة بالشكر و ص

ع مساهمي الشركة على دعمهم وتعاونهم على ما يبذلونه خلدمة قطاع األعمال،  كما يتوجه اجمللس بالشكر والتقدير إىل مجي

والعـاملني فيهـا علـى جهـودهم املخلصـة الـيت       والشـركات التابعـة   إدارة الشـركة  اىل ويسـجل اجمللـس تقـديره      على ثقتهم الغاليـة، 

 .جيدة وإجنازات متميزةوأهداف بذلوها خالل العام واليت أسفرت عن حتقيق نتائج 

  



    
  

 

  



    
  

 

  

  



    
  

 

  

 صدق  -الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 ساهمة عامة سعودية()شركة م

 قائمة املركز املالي املوحدة

 م 1101ديسمرب  10كما يف 

 بالريال السعودي
 

 م1100 م1101 إيضاح 

 )معدلة(   املوجودات 

 ب( -0إيضاح )   

    موجودات متداولة:

 85.910.695 91.915.195 1 نقد وما يف حكمه

 11.711.771 11.119.611 5 ذمم مدينة جتارية

 79.780.111 91.919.958 6 خمزون

 51.111 --  مستحق من أطراف ذات عالقة

 01.519.981 00.811.671 7 مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

 111.111.619 110.968.771  جمموع املوجودات املتداولة

    موجودات غري متداولة

 86.119.557 86.119.557 8 إستثمارات متاحة للبيع 

 0.607.617 0.171.588 9 مقدمًا عن تأجري تشغيلي  مدفوعات

 61.156.119 61.156.119 01 شهرة

 99.991.779 95.771.901 00 ممتلكات، آالت ومعدات

 151.196.191 115.919.168  جمموع املوجودات غري املتداولة 

 151.111.110 167.898.118  جمموع املوجودات

    املطلوبات وحقوق امللكية

    وبات متداولة:مطل

 5.111.111 5.111.111 01 اجلزء املتداول من قرض طويل األجل

 08.010.711 11.158.115  ذمم دائنة جتارية

 6.151.898 6.151.898 01 فائض اإلكتتاب

 01.165.768 00.911.007 01 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخـرى

 01.188.197 01.887.109 05 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 51.116.891 51.106.179  جمموع املطلوبات املتداولة

    مطلوبات غري متداولة

 51.911.111 11.111.111 01 األجل طويلقرض 

 186.171 115.179 05 إلتزامات ضريبية مؤجلة

 01.186.117 01.557.511 06 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

 60.671.611 11.981.910  جمموع املطلوبات غري املتداولة

 001.119.191 97.199.181  جمموع املطلوبات

    حقوق امللكية:

 111.111.111 111.111.111 07 رأس املال

 7.007.681 7.007.681 08 إحتياطي نظامي

 (1.168.781) (1.100.191) 09 حساب ترمجة العمليات األجنبية

 (65.768.151) (11.617.111)  اخلسائر املرتاكمة

 118.181.518 171.198.958  امللكية العائدة ملساهمي الشركةحقوق موع جم

 51.111 11  حقوق امللكية غري املسيطرة

 118.111.518 171.198.958  جمموع حقوق امللكية

 151.111.110 167.898.118  جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

 زأ من هذه القوائم املالية املوحدة.جزءًا ال يتج- 18إىل  0تعترب اإليضاحات املرفقة من 

  



    
  

 

  

 صدق  -الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة الدخل املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 

 م1100 م1101 إيضاح 

 )معدلة(   

 ب( -0إيضاح )   

    

 111.510.079 101.111.015  صايف املبيعات

 (110.981.178) (109.759.111)  تكلفة املبيعات 

 78.511.810 91.671.181  إمجالي الدخل 

 (19.001.161) (11.910.711) 11 مصروفات بيع وتوزيع

 (11.117.518) (17.168.778) 10 مصروفات إدارية وعمومية

 16.081.110 16.111.610  صايف الدخل من العمليات الرئيسية

 1.911.101 1.001.571 11 إيرادات أخرى

 (609.667) (195.111)  تكاليف متويل

 18.191.178 19.111.071  صايف الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (1.871.111) (5.861.051) 05 الزكاة وضريبة الدخل

 11.609.111 11.060.110  صايف الدخل

    

   11 رحبية السهم من:

 1.651 1.901  لعمليات الرئيسيةصايف الدخل من ا

 1.605 1.819  صايف الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.- 18إىل  0تعترب اإليضاحات املرفقة من 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10ة املنتهية يف للسن

 بالريال السعودي

 م1100 م1101 إيضاح 

 )معدلة(  

 ب( -0إيضاح )  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

 11.609.111 11.060.110 صايف الدخل

   تسويات ملطابقة صايف الدخل مع صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية:

 00.171891 00.110.011 اإلســتهالك

 017.159 017.159 إطفاء مدفوعات مقدمًا عن تأجري تشغيلي

 51.771 (0.089.781) صايف التغري يف خمصصات املخزون 

 1.871.111 5.861.051 خمصصات زكاة وضريبة دخل

 (111.161) 517.951 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

 (79.090) 0.111 تبيع ممتلكات، آالت ومعدا )أرباح(خسائر 

 1.116.155 1.070.195 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة

 -- 151.159 حتت التنفيذ أعمال شطب

   التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 (710.869) (0.106.809) )زيادة( يف ذمم مدينــة جتارية  

 (917.681) (01.978.976) )زيادة( يف خمــزون

 (011.588) (0.111.691) فوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى)زيادة( يف مد

 1.191.971 1.016.605 زيادة يف ذمم دائنــة جتاريـة

 (160.115) 0.151.119 زيادة )نقص( يف مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 (1.750.150) (5.161.610) مدفوعة –زكاة وضريبة دخل 

 11.177.811 11.161.055 نشطة التشغيلية صايف النقد املتوفر من األ

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:  

 (0.561.151) (7.816.189) آالت ومعدات ،إضافات ملمتلكات

 87.710 1.711 املتحصل من بيع ممتلكات، آالت ومعدات 

 5.110.911 -- إستثمارات يف أوراق مالية  بيع من املتحصل

   

 1.566.571 (7.811.689) نقد )املستخدم يف( املتوفر من األنشطة اإلستثمارية صايف ال

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 

 (5.111.111) (11.911.111)  األجل طويلقرض  من املسدد

 18.611.101 5.160.166 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 (18.886) (167.666) فروق ترمجة عمليات أجنبية

 17.116.070 85.910.695 النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
   

 85.910.695 91.915.195 النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

    جدول تكميلي لبنود غري نقدية

- 1.511.111 9 مدفوعات مقدمة عن تأجري تشغيلي - 

 
 
 

 

 

 ًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.جزء- 18إىل  0تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -0

وتاريخ  671صدق )الشركة( كشركة مساهمة سعودية مبوجب قرار معالي وزير التجارة رقم  –سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية  (أ )

م، والشركة مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 0991ديسمرب  01ق هـ املواف0101مجادى الثاني  11

 م. 0991يناير  0هـ املوافق 0101رجب  07والصادر من مدينة جدة بتاريخ  1111191791

 

املطاط الصناعي واملنتجات اخلزفية وغريها يتمثل نشاط الشركة يف إقامة املشاريع الصناعية يف جمال البرتوكيماويات واملواد الغذائية واملل) و

من الصناعات اليت تثبت الدراسة اإلقتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة، وإنشاء ومتلك العقارات 

 واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة خلدمة أغراض الشركة.

 

 لدى الشركة السجل الفرعي التالي:

 املقر تار ه رقم السجل التجاري يانب

 هـ0106مجادى األول  9 1711115191 مصنع صدق للخزف

 م0995أكتوبر  1املوافق 

 مدينة ينبع

 

يتمثل نشاط املصنع يف إنتاج األدوات الصحية وبالط اجلدران واألرضيات من اخلزف وأحواض اإلستحمام من األكريليك مبوجب قرار معالي 

 هـ.0100ذو القعدة  5وتاريخ  511م وزير الصناعة رق

 

 تأثريات مهمة على القوائم املالية  املوحدة  (ب )

م من فضيلة رئيس احملكمة العامة 1100أغسطس  10هـ املوافق 11/9/0111( بتاريخ 110111116بناءل على اخلطاب الصادر برقم )

هـ الصادر من ديوان املظامل بتاريخ 0119لعام  01/دتج/061مبحافظة جدة إىل فضيلة كاتب العدل املتضمن تنفيذ احلكم رقم 

م والقاضي بإثبات شراء كامل حصص الشريك السابق )شركة جهينة للتجارة والصناعة 1118نوفمرب  07هـ املوافق 09/00/0119

عة هلا يف مجهورية مصر واملقاوالت احملدودة( يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة )سليب هاي( والشركات األخرى التاب

سليب هاي، شركة النيل للتجارة والصناعة واملقاوالت وشركة  -العربية )الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة 

ستيل مودرن لألثاث والديكور( لصاحل شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة )إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية 

صدق( والتوجيه بالعمل على نقل وإفرال كامل احلصص املستحوذ عليها إىل شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة، قامت  –الصناعية 

الشركة بإثبات احلصص املستحوذ عليها من الشريك اآلخر )شركة جهينة للتجارة والصناعة واملقاوالت احملدودة( يف الشركة العاملية 

لنوم احملدودة )سليب هاي( والشركات التابعة األخرى يف مجهورية مصر العربية لصاحل شركة صدق لإلستثمار لتسويق مستلزمات ا

 م.1100التجاري احملدودة يف دفاترها خالل الربع الثالب لعام 

 

سيطرتها على هذه الشركة وقد كانت الشركة تقوم بتوحيد الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة )سليب هاي( سابقًا نظرًا ل

م وبعد 1100% من صايف حقوق امللكية، وخالل الربع الثالب من عام 51يتم توحيدها على أساس ملكية الشركة لـ  كانالتابعة حيب 

صدور حكم احملكمة النهائي توصلت الشركة إىل قناعة بأنه بالرغم من وجود نزاع قضائي خبصوص إستحواذ الشركة على حصة الـ 

% من تاريخ اإلستحواذ 011ألخرى فإن الشركة يف حقيقة األمر متتلك فعليًا الشركة التابعة وكان من املفرتض أن يتم توحيدها بنسبة % ا51

م 1100ديسمرب  10م، وعليه فقد مت توحيد هذه الشركة التابعة بالكامل وبأثر رجعي ضمن القوائم املالية للسنة املنتهية يف 1118يف نوفمرب 

 أرقام املقارنة وفقًا لذلك. وتعديل 

 كما مل يتم توحيد القوائم املالية للشركة العربية  لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة جبمهورية مصر العربية يف ذلك التاريخ.

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10املنتهية يف للسنة 

 بالريال السعودي

 التنظيم واألنشطة الرئيسية )تابع( -0

 

 تأثريات مهمة على القوائم املالية املوحدة )تابع( (ب )

 

مجهورية مصر العربية ضمن هذه القوائم املالية  –مت توحيد القوائم املالية للشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة  -

م، على أساس حتقق شروط السيطرة للمجموعة على هذه الشركة التابعة منذ ذلك 1118حدة وبأثر رجعي إعتبارًا من نوفمرب املو

م. وقد مت اإلنتهاء من 1100ديسمرب  10التاريخ، علمًا بأنه مل يتم توحيد هذه الشركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة حتى 

ومت إلغاء السجالت فيما يتعلق بكل من شركيت النيل للتجارة والصناعة واملقاوالت وستيل مودرن لألثاث  كافة إجراءات التصفية

 والديكور املسجلتني جبمهورية مصر العربية، لذا ليس هلما أثر على هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

م لتتضمن 1100م احملدودة )سليب هاي( بتعديل قوائمها املالية لعام م قامت الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النو1101ديسمرب  10يف  -

 مليون ريال سعودي. 1.5تصحي) األخطاء احملاسبية الناجتة عن عدم إثبات مصروفات تأجري تشغيلي مدفوعة مقدمًا مببلغ 

 املوحدة:وفيما يلي أثر التعديالت املذكورة أعاله على أرقام املقارنة املعروضة بالقوائم املالية  

 بيــــان

كما سبق التقرير عنها يف 

 م1100ديسمرب  10

أثر توحيد القوائم املالية 

سليب هاي      لشركة

 مصر

األخطاء أثر تصحي) 

 احملاسبية

 م بعد1100ديسمرب    10

 التعديل

  
   

- 118.111 85.611.191 نقد وما يف حكمه - 85.910.695 

- 1.715.119 76.116.090 خمزون - 79.780.111 

- (15.100.117) 15.100.117 إستثمار يف شركة تابعة غري موحدة - -- 

- )777.811( 777.811 مستحق من أطراف ذات عالقة - - - 

 مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
 

01.091.100 

 

115.669 

 

- - 

 

01.519.981 

- -- مدفوعات مقدمة عن تأجري تشغيلي - 0.607.617 0.607.617 

 99.991.779 (1.511.111) 01.715.017 87.767.611 لكات، آالت ومعداتممت

- 001.080 08.109.519 ذمم دائنة جتارية - 08.010.711 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 

01.071.111 

 

190.116 

 

- - 

 

01.165.768 

- 186.171 -- إلتزامات ضريبية مؤجلة - 186.171 

- (1.168.781) -- ترمجة عمليات أجنبية - (1.168.781) 

 (91.187.197) (715.191) (6.111.991) (81.607.001) م10/10/1100خسائر مرتاكمة يف 

- 110.811.109 تكلفة املبيعات - 017.159 110.981.178 

 11.609.111 (017.159) 0.189.118 11.176.855 صايف دخل السنة

 

  



    
  

 

  

 دق ص –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 التنظيم واألنشطة الرئيسية )تابع( -0

 

 تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للشركة وفرعها والشركات التابعة هلا الوارد بيانها أدناه: (ج )

 

 التابعة تاالشرك

 

 بلد التأسيس

 

 النشاط الرئيسي

نسبة امللكية 

 املباشرة

 وغري املباشرة

شركة صدق لإلستثمار التجاري 

 احملدودة

اململكة 

العربية 

 السعودية

جتارة اجلملة والتجزئة يف األمسنت واجلبس والرخام الطبعي 

والصناعي واألنابيب واملواسري واملطابخ واملنتجات اخلزفية 

ي والسرياميك والبورسالن واألدوات واألطقم الصحية والقيشان

والسجاد واملوكيت واملراتب والسرر واإلسفنج واملخدات 

والشراشف واملفارش واألغطية واللحف والبطانيات وكافة 

 مستلزمات النوم.

011% 

    

شركة صدق للمشاريع 

 اإلستثمارية احملدودة

اململكة 

العربية 

 السعودية

مباني واجملمعات السكنية والتجارية مقاوالت عامة لل

واحلكومية والصناعية والصحية وجتارة اجلملة والتجزئة يف 

مواد البناء واألثاث واألدوات اخلشبية واملكتبية والكماليات 

 واحلمامات واملالبس

011% 

    

الشركة العربية لصناعة مراتب 

السست واإلسفنج احملدودة )سليب 

 هاي مصر( *

 مجهورية مصر

 العربية

 %011 تصنيع مراتب السست واإلسفنج

    

الشركة العاملية لتسويق 

مستلزمات النوم احملدودة )سليب 

 هاي(

اململكة 

العربية 

 السعودية

تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات وأغطية املقاعد 

 والبوليسرت اخلاص حلشوات املراتب

011% 

 

كة بتحويل حصتها يف الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة )سليب هاي مصر( م قامت الشر1101ديسمرب  11* يف 

% من رأس املال إىل الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة )سليب هاي( )شركة تابعة(، ومل ينتج عن هذا التحويل 98.5والبالغة 

حيب أن الشركة ما زالت تسيطر عليها من خالل الشركة العاملية لتسويق مستلزمات  أية تغيري يف السيطرة على شركة سليب هاي مصر

 النوم احملدودة )شركة تابعة(.

 

 يقع املركز الرئيسي للشركة يف العنوان التالي:

 شارع األمري حممد بن عبد العزيز –جدة 

 01015ص.ب 

 10171جدة 

 اململكة العربية السعودية

  



    
  

 

  

 صدق  –ة الصناعية الشركة السعودية للتنمي

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 أسس اإلعداد -1

 

 املعايري احملاسبية املطبقة 

عن اهليئة السعودية للمحاسبني  ةالسعودية الصادر مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية

 القانونيني.

 

 أسس القياس 

لبيع حيب مت إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التار ية، فيما عدا اإلستثمارات بغرض املتاجرة واإلستثمارات املتاحة ل

  ق احملاسيب ومفهوم اإلستمرارية.يتم قياسها بالقيمة العادلة، وبإستخدام مبدأ اإلستحقا

 

 عملة العرض والنشاط 

 مت عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي الذي ميثل عملة النشاط للشركة. 

 

 إستخدام احلكم والتقديرات  

 واملبالغ السياسات تطبيق على رتؤث واإلفرتاضات اليت التقديرات بعض بإجراء القيام اإلدارة من املوحدة املالية القوائم إعداد يتطلب

 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج ختتلف قد .واملصروفات واإليرادات واملطلوبات املوجودات يف املعروضة

 تلك اھيف تتم اليت الفرتة احملاسبية يف التقديرات مراجعة ارھإظ مستمر. مت أساس على اھب املتعلقة واإلفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 .اھب تتأثر اليت املستقبلية والفرتات ملراجعةا

 على امھ أثر اھل احملاسبية اليت السياسات تطبيق عند امةھال واألحكام املؤكدة غري التقديرات مھأ عن للمعلومات توضيحًا يلي فيما

 اإليضاحات: يف اھإدراج مت واليت املوحدة، املالية القوائم يف رةھالظا املبالغ

 

 ذمم املدينة اخنفاض قيمة ال -

 التقـدير  ذاھيـتم   املبلـغ.  كامـل  حتصـيل  احملتمـل  غـري  مـن  يصـب)  عنـدما  للتحصـيل  القابلـة  التجاريـة  املدينـة  الـذمم  قيمـة  تقدير يتم

 جتاوزت ولكن اھذات حد امة يفھ ليست اليت املبالغ حده. أما على مبلغ كل أساس وعلى اھذات حد يف امةھال للمبالغ بالنسبة

 علـى  بنـاء  اإلسـتحقاق  جتـاوز  مـدة  طـول  علـى أسـاس   املخصـص  تكـوين  ويـتم  إمجـالي  أساس على اھتقييم فيتم اھإستحقاق موعد

 .التار ية التحصيل معدالت

 

 احلركة بطيئة خمزون أصناف خمصص -

 رتقـدي  تالفـة يـتم   تصـب)  عنـدما  أو البضـاعة  تقـادم  عنـد  أقـل.  مـا ھأي للتحقـق،  القابلـة  القيمـة  صـايف  أو بالتكلفـة  البضاعة تسجل

 الـيت  البضـاعة  أمـا مبـالغ   حـده،  على بند لكل التقدير يتم اھذات حد يف امةھال البضاعة مبالغ حالة للتحقق. يف القابلة اھقيمت

 لنـوع  طبقـاً  املخصـص  ويـتم تكـوين   إمجـالي،  أسـاس  علـى  التقـدير  فيـتم  تالفـة  أو متقادمـة  اھأن إال اھذات حـد  يف امـة ھ ليسـت 

 .املتوقعة البيع أسعار على بناء التلف أو التقادم ودرجة البضاعة

 اإلخنفاض يف قيمة املوجودات -

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات، اآلالت واملعدات واملوجودات غري املتداولة األخرى للتأكـد مـن وجـود أي دليـل علـى حـدوث       

مة الدفرتية غـري قابلـة لإلسـرتداد. يـتم إثبـات      خسارة نتيجة إخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغري يف الظـروف إىل أن القي

اخلسارة الناجتة عن اإلخنفـاض يف القيمـة، إن وجـدت، والـيت متثـل زيـادة القيمـة الدفرتيـة عـن القيمـة القابلـة لإلسـرتداد. إن القيمـة              

ــد اإلســتخدام، أيهمــا         ــة لإلســرتداد هــي القيمــة العادلــة بعــد خصــم مصــروفات البيــع أو قيمــة األصــل عن ــيم  القابل أكــرب. لغــرض تقي

اإلخنفـاض يف قيمــة املوجــودات، يــتم جتميــع املوجــودات إىل أدنــى مســتوى هلـا حبيــب ميكــن حتديــد التــدفقات النقديــة لكــل وحــدة    

 بصورة منفصلة.

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10 للسنة املنتهية يف

 بالريال السعودي

 أسس اإلعداد )تابع( -1

 

 إستخدام احلكم والتقديرات )تابع( ( د)

 

 االخنفاض يف قيمة االستثمارات املتاحة للبيع -

تقوم الشركة مبمارسة األحكام لتأخذ يف االعتبار إخنفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع، باإلضافة إىل املوجودات املتعلقة بها. 

يف القيمة  مؤقت وغريخنفاض هام إك يشمل تقييم األدلة املوضوعية اليت تسبب إخنفاض غري مؤقت يف قيمة االستثمارات. إن أي وذل

العادلة لالستثمار يف حقوق امللكية بأقل من تكلفته، يعترب دليل موضوعي على اخنفاض القيمة. حيب أن حتديد االخنفاض "اهلام" 

حكام. كما ترى الشركة أن االخنفاض يف القيمة مالئمًا عندما يكون هناك دليل على تدهور يف يتطلب اختاذ أ مؤقت الغريو

 الوضع املالي للشركة املستثمر بها أو الصناعة وأداء القطاع أو التغريات يف التقنية أوالتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

 

 السياسات احملاسبية املطبقة -1

اسبية اهلامة املطبقة بواسطة اجملموعة إلعداد هذه القوائم املالية املوحدة واليت مت تطبيقها بثبات لكافة الفرتات املعروضة فيما يلي السياسات احمل

 يف هذه القوائم املالية  املوحدة:

 

ودة إعتبارًا من الربع الثالب لعام مت تعديل أرقام املقارنة لتعكس أثر توحيد القوائم املالية للشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملد

 ب(. -0م وكذلك أثر تصحي) األخطاء احملاسبية لشركة تابعة كما هو وارد يف إيضاح )1118

 مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع طريقة العرض للفرتة احلالية.

 

 أسس توحيد القوائم املالية 

 ج(.  -0وفرعها وشركاتها التابعة كما هو مبني يف اإليضاح رقم ) للشركةلية  تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املا

 

 الشركات التابعة  -0

الشركات التابعة هي منشآت يتم السيطرة عليها بواسطة اجملموعة. توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة املقدرة على التحكم يف 

منافع من أنشطتها. لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت احملتملة اليت متارس  السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على

ريخ حاليًا يتم أخذها يف احلسبان. يتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تا

ة الناجتة من املعامالت بني الشركة وشركاتها التابعة وتلك الناجتة بني توقفها. كافة األرصدة الداخلية للمجموعة واملعامالت املالي

الشركات التابعة وبعضها يتم إستبعادها عند إعداد القوائم املالية املوحدة. أيضًا، أية أرباح وخسائر غري حمققة ناجتة من معامالت 

 داخلية يف اجملموعة يتم إستبعادها عند توحيد القوائم املالية.

 

 امللكية غري املسيطرة  حقوق -1

يتم إحتساب أي تغريات حاصلة يف حقوق ملكية اجملموعة يف إحدى الشركات التابعة بعد إقتناء السيطرة، كمعامالت حقوق ملكية 

يف حقوق  غري املسيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع. يتم إدراج أي فرق مباشرًة امللكيةعلى أن يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق 

امللكية حتت "حقوق امللكية غري املسيطرة". ينتج عن اإلستبعادات يف حقوق امللكية غري املسيطرة، إن وجدت، أرباح وخسائر 

 للمجموعة، يتم تسجيلها يف قائمة الدخل إذا مت فقدان السيطرة عليها
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 دمج األعمال 

ة يتم احملاسبة عن دمج األعمال )فيما عدا املنشآت حتت السيطرة املشرتكة( بإستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة اإلستحواذ بالقيم

العادلة للموجودات املمنوحة وأداة حقوق امللكية الصادرة واملطلوبات املتكبدة أو مفرتضة يف تاريخ التبادل وتتضمن التكاليف العائدة 

يخ مباشرة لعملية اإلستحواذ. يتم قياس املوجودات املقتناة واملطلوبات احملتملة املفرتضة عند دمج األعمال مبدئيلا بقيمها العادلة بتار

 إلستحواذ.ا

حوذ يتم تصنيف الزيادة يف تكلفة دمج األعمال عن حصة اجملموعة يف صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واإللتزامات احملتملة املست

 عليها كشهرة.

جدت. ال يتم عكس يتم تقييم الشهرة سنويًا لتحديد قيمة اإلخنفاض ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصًا خسائر اإلخنفاض يف القيمة، إن و

 خسائر اإلخنفاض بعد قيدها. تتضمن أرباح أو خسائر إستبعاد منشأة القيمة الدفرتية للشهرة املتعلقة باملنشأة املباعة. 

إذا كانت تكلفة اإلستثمار املستحوذ عليه أقل من قيمته العادلة يف تاريخ الشراء، فإن هذا الفرق يتم تسويته بتخفيض القيم العادلة 

 ودات غري املتداولة لإلستثمار املستحوذ عليه بالتناسب مع قيمتها الدفرتية. للموج

 

 دمج األعمال اليت ختضع لسيطرة مشرتكة 

يتم احملاسبة والقياس لدمج األعمال واليت ختضع للسيطرة املشرتكة بإستخدام القيمة الدفرتية. يتم اإلعرتاف باملوجودات واملطلوبات 

يمة الدفرتية احملولة من دفاتر الشركة األم. تتم إضافة عناصر حقوق امللكية للمنشآت املستحوذ عليها مع نفس املستحوذ عليها بنفس الق

 عناصر حقوق امللكية للمجموعة، ويتم اإلعرتاف بأي رب) أو خسارة يف حقوق امللكية بشكل مباشر.

 

 الذمم املدينـة التجارية 

فاتورة األصـلي ناقصـًا املخصصـات الـيت متـت للمبـالغ الـيت تـرى اإلدارة عـدم إمكانيـة حتصـيلها. يـتم             يتم إظهار الذمم املدينة التجارية مببلغ ال

 شطب الديون املعدومة عند حتديدها.  

 

 املخزون 

يقيم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمـة القابلـة للتحقـق أيهمـا  أقـل. يـتم حتديـد تكلفـة املخـزون علـى أسـاس طريقـة متوسـط              

عر املرج) وتتضمن املصـروفات املتكبـدة إلقتنـاء املخـزون، تكـاليف اإلنتـاج أو التحويـل والتكـاليف األخـرى املتكبـدة لتوصـيل املخـزون             الس

 للموقع يف حالته الراهنة. يف حالة البضاعة التامة الصنع وحتت التصنيع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة مـن مصـروفات اإلنتـاج األخـرى بنـاءل     

 التشغيل العادية.على طاقة 

 صايف القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري يف النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية لإلستكمال ومصروفات البيع.

 

 إستثمارات متاحة للبيع 

ــأثريات هامــة            ــا لغــري أغــراض املتــاجرة وليســت للمجموعــة أي ت ــيت متتلــك اجملموعــة حصصــا فيه أو ســيطرة عليهــا،   تصــنف اإلســتثمارات ال

% من رأمسال مثل هذه الشركات مؤشرًا على أنها متثـل اسـتثمارات متاحـة للبيـع     11كإستثمارات متاحة للبيع. ويعد إمتالك حصص تقل عن 

غريات يف ما مل تكن هناك نية للمتاجرة بها. وتسجل هـذه االسـتثمارات مبـدئيًا بالتكلفـة ثـم يـتم قياسـها بعـد ذلـك بالقيمـة العادلـة وتـدرج الـت             

 القيمة العادلة بها خبالف خسائر اإلخنفـاض غـري املؤقـت، يف حقـوق امللكيـة. يـتم حتديـد القيمـة العادلـة بواسـطة الرجـوع للقيمـة السـوقية يف             

قيمـة  سوق مفتوح، إن وجد. ويف حالة غياب سوق مالية مفتوحـة تعتـرب التكلفـة القيمـة العادلـة لتلـك اإلسـتثمارات. يقيـد اإلخنفـاض الـدائم يف           

 اإلستثمارات املذكورة أعاله، إن وجد، يف قائمة الدخل.
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 ت يف أوراق مالية لإلجتار إستثمارا 

ملركـز  اإلستثمارات يف األوراق املالية اليت يتم شراؤها بغرض املتاجرة يتم تسـجيلها مبـدئيًا بالتكلفـة ومـن ثـم يعـاد قياسـها وتظهـر يف قائمـة ا         

بيـع اإلسـتثمارات احملـتفظ بهـا ألغـراض      املالي بالقيمة العادلة ويتم إدراجها حتت بند املوجودات املتداولة. تدرج األرباح واخلسـائر املتحققـة مـن    

 املتاجرة والتغريات يف القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املالي يف قائمة الدخل.

 

 ممتلكات، آالت ومعدات 

قـات  تظهر املمتلكات، اآلالت واملعدات بسعر التكلفة، بعد خصم اإلستهالك املرتاكم وخسارة اإلخنفاض يف القيمـة. تتضـمن التكلفـة النف    

ال العائدة مباشرة إلقتناء األصل. تتم رمسلة أعباء التمويـل علـى القـروض املسـتخدمة لتمويـل إنشـاء املوجـودات خـالل الفـرتة املطلوبـة إلسـتكم           

 األصل وإعداده لغرض إستخدامه.

 ، اآلالت واملعدات.تتم رمسلة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع اإلقتصادية املستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات

كافة النفقات األخرى يتم إثباتها يف قائمة الدخل عند تكبدها. يتم حتميل اإلسـتهالك علـى قائمـة الـدخل بإسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت         

 ت املقارنة هي كما يلي:على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل. األعمار اإلنتاجية املقدرة للبنود الرئيسية هلذه املوجودات للفرتة اجلارية وفرتا

 السنوات        

  11 – 11       وإنشاءاتمباني 

  11 – 5       آالت ومعدات

  5 – 1        سيارات

  11.1 – 1      مكتبية وأجهزة جتهيزات

 01 – 1      مستأجرة مباني على حتسينات

  

 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة  

فقـًا لنظـام العمـل والعمـال باململكـة العربيـة السـعودية وميثـل مبلـغ مسـتحق يقيـد علـى قائمـة              يتم إحتسـاب خمصـص مكافـأة نهايـة اخلدمـة و     

 الدخل. ويتم إحتساب هذه املكافأة على أساس القيمـة احلاليـة للمزايـا املقـررة الـيت يسـتحقها املوظـف يف حالـة تركـه العمـل يف تـاريخ قائمـة            

 لشركة التابعة الكائنة يف مجهورية مصر العربية وفقًا لألنظمة املعمول بها هناك.املركز املالي. يتم إحتساب مكافأة نهاية اخلدمة ل

                    

 حتقق اإليرادات  

ات يتم تسجيل اإليرادات عند إنتقـال املزايـا واملخـاطر الفعليـة املتعلقـة مبلكيـة البضـاعة إىل املشـرتي، ويكـون باإلمكـان قيـاس مبلـغ اإليـراد             

 ها بإعتباره قيمة البضاعة املوردة خالل الفرتة املقدم بها الفواتري، بعد ختفيضها مبقدار اخلصم التجاري وخصم الكميات.بصورة يعتمد علي

 

 عقود اإلجيار التشغيلية  

ر. يـتم  يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي، على قائمة الـدخل علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـدى فـرتة عقـود اإلجيـا          

 اإلجيار على مدى فرتة اإلجيار. مصروفاتتسجيل حوافز اإلجيار املستلمة كجزء ال يتجزأ من إمجالي 
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 الزكاة وضريبة الدخل 

ختضع الشركة وشـركاتها التابعـة املسـجلة يف اململكـة العربيـة السـعودية للزكـاة الشـرعية وضـريبة الـدخل وفقـًا ألنظمـة مصـلحة الزكـاة               

الضـريبية للبلـد الـيت تعمـل فيهـا. حتمـل الزكـاة         التابعة العاملة خارج اململكة العربية السـعودية لألنظمـة   ةوالدخل )املصلحة(. ختضع الشرك

 وضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.

ن يتم إحتساب الضرائب املؤجلة املصنفة كموجودات أو مطلوبات اليت نشأت عن الفروقات املؤقتـة وفقـًا للشـرائ) الضـريبية املطبقـة يف البلـدا      

الدفرتية للضرائب املؤجلة املصنفة كموجودات بتاريخ قائمة املركز املالي وختفض بالقدر الـذي مل يعـد فيـه     املعنية. يتم إجراء مراجعة للقيمة

 إمكانية إلسرتدادها بشكل جزئي أو كلي لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة يف املستقبل.

 

 املخصصات   

إلتــزام قـانوني حــالي أو ضــمين ميكــن تقـديره بشــكل موثــوق، مــع   ترتــب علــى اجملموعــة نتيجـة ألحــداث ســابقة   إذا ،يـتم إثبــات خمصــص مـا  

 إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام.

 

 ترمجة العمالت األجنبيـة  

املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل عملة النشاط الرئيسية للشركة على أساس أسعار الصرف السائدة يف السوق بتاريخ تلك  حتويليتم 

بتـاريخ قائمـة املركـز املـالي إىل عمـالت النشـاط        القائمـة ملعامالت. كما يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املاليـة املدرجـة بـالعمالت األجنبيـة     ا

الرئيسية اخلاصة باجملموعة على أساس سعر صـرف العمـالت األجنبيـة السـائد يف هـذا التـاريخ. تقيـد الفروقـات الناجتـة عـن حتويـل العمـالت             

 جنبية يف قائمة الدخل  املوحدة للفرتة اجلارية.األ

 

 يتم ترمجة موجودات ومطلوبات الشركة التابعة األجنبية إىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة بتـاريخ قائمـة املركـز املـالي    

ملبقـاة علـى أسـاس أسـعار التحويـل السـائدة عنـد نشـوء         املوحـدة. يتم ترمجة بنود حقوق امللكية يف الشركة التابعـة األجنبيـة باسـتثناء األربـاح ا    

ات كل بند. بينما يتم ترمجة بنود قائمة الدخل للشركة التابعة األجنبية على أساس املتوسط املرج) ألسعار الصرف خالل تلك الفرتة. التسوي

دراجهـا يف بنـد منفصـل ضـمن حقـوق امللكيـة )حسـاب        الناجتة عن ترمجة القـوائم املاليـة للشـركة التابعـة األجنبيـة إىل الريـال السـعودي يـتم إ        

 ترمجة العمليات األجنبية( العائدة ملساهمي الشركة يف القوائم املالية املوحدة.

 

 الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع 

ول عليها سواء مت تقديم فاتورة بها من تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل مقابل البضاعة أو اخلدمات اليت يتم احلص

 قبل املورد أم ال.

 

 توزيعات األرباح  

 .للمساهمنيمن قبل اجلمعية العامة  خالهلا تعتمدتوزيعات األرباح السنوية النهائية يف السنة اليت  إثباتيتم 
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 املصروفات 

مصروفات البيع والتسويق متثل املصروفات الناجتـة عـن جمهـودات الشـركة يف وظـائف البيـع والتسـويق والتوزيـع. كافـة املصـروفات األخـرى            

املباشرة وأعباء التمويل يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإداريـة. يـتم توزيـع املصـروفات املشـرتكة بـني تكلفـة املبيعـات          خبالف التكاليف

 ومصروفات البيع والتسويق واملصروفات العمومية واإلدارية إن لزم األمر، على أساس منتظم.

 

 تقارير قطاعات األعمال 

مال اجملموعة والقطاعات اجلغرافية. يعتمد النموذج الرئيسي لتقارير قطاعات اجملموعة على يتم عرض معلومات القطاعات فيما يتعلق بأع

  قطاعات األعمال، ويتم حتديد قطاعات األعمال من قبل إدارة اجملموعة ووفقًا للشكل العام هليكل التقارير الداخلية للمجموعة.

   

 النقد وما يف حكمه 

لصندوق ونقد لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصرية األجل عاليـة السـيولة، إن وجـدت، والـيت تكـون      يتكون النقد وما يف حكمه من نقد با

 فرتة إستحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتتوفر للمجموعة بدون أية قيود.  

 

 نقـد وما يف حكمه   -1

 ديسمرب مما يلي: 10يتكون النقد وما يف حكمه كما يف 

 م1 1 0 0 م1 1 0 1 

 معدلة  

 ب( -0إيضاح )  

 15.517.180 91.710.571 أرصدة لدى البنوك 

 111.101 091.911 نقد بالصندوق 

- ودائع بنكية قصرية األجل - 61.111.111 

 91.915.195 85.910.695 

 

 ذمم مدينة جتارية -5

 ديسمرب مما يلي: 10تتكون الذمم املدينة التجارية  كما يف 

 م1 1 0 0 م1 1 0 1  

   

 18.117.117 19.066.005 ءعمال

 (1.186.161) (1.906.171) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

 11.119.611 11.711.771 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 زونخم -6

 ديسمرب مما يلي: 10يتكون املخزون كما يف 

 م1 1 0 0 م1 1 0 1 

 )معدلة(  

 ب( -0إيضاح )  

 17.557.111 15.816.817 مواد خام ومواد تعبئة وتغليف

 1.191.971 1.511871 إنتاج حتت التشغيل

 19.107.081 11.101.907 إنتاج تام

 5.195.016 7.107.151 قطع غيار 

 86.661.711 011.611.681 اجملمـوع

 (6.881.511) (5.691.711) خمصص أصنـاف بطيئة احلركة

 91.919.958 79.780.111 

   

 أخرى متداولة وموجودات مقدمًا مدفوعات -7

 :يلي مما ديسمرب 10 يف كما أخرى متداولة وموجودات مقدمًا املدفوعات تتكون

 م1 1 0 0 م1 1 0 1 

 معدلة  

 ب( -0إيضاح )  

 1.100.916 1.678.515 موظفني سلفو عهد

 1.716.199 1.798.986  ومقاولني ملوردينمقدمة  دفعات

 117.110 188.919 مستندية إعتمادات تأمينات

 1.119.011 1.789.911 مقدمًا مدفوعة مصروفات

 118.118 119.161 أخرى

 00.865.817 00.151.016 

   : صم

 (501.056) (11.061) حتصيلها يف مشكوك ديون خمصص

  00.811.671 01.519.981 

 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 ستثمارات متاحة للبيعإ -8

 ديسمرب فيما يلي: 10ات يف شركات مستثمر فيها كما يف تتمثل اإلستثمارات املتاحة للبيع يف إستثمار

 م1100 م1101 

 80.179.557 80.179.557 *بن رشد( )مساهمة مقفلة( إالشركة العربية لأللياف الصناعية )

 5.151.111 5.151.111 إستثمارات يف شركة املخازن واخلدمات املساندة )مساهمة مقفلة(

 86.119.557 86.119.557 

 

خنفضت نسبة مساهمة اجملموعة يف إم متت زيادة رأمسال شركة )إبن رشد( إال أن اجملموعة مل تساهم يف زيادة رأس املال وعليه 1118ل عام خال* 

مليون ريال  50.8ستثمار اجملموعة يف شركة إبن رشد مببلغ إ%، ونتيجة لذلك مت تعديل قيمة 0.56% إىل 1.11رأمسال شركة إبن رشد من 

عرتاف بالفرق ستثمار املسجلة يف دفاتر اجملموعة يف ذلك التاريخ والقيمة الدفرتية حلصة اجملموعة، ومت اإلل الفرق بني تكلفة اإلسعودي متث

 م.1118ديسمرب  10ستثمار ومحل على قائمة الدخل للسنة املنتهية يف خنفاض غري مؤقت يف قيمة اإلإاملذكور أعاله ك

 

بن رشد وذلك يف ضوء الدراسة املقدمة من إدارة إاجملموعة مبراجعة القيمة اإلسرتدادية لإلستثمارات يف شركة  م قامت إدارة1101ديسمرب  10يف 

م. وفيما يلي أهم اإلفرتاضات اليت إستخدمتها 1111م وتنتهي يف عام 1101بن رشد عن األداء املالي املتوقع وملدة عشر سنوات تبدأ من عام إشركة 

 ة اإلسرتدادية:اإلدارة يف حساب القيم

 %05.19   معدل اخلصم -

 %1.5  معدل النمو والتضخم -

 %0.17    معامل بيتا -

 

كليًا على قدرة  مت أيضًا األخذ يف اإلعتبار القيمة النهائية للمشروع املخصومة يف نهاية العشر سنوات. إن حتقق تلك التدفقات النقدية املتوقعة يعتمد

 م.1101( واملتوقع له البدء يف التشغيل خالل النصف الثاني من عام 1IRبن رشد على البدء يف مشروع )إشركة 

 

بن إتزيد عن القيمة الدفرتية لإلستثمارات يف شركة  لإلستثماراتبناءل على الدراسة اليت قامت بها إدارة اجملموعة فإن القيمة اإلسرتدادية املتوقعة 

 يتم مل وعليهعة من أنه ال يوجد إخنفاض غري مؤقت يف القيمة اإلسرتدادية لإلستثمار رشد. لذا فإن إدارة اجملموعة، يف ضوء ما سبق، على قنا

 م.1101ديسمرب  10 خفيض قيمة اإلستثمار الدفرتية كما يف

 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101سمرب دي 10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 مدفوعات مقدمًا عن تأجري تشغيلي -9

( باملرحلة األوىل باملنطقة E1:5تتمثل مدفوعات مقدمة عن تأجري تشغيلي يف املسدد مقابل تنازل املستأجر السابق عن عقد إجيار قطعة األرض رقم )

ية ومناطق التقنية وذلك لصاحل الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم الصناعية مبدينة جدة واملستأجرة من اهليئة السعودية للمدن الصناع

شركة تابعة. وبناء على ذلك فقد دخلت الشركة التابعة يف إتفاقية تأجري تشغيلي لقطعة األرض أعاله، مع اهليئة  -احملدودة )سليب هاي( 

 م.1111ديسمرب  11هـ املوافق 0111صفر  15يف عامًا تنتهي  07السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك ملدة 

 

 ديسمرب كما يلي: 10عن تأجري تشغيلي كما يف  ًامدفوعات مقدم يتم حتليل احلركة يف

 م1100 م1101 

 )معدلة(  

 ب( – 0إيضاح  )  

- 0.607.617 )قبل التعديل( 0/0رصيد  - 

- ب( -0إدراج مدفوعات إجيار تشغيلي )إيضاح  - 1.511.111 

- ب( -0فاء سنوات سابقة )إيضاح إط - (715.191) 

 0.761.716 0.607.617 ب(( -0إيضاح ) –)بعد التعديل  0/0الرصيد يف 

 (017.159) (017.159) اإلطفاء احململ على السنة

 0.607.617 0.171.588 10/01الرصيد يف 

 

 الشهرة -01

يف تكلفــة اإلســتثمار يف الشــركة العامليــة لتســويق مســتلزمات النــوم احملــدودة      يف الزيــادةســعودي ريــال  61.156.119يتمثــل رصــيد الشــهرة والبــالغ   

 )شركة تابعة( عن القيمة العادلة لصايف موجوداتها عند توحيد األعمال. 

ري بني للشهرة، وال ترى إدارة الشركة وجود إختالف جوه لإلسرتداد القابلةم، قامت إدارة الشركة مبراجعة القيمة 1101ديسمرب  10كما يف 

 .لإلسرتداد القابلةالقيمة الدفرتية للشهرة وقيمتها 
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 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 األجل طويلقرض  -01

الصناعية السعودي )الصندوق( وذلك مليون ريال سعودي من صندوق التنمية  81م على قرض بقيمة 0996حصل مصنع صدق للخزف خالل عام 

مليون  1.9م حصل املصنع أيضًا على قرض إضايف من الصندوق مببلغ 1115آالت ومعدات مصنع صدق للخزف، وخالل عام  ،بضمان ممتلكات

م فقط، حيب 1119سمرب دي 10مليون ريال سعودي كما يف  06ريال سعودي لتمويل توسعة املصنع، وقد بلغت املبالغ املسددة من هذا القرض مبلغ 

م، 1118م، 1117م، 1116ديسمرب  10مليون ريال سعودي والذي ميثل األقساط املستحقة عن السنوات املنتهية يف  67.9مل يقم املصنع بسداد مبلغ 

 م على التوالي.1119

 

مليون  7ية الصناعية السعودي تتضمن تسديد مبلغ م، مت توقيع إتفاقية إعادة جدولة مع صندوق التنم1101يونيو  05هـ املوافق 0110رجب  1بتاريخ 

مليون ريال  5مليون ريال سعودي على إثنى عشرة سنة قيمة كل قسط  61.9ريال سعودي من أصل القرض وإعادة جدولة القرض املتبقي والبالغ 

م وذلك 1100مارس  11هـ املوافق 0111ربيع ثاني  09بتداءل من تاريخ إمليون ريال سعودي(  5.9القسط األخري والذي يبلغ  بإستثناءسعودي سنويًا )

مليون سهم( من أسهم شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ينساب( لصاحل الصندوق حبيب يصب) الصندوق املستفيد الثاني بعد  1برهن )

املرهونة على أن يتم رهن كامل أصول الشركة  جمموعة سامبا املالية، يف ذلك الوقت. بتاريخ الحق متت املوافقة من قبل الصندوق على بيع األسهم

شركة تابعة( لصاحل الصندوق، إال أنه مل يتم إجراء الرهن يف ذلك التاريخ. الحقًا لتاريخ قائمة املركز  –العاملية ملستلزمات النوم )سليب هاي 

م بإستكمال متطلبات الصندوق املتعلقة بإجراءات 1101يناير  01هـ املوافق 0111صفر  11املالي وبعد موافقة الصندوق، قامت الشركة بتاريخ 

م، متثل األقساط الثالثة األخرية املستحقة من 1101سبتمرب  09مليون ريال سعودي للصندوق بتاريخ  05.9رهن عقار إضايف حيب مت سداد مبلغ 

م، وذلك بداًل من رهن كامل أصول 1101أقساط القرض ورهن عقار، يتمثل يف قطعة أرض مشرتاه من إحدى الشركات التابعة خالل عام 

 الشركة العاملية ملستلزمات النوم )سليب هاي(.

مالية كما حتتوي إتفاقية القرض على تعهدات واليت تتضمن، من بني تلك التعهدات، احلد من النفقات الرأمسالية املستقبلية واحملافظة على نسب 

 معينة.

 

 فائض اإلكتتاب -01

ريال سعودي يف املستحق للمكتتبني طرف الشركة والذين مل يتقدموا للبنوك إلستالم الفائض  6.151.898والبالغ يتمثل رصيد فائض اإلكتتاب 

 م.0991املستحق هلم بعد اإلنتهاء من ختصيص األسهم منذ عام 

 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -01

 ا يلي:ديسمرب مم 10يف  كماتتكون مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 م1 1 0 0 م1 1 0 1 

 معدلة  

 ب( -0إيضاح )  

 1.711.151 5.160.061 مصروفات مستحقة 

 0.110.115 1.056.707 قساط تأمني مستحقةأ

 711.611 0.516.801 املستحقات املتعلقة باملوظفني 

 1.556.897 0.111.111 مدفوعات مقدمة من العمالء 

 986.169 918.165 ةعموالت مبيعات مستحق

 0.111.180 0.111.707 أخرى

 00.911.007 01.165.768 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 الزكاة وضريبة الدخل -05

 

 احململ على السنة (أ )

ستخدام طريقة حقوق إركة وشركاتها التابعة بتقديم إقرارات منفصلة للزكاة الشرعية وضريبة الدخل على أساس غري موحد بتقوم الش

واملخصصات كما يف بداية السنة والرب) الصايف  امللكيةامللكية. تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة سعودية من حقوق 

 ستثمارات وبعض البنود األخرى.  تلكات واآلالت واملعدات واإلمم القيمة الدفرتية للاملعدل، ناقص اخلصومات لصايف

 

 ستحقةاملدخل الالزكاة وضريبة  (ب )

 م 1 1 0 0 م 1 1 0 1      

 9.165.601 01.188.197 الرصيد يف بداية السنة

 (1.750.150) (5.161.610) املدفوعات خالل السنة

 1.871.111 5.861.051 احململ علي السنة

 01.188.197 01.887.109 الرصيد يف نهاية السنة

 

 ضريبية مؤجلة إلتزامات (ج )

 ديسمرب مما يلي: 10الضريبية املؤجلة كما يف  اإللتزمات تتكون

 م1 1 0 0 م 1 1 0 1 

   

 186.171 115.179 ومعدات آالت ممتلكات من الناجتة املؤقتة الفروق عن املؤجلة الضريبة

 

 والضرييب للمجموعة يالزكو املوقف (د )

 

 صدق: -الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

م حيب حصلت على الربط النهائي 0997أنهت الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية تأسيسها وحتى عام  -

 وسددت الزكاة وفروقاتها عن تلك الفرتة.

م، وبلغت فروقات الزكاة 10/01/1110حتى السنة املالية املنتهية يف  تسلمت الشـركة ربط زكوي من مصلحة الزكاة والدخل -

ريال سعودي، قدمت الشركة اعرتاضها ملصلحة الزكاة  5.150.719املستحقة على الشركة مبوجب هذا الربط عن تلك السنوات مبلغ 

عن االعرتاض املقدم والذي مت مبوجبه م حصلت الشركة على رد اللجنة االبتدائية 1116والدخل خبصوص تلك الفروقات، خالل عام 

ريال سعودي، قدمت الشركة اعرتاضًا إىل اللجنة اإلستئنافية خبصوص هذه الفروقات،  1.097.117ختفيض الفروقات الزكوية إىل 

وقد قامت م أيدت اللجنة اإلستئنافية قرار اللجنة االبتدائية وقامت مبصادرة خطاب الضمان املقدم حسب النظام، 1118وخالل عام 

وقدمت الشركة  ،الشركة برفع األمر للمحكمة اإلدارية وحتى تاريخ إعداد القوائم املالية مل يصدر حكم نهائي بهذا اخلصوص

 .اإلستئنافيةفور صدور قرار اللجنة  بتسييلهمصلحة الزكاة والدخل باملبلغ املذكور، وقامت املصلحة  بإسمخطاب ضمان 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الصناعية الشركة السعودية للتنمية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( -05

 

 والضرييب للمجموعة )تابع( الزكوي املوقف( د)

 

 صدق )تابع(: –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

م وبلغت فروقات الزكاة 1116م إىل 1111م تسلمت الشركة ربط زكوي من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات من 1118خالل عام  -

ريال سعودي وقدمت الشركة اعرتاضها ملصلحة الزكاة  1.859.066املستحقة على الشركة مبوجب هذا الربط عن تلك السنوات مبلغ 

لشركة على رد اللجنة االبتدائية على االعرتاض املقدم على ربط املصلحة م حصلت ا1119والدخل خبصوص تلك الفروقات وخالل عام 

م فقط وقد أيدت اللجنة االبتدائية مصلحة الزكاة والدخل يف بعض البنود املعرتض عليها وطالبت 1111م إىل 1111للسنوات من 

ر قرار اللجنة االبتدائية النهائي بالزكاة الشركة بتقديم بعض املستندات اليت تؤيد وجهة نظرها يف بعض البنود األخرى وقد صد

ريال سعودي وقد قامت الشركة بتقديم اعرتاضها على املبلغ للجنة اإلستئنافية وقد مت رفض االستئناف  0.715.116املستحقة والبالغة 

هـ من الناحية الشكلية وقد  0111( لعام 08املقدم من قبل الشركة على قرار جلنة االعرتاض الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة رقم )

ربيع األول  5بتاريخ  119/00هـ. قامت الشركة بإرسال اخلطاب رقم 0110لعام  0101مت رفض اإلستئناف املقدم مبوجب القرار رقم 

قم ثره استالم خطاب رأم بشرح تعديل الربط الزكوي على بند فروقات عمالت أجنبية. ومت على 1100فرباير  8هـ املوافق 0111

هـ من مصلحة الزكاة والدخل بتعديل الربط الزكوي على بند فروقات عمالت أجنبية 11/15/0111هـ بتاريخ 1111/06/0111

ريال سعودي. وقد قامت الشركة بعمل خمصص مببلغ  0.675.186واعتماد ربط زكوي معدل يستحق على الشركة مبوجبه مبلغ 

ريال سعودي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم  818.111ى أقساط وقد سددت الشركة مبلغ ويتم سداده حاليًا عل ،ريال سعودي 0.675.186

 0.011.818م حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية ويستحق عنها مبلغ 1116م و1115الشركة عن عامي  إعرتاضاملالية، ومل يتم مناقشة 

 ريال سعودي.

م، وسددت الزكاة التقديرية املستحقة مبوجب إقراراتها ومل يتم 1100م إىل 1117قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن األعوام من  -

 إجراء الربط الزكوي من قبل املصلحة حتى تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة بعد.

 

 الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة:

 10م. وقدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات املنتهية حتى 1111ديسمرب  10أنهت الشركة وضعها الزكوي للسنة املنتهية يف 

قامت مصلحة الزكاة والدخل بإصدار  وقدم وسددت الزكاة املستحقة من واقع تلك اإلقرارات، وحصلت على شهادات مقيدة. 1100ديسمرب 

ريال  1.819.118فروقات زكوية مببلغ م، حيب طالبت الشركة ب1118م إىل 1111ربوطات زكوية على حسابات الشركة لألعوام من 

سعودي وقد قامت الشركة باإلعرتاض على تلك الربوطات وترى إدارة الشركة أن نتيجة اإلعرتاض سوف تكون يف مصلحة الشركة. مل 

قات ريال سعودي مقابل تلك الفرو 1.115.178يتم البت يف إعرتاض الشركة حتى تار ه، وقد قامت الشركة بتكوين خمصص مببلغ 

تنشأ على  قد زكوية إلتزاماتأن الرصيد املخصص كايف ملقابلة أية  الزكويالزكوية. وترى إدارة الشركة ويؤيدها يف ذلك مستشارها 

 .اإلعرتاضالشركة يف حالة عدم قبول 

م حتى تتمكن من 1100م حتى 1119ورد إىل الشركة بعض اإلستفسارات واملعلومات اإلضافية املطلوبة من قبل املصلحة عن األعوام من 

 إصدار الربوط الزكوية لتلك السنوات وجاري إعداد تلك البيانات املطلوبة لتقدميها للمصلحة.

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 الزكاة وضريبة الدخل )تابع( -05

 

 والضرييب للمجموعة )تابع( الزكوي املوقف( د)

 

 الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة:

 الضريبة على شركات األموال .0

 م.1119يناير  0ن بداية النشاط وكذلك بداية اإلعفاء الضرييب تبدأ يف إوفقًا للبطاقة الضريبية ف -

م يف املواعيد احملددة طبقًا ألحكام 10/01/1100م حتى 0/0/1118يف تقديم اإلقرار الضرييب عن الفرتة من الشركة منتظمة  -

 م ومل يتم الفحص بعد.1119م جبمهورية مصر العربية. ومت إخطار الشركة ضمن عينة 1115لسنة  90القانون رقم 

 ضريبة املبيعات .1

 م ومت التظلم على الضريبة املفروضة ومت الطعن على الضريبة.1118نشاط وحتى مت الفحص لضريبة املبيعات عن الفرتة منذ بدء ال -

 م مل يتم الفحص ومل ترد للشركة أي إخطارات.1100م حتى 1119الفرتة من  -

 ضريبة كسب العمل .1

 0.0م. مت إخطار الشركة مبطالبة كسب عمل بضريبة قدرها 1116مت الفحص التقديري للشركة عن ضريبة كسب العمل عن  -

مليون جنيه مصري وقد مت اإلعرتاض على هذه املطالبة وجاري مناقشة اخلالف يف اللجنة الداخلية وقد مت تكوين خمصص مقابل 

 للمبلغ املعرتض عليه.

 م مل ترد للشركة أي مطالبات ضريبية.1101م وحتى عام 1117الفرتة من عام  -

 ضريبة الدمغة .1

م ومت إخطار الشركة مبطالبة الدمغة بضريبة 1111م حتى عام 0998الفرتة من عام مت فحص الشركة التقديري عن ضريبة الدمغة عن 

 عرتاض على هذه املطالبة وجاري مناقشة اخلالف يف اللجنة الداخلية.ألف جنيه مصري وقد مت اإل 15تبلغ 

 

 شركة صدق لإلستثمار التجاري:

م، كما قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن األعوام من 1116ديسمرب  10حصلت الشركة على شهادة الزكاة لكافة السنوات وحتى 

م، وسددت الزكاة التقديرية املستحقة مبوجب إقراراتها ومل يتم إجراء الربط الزكوي من قبل املصلحة حتى تاريخ إعداد 1100م إىل 1117

 القوائم املالية املوحدة بعد.

 

 ستثمارية:شركة صدق للمشاريع اإل

م وبناء عليه فإن الفرتة املالية األوىل 1101فرباير  15هجري املوافق  0111ربيع الثاني لعام  1السجل التجاري بتاريخ  مت تسجيل الشركة يف

 م، وبالتالي مل يتم بعد تقديم أية إقرارات زكوية.1101ديسمرب  10للشركة سوف تنتهي يف 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 عودية()شركة مساهمة عامة س

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة -06

 م1 1 0 0 م 1 1 0 1 

 8.119.971 01.186.117 الرصيد يف بداية السنة

 1.878.110 1.087.101 احململ علي السنة

 (0.511.186) (0.105.705) املدفوع خالل السنة

 01.186.117 01.557.511 الرصيد يف نهاية السنة

 رأس املال -07

 01م: 1100ريال سعودي ) 01مليون سهم( قيمة كل منها  11م: 1100م )1101ديسمرب  10مليون سهم كما يف  11يتكون رأس مال الشركة من 

 ريال سعودي(.

 احتياطي نظامي -08

% من صايف الرب) إىل إحتياطي نظامي حتى يبلغ ذلك اإلحتياطي 01حتويل  الشركةعلى ( من نظام الشركات السعودي، فإن 076مبوجب املادة )

ي إىل % من رأس املال املدفوع. هذا اإلحتياطي غري قابل للتوزيع. حيب أن لدى الشركة خسائر مرتاكمة مل يتم حتويل أي مبلغ إىل هذا اإلحتياط51

 أن يتم إقفال تلك اخلسائر.

 جنبيةاأل عملياتحساب ترمجة  -09

 يتضمن احلساب كافة فروق ترمجة العمالت األجنبية )اجلنيه املصري( الناشئة عن ترمجة القوائم املالية للعمليات األجنبية.

 مصروفات بيع وتوزيع  -11

 ديسمرب مما يلي: 10يف  املنتهية للسنةوالتوزيع  البيعتتكون مصروفات 

 م1100 م1101 

   

 00.815.711 01.690.675 تكاليف موظفني

 6.119.118 5.975.155 مصروفات شحن

 1.161.071 1.118.611 إجيارات

 0.708.681 1.081.611 عموالت مبيعات

 0.578.117 0.591.971 صيانة وإصالح

 0.517.719 851.117 دعاية وإعالن

 191.111 191.518 إستهالك

 010.611 010.759 سفر وإنتقال

 0.115.105 0.559.970 أخرى 

 11.910.711 19.001.161 

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 املصروفات العمومية واإلدارية  -10

 يسمرب مما يلي:د 10يف  املنتهية للسنةواإلدارية  العموميةصروفات املتتكون 

 م1100 م1101 

   

 05.101.501 08.181.785 تكاليف موظفني

 0.511.119 1.111.618 ستشارات قانونيةإ

 0.816.961 0.917.689 إجيارات 

 0.691.111 0.758.111 إستهالك

 688.611 991.656 صيانة وإصالح

 891.889 607.687 شرتاكات وتراخيصإرسوم 

 051.816 101.617 قرطاسية ومطبوعات

 119.071 061.555 إنتقاالت

 0.111.191 0.180.818 أخرى 

 17.168.778 11.117.518 

 إيرادات أخرى -11

 ديسمرب مما يلي: 10تتكون اإليرادات األخرى للسنة املنتهية يف 

 م1100 م1101 

 711.108 619.817 مبيعات خردة وخملفات

 67.111 1.110 تومعدا آالت ممتلكات،ستبعاد موجودات إأرباح 

 109.171 0.011.760 نتفى الغرض منهاإخمصصات 

 0.915.880 0.118.611 أخرى

 1.001.571 1.911.101 

 رحبية السهم  -11

م على أساس عدد األسهم 1101ديسمرب  10مت إحتساب رحبية السهم من صايف دخل العمليات الرئيسية ومن صايف الدخل للسنة املالية املنتهية يف 

مليون سهم(. كما مت إحتساب رب) السهم من األنشطة األخرى بقسمة الدخل من األنشطة  11م: 1100مليون سهم ) 11خالل السنة والبالغة  القائمة

 مليون سهم( وذلك كما يلي: 11م: 1100مليون سهم خالل تلك السنة ) 11األخرى للسنة على املتوسط املرج) لعدد األسهم البالغ 

 ديسمرب 10تهية يف السنة املالية املن 

 م1100 م1101 

 )معدلة(  

 

 1.171 1.178 اإليرادات األخرى

 

  



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 لتزامات حمتملةإتعهدات و -11

 البنوك تصدرها واليتخطابات ضمان  مقابلمليون ريال سعودي  5.8م: 1100م )1101ديسمرب  10حمتملة كما يف  إلتزاماتلى اجملموعة ع ليس

 (.العادية التجارية األعمال متطلبات حسب الشركة عن نيابة احمللية

 

 املعلومات القطاعية -15

 لقطاعات التشغيلية واجلغرافية واليت متثل قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة:فيما يلي توزيع نشاط الشركة والشركات التابعة هلا طبقًا ل

 

 اعات اجلغرافية ثانيًا : القط   

 البيـان/الوصـف اململكة العربية السعودية مجهورية مصر العربية اجملمـوع

 م:1101ديسمرب  10   

 إمجالي املوجودات - 110.161.861 16.511.178 167.898.118

 إمجالي املطلوبات - 91.691.969 1.716.100 97.199.781

 املبيعات صايف - 180.871.071 11.558.951 101.111.015

 صايف الدخل - 18.778.191 1.181.518 11.060.110

    

 م )معدلة(:1100ديسمرب  10   

 إمجالي املوجودات - 110.115.801 09.001.117 151.111.110

 إمجالي املطلوبات - 000.109.591 789.911 001.119.191

 صايف املبيعات - 180.171.715 09.118.111 111.510.079

 صايف الدخل - 11.119.796 0.189.118 11.609.111

 

 أواًل : القطاعات التشغيلية    

  قطاع قطاع  

 البيـان/الوصـف األدوات الصحية املراتب واإلسفنج أخـرى اجملمـوع

 م:1101ديسمرب  10    

 الي املوجوداتإمج - 81.186.510 109.111.111 061.118.181 167.898.118

 إمجالي املطلوبات - 15.718.987 18.776.565 01.901.718 97.199.181

 صايف املبيعات - 11.701.511 170.709.611 -- 101.111.015

 صايف الدخل )اخلسارة( - 1.657.811 17.170.155 (6.768.161) 11.060.110

     

 م )معدلة(:1100ديسمرب  10   

 إمجالي املوجودات - 87.191.868 117.601.076 055.611.997 151.111.110

 إمجالي املطلوبات - 65.871.171 11.171.117 01.161.581 001.119.191

 صايف املبيعات - 19.177.711 160.111.115 -- 111.510.079

 صايف الدخل )اخلسارة( - (1.966.168) 11.911.971 (7.105.861) 11.609.111



    
  

 

  

 صدق  –الشركة السعودية للتنمية الصناعية 

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 م  1101ديسمرب  10للسنة املنتهية يف 

 بالريال السعودي

 األدوات املالية وإدارة املخاطر -16

املوحدة بشكل رئيسي النقد وما يف حكمه، ذمم مدينة جتارية وأخرى، إستثمارات، ذمم  ائمة املركز املاليتتضمن األدوات املالية املدرجة يف ق

 دائنة، مطلوبات أخرى وقروض طويلة األجل.

  

 خماطر السيولة

اطر السيولة عند عدم القدرة على بيع هي خماطر عدم مقدرة املنشأة على توفري األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية. تنتج خم

إللتزامات أصل مالي بسرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة وذلك مبراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء با

 املستقبلية للمجموعة.

 

 خماطر االئتمان

القائمة لدى اجملموعة  دي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. أرصدة النقد وما يف حكمههي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤ

رئيسي  يف تاريخ قائمة املركز املالي، مودعة لدى بنوك حملية وأجنبية ذات تصنيف إئتماني مرتفع. تستحق الذمم املدينة التجارية واألخرى بشكل

 لذمم املدينة بقيمتها القابلة لإلسرتداد املقدرة.من عمالء يف السوق احمللية. وقد مت إظهار ا

 

 خماطر العمالت

متت  السنةتتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعامالت اجملموعة اجلوهرية خالل 

رف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي فإنه ليست هناك بالريال السعودي، الدوالر األمريكي واجلنيه املصري، وحيب أن سعر ص

نيه خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة املقيمة بالدوالر األمريكي، إال أن اجملموعة معرضة ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية )باجل

 املصري(. تقوم اإلدارة مبراقبة تلك املخاطر على أساس منتظم.

 

 العادلة لألدوات املالية القيمة -17

يتم هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بني أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. وحيب 

ة املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل إعداد القوائم املالية املرفقة للمجموعة على أساس طريقة التكلفة التار ية، بإستثناء تقييم األوراق املالي

واملطلوبات  حقوق امللكية، فإنه ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات

 املالية للمجموعة ال ختتلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

 

 إعتماد القوائم املالية  -18

 م.1101فرباير  11 هـ املوافق0111ربيع الثاني  01 إعتماد القوائم املالية لإلصدار من قبل جملس إدارة اجملموعة بتاريخ مت
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