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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

 وبركاته،حضرات السادة المساهمين الكرام ، السالم عليكم ورحمة هللا 

ثني إليسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة ، في اإلجتماع  السنوي والذي نستعرض فيه التقرير السنوي ل

م والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى أبرز النتائج 2112مارس  11عشر شهراً المنتهية في 

 العام.التي تم تحقيقها خالل  

واجهت سدافكو خالل العام الماضي تحديات متواصلة في أعمالها و تراجع كبير بالسوق في قطاع المنتجات الرئيسية، و 

بالرغم من ذلك، فقد واصلت سداقكو نهجها في تحقيق أهدافها القصيرة وطويلة األجل و التي تهدف إلي إضافة قيمة مستدامة 

 لمساهميها.

اية إستثماراتها ونمو حصتها السوقية عبر قطاعات المنتجات الرئيسية في سوق تنافسي كبير. وتم دعم ذلك لقد نجحت الشركة في حم

ستثمار في زيادة الكفاءة التشغيلية ، وتعزيز إلبالتركيز على إدارة التكاليف  عبر "تحديد التكلفة المناسبة" لعملياتها. تواصل سدافكو ا

ت المشتريات والتصنيع والتخزين وقنوات التوزيع. وقد أدى ذلك إلى نجاح الشركة في تحقيق واضحة ، في عمليا هالضوابط ، لرؤي

 .سعودي لاير 2011مليون لاير سعودي ، كما بلغت ربحية السهم  261صافي ربح قدره 

ي زيادة تعزيز سيولتها. وقد ستثمارات الرأسمالية وبالتالإلئتمانية وتنظيم التقييم لإلتواصل الشركة  سيطرتها المحكمة على الرقابة ا

 2112لاير سعودي للسهم في ديسمبر  2دعمت الربحية التشغيلية القوية والسيولة المتوفرة لدى سدافكو  إلى دفع  أرباح مرحلية قدرها  

لسهم خالل السنة لاير سعودي ل 4بعد موافقة الجمعية العامة ليصبح اإلجمالي  وذلكللسهم لاير  2 إضافية ويوصي المجلس بتوزيع أرباح

 المالية.

 وخالل العام  أعلنت سدافكو أنها دخلت    .تواصل الشركة اإلستثمار في النمو المستقبلي وتقوم بتقييم الفرص المتاحة و المناسبة

في مفاوضات تتعلق بإمكانية اإلستحواذ على شركة ميلكوما، وهي شركة بولندية متخصصة في إنتاج بودرة الحليب  و الذي 

بر من المواد الخام األساسية لسدافكو إلنتاج األلبان، دراسة الجدوي اإلقتصادية والمناقشات التجارية ماتزال مستمرة يعت

 وتحتاج الى إستكمال عدة موافقات وإجراءات نظامية والتي من المتوقع أن تستمر أشهر قليلة.

م وتم إنتخاب األستاذ / سعيد أحمد 24/10/2112تاريخ تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة ب

سعيد باسمح كعضو مجلس إدارة جديد، ويسرنا الترحيب به ، وفي نفس الوقت نشكر األستاذ/ طارق محمد عبد السالم على 

 .شيحات مشاركتة الفعالة خالل فترة عضويته فى مجلس اإلدارة، والذي سيستمر كعضو في لجنتي المراجعة والمكافأت والتر

فيما يتعلق بالتطوير، ويسعدنا إستقبال الدفعة األولي من الشباب السعودي الذين تم تدريبهم في مجال الكهرباء والميكانيكا 

   .المياه بتمويل من سدافكوالكهرباء و اتوذلك بدعم كٍل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي لتقني

وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي ولي  

 العهد و حكومة المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.

لشركة وجميع العاملين بالشركة لجهودهم من أجل والشكر موصول لزمالئي في مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة التنفيذية ل

 تنمية و تطوير الشركة.

 

 حمد صباح األحمد 

           رئيس مجلس اإلدارة 
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 زيادة حصتنا في السوق في ظل بيئة مليئة تم  وتجاري ناجح، حيث واصلنا تعزيز مكانتنا  عام لسدافكو  2112-2112يعد عام 

ضافة المزيد من التحسينات على جودة إستثمار المستدام في عالمتنا التجارية، وإلتمكنا من تحقيق ذلك من خالل ا بالتحديات. ولقد 

 تمكنا من تحسين وتقديم منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمستهلكينا.  وبالتالي  ،اإلمداداتسلسلة  ةمن خالل كفاءومكانة منتجاتنا 

ً  األلبان في المملكة العربية السعودية سوقأن بالرغم من  سجلنا زيادة في حصتنا السوقية. وفي الواقع ال أننا إ ٪11بنسبة  شهد إنخفاضا

فاٍض طفيف. بإنخمعجون الطماطم  تأثرالسوقية، بينما  حصتهمامن فئات منتجاتنا الرئيسية الثالثة وهي الحليب واآليس كريم  ثنانإعزز 

لى توفر نفس إضافة باإللتر  2قتصادية حجم إعبوة  بطرح سدافكوقامت  بشكل متزايد بأسعار المنتجات فقد ونظراً الهتمام المستهلك

 .، قامت الشركة بتوسيع نطاق منتجاتها في الكاتشب بإضافة الكاتشب الحارالمالي نهاية العاموب .كحليب قليل الدسم ةالعبو

مليار لاير سعودي. وبالرغم  106.1إلى  ٪001م بنسبة 2112مارس  11أثر انكماش السوق على صافي مبيعاتنا للسنة المنتهية في  وقد

تركيزنا على التحكم في التكاليف بما في ذلك النفقات العامة  المنخفضة للعام الماضي و اإلستمرار فيمن ذلك فإن أسعار المواد الخام 

ويمثل هامش الربح الصافي نسبة  مليون لاير سعودي.  261بشكل إيجابي في تحقيق صافي ربح يبلغ  ت"، ساهممناسبةالتكلفة ال"تحديد 

 .يعد األعلى بين نظرائنا عالمياً وإقليمياهو ومن صافي المبيعات  1004٪

ً ألعلى تعزيز القدرات وتطوير المرافق في مصانعنا الثالثة  نركزو ستكمال إستطعنا إخالل العام والبيئة. على معايير السالمة ووفقا

 للتصنيعجدة المركزي مركزاً مستودع  سيكون مشروع كما . 2112تبوك بنجاح، والذي بدأ العمل فيه في أواخر عام ب مستودع التوزيع

م وسوف 2112د خالل نتهاء منه في الوقت المحدإلوالخدمات اللوجستية للمصانع الثالثة والمستودعات في شبكة سدافكو، ومن المتوقع ا

مركز  من تجديد 2112تم اإلنتهاء  في أوائل عام التشغيلية. وعالوة على ذلك  فاءةينتج عن ذلك توفير كبير في التكاليف ورفع الك

 .التوزيع اإلقليمي بالرياض لتوفير مساحة أكبر للسعة التخزينية للمنتجات المجمدة 

لتطوير المهارات  الكهرباء والمياه  اتالعالي لتقنيمعهد الوصندوق تنمية الموارد البشرية والوثيق مع وزارة العمل التعاون نواصل و

إلى قد إنضمت  يسعدنا اآلن أن الدفعة األولى من الخريجين وشباب السعودي لتمكينهم من التأهل والمشاركة في سوق العمل. للالفنية 

 .عملياتنالاء أساس متين من المتخصصين المحليين المدربين بنلالتدريب  مازالت تحتالدفعة الثانية  وعملياتنا، 

 /لتحق مؤخراً مديرعام الشؤون المالية السيدإلتزامهم. حيث إوبخبراتهم يتكون فريق اإلدارة لدينا من المتخصصين الذين يزودون عملياتنا 

 .هاروغيت ، تايلورزت التجارية مثل توينينجس، بيبسي العالمافي  ات الغذائية صناعمجال العاماً في  21 بخبرة يتمتعالذي  وليتجإيان 

الطبيعي والنمو النمو  بين جمزي لتحقيق نمو قد تم رسم مسار واضح ومعايير  المقبل، ولمرة أخرى، العام ننوه أن أن  أوودوفي الختام 

والقيمة التي من شأنها تعزيز سلة منتجاتنا سنستمر في تقييم فرص النمو المتزايدة و. األخر من خالل دعم وطرح منتجات جديدة مبتكرة

 .خلق قيمة أعلى للمساهمين الىبذلك نطمح وأكبر من التحكم في المواد الخام الهامة.  رأو المساعدة في تحقيق قد

أخيراً الشكر وكما نود أن نشكر مجلس اإلدارة على دعمه المستمر، وموظفينا على تفانيهم وعملهم الدؤوب، وعمالئنا وموردينا، وأوالً و

 المخلصين الذين نحاول أن نقوم بخدمتهم على نحو أفضل في كل مرة. للمستهلكين

 

 والتروس "فاوت" ماثيوس

 فيذينالرئيس الت                                                                                                                                 
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 نبذة عن الشركة:

م كمشروعٍ مشترٍك ضَم ثالث شركات إلنتاجِ 1.26أبريل لعام  21الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في تأسست 

ة إنتاج حليب السعودية بمصنع جدوبدأت الشركة سعوديين وكويتيين وأوربيين،  لأعما بين رجالاأللبان في كٍل من جدة والمدينة والدمام 

 م. 1.22في عام 

في عام  لبانألا إلنتاج شركات  الثالث تم دمج ثموبعد عشر سنوات قام الشركاء األوربيين ببيع ِحصصهم لمساهمين سعوديين وكويتيين 

 واحدة وهي سدافكو.ة شرك فيم 1..1

 إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول". لىإمما أدى م 2110مايو  21 األولي في كتتاب العامإلل الشركة طرح أسهم تم وقد

عوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، أففي  على تأسيسها،ربعين عام أ بمرورحتفلت الشركة إ 2116في عام و

سدافكو  على مكانتها  حافظت هذه الفترة خالل بإضافة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات.  سلة منتجاتهاوسعت فقد أما اآلن 

 .في المملكة العربية السعودية ومعجون الطماطم واآليسكريم في الحليب طويل األجل ة الريادي

 أبرز أنشطة الشركة:

 إنتاج وإستيراد وتوزيع وتسويق اتها طنشأ تضمنت الرائدة ، حيث من الشركاتالكائنة في المملكة العربية السعودية فكو تُعد شركة سدا

الخفيفة،  واألغذيةمنتجات األغذية والمشروبات. وتحتوي سلة منتجاتها على منتجات األلبان، واآليسكريم، ومعجون الطماطم،  لسلة من 

 خرى. أ ةوالمشروبات باإلضافة ألغذي

ودية"، بينما تضم عدد من صنف مع منتجاتها األساسية التي يتم تسويقها تحت العالمة التجارية "السع 112تقدم سدافكو حالياً ما يقارب 

 عالمات تجارية ككريسبي وبابو وماجستيك وسانسيشن وجامباألخرى التي تحمل المنتجات 

 وهذه المصانع لديها أعلى معايير ومواصفات األمن والبيئة مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ،بتشغيل ثالث مصانع  لشركةوتقوم ا

ثالثة مراكز توزيع إقليمية في كٍل من الرياض وجدة والدمام من خالل  بكة بيع وتوزيعتأسيس ش لى شهادة حالل وكذلكإباإلضافة 

من سطول يتكون أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت واألردن. وكما تدير أمستودعاً في جميع  21باإلضافة إلى 

 .التوزيعإلستخدامها داخل شبكة  وسيارة توزيعشاحنة  220 أكثر من

من خالل قسم التصدير في  مثل لبيا والسودانعالوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 الشركة. 

 مقدمة:

بالرغم من ذلك  %001نخفاض بنسبة إسعودي وذلك ب مليار لاير  106.1م صافي مبيعات بلغ 2112-2112حققت سدافكو بنهاية عام 

. وقد للشركة ات التجاريةعالمليدل على والء المستهلكين ل مماالحصة السوقية لألصناف األساسية )الحليب واآليسكريم(  تحسنت  دفق

بلغ إجمالي حقوق وقد ، يمقارنة بالعام الماض %2رتفاع قدره بإمليار لاير سعودي  102 تلشركة حيث بلغاصول أإجمالي  رتفعإ

م 2112مارس  11في  سدافكوالسوقية ل قيمة ال كما بلغت. بالعام الماضيمقارنة  %0مليار لاير سعودي بزيادة قدرها  1,1المساهمين 

 مليار لاير سعودي.  102مبلغ 

 سلسلة اإلمدادات:

 دة الكفاءة والطاقة اإلنتاجية.لزيانفاق الرأسمالي إلستمرارية التركيز في اإيعتبر العام الحالي عام التطوير في البنية األساسية للتصنيع مع  

 تم غالق، بينما إلإلى تقنية األغطية سهلة الفتح وااإلنتاج تم تحويل أغلبية خطوط كما  ةمصنع جدفي  تركيب وحدتي خلط جديدتين تم 

 لمكاتب المنشألمبنى االخطوط. أما بالنسبة  ةكفاءالطبالي وذلك لتحسين  لتحميأوتوماتيكية لِت الابخطوط اإلنتاج عالية السرعة  تزويد

قرب فريق إدارة العمليات من خطوط يحّسن من بيئة العمل في المصنع ويتكميلية فمن المتوقع أن العمليات العدد من  والذي يشملحديثاً، 

 اإلنتاج. 

سيع سلة منتجات المصنع تول وتم الترتيب ،  منتجاتالإلى سلة  ياهالممنتج  إضافة  وكذلكفي مصنع الدمام  يةطاقة اإلنتاجتم زيادة ال

 .بتطوير منتجات متميزة للعام القادم
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كواب أطرح إنتاج و مما مكن من عمليةنتاج خط الويفر إالسرعة مما زاد طاقة  خطين عاليي تركيبوفي مصنع جدة لآليسكريم، تم 

 البريميوم بنكهات مختلفة.

 ISO1411102114، و (لسالمة األغذية) ISO2211102110 شهادات معتمدةحافظت مصانع سدافكو الثالثة على حصولها على 

لسدافكو فتح فرص  مح، وجميعها حاصلة على شهادة حالل مما يس(للصحة والسالمة المهنية)  OHSAS 1211102112 ، و(للبيئة)

 .إضافيةتصدير 

 0ةالتالي المنتجاتمصانع الشركة الثالثة تنتج 

منكه، واللبن، واللبن مع الفواكه، وحليب الصويا، والحليب المبخر، والحليب بالتمر، يُنتج مصنع جدة الحليب السادة، والحليب ال -

 والقشطة.

 يُنتج مصنع آيسكريم جدة جميع أصناف اآليسكريم ومن ضمنها مجموعة سنسيشن بريميوم الجديدة. -

، هةوالمنك الفوارةاه الشرب سبي، القهوة العربية، العصائر، وميييُنتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا، وكر -

 بيع اآليسكريم.سدافكو ل بوتيكات في ومؤخراً بدأ بإنتاج مياه سدافكو التي تم عرضها

المقلية  سبواسطة الغير ومنها البطاطبعض المنتجات التي يتم تصنيعها تقوم سدافكو بتوفير , نتاجه في مصانعنا إوباإلضافة إلى ما يتم 

 في علب. والقشطةوالكاتشب والحليب البودرة  اتوالزبدة والجبنة المثلث

وبأسعار عالية ذات جودة اإلنتاج مكونات ستمرارية توفير إعلى  المحرك الرئيس الذي يساعد سلسلة اإلمدادات بقسم تعد إدارة المشتريات

لمناسب. حيث يتم تخزين المواد الخام في الوقت اتعبئة ذات جودة عالية مواد  لتوريدالموردين مع شراكة المنافسة، باإلضافة إلى توطيد 

 المصانع بشكل مستمر. اإلنتاج فيواقع لمالتكاليف اللوجستية وسهولة التوريد  لتخفيضنع ابالقرب من المص التعبئةومواد 

إلى  اإلقليميالتوزيع مليون كرتون من المنتجات تامة الصنع من المصانع ومن مركز  42قامت سدافكو بنقل أكثر من العام على مدار 

لومتر. يتم تزويد الشاحنات بأجهزة تعقب مطورة لتسهيل معرفة مواقع األسطول، يمليون ك 21 مسافة أكثر من طعتحيث قالمستودعات، 

 ويتم حماية المنتج بتوفير جهاز يراقب درجة الحرارة وضمان درجتها على النحو األفضل.

مستودعات  تطويرإبراز المنتجات ومراقبتها، وقد تم لتحسين كفاءة وزيادة المتابعة و ام قامت سدافكو بتبني العديد من المشاريع خالل الع

 ختيار مواقعٍ أفضل لها.إبمحددة من خالل التوسعة أو 

لى حين إيصالها إمن مراقبة الطبليات منذ إستالم المواد الخام من المورد  سدافكو  ا يمكنممبنجاح مشروع تتبع المنتجات  اإلنتهاء من تم

 بعد النتائجبالطبليات ) هذا النظام آلية التحكم التام حيث أتاح،   مدادات والنقل واإلنتاجإلفي أي موقع عبر سلسلة الى المستهلك إ

 ملياتمما أتاح له تحرير كميات كبيرة من المخزون في وقت قصير مع إمكانية التحكم في ع ةالجودة المركزيإلدارة ناجحة( الرية تبمخال

 .المنتجات المإست

المرحلة الثانية من  ، بينماياتهو برنامج تخطيط الطلب ستخدامه لتخطيط سلسلة اإلمدادات الخاص بالطلبياتإو تطبيقهإن أول برنامج تم 

بنية على مالبرنامج على تسهيل بناء التوقعات المبينة على إحصائيات  البرنامج ماتزال تحت التطوير حيث تعمل النسخة األولى من

وفرة المنتج للمستهلك ويقلل وومن المتوقع بأن هذا النظام سيحّسن من ضمان ،  العوامل الموسمية وإتجاه المبيعات داخل السوق

 .يحافظ على رأس المال العاملمما  المرتجعات التالفة

 حيث تمبالرياض  اإلقليميوكذلك بالنسبة لمركز التوزيع  م ، 2112ليه  في أواخر عام إوأنتقلت العمليات الجديد تم  بناء مستودع تبوك 

  م.2112عام أوائل  فيللمجمدات تخزينية الطاقة كبيرة في الزيادة  

كبر واألوسع في مستودعات سدافكو لتخزين ألسيكون هذا المستودع ا في تشييد مستودع جدة المركزي الجديد. وعند اإلنتهاء  بدأ العمل

يبدأ من المتوقع أن لى موقع إلنتاج رقائق البسكويت لمنتجات األيس كريم .وإوالمواد الخام ومواد التعبئة باإلضافة  الصنع امةالمنتجات ت

 مما يؤدي الي منافع عدة في التشغيل وبالتالي تقليل التكلفة .  .211التشغيل في يناير 
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 القسم التجاري:

ضريبة  نفاق وتطبيقإلو إنكماش الدخل المتاح ل ستهالكيإلا اإلنفاقانخفاض  منهافي السوق   ةصعب تجارية تحدياتسدافكو  واجهت 
السوقية  سدافكوالتحديات,تحسنت حصة  ههذنخفاض سعر اللتر. وبالرغم إوى زيادة المعروض من الحليب إلضافة إلباالقيمة المضافة 

لى إنخفاض سريع في القيمة مقارنة باإلنخفاض في إأدى   رِ نخفاٍض كبيٍر في األسعاإ في سوق منخفض شهدخالل العام الماضي للحليب 
بجودة  وثقة عمالءنا  وإستمرار النمو في الحصة السوقية يعكس والء. (%1101وفي القيمة  % 206الكمية )اإلنخفاض في الكمية 

 منتجات سدافكو.

حّسنت مركزها الثاني في سوق قد مة السعودية عال أن 2112لقطاع التجزئة في فبرابر شركة نيلسن أظهرت الدراسة التي قامت بها 
تظل السعودية الخيار األكثر شعبية بالنسبة لمنتجات وبينما حافظت على مركزها األول لمعجون الطماطم.  %11,6 الىالحليب السادة 

 . %24,2اآليسكريم حيث حققت حّصتها السوقية نسبة 

، المكثفسلة منتجات الشركة من الحليب السادة، والحليب المنكه، وحليب النمو المدعم، واللبن السادة، واللبن بالفواكه، والحليب  تتكون
، واألجبان، )كريسبي(  الخفيفة واألغذيةوحليب البودرة سريع الذوبان، والقشطة، ومعجون الطماطم، والكاتشب، والقهوة العربية، 

 سكريم، والبطاطس المجمدة، والزبدة. والمشروبات، واآلي

الشركة بتوفير عبوات  . لذلك قامتمختلفة تستهدف رضاء المستهلكينمنتجاٍت  بتقديمنتقاِء الفرص لتسد حاجات السوق إسدافكو ب رتستمو
 فئة الصغارب المنكه لجذب إعادة تصميم عبوة الحليكما تم  ،قليل الدسم بنفس الحجم لتر من الحليب السادة مع توفرها  2إقتصادية حجم 

كثيراً من  تضمنت التي وجتماعي إلبهر وسائل التواصل اأشخصياتِه المختارة والذي بيتميُز هذا التصميم والمستهدفة لهذا المنتج. 
 الكاتشب.  منتجاتإلى  ارالكاتشب الح وبنهاية العام تم إضافة منتج المحفزة.  التعليقات

أصناف بريميوم  ويعد تجديد .  2112تم إحالل بعض المنتجات الحالية بإضافة منتجات جديدة في سدافكو ل وفي قطاع المنتجات المجمدة
زبدة  عبوة تجديد تم وفي سياق متصلتوزيع أكواب بريميوم. في زيادة البريميوم و في السوق من خالل تحسين أقماعمهمة خطوة 

 إلى تقوية حصة الشركة السوقية لهذا الصنف. رفف باإلضافةاألالمنتج على بغرض تحسين عرض السعودية 

أالف  شارك، فقد وذلك بتطبيق لعبة تعد األولى من نوعها في المنطقة   "أجمع وأربح" مسابقةشهد العام نجاح الجهد المبذول على 
ً في األطفال  . المستهلكينألف جائزة تقديراً لوالء  20تم توزيع  وقدسعودية، لعالمة الخوض هذه التجربة والتي تم تطويرها حصريا

"طعم الحياة"، بحيث تحمل هذه الحملة في  تحت مسمىسواق ألوبنهاية العام أطلقت حملة تسويقية رائعة على التلفاز ووسائل التواصل وا
هذه اللحظة، وكل هذا يتماشى مع الرأي طياتها جمال اللحظات العائلية ولكن بطريقة شبابية وممتعة متوجة ً ربة المنزل بوسام بطلة 

 وهن ربات المنازل. لقرار الشراءاألهم 

ً في نشر رسالة سدافكو وعالمة السعودية وذلك عبر مبادرات ناجحة تم عرضها إلكما لعبت وسائل التواصل ا جتماعي دوراً مضاعفا
ستهدفت إجامب والتي لمنتج طالقها إت كالتي تم رام والتويتر وسناب شات لخلق الوعي وتشجيع الحمالجعلى الفيسبوك واإلنست

 ستخداماً.إلكترونية األكثر إلمواقع االالمراهقين وتم عرضها حصرياً على 

ستقطاب ربات المنازل عبر خوض تجربة غير روتينية ومرحة ترويجاً لمنتجات الطبخ ومنها إتستمر حملة "السعودية في مطبخي" في 
 وساهمت هذه الحملة في توزيع عينات من منتجات أخرى ,ةالذهبيالعالمة وحليب  البودرة واألجبانمعجون الطماطم والقشطة وحليب 

 تستهدف المراهقين والصغار والكبار. 

الفرصة للمستهلكين تاح أمما في مهرجان الجنادرية بالرياض بتخصيص جناح السعودية الخاص  2112فبراير وقد شاركت سدافكو في 
 .منتجاتهاوتجربة أهم  التجارية سدافكو وعالمتهاليعرفوا أكثر عن 

الذي يضمن للمبيعات باإلضافة الى تفعيل النظام اآللي الجديد الفعالة تركيزه على مسارات البيع التوزيع واصل فريق المبيعات و وقد
 21011من تغطية ن النظام اآللي الجديد يمكّ معايير الجودة لحركة المنتجات في نقاط البيع المختلفة لتحقيق المبيعات المستهدفة. توفير 

ً  مسار 011عميل للمنتجات المجمدة من خالل  12011عميل للمنتجات الرئيسية و  ها بسيارات بيع توهذه المسارات يتم خدم. بيع تقريبا
اإلحتفاظ بجودة  مما يمكن الشركة من توزيع المنتجات من المستودعات الى العمالء مع ،مزودة بأجهزة تحكم في درجات الحرارة

 المنتجات في األجواء المناخية القاسية.

يع يمكن النظام الجديد للمبيعات من التحكم في مسارات البيع اليومية عبر نظام تحديد المواقع وذلك للتأكد من التغطية الفعالة لنقاط الب
مسار مع تحسين مستوى المخزون في  12رات يبلغ بعدد محدد من المسانقاط البيع كل . وقد تم تغطية وتحسين  اإلنتاجية  لكل مسار

لكٍل من   مركز توزيع بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج واألردن 21.وتم تطبيق هذا النظام والمعايير الجديدة بنجاح عبر نقاط البيع
لتوزيع في قنوات بيع حيث بلغت نسبة الى تحسين مؤشرات األداء إوأدى ذلك   مسارات قطاع المنتجات الرئيسية  و المنتجات المجمدة

رتفاع في إحيث ساعد ذلك في نجاح إدارة التوزيع لسلة منتجات سدافكو حيث نتج عن ذلك في السابق. %21مقابل  %2.التجزئة 
   .(2112في مارس  %.6بنهاية العام مقارنة ب  %21 )لىإالحصة السوقية في البقاالت الكبيرة 
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 التطوير التنظيمي:

 عدد نخفاضبإ وذلك( ة مؤجرةعمال 112موظفين و ..201موظف )منهم  20211 بنهاية العام المالي سدافكو  د الموظفيين فيبلغ عد

 .الماضيموظف مقارنة بالعام  144

مختلفين.  اعية ضمن كيانينجتمإلنظام نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية ا إال أنه تم تصنيفها في ,ةواحدشركة سدافكو  أنوبالرغم من 

حافظت سدافكو  عامةبصفة ونظام نطاقات بآليته الخاصة برصد نتيجتين وليس نتيجة واحدة ، وفقاً ل مما أدى الى إحتساب نسبة التوطين

  ومع ذلك فقد وضع نظام نطاقات ضغوطاً على بعض األقسام وبالتحديد قسم المبيعات. نطاق األخضرالعلى 

في تطوير  وجهودها المستمرة حتياجات الخاصة إلتوظيف النساء وذوي ابلتزامها إجتماعية من خالل إلبرامج المسئولية اوتدعم سدافكو 

 الوظيفي.التطوير  والمتاحة الوظائف لشغل وتدريب السعوديين 

بلغ ية العام حتياجات الخاصة؛ ففي نهاإليضاً على ذوي اأ، وينطبق هذا الوظيفيةمستويات والتشغل النساء في سدافكو مختلف الوظائف و

العربية  جمالي القوة العاملة في المملكةإمن  %6 ةوالذي يمثل نسبحتياجات الخاصة، إلشخص من ذوي ا 22موظفة و 110 عددهم

 .السعودية

مارس  14متدرب في يوم  11تخريج أول دفعة لعدد أثمر عن في رابغ الذي الكهرباء و ياهلتقنيات الم لعاليا المعهدتم التعاون مع  كما

. وبدأ تدريب في سدافكو الخريجين توظيفحتفال بهذه المناسبة وتم إلوقد تم امليون لاير سعودي ،  104حيث تم إستثمار مبلغ  م2112

في توفير  سدافكو تستمروسيتم توظيفهم في سدافكو. نتهائهم إم وفور 2112يناير  21وذلك في متدرب  21تتكون من  مجموعة جديدة

 .م2111وذلك وتماشياً مع رؤية  التطوير والضمان الوظيفي للشباب السعودي

، ذلك التدريب الجاد من خالل خطط التطوير الفردية للقوى العاملة السعوديةعكس نيوعلى التدريب والتطوير في التركيز وتستمر سدافكو 

في  موظف 001صل عدد العاملين الذين تم تدريبهم إلى العمل وخالل العام و الموظفين غير السعوديين حسب حاجة تدريبيتم و

 .المجاالت المطلوبة

 ً  ةتم القيام بحمالت توعوية بالجوانب الصحية للموظفين من خالل عد 2112/  2112الجوانب الصحية، ففي عام  تراعي سدافكو دائما

 واموظف تمتعفي جدة والدمام. وللعام السادس على التوالي  وكرة القدم الكريكت وكرة السلة ة مثلالرياضيبرامج0 رعاية فرق موظفيها 

يقوم طبيب الشركة بشكل  شتراك العديد من الموظفين.إثبتت فاعليتها بأالتي و اللياقة البدنية شتراكات أنديةإسدافكو بتخفيض رسوم 

 ع الموظفين على إتباع أسلوب حياة صحية.وذلك لتشجي. مستمر بحمالت وبرامج توعية صحية بالشركة

لى التركيز على توظيف إخر نتيجة تغير األنظمة ومغادرة بعض العمالة األجنبية مما يؤدي عام تحدي آ .211-2112سيكون عام 

 .واحدالتحديات بروح الفريق ال هعالية ، وعلى سدافكو مواجهة هذ من المتوقع أن تكون الكفاءات السعودية النادرة برواتب

 

 جتماعية:إلبرامج المسئولية ا

 .نشطة مختلفة أوذلك بالمساهمة والمشاركة في عدة تعمل فيه  ذيخدمة المجتمع اللتزامها لإسدافكو  تواصل

 ومن ضمن المشاركات لهذا العام0

مجموعة  ستضافإوالذي  2112زيارات المدارس   برنامجفي  في كٍل من جدة والدمام ستراتيجي مع مدنإساهمت كشريك  -

 طالب مدارس لتتيح لهم فرصة رؤية تصنيع المنتج بدءاً من المادة الخام.

 نحاء المملكة.أالرياضية وذلك بتزويد المدارس بمنتجات مجانية في شتى  نشطةألاقامت سدافكو برعاية العديد من  -

 حتياجات الخاصة.إلومقاصف مدارس ذوي ات خيرية قامت الشركة بالمساهمة في التبرع بمنتجات وذلك لجمعيا -

 تبرعت لبعض مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمنتجاتها.  -

 ساهمت سدافكو بتزويد المدارس بمنتجاتها خالل مبادرات اإلفطار الصحي ومن ضمنها يوم الحليب العالمي. -

 .وزارة الصحة للتطعيماتدعم برنامج منتجات لالشركة قدمت  -

 .2112المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات  قامت الشركة برعاية  -
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 األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

 المنتجات
بماليين إيرادات النشاط 
 % النسبة الرياالت

 ٦٦ 0١00١ الحليب

 01 0٦2 معجون الطماطم

 0١ 77٢ األيس كريم

 7 ١0 الحليب البودرة

 7 ١7 الجبنة

 ٦ 01٢ أخرى

 011 0١٦٢١ اإلجمالي

 

 

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعودية:

 

 السنة
المملكة العربية 
السعودية   

 بماليين الرياالت

دول مجلس 
التعاون 
بماليين 
 الرياالت

الشرق 
األوسط 
بماليين 
 الرياالت

إجمالي 
اإليرادات 
بماليين 
 الرياالت

 0١٦٢١ 72 ٦7 0١٦1١ م 7102/7102

 0١222 72 ٢0 0١٦٦2 م7102/710٦

 0١٢2١ ١2 ٢2 0١2١٢ م7102/710٦

 

 المبيعات فيمشاركة المنتجات  ةنسب

 

 
 نسبة المشاركة نسبة المشاركة

 %التغير نسبة

  م7102/7102 المنتجات
710٦/7102 

 0- ٦2 ٦٦ الحليب

 0- 00 01 معجون الطماطم

 7 07 0١ األيس كريم

 1 7 7 البودرةالحليب 

 1 7 7 الجبنة

 1 ٦ ٦ أخرى

  011 011 اإلجمالي
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 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

 .تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعه في كٍل من الكويت، البحرين، قطر واألردن في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول

 

 المنتجات
بماليين إيرادات النشاط 
 % النسبة الرياالت

 2١ ١١ الحليب

 02 07 معجون الطماطم

 01 2 األيس كريم

 7 7 البودرةالحليب 

 0١ 01 الجبنة

 ٦ 2 أخرى

 011 21 اإلجمالي

 

 

 الشركة و الشركات التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات

 السنة

دول 
مجلس 
التعاون 
بماليين 
 الرياالت

الشرق 
األوسط 
بماليين 
 الرياالت

إجمالي 
اإليرادات 
بماليين 
 الرياالت 

 21 02 ٦7 م7102/7102

 012 0٦ ٢0 م7102/710٦

 001 0١ ٢2 م7102/710٦

 

 تها التابعة امبيعات سدافكو وشركالتحليل الجغرافي ل

 البيان
مبيعات 

م 7102/7102
 بماليين الرياالت

 % النسبة
مبيعات 

م 7102/710٦
 بماليين الرياالت

 % النسبة

 ٢١ 06٦٦2 ٢2 0١٦1١ المملكة العربية السعودية 

 7 ١٢ 7 ١0 البحرين 

 7 ١7 0 ٢ قطر

 0 ٢ 1 00 الكويت

 0 02 0 0٢ األردن

 0 07 0 ٢ التصدير

 011 06222 011 0١٦٢١ اإلجمالي
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ها الرئيسية ، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكيةنشطتأأسماء الشركات التابعة و  

0دناهأهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أتملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق   

 نسبة الملكية عدد االسهم رأس المال المدفوع الدولة النشاط الرئيسي الشركة  

1 
شركة سدافكو قطر 

 المحدودة
بيع وتوزيع منتجات األلبان ومنتجات 

 أخرى
 ٪20 10011 100110111لاير قطري  قطر

2 
شركة سدافكو 

 ش ش و  -البحرين
استيراد وتصدير وبيع وتوزيع منتجات 

 األلبان واآليس كريم ومنتجات أخرى
 ٪111 011 010111دينار بحريني  البحرين

1 
شركة سدافكو 
الكويت للمواد 

 المحدودة الغذائية
 ٪.4 111 010111دينار كويتي  الكويت توزيع األلبان والمواد الغذائية

4 
شركة سدافكو 

للمواد  يةاالردن
 المحدودةالغذائية 

استيراد وبيع وتوزيع  منتجات األلبان 
 واآليس كريم والمواد الغذائية األخرى

 ٪111 2010111 2010111دينار أردني  األردن

  

 

دنااه علاى  تصافيتها. وتام إساتكمال أوافقت الجمعية العامة غير العادية في الشركات الثالثة التابعة والمذكورة  2116يوليو  .1بتاريخ 

 .2112مايو  24وأعلن عن ذلك على موقع تداول بتاريخ  لهذة الشركات جراءات الالزمة للتصفية وشطب السجالت التجاريةإلكافة ا

 

 شركة مساهمة مقفلة –الوطنية القابضة شركة معالم  -1

 شركة مساهمة مقفلة –شركة المتحدون الخليجيون للنقل  -2

 شركة مساهمة مقفلة –شركة عمائر الوطنية العقارية -1

 

 من الشركات التابعة يأدوات دين صدرت أل يال توجد أ

 

 :أبرز مؤشرات األداء

مقارنة بنفس الربع من العام السابق بصفة أساسية إلي إنخفاض  %1200بنسبة  يعود اإلنخفاض في أرباح الربع الرابع 
نتيجة لإلنكماش في قاعدة  المستهلكين والذي أدى إلى إنخفاض اإلنفاق من قبل المستهلكين باإلضافة  %.110المبيعات بنسبة 

ي(. إلتزام الشركة بتحقيق للحمالت الترويجية والخصومات العالية الغير مربحة من المنافسين )وفرة الحليب الطازج المحل
من صافي المبيعات   %1604مبيعات مربحة إلي جانب األسعار اإليجابية للمواد الخام مكننا من تحقيق  مجمل ربح بنسبة 

للربع المماثل من العام الماضي. كما إرتفعت مصاريف الزكاة بسبب اإلنتهاء من حساب الوعاء  %.120مقارنةً بنسبة 
ية تقريباَ للمصاريف الزكاة السنوية للعام الماضي .ومن ناحية اخري إنخفضت مصاريف البيع و التوزيع الزكوي  وإنها مساو

. بلغت %22نتيجة إلنخفاض المبيعات و التحكم في التكاليف وكذلك إنخفضت المصاريف اإلدارية  بنسبة  %2بنسبة 
  .مليون لاير 102إيرادات اإلستثمار في الودائع من فائض النقد مبلغ 

 
 مقارنةً بالربع السابق إلى 0 %1401بنسبة يعود اإلنخفاض في صافي الربح للربع الحالي 

. كما تحسن هامش الربح بشكل طفيف %02.تحديات السوق السلبية المذكورة أعاله والتي أدت إلي إنخفاض المبيعات بنسبة 
غير المربحة . وإنخفضت  كل من المصاريف  متناع عن سياسات التسعيراإلنتيجة إلستراتيجية الشركة ب %1604إلى 

نتيجة  %106بسبب التحكم في ضبط المصاريف وإنخفضت مصاريف البيع و التوزيع بنسبة  %2104اإلدارية بنسبة 
في الربع  تحققمن صافي المبيعات واقل  بنسبة ضئيلة عما  %1102 هإلنخفاض المبيعات، ويمثل صافي الربح ما نسبت

 . %.110السابق 
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اإلنخفاض في  رباح السنة السابقة إليأمقارنة ب %1400ثنتي عشر شهراَ بنسبة إليعود اإلنخفاض في صافي الربح لفترة ا
نتيجة للوضع الراهن بالسوق وإنكماش قاعدة  المستهلكين والذي أدى إلى إنخفاض اإلنفاق  % 001صافي المبيعات  بنسبة 

يجية والخصومات العالية الغير مربحة من المنافسين، وإنخفض مجمل الربح من قبل المستهلكين باإلضافة للحمالت الترو
سعار العالمية للمواد الخام ، إنخفضت  المصاريف اإلدارية  بنسبة ألمقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة ل %102بنسبة 
نتيجة إلنخفاض المبيعات، كما بلغ  %204نخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة إنتيجة للتحكم بالتكاليف و كذلك  1102%

مليون لاير  114مليون لاير ) 261مليون لاير وبشكل عام فإن أرباح السنة المالية البالغة  2العائد من وديعة المرابحة مبلغ 
 العام السابق. %12من المبيعات مقارنة بنسبة  %1004 هالعام السابق( تمثل عائد نسبت

 
أرقام فترة المقارنة مع تبويب وعرض الفترة الحالية، نتيجة للتحول من تقاريرالهيئة السعودية تم إعادة تبويب وعرض بعض 

 .للمحاسبين القانونيين إلى تقاريرالمعاييرالمحاسبية الدولية
 

بنسبة  مليون لاير 411مليون لاير مقارنة بمبيعات نفس الربع من العام السابق البالغة  .12بلغت مبيعات الربع الرابع  مبلغ 
مليون لاير للفترة 10222مليون لاير مقارنةً بمبلغ  106.1. كما بلغت مبيعات اإلثنتي عشر شهراَ مبلغ % .110إنخفاض 

 .%001المماثلة من العام السابق بنسبة إنخفاض 
لاير لنفس الفترة بليون  10261بليون لاير مقارنة بمبلغ  10121إجمالي حقوق المساهمين ) بعد إستبعاد حقوق األقلية( مبلغ 

   .%0من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 
مليون لاير  26مليون لاير مقارنة بأرباح نفس الربع من العام السابق البالغة  44بلغ إجمالي الربح الشامل للربع الرابع مبلغ 

ثنتي عشر إلبلغ الربح الشامل ا . كما%24مليون لاير بنسبة إنخفاض  02وأرباح الربع السابق البالغة  % 42بنسبة إنخفاض 
،الغالبية  % 12مليون لاير للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة إنخفاض  112مليون لاير مقارنةً بمبلغ  200شهراَ مبلغ 

 العظمى من هذا اإلنخفاض ناتج من تسوية مكافأة نهاية الخدمة  وفقاً للمعاييرالمحاسبية الدولية.
 

التي واجهنا بها وضع السوق، فقد ظلت الشركة ملتزمة بتحقيق  مبيعات مربحة من اإلستثمار في  ومع اليقظة و الحنكة
نتوقع توزان في القريب العاجل من إمدادات الحليب الطازج مقابل الطلب، ونعمل وعالمتها التجارية وتحقيق عائد مجزي. 

ضافة لمقترحات المستهلكين. والشركة مستمرة اإلب على تحسين العالمات التجارية الحالية عبر سلسلة  منتجات الحليب
نها تمثل العامل الرئيسي لتحقيق مبيعات مربحة. وسدافكو أ ثستثمار في العالمة التجارية " السعودية" حياإلوملتزمة ب

ديات تح همستمرة في تحسين وضعها كشركة رائدة في الحليب طويل األجل و معجون الطماطم و اآليس كريم إال إنها تواج
ننا في وضع مالئم لتلبية حاجيات مستهلكينا الحاليين و الجدد وتقديم عائد مستدام لمساهمينا في أفي السوق. ونحن على ثقة  ب

 المستقبل.
 مليون لاير وبدون مديونية. .00تمتلك الشركة مركز مالي قوي حيث بلغ الرصيد النقدي مبلغ  
 

 بماليين الرياالت مقارنة نتائج األعمال

 

 البيان
7102/7102

 م
710٦/7102

 م
710٦/7102

 م
7102/710٦

 م
710١/7102

 م
710١/710١

 م 

 0١22١ 0١212 0١٢2١ 0١222 0١222 0١٦٢١ اإليرادات

 0١1٦1- 0١722- 0١72١- 0١1٢2- 0١1٢2- -0612٢ تكاليف اإليرادات

 ١٢١ 227 21٢ 2٦0 ٦٢1 ٦١١ مجمل الربح

 027 0١0 7٦0 ١17 ١1١ 7٦1 صافي الربح

 
 معايير المحاسبة السعودية معايير المحاسبة الدولية
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 :بماليين الرياالت مقارنة األصول و الخصوم

 

 البيان
7102/7102

 م
710٦/7102

 م
710٦/7102

 م
7102/710٦

 م
710١/7102

 م
710١/710١

 م

 ٦١1 ٦02 20١ 0١1١١ 0١1١١ 06011 األصول المتداولة

 ١٢2 2٢7 222 2٢2 2٢2 ٦٦١ األصول غير المتداولة

 0١0١2 0١71٢ 0١١٢0 0١٦١7 0١٦١7 0١2٦١ إجمالي األصول

 0١2 02٦ 0٢٦ 7٦٢ 720 ١7٢ الخصوم المتداولة

الخصوم  غير 
 20 2١ 011 000 012 00١ المتداولة

 702 7٦1 7٢2 ١21 ١2٢ ١١7 إجمالي الخصوم 

 
 معايير المحاسبة السعودية معايير المحاسبة الدولية

 

 

 الشركةأصول وخصوم 

  

 
 

 :بماليين الرياالت النتائج  التشغيلية و الفروقات الجوهرية

 البيان
  

 م710٦/7102 م7102/7102
-التغيرات )+( أو )

 %نسبة التغير (
  

 م7102/7102

 0١222 2- ٢١- 0١222 0١٦٢١ المبيعات /اإليرادات

 0١1٢2- ١- ١2 0١1٢2- -0612٢ تكلفة المبيعات/إيرادات

 2٦0 2- 2٦- ٦٢1 ٦١١ مجمل الربح

   20- ١- 2 0 أخرى  -إيرادات تشغيلية 

 -مصروفات تشغيلية 
 ١21- 2- 02 ١22- ١٦0- أخرى

 ١00 0١- ١١- ١02 72١ الربح التشغيلي

 
 معايير المحاسبة الدولية

ة معايير المحاسب
 السعودية
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 الرياالت فبآال 7102-7102عام المالي لخالل االمدفوعات النظامية 

 

 الرصيد المدفوع المستحق البيان  

 - 1004.4 1004.4 الجمارك 1

 - 210242 210242 الزكاة 2

 - 110111 110111 التأمينات االجتماعية 1

 - .02 .02 عقد تداول 4

 - 120421 120421 التأشيرات والرسوم الحكومية 0

 - .11010 .11010 ضرائب 6

 - 21620١ 21620١ اإلجمالي  

 

 في إجمالى حقوق المساهمين التغيرات
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 

 

 

 

 

 الخبــــــــــــرات المؤهــــــــــــل الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلســـــــــــــــــم

دبلوم ستورم كنغ  رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة صباح األحمدسمو الشيخ حمد 
 أمريكا –سكول 

 السعودية -رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو -
 -رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -

 الكويت
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  -

 مصر -

األستاذ فيصل حمد مبارك 
 العيار

ب رئيس مجلس نائ
 اإلدارة

 –طيران  –جامعي  نائب رئيس مجلس اإلدارة
 أمريكا

شركة مشاريع الكويت القابضة مجلس إدارة  نائب رئيس -
 الكويت –

-مجموعة الخليج للتأمين مجلس إدارة  نائب رئيس -
 الكويت

 األردن –البنك األردني الكويتي  مجلس إدارة نائب رئيس -
 السعودية-سدافكوشركة رئيس مجلس إدارة  نائب  -
 البحرين–بنك الخليج المتحد رئيس مجلس إدارة  نائب  -
 

ماجستير القانون  عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة
جامعة  -الدولي

 –أكسفورد 
 بريطانيا

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
-القابضةركة مشاريع الكويت عضو مجلس إدارة ش -

 الكويت

األستاذ طارق محمد عبد 
 السالم

 -بكالوريوس تجارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
 جامعة الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع الكويت  -
 الكويت-القابضة

 الكويت -رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة -
 -رية نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثما -

 الكويت

األستاذ أحمد محمد حامد 
 المرزوقي

ماجستير إدارة  عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
جامعة  -األعمال

 –والية كاليفورنيا 
 أمريكا

 المبيعات والتسويق في شركة سدافكو -
 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -

سعود جارهللا األستاذ سليمان 
 الجارهللا

المدرسة العسكرية  عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
 السعودية –

 مدير مجوهرات الجارهللا -
 عضو مجلس إدارة شركة سدافكو -
 سدافكوفي شركة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  -

األستاذ/ مساعد عبد هللا 
 النصار

إدارة بكالوريوس  عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
جامعة -عامة

 أمريكا–البكركي 

 السعوديةعضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 ادارة المبيعات سدافكو -
 شركة سدافكومدير تنفيذي  -
 سدافكو البحرينشركة مدير  -
 سدافكو قطرشركة مدير  -
 ية سدافكو األردنشركة نائب رئيس مجلس المديرين  -
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 وتصنيف األعضاءتكوين مجلس اإلدارة 

 
2112مارس  11الى  2110أبريل  1نتخابهم للفترة من إيتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء تم   

 الصفة سمإلا

 غير تنفيذي سمو الشيخ حمد صباح األحمد

 غير تنفيذي األستاذ فيصل حمد مبارك العيار

 مستقل األستاذ عبد هللا يعقوب بشارة

 غير تنفيذي السالماألستاذ طارق محمد عبد 

 مستقل األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي

 مستقل األستاذ سليمان سعود الجارهللا

 تنفيذي األستاذ مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار

 

في وتنتهي  1/4/2112إنتخبت الجمعية العامة العادية سبعة أعضاء لمجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من  2112مايو  24في 

 م على النحو التالى11/1/21210

 

 سمو الشيخ حمد صباح األحمد

 األستاذ فيصل حمد مبارك العيار

 األستاذ عبد هللا يعقوب بشارة

 األستاذ سعيد أحمد سعيد باسمح

 األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي

 األستاذ سليمان سعود الجارهللا

 األستاذ مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار

حمد مبارك العيار  لعين مجلس اإلدارة سمو الشيخ / حمد صباح األحمد رئيساً لمجلس اإلدارة  واألستاذ فيص م1/4/2112تاريخ وفي 
 م 1/4/2112م وقد إعلن عن ذلك في تداول بتاريخ 11/1/2121م وتنتهي في 1/4/2112نائباً للرئيس وذلك لدورة المجلس التى تبدأ في 
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 لجنة المراجعة:أعضاء 

 الخبرات المؤهل الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلســــــــــــــــم 

رئيس لجنة  األستاذ فيصل حمد مبارك العيار
 المراجعة

طيران  –جامعي  رئيس لجنة المراجعة
 أمريكا –

شركة مشاريع الكويت نائب رئيس مجلس إدارة  -
 الكويت –القابضة 

-مجموعة الخليج للتأميننائب رئيس مجلس إدارة   -
 الكويت

 –البنك األردني الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة   -
 األردن

 السعودية-شركة سدافكونائب رئيس مجلس إدارة   -
 البحرين–بنك الخليج المتحد نائب رئيس مجلس إدارة   -

 

عضو لجنة  األستاذ طارق محمد عبد السالم
 المراجعة

بكالوريوس  عضو لجنة المراجعة
جامعة  -تجارة

 الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع  -
 الكويت-الكويت القابضة

 الكويت -رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة -
 -نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية  -

 الكويت

عضو لجنة  األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي
 المراجعة

إدارة  ماجستير عضو لجنة المراجعة
جامعة  -األعمال

والية كاليفورنيا 
 أمريكا –

 المبيعات والتسويق في شركة سدافكو -
 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -

 0/١/7102نوات تبدأ من عاله لمدة ثالث سأم قامت الجمعية العامة العادية بإعادة انتخاب أعضاء لجنة المراجعة الثالثة  7102مايو  7١في 

 وتنتهي في 7170/١/١0م

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

 الخبـــــــرات المؤهـــــــــل الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلســـــــــــــــــم

األستاذ سليمان سعود جار هللا 
 الجارهللا

رئيس لجنة 
الترشيحات 

 والمكافآت

عضو لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 –المدرسة العسكرية 
 السعودية

 مدير مجوهرات الجارهللا -
 عضو مجلس إدارة شركة سدافكو -
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سدافكو -

 

عضو لجنة  األستاذ فيصل حمد مبارك العيار
الترشيحات 

 والمكافآت

رئيس لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

شركة مشاريع نائب رئيس مجلس إدارة  - أمريكا –طيران  –جامعي 
 الكويت –الكويت القابضة 

مجموعة نائب رئيس مجلس إدارة   -
 الكويت-الخليج للتأمين

البنك األردني نائب رئيس مجلس إدارة   -
 األردن –الكويتي 

-شركة سدافكونائب رئيس مجلس إدارة   -
 السعودية

بنك الخليج نائب رئيس مجلس إدارة   -
 البحرين–المتحد 

 

عضو لجنة  األستاذ طارق محمد عبد السالم
الترشيحات 

 والمكافآت

عضو لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

جامعة  -بكالوريوس تجارة
 الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة  -
 الكويت-مشاريع الكويت القابضة

 -رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة -
 الكويت

نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت  -
 الكويت -اإلستثمارية 
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تعيين الثالثة المذكورين أعاله كأعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت للفترة من  مجلس اإلدارة قرر م 1/4/2112وفي تاريخ 

بموجب القرار م كما قام أعضاء اللجنة 1/4/2112بتاريخ ووقد أعلن عن ذلك في تداول م 11/1/2121م وتنتهي في تاريخ 1/4/2112

 األستاذ / سليمان سعود جار هللا الجار هللا رئيساً للجنة  الترشيحات والمكافآت بإختيارم 2/4/2112 نهم بتاريخالصادر م

 

 اإلدارة التنفيذية 

 السيد والتروس ماثيوس 

 التنفيذي الرئيس

أوروبا، وأمريكا الوسطى،  شركات السلع االستهالكية واألغذية ومختلف القطاعات الصناعية في كل منعاما خبرة مهنية في  10لديه 

 ةمتقنه وفعال كرئيس تنفيذي حيث عمل على إستحداث وتنفيذ إستراتيجيات بسدافكو  2112في يناير وأفريقيا والشرق األوسط. وقد التحق

مة السوقية تحقيق نمو بأرقام مزدوجة في مبيعاتها ومضاعفة ربحيتها والقيتحت إشرافه استطاعت سدافكو و. أدت الى تسريع عجلة النمو

 أربعة اضعاف.الى 

ستهالكية، حيث كان إلسلع اال قطاع، وهي شركة عالمية رائدة في كومبينا بسدافكو، مكث مدة طويلة بشركة فريزالند هقبيل التحاقو

من المناصب  . وقبل هذا المنصب كان قد تقلد العديديالخليج التعاون دول مجلسفي  عملياتال ةدارإالصادرات ومن ثم يترأس إدارة قسم 

، و شركة متعددة الجنسيات للتجارة والتوزيع والتصنيع (القيادية لدى العديد من الشركات الصناعية ومنها رويال فان اوميرن سيتيكو )

لشركة شيل تابعة حالياً شركة لمكونات التبريد والتكييف( و إس بي ميتال وافين )أصبحت تصنيع دي إي سي فليكسبل تيكنولوجي )شركة 

 (. نتاج وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الصناعية والمنزليةإل

المؤهالت العلمية0 يحمل فاوت شهادة في الهندسة المعمارية البحرية من إتش تي سي دورخيت باإلضافة إلى شهادة إدارة األعمال من 

 الجامعة الهولندية.

 

 السيد بول فان صايك

 مدير عام التطوير التنظيمي

عاما منها  11ولديه خبرة مهنية أكثر من م 2111سدافكو في مارس التحق ب. ولقد واألداءمن مسؤوليات السيد بول التطوير التنظيمي 

الوكالة الهولندية وديلويت وتوش، شركة فريزالند  ووقبل ذلك كان يعمل لدى عام في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية  10

 وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية .لالستثمار األجنبي 

 ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أمستردام. حاصل علىالمؤهالت العلمية0 

 

 رافائيل جوزيف رندرسالسيد 

 مدير عام إدارة سلسلة اإلمدادات

سدافكو وقد انضم  التوريد فيسلسلة  ع والتسليم( تحتيصنت)اللإلنتاج عمليات ومنها التخطيط وتوفير المصادر يدير السيد رافائيل ال

 .2ويحمل خبرة في فريزالند كومبنيا في العديد من الدول.  من المناصب العديد تولي. وقبل انضمامه لسدافكو 2111للشركة في ديسمبر 

 في مجال صناعة االلبان واألغذية. عاما 

 عمال واالقتصاد.ألواألغذية وشهادة البان ألالمؤهالت العلمية0 رافائيل حاصل على شهادة في تقنيات ا

 

 ماريك ميرزويسكيالسيد 

 مدير عام المبيعات 

لعديد من المناصب اد لكان قد تق بسدافكو م. وقبل التحاقه2116عمليات البيع والتوزيع وقد التحق بسدافكو في عام  يتولىماريك السيد 

دانون )بولندا وإندونيسيا( وشركة بي اند جي وشركة جيليت )بولندا( وقد كة بشر إدارة قسم تغذية الرضع  المبيعات فيالقيادية في إدارة 

 عام في مبيعات بي تو بي. 21قضى أكثر من 

 ارسو وماجستير في التأهيل من أكاديمية وارسوفي والمؤهالت العلمية0 ماريك حاصل على درجة اإلدارة من المدرسة العليا لالقتصاد 

 لتربية البدنية.ل

 

 زاد ألطافشاهالسيد 

 مدير عام التسويق والتسويق التجاري

شراف على تنفيذ خطط إلمع أهداف الشركة. وكما يقوم با ةستراتيجية سدافكو التسويقية المتماشيإشاهزاد مسؤول عن تطوير السيد 

ً كان يشغل منصب  م. وقبل 2110 مارسدارة التقارير داخل الشركة منذ إ -مالي  مراقبتسويق العالمات التجارية ذات العالقة. سابقا

 عاماً لدى رويال فريزالند كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي غانا. 12التحاقه بسدافكو قضى 
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للعلوم المؤهالت العلمية0 تخرج شاهزاد من الهندسة الكهربائية من جامعة أوكالهوما وأتم دراسته في إدارة األعمال من جامعة الهور 

 اإلدارية وهو أيضا مسجل كمحلل مالي معتمد.

 

 

 وليتجايان السيد 

 مدير عام الشؤون المالية 

  

قد يتولى إيان مسؤولية إدارة سدافكو المالية وممارسات المحاسبة ورفع التقارير باإلضافة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ول

سدافكو عمل مع شركة بيبسي و توينينجز وتايلورز اوف  نضمامه إلى شركةإوقبل  لشئون الماليةعام لانضم مؤخراً إلى سدافكو كمدير 

 مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية.في  الماليةعاًما خبرة في  21 من ما يقربولديه هاروغوت 

 و أيًضا محاسب إداري معتمد.المؤهالت العلمية0 تخرج إيان بدرجة بكالوريوس في العلوم من جامعة غرب إنجلترا، وه

 

م وتم اإلفصاح عن ذلك لهيئة السوق 2112يناير  14التحق السيد إيان  جوليت ) مدير عام الشئون المالية ( بالشركة في 

 المالية.

 مديريهاأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس االدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من 

 أسم العضو 

أسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضواً في 

مجالس إدارتها الحالية 
 أو من مديريها

داخل / خارج المملكة 
 العربية السعودية

الكيان القانوني ) 
مساهمة مدرجة 

,مساهمة غير مدرجة 
 ,محدودة(

أسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضواً في 

إدارتها السابقة مجالس 
 أو من مديريها

داخل / خارج المملكة 
 العربية السعودية

الكيان القانوني ) 
مساهمة مدرجة 

,مساهمة غير مدرجة 
 ,محدودة(

سمو الشيخ حمد صباح 
 األحمد

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة الكويت بنك برقان مدرجة السعودية

 مدرجة الكويت القابضةكويت مشاريع ال
 شركة الوطنيةال

 المتنقلةتصاالت لإل
 مدرجة الكويت

شركة الخليج مصر  
 للفنادق والسياحة 

 مدرجة الكويت شركة العقارات المتحدة مدرجة مصر

 مدرجة البحرين  بنك الخليج المتحد         

األستاذ فيصل حمد مبارك 
 العيار

الشركة السعودية 
واألغذية لمنتجات األلبان 

 )سدافكو(
 مدرجة السعودية

      

شاريع الكويت شركة م
 القابضة

 مدرجة الكويت

 مدرجة الكويت  بنك الخليج المتحد 

 مدرجة األردن البنك األردني الكويتي

 مدرجة الكويت شركة الخليج للتأمين

 محدودة  اإلمارات العربية المتحدة مجموعة بانثر ميديا

األستاذ/ عبد هللا يعقوب 
 بشارة

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة الكويت شركة العقارات المتحدة مدرجة السعودية

 غير مدرجة الكويت شمال أفريقيا القابضة مدرجة الكويت شاريع الكويت القابضة

المكتب االستشاري 
 للدراسات االستراتيجية

 محدودة الكويت
  

    

األستاذ طارق محمد عبد 
 السالم

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة اإلمارات العربية المتحدة رويال كابيتال مدرجة السعودية

 مدرجة الكويت بنك برقان  مدرجة الكويت شركة العقارات المتحدة

 مدرجة البحرين  بنك الخليج المتحد  غير مدرجة الكويت شركة المقاصة الكويتية

 مدرجة األردن البنك األردني الكويتي مدرجة الكويت كامكو لالستثمار

شركة القرين لصناعة 
 الكيماويات البترولية

 مدرجة الكويت شاريع الكويت القابضة مدرجة الكويت



1. 
 

 غير مدرجة الكويت شمال أفريقيا القابضة      

الكويتية الشركة       
 البحرينية للتأمين

 مدرجة البحرين

األستاذ أحمد محمد حامد 
 المرزوقي

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة السعودية

الشركة السويسرية 
 لألغذية المميزة

 غير مدرجة مصر

األستثمارات المتعددة 
 للخدمات الطبية

 محدودة السعودية
السعودية  شركةال 

  منتجاتالنيوزيلندية ل
  االلبان

 محدودة السعودية

ية األدو شركة مخزن 
 العربي السعودي

 محدودة السعودية
      

األستاذ سليمان سعود جارهللا 
 الجارهللا

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة السعودية

      

الجار هللا للذهب 
 والمجوهرات

 مؤسسة السعودية 

األستاذ/ مساعد عبد هللا 
 النصار

الشركة السعودية 
لمنتجات األلبان واألغذية 

 )سدافكو(
 مدرجة السعودية

 شركة عمائر الوطنية
 العقارية

 غير مدرجة السعودية

 محدودة االردن شركة سدافكو األردن
المتحدون شركة  

 الخليجيون للنقل 
 غير مدرجة السعودية

 غير مدرجة السعودية معالم الوطنية القابضة  محدودة قطر سدافكو قطرشركة 

 فردية البحرين شركة سدافكو البحرين
الشركة السويسرية 

 لألغذية المميزة
 غير مدرجة مصر

  
    

الشركة السعودية  
النيوزيلندية لمنتجات  

 االلبان
 محدودة السعودية

 

 
 (١0/١/7102الى  0/١/7102خالل السنة المالية ) عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة 

 قرار بالتمرير 0٢جتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات وأصدر إ

 األسم

 (0٢القرارات بالتمرير) (١ى )الحضور
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سموالشيخ حمد صباح 
 األحمد

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
√ 22 

األستاذ فيصل حمد 
 مبارك العيار

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 

األستاذ عبد هللا 
 يعقوب بشارة

√ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 

األستاذ طارق محمد 
 عبد السالم

x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 

األستاذ أحمد محمد 
 حامد المرزوقي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 

األستاذ سليمان سعود 
 الجارهللا

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 

األستاذ مساعد عبد 
هللا عبد العزيز 

 النصار

√ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 

 

 21/11/2112تاريخ إنعقاد أخر جمعية عامة هو 
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 بناؤهم القصرأوزوجاتهم و ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 (-نسبة التغيير)+/ 7102مارس  ١0في  7102أبريل  0في  األسم  

1 

 سموالشيخ حمد صباح األحمد

شركة الصناعات ممثالً عن  - 10111 10111
 المتحدة

2 

األستاذ فيصل حمد مبارك 
 - 10111 10111 العيار

 ممثالً عن بنك الخليج المتحد

 - 10111 10111 األستاذ عبد هللا يعقوب بشارة 1

4 

األستاذ طارق محمد عبد 
 السالم

1101160461 1101160461 - 
ممثالً عن شركة القرين 
 لصناعة البتروكيماويات

0 
األستاذ أحمد محمد حامد 

 المرزوقي
220201 220201 - 

 - 10111 10111 األستاذ سليمان سعود الجارهللا 6

2 
األستاذ مساعد عبد هللا عبد 

 العزيز النصار
110111 110111 - 

  

 وزوجاتهم وابناؤهم القصر ةفيذينأعضاء اإلدارة التملكية 

 األسم  
أبريل  0في 

7102 

 ١0في 
مارس 
7102 

نسبة 
 (-التغيير)+/

 - 10011 10011 األستاذ والتروس ماثيوس  1

 - 1 1 األستاذ بول فان صايك 2

 - 1 1 األستاذ رافائيل جوزيف رندرس 1

 - 1 1 األستاذ  ماريك ميرزويسكي 4

 - 1 1 األستاذ شاهزاد ألطاف 0

 - 1 1 األستاذ سريرام شرندر* 6

 - 1 1 وليتجاألستاذ ايان  2

 

لدي أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة ليس 

 أو أي من الشركات التابعة لها.

وقد أفصح عن ذلك لهيئة السوق المالية 2112أكتوبر  11غادر السيد سريرام  )مدير عام الشؤون المالية( في *  

وقد أفصح عن ذلك لهيئة السوق المالية 2112يناير  14السيد إيان جوليت ) مدير عام الشؤون المالية ( في **إنضم   
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 لجان المجلس

 لجنة المراجعة : -0

 إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها:

التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة  أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص

 خاصة مايلي 0

 تقارير المالية:الأ(  

 وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها؛ في والتوصية وإبداء رأيها اإلدارة على مجلس عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائم دراسة -1

 .وشفافيتها

 وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة المالية اإلدارة والقوائم مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب على بناءاً  – الفني الرأي إبداء  -2

 وإستراتيجيتها, عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقييم للمساهمين والمستثمرين تتيح التي المعلومات

 .المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو ةمهمّ  مسائل أي دراسة -1

 .الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول اإللتزام أو مهامه يتولى من أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث  -4

 .المالية التقارير في الواردة الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق -0

 .في شأنها اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات دراسة -6

 ما يلي0 –بشكل منفصل  –تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية  -2

  المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.أي خالف جوهري بين اإلدارة و بين المراجعين المستقلين أو إدارة 
 .أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة )بما في ذلك أية عوائق )قيود( على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة 

والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور اإلدارة التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والمالءمة  -2

 وممارسات اإلفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع حالياً في الشركة  إلصدار التقارير المالية.

 

 لمراجعة الداخلية:اب(  

 .الشركة في المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1

 .الواردة فيها للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة -2

 الالزمة الموارد توافر من للتحقق  -وجدت إن –الشركة في الداخلية المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة -1

 إلى الحاجة بشأن مدى المجلس إلى توصيتها تقديم اللجنة فعلى داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا .المنوطة بها والمهام األعمال أداء في وفعاليتها

 .تعييينه

 مكافآته. الداخلي وإقتراح المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية -4

 راجع الحسابات: مج(  

 وشروط عملهم نطاق ومراجعة إستقاللهم من التحقق أدائهم،بعد وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية -1

 معهم. التعاقد

 .الصلة ذات والمعايير اإلعتبار القواعد في األخذ مع أعمال المراجعة، فعالية ومدى وموضوعيته وعدالته، الحسابات مراجع إستقالل من التحقق  -2

 مرئياتها وإبداء المراجعة، أعمال نطاق عن تخرج أو إدارية فنية أعماالً  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة  -1

 ذلك. حيال

 .الشركة حسابات مراجع إستفسارات عن اإلجابة -4

 .بشأنها اتِخذ ما ومتابعة المالية القوائم ومالحظاته على الحسابات مراجع تقرير دراسة -0
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 ضمان اإللتزام د( 

 .الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة إتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1

 العالقة  ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة إلتزام من التحقق -2

  .اإلدارة مجلس إلى ذلك حيال وتقديم مرئياتها العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة -1

 .إتخاذها يتعين التي باإلجراءات وإبداء توصياتها اإلدارة، مجلس إلى بشأنها إجراء إتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع -4

لجمعية العامة في إجتماعها القادم للتصويت بعرضها على االمراجعة وأوصى  م وافق مجلس اإلدارة على تحديث الئحة لجنة22/12/2112وبتاريخ 

 عليها .

 م( عدد إجتماعين حضوري  وعشرة قرارات بالتمرير2112/2112عقدت لجنة المراجعة خالل العام المالي )

 م(:7102/7102أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )

 التصنيف األسم

 بالتمرير حضوري

 اإلجمالي

7
2

-1
٢

-0
2

 

0
7
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7
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2

 7102 7102 
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0
2
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أك

 

0
2
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ي

 

0 
ير
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فب

 

7
2

 
ير

را
فب

 

األستاذ/فيصل 
حمد مبارك 

 العيار
 ً              12 رئيسا

األستاذ/طارق 
محمد عبد 

 السالم
             11 عضواً 

األستاذ/أحمد 
محمد حامد 

 المرزوقي
             12 عضواً 

 

 المكافآت: الترشيحات و لجنة -2

 من ثالث أعضاءالترشيحات و المكافآت تتكون لجنة 

 وصالحياتها ومسؤولياتها0الترشيحات و المكافآت إختصاصات لجنة 

 تتمثل إختصاصات اللجنة في األتي0

 واإلدارة التنفيذية، المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد  -1 

 السياسة تلك في يراع على أن العامة، الجمعية من تمهيداً إلعتمادها فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها

 .تنفيذها من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير إتباع

 عن إنحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح -2

 .السياسة هذه

 .منها المتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة  -1

 بالشركة وكبار التنفيذيين عنه  المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصية  -4

 ً  .المعتمدة للسياسة وفقا
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 . التنفيذية واإلدارةاإلدارة  في مجلس للعضوية واضحة ومعايير سياسات إقتراح -0

ً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح التوصية لمجلس اإلدارة  -6  مع المعتمدة، للسياسات والمعايير وفقا

 . باألمانة بجريمة مخلة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة

 . التنفيذية اإلدارة وشغل وظائف المجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد -2

 . المجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد  -2

اإلدارة  مجلس المناسبة لعضوية الخبرات أو المهارات من الالزمة لإلحتياجات السنوية المراجعة -.

 الجتهامع وإقتراح التنفيذية واإلدارة المجلس في الضعف والقوة جوانب تحديد مع التنفيذية، اإلدارة ووظائف

 . الشركةة مصلح مع يتفق بما

 يمكن التي شأن التغييرات في التوصيات وتقديم التنفيذية اإلدارة واإلدارة مجلس هيكل مراجعة  -11

 . إجراؤها

 أي تعارض وجود وعدم المستقلين في مجلس اإلدارة ، األعضاء إستقالل من سنوي بشكل التحقق -11

 . أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح

 وكبار المستقلين التنفيذيين واألعضاء غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع  -12

 . التنفيذيين

 . التنفيذيين أو كبار المجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع -11

 . الشركة مصلحة مع بما يتفق لمعالجتها الحلول واقتراح ، المجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد -14

م وافق مجلس اإلدارة على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت وأوصى 22/12/2112وبتاريخ 
 بعرضها على الجمعية العامة في إجتماعها القادم للتصويت عليها .

 إجتماعين حضوريين وعدد أربعة قرارات بالتمريرم عدد 2112/2112عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام المالي 

 :7102-7102وإجتماعتها خالل عام  لجنة الترشيحات والمكافآتأعضاء أسماء 

 التصنيف األسم

 بالتمرير حضوري

 اإلجمالي
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ً  األستاذ/سليمان سعود الجارهللا        6 رئيسا

 x      0 عضواً  األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار

       6 عضواً  األستاذ/طارق محمد عبد السالم

  الترشيحات و المكافآت بموجب قرارها بتاريخكرئيس للجنة  4/2112/ 26تم تعيين األستاذ سليمان الجار هللا ) مستقل ( في  

 م20/4/2112
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ً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين  –مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه اإلجراءات التي إتخذها  علما

 الشركة وأدائها:

يتم تسجيل مقترحات وملحوظات وأسئلة السادة المساهمين في محاضر إجتماعات الجمعية العامة للشركة العادية والغير عادية وتتم 

وأسئلتهم وتسجيلها في محاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات مع اإلدارة التفيذية اإلجابة على جميع إستفساراتهم 

للشركة ويتم إستعراض هذه المقترحات في إجتماعات مجلس األدارة التى تعقب إجتماعات الجمعيات العامه للشركة والتداول بشأنها بين 

 السادة األعضاء

 :رةتقييم أداء مجلس اإلدا

جتماعات حضورية وقرارات إيشجع مجلس إدارة الشركة أعضائه على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة ويعقد 

تخاذ قرارات بشأنها كما يعقد إبالتمرير متى تطلب األمر النظر في أمور محددة أو طلبات ترفعها اإلدارة التنفيذية للمجلس بغرض 

   .متى ما دعت الحاجة إلى ذلكالمجلس أو يمرر قراراته 

ستراتيجية الشركة ومراقبة أداء الشركة إويقوم مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب وتطوير 

أداء الشركة لمجلس  لتحقيق أغراضها وفق ميزانياتها السنوية المجازة من قبل المجلس. وتقوم اإلدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن

 اإلدارة ويحرص مجلس اإلدارة في أداء واجباته ومهامه على التقيد بنظام الشركات ونظام السوق المالية والئحته التنفيذية ونظام الشركة

 .األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة

 .نتهاءإلعداد وشارفت على اويشرف مجلس اإلدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة وهي تحت اإل

ت تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذية من خالل النظر في مؤشرا

ة الداخلية وتحديد جوانب ستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر لديها وكفاءة أنظمة الرقابإلاألداء التي ترتبط بمدى تحقيق األهداف ا

 القوة والضعف بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه 

 الجمعيات:

 سجل الحضور

 71/00/7102اإلجتماع الثاني  م7١/2/7102اإلجتماع األول  اإلســـــــــــــــــــــــــم

   مساعد عبد هللا النصار

   أحمد محمد حامد المرزوقي

   سليمان سعود الجارهللا

 

وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها  ١0/١/7102الى  0/١/7102عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من   

عدد مرات 
 الطلب

 السبب  تاريخ الطلب

1 26/4/2112  أخرى 

1 22/0/2112  توزيعات أرباح 

1 0/12/2112  توزيعات أرباح 
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 بيان بالمكافأت والتعويضات

 أعضاء مجلس اإلدارة

  

 مكافاَت سبعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 

فيذيين غادر الشركة خالل العام المالينكبار التمن  *واحد  
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                                 األعضاء المستقلين
ألستاذ عبد هللا يعقوب ا

 بشارة
4110111           4110111               4110111   

ألستاذ أحمد محمد ا
 حامد المرزوقي

4110111    410111       4410111               441111   

ألستاذ سليمان سعود ا
 الجارهللا

4110111    210111       4210111               4210111   

   102610111               102610111       610111    102110111 الجماليا

األعضاء غير 
                                 التنفيذيين

موالشيخ حمد صباح س
 األحمد

4110111           4110111               4110111   

ألستاذ فيصل حمد ا
 مبارك العيار

4110111   410111       4410111               4410111   

ألستاذ طارق محمد ا
 عبد السالم

4110111   210111       4210111               4210111   

   102610111               102610111       610111    102110111 اإلجمالي

                                 األعضاء التفيذيين
ألستاذ مساعد عبد هللا ا

 عبد العزيز النصار
4110111       4.1,124   2.1,124             42,020 .12,22. 241,112 

 241,112 .12,22. 42,020             2.1,124   4.1,124       4110111 إلجماليا
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 006٦٦16721 1 2410621 102.40111     102.40111     262776211   102410011 002210111 2*عدد األعضاء 

 006٦٦16721 1 2410621 102.40111     102.40111     262776211   102410011 002210111 اإلجمالي
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 مكافاَت لجنة المراجعة

  العضو  
 مكافأة ثابتة 

 المجموع الجلساتبدل حضور 
 (عدا بدل حضور الجلسات ( 

 210111 210111  األستاذ فيصل حمد مبارك العيار 1

 110111 110111  األستاذ طارق محمد عبد السالم 2

 210111 210111  األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي 1

 216111 216111   اإلجمالي  

 

جتماع واحدإجتماعين وعضو حضر إثنان من أعضاء اللجنة حضرا إملحوظة0   

المكافاَت و الترشيحات مكافاَت لجنة  

 العضو  
 مكافأة ثابتة 

 المجموع بدل حضور الجلسات
 (عدا بدل حضور الجلسات ( 

 210111 210111  األستاذ فيصل حمد مبارك العيار 1

 110111 110111  األستاذ طارق محمد عبد السالم 2

 210111 210111  األستاذ سليمان سعود الجارهللا 1

 216111 216111   اإلجمالي  

إجتماع واحدملحوظة0 إثنان من أعضاء اللجنة حضرا إجتماعين وعضو حضر   

م على سياسة لمكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وقامت اللجنة برفع هذه 26/12/2112وافقت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 

القادم للتصويت عليها م وأوصى بعرضها على الجمعية العامة في إجتماعها 22/2/2112  السياسة لمجلس اإلدارة والذي وافق عليها وأعتمدها بتاريخ

مكافأت بتحديد وإعتمادها وقد تم إعداد هذه السياسة وفقا للقواعد والمعاييروالمتطلبات الواردة في الئحة حوكمة الشركات ، وتقوم لجنة الترشيحات وال

ساس للشركة فقا لما هو وارد في النظام األوإقتراح مكافأة مجلس اإلدارة ويتم عرض ذلك على الجمعية العامة للتصويت عليها ويتم إقتراح المكافأة و

واعد والمعايير بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ، كما تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية وذلك وفقا للق

كما   ساسالمالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األالواردة في الئحة حوكمة الشركات ودون أي إخالل أو تعارض مع نظام الشركات ونظام السوق 

 اليوجد إنحراف جوهري عن هذه السياسة

فأكثر والتغيرات خالل السنة المالية %2ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون   

 األسم  

 نسبة الملكية نسبة الملكية عدد األسهم عدد األسهم

 نسبة التغيير 
 2112مارس  11 في 2112أبريل  1في 

أبريل  1في 
2112 

مارس  11في 
2112 

1 
شركة القرين لصناعة 

 البتروكيماويات
1101160461 11011610461 41011%  41011%  - 

%.1106 102.20112 102.20112 المحدودة للتجارةشركة السمح  2  1106.%  - 

 

 الرقابة الداخليةطالع على مدى فعالية إجراءات إلنتائج المراجعة الداخلية السنوية ل

قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة على إدارة المخاطر وتكفل بالتأكد من التنفيذ الفعال حسب الجدول 

تضمن تنفيذ هذه باالطالع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما و الزمني المحدد لها. تقوم إدارة المراجعة الداخلية

األنظمة بشكل صحيح. يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة المعتمدة على المخاطر ويتم تنفيذها على مدار العام. ويضمن 

المجلس أيضاً أن تتخذ اإلدارة إجراءات بشأن القضايا المبلغ عنها، بما في ذلك إدخال السياسات واإلجراءات التي من شأنها تعزيز 

 .لرقابة. حيث قامت اإلدارة بتطوير دليل إلدارة المخاطر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة فاعلية إدارة المخاطرا
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أنظمة  استناًدا إلى تقارير التدقيق الداخلية والخارجية خالل العام الحالي باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من اإلدارة فيما يتعلق بفعالية

لمالية في الشركة لم يتم رصد أي مشكالت رئيسية في التحكم تقتضي االفصاح عنها وبالتالي يرى المجلس أن هذه الرقابة الداخلية وا

 األنظمة فعالة.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة باستخدام نفس المعايير المتبعة مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط 

التبادل التجاري، ويتم تعريف األطراف ذات العالقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من 

فيما يتعلق بهذا واإلستثمارلى، بما يتماشى مع اللوائح والقواعد التوجيهية لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة أقربائهم من الدرجة األو

 .، ومثل هذه المعامالت مع األطراف المذكورة تقتضي اإلفصاحدالصد

ها لسنة أخرى وتم إعتمادها من بتجديدالمجلس  أوصىالتي  مع األطراف ذات العالقةتجدون أدناه ملخصاً لهذه المعامالت التي تمت 

  م.2112يوليو  1مساهمين اعتباًرا من العامة للجمعية ال

باللاير  الحساب الختامي القيمة باللاير السعودي نوع العملية الدولة اسم الشركة
 السعودي

 2420226 06010112. خدمات تأمين السعودية شركة بروج للتأمين التعاوني 

 

م وتنتهي في 2112يوليو  1لمدة سنة واحدة مع شركة البروج للتأمين التعاوني )تقدم خدمات التأمين( اعتباًرا من أبرمت سدافكو عقًدا 

مجلس  مة للسعر والمزايا. حيث أن السيد فيصل حمد العيار )نائب رئيسئم حيث كان عرضها هو أكثر الشروط مال2112يونيو  11

في شركة البروج للتأمين التعاوني  ٪2200جلس إدارة شركة الخليج للتأمين التي تملك شركة سدافكو( يشغل منصب نائب رئيس م إدارة

 .)مصلحة غير مباشرة(

الموافقة على هذه المعاملة ووافقت على تجديدها لسنة أخرى  2112مايو  24وقد أقرت الجمعية العامة العادية لسدافكو المقامة في 

 م.2112يونيو  11م إلى 2112يوليو  1اعتباًرا من 

 سياسة توزيع األرباح

 من النظام األساس للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي0 01أ( وفقا للمادة 

( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %11يجنب ) .1

 ( من رأس المال المدفوع.%11المذكور )التجنيب متى بلغ اإلحتياطي 

( من صافي األرباح لتكوين إحتيااطي إتفااقي يخصاص %11للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) .2

 للمساهمين.  العادية العامة الجمعية تقرره ما حسب وذلك محددة لغرض أو أغراض

إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين  .1

قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 

 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

 ( من رأسمال الشركة المدفوع.%0ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) يوزع من الباقي بعد .4

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن اليتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من %11يخصص بعد ما تقدم نسبة ) .0

سبعون من نظام الشركات خمسمائة ألف لاير سعودي وذلك وفقا للمادة السادسة وال 011مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

 والمادة الرابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة
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 توزيع أرباح مرحلية ب(  

 يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية التالية 0

 أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع  -1

 جيدة ومنتظمة ربحية ذات الشركة تكون أن -2

 أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها  -1

 بعد توزيعها، المقترح األرباح كافية لتغطية مراجعة، قوائم مالية للتوزيع وفقا آلخر قابلة أرباح الشركة لدى يتوفر أن -4

 المالية. مئالقوا هذه بعد تاريخ األرباح تلك من ورسملته توزيعه تم ما خصم

 وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخري قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

 نسبة األرباح الموزعة خالل السنة المالية
نسبة األرباح 
الموصى بها 

للتوزيع في نهاية 
 السنة

 ١0/١/7102الى  0/١/7102من  مجموع التوزيعات

 توزيعات النصف األول من السنة  

%21 النسبة  21%  41%  

 11101110111 6001110111 6001110111 اإلجمالي باللاير السعودي

 

من رأس المال وذلك عن  %41لاير للسهم الواحد بما يمثل  4أرباح م وافقت الجمعية العامة علي توزيع 24/10/2112ملحوظة0 بتاريخ 

م11/11/2112السنة المالية المنتهية في   

 

 لقرارات المهمة والخطط المستقبليةا

 مشروع تبوك

مليون لاير سعودي في األراضي المستأجرة من الهيئة  12نتهاء بنجاح من بناء مستودع جديد ضمن جدوله الزمني بتكلفة قدرها إلتم ا

م. ولقد تم تمويل 2112يناير  21الهيئة السعودية للمدن الصناعية )مدن( وذلك في مدينة تبوك الصناعية وتم اإلعالن عن ذلك في 

عماله حالياً ومن المتوقع أن يقوم هذا أكة الخاصة التي كسبتها من عملياتها التشغيلية، حيث باشر المشروع من خالل موارد الشر

 نمو المبيعات. ودعممدادات إلتحسين الكفاءة العامة لسلسلة ابالمستودع 

 المركزي: ةمشروع مستودع جد

ً نشاء مركزاً لوإلسيكون هذا المشروع الذي مازال تحت ا ة المرحلة في المدينة الصناعية بجد التصنيعمكائن من  اً ويحوى جزء جيستيا

مليون  101 بتكلفة متوقعة 2112ومن المتوقع اإلنتهاء منه في شهر نوفمبر  2112العمل في هذا المشروع في شهر يونيو . بدأ اآلولى 

ً  %61ويمضي العمل بالمشروع وفقاً لما هو مخطط له حيث تم إنجاز نسبة  لاير سعودي ،   . حاليا

ويستخدم ايضاً للمصنع المواد الخام ومواد التعبئة  تخزين بنائه نتهاء منإلمتر مربع عند ا100111مساحته  الذي تبلغسيستوعب المبنى 

بأحدث األنظمة اللوجستية  المستودعسيتم تزويد  . طبلية410111بطاقة تخزينية بما يقارب  مصنعال لتخزين المنتجات تامة الصنع من

نتاج إ) وسيتم إفتتاح المرحلة األولى للتصنيعثالثة طوابق  لى إباإلضافة جميع أنواع السلع،  وإستالمالسرعة الفائقة لتخزين ذات  األلية

 بنهاية العام.المخبوزات( 
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للتخزين وذلك لضمان سهولة ومرونة الخدمات لهذا المركز  األليةة واألنظمة يالهندس صاميمليه التإيتميز هذا المستودع بأحدث ما توصل 

 المملكة. في كل أنحاءشبكة مستودعات سدافكو  تغطيوالتي من شأنها أن 

 ستثمارات مستقبلية:إ

ي فدخلت غتنام الفرص الجديدة. فخالل العام أعلنت شركة سدافكو أنها أبتقييم و وذلكستثمار في النمو المستقبلي إلتواصل الشركة ا

بإمكانية اإلستحواذ على شركة ميلكوما، وهي شركة بولندية متخصصة في إنتاج بودرة الحليب  و الذي يعتبر تتعلق  مفاوضات

من المواد الخام األساسية لسدافكو إلنتاج األلبان، دراسة الجدوي اإلقتصادية والمناقشات التجارية ماتزال مستمرة وتحتاج الى 

 ءات نظامية والتي من المتوقع أن تستمر أشهر قليلةإستكمال عدة موافقات وإجرا

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

 11إن هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  2112مارس  11إن هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
المجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير واإلصدارات هي أول قوائم مالية موحدة أعدتها  2112مارس 

األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية بموجب التوجيهات الواردة في 

ألول مرة". لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في  المعايير الدولية للتقارير المالية "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
 ، أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة وفقا لمعايير المحاسبة السابقة.2112مارس  11

وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائم مالية موحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي الموحدة المعتمدة من 
مع بيانات مقارنة عن الفترة، كما هو مبين  2112مارس  11لسعودية للمحاسبين القانونيين كما في وللسنة المنتهية في الهيئة ا

في ملخص السياسات المحاسبية الهامة. وعند إعداد القوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في 
لمجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي. يبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قامت وهو تاريخ تحول ا 2116أبريل  1

 1بها المجموعة في تعديل القوائم المالية الموحدة لمعايير المحاسبة السابقة بما في ذلك قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
 .2116أبريل 

للمنشآت التي تطبق المعايير للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من تطبيق متطلبات  1 يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.

 قامت المجموعة بتقييم اإلعفاءات التالية المتاحة للتطبيق وخلصت إلى ما يلي0

ضمان تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. كما يتم تقييم إعفاء تم تقييم القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ل
مع مراعاة حساب المجموعة للممتلكات واآلالت والمعدات  1التكاليف المعتبرة من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لتتماشى مع متطلبات المعايير  وفقًا لمعايير المحاسبة السابقة. وقامت اإلدارة بالتقييم بموجب معايير المحاسبة السابقة
الدولية للتقرير المالي، بالنظر إلى طبيعة وحجم عمليات المجموعة؛ ونتيجة لذلك، تم النظر في إعفاء التكلفة المعتمد 

 ولكن لم يتم تطبيقه وتم ترحيل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول.
 

 األدوات الماليةأهداف وسياسات إدارة مخاطر 

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمستحقات والمطلوبات األخرى. تتكون 

الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية واألخرى واالستثمار في أوراق مالية غير مدرجة والنقد وما 

 القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.يعادله. إن 

إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه 

التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار المخاطر. تحصل اإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية 

حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية 

لسياسات المجموعة للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً 

 وأغراض المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر المبينة أدناه0
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 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 

أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر0 مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى السوق. تتكون 

 كمخاطر أسعار ملكية.

 . 2112مارس  11يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 

 مخاطر سعر الفائدة (0
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة 

، ليس لدى الشركة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية 2112و 2112مارس  11معدالت الفائدة السوقية. كما في 

 11قصيرة األجل غير جوهرية كما في لمخاطر سعر الفائدة. كذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المرابحة البنكية 

 .2112و 2112مارس 

 مخاطر العمالت (7
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب األداة المالية بسبب التغيرات في  أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة 

أن المعامالت الجوهرية  بشكل جوهري لتذبذبات في  أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، حيث

للمجموعة، خالل السنة، كانت باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي وتوجد مخاطر غير جوهرية متعلقة باألرصدة المقومة 

بالدوالر األمريكي حيث أن تحويل اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي ثابت في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، يتم 

ال عدد من المعامالت الغير جوهرية في عمالت أخرى غير الدوالر األمريكي ويتم اعتبار ذلك غير جوهري من قبل إدارة إدخ

 المجموعة.

 مخاطر االئتمان (١
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية أو تعاقد مع عميل على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى خسارة مالية. 

المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية )بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية( وأنشطتها االستثمارية كودائع تتعرض 

 مع البنوك والمنشآت المالية0

 )أ( ذمم مدينة تجارية

تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات المجموعة وإجراءات التحكم التابعة إلدارة قسم العمالء. يتم 

تقييم جودة ائتمان العمالء بناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان المنفردة والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. تحدد المبالغ 

 بطريقة ثابتة بشرط أن تعتبر مشكوك في تحصيلها.  القائمة على العمالء

0  2116أبريل  1و  %042  2112مارس  11) %42، لدى المجموعة خمسة عمالء يمثلون تقريباً 2112مارس  11كما في 

 ( من مجموع الذمم المدينة التجارية القائمة.46%

ة العمالء. إضافةً إلى ذاك، يتم تجميع أكبر عدد ممكن من يتم تحليل متطلبات الهبوط في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبي

الذمم المدينة للعمالء الصغار في مجموعات متجانسة وتقييم الهبوط بشكل جماعي. يعتمد الحساب على البيانات التاريخية الفعلية 

 التي تم تكبدها.

الدفترية لكل فئة من فئات األدوات المالية. ال تحتفظ  إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة

المجموعة بأي رهن كضمان. تقوم المجموعة بتقييم ترّكز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية كمنخفض وذلك لتنوع أساس 

 عمالئها.
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 )ب( نقد وما يعادله

والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك 

لألطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة 

تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف  اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي

المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية للنقد وما 

 يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.

 أ وأعاله.1حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل من  إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة

  مخاطر السيولةج 
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من 

ة، تقوم المجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرور

 البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العمليات.

م سياسة إدارة المخاطر.22/12/2112إعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ   

على سدافكو الغرامات المفروضة  

2112/2112جزاءات علي الشركة خالل العام المالي  /لم يتم فرض أي غرامات   

 اإلقرارات 

 تقر الشركة بما يلي0

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. .1

 نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. أنّ  .2

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .3

 أنه ال توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة. .4

كافة األحكام الواردة في النظام األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة أن الشركة تلتزم بتطبيق  .5

على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام األساسي بالشركة، وال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض 

 يمية أو قضائية أخرى.على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظ

ال يملك أيٍ من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجهم وأوالدهم القصر حصة أو أسهم في رأسمال الشركات  .6

التابعة للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما 

س التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بهم ، سوى ما تم اإلفصاح عنه في معامالت الشركة مع فيهم الرئي

 أطراف ذات عالقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان ألعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد من مجلس  .7

 أو عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير. اإلدارة 

لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو في أي مصلحة جوهرية أخرى  .8

 أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
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تساوية القيمة اإلسمية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام وأنه ليس أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية م .9

لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 

 التنفيذيين أو لمنسوبيها.

،  تبين أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة PWCوبر بعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس ك .11

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وظهر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر القوائم المالية 

لقدر الذي ال يؤثر في إعداد بعدل من كافة النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة با

 .وعرض القوائم المالية 

 التقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما اليوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم. .11

 لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيها. .12

 ال تحتفظ الشركة بأسهم خزينة . .13
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ق المالية ) تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السو الشركات حوكمة الئحة

  بإستثناء األحكام الواردة أدناه(

 البنود التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

 عدم التطبيق أسباب نص المادة أو الفقرة  رقم المادة أو الفقرة

11/ج/21  
أن يكون قد أمضى ما يزيد عل تسع سنوات متصلة أو منفصلة في 

 عضوية مجلس إدارة الشركة
إلزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة 

 م.1/1/211المدرجة التي تكون بعد تاريخ 

20/2  تحت اإلعداد وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة 

/ب12  
مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن  يعقد

 اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.
 فقرة إسترشادية

/ب04  فقرة إسترشادية يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  

أ/02  
تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة 

 السنة المالية للشركة.اجتماعات خالل 
قرارات  11لجنة المراجعة إجتمعت مرتين وأصدرت عدد 

 بالتمرير

21 

 

 مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة.
 (لجنة إدارة المخاطر)تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 

يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. 
ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر 

 والشؤون المالية.

21 

 تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي0

 مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر بواسطة لجنة المراجعة

استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع وضع  -1
طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها 

 بناًء عل المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ  -2
 الشركة له.عليه والتحقق من عدم تجاوز 

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد  -1
 المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة.

اإلشراف عل نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات  -4
الشركة؛ وذلك لتحديد تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها 

 أوجل القصور بها.

إعادة تقييم قدرة الشركة عل تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل  -0
 (من خالل إجراءاختبارات التحمل عل سبيل المثال)دوري 

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة  -6
 اإلدارة.إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس 

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. -2

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -2

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل  -.
 اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ التحقق من استقالل موظفي  -11
 عنها تعرض الشركة للمخاطر.
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التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة  -11
 بالشركة، والعمل عل زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة  -12
 المخاطر في الشركة

  

22 
على األقل،  (ستة أشهر)تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل 

 وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
 مادة إسترشادية

20 

 تحفيز العاملين 0

 مادة إسترشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، 
 ما يلي0 -بصفة خاصة  -على أن تتضمن 

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين  -1
 في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي  -2
 تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل تلك البرامج.

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. -1

22 

 المسؤولية االجتماعية 

مادة إسترشادية ولكن الشركة تشارك في نشاطات خيرية 
وإجتماعية حسب ما هو وارد في تقرير مجلس اإلدارة 

 السنوي

 –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 
إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى سياسة تكفل 

 تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعيةواالقتصادية للمجتمع.

  

22 

 مبادرات العمل االجتماعي 

 مادة إسترشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات 
 الشركة في مجال العمل

 االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي0

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في  -1
 العمل االجتماعي،

 ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة  -2
 بها.للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم 

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية   -4
 ذات الصلة بأنشطة الشركة.

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.  -4

٢2 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

 مادة إسترشادية

بحوكمة الشركات، فعليه أن في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من 

هذه الالئحة، وعل هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات 
الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياً عل األقل، بالتقارير والتوصيات 

 التي تتوصل إليها.

  

 


