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 المحترمين                                   صدق(  السادة / مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية )

 ؛؛؛تهالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركا

 

أُرحب بكم في االجتماع السنويّ للجمعيّة العامّة للشركة السعوديّة للتنمية الصناعيّة "صدق" 

"صدق" وشركاتها التابعة الذي يلقي الضوء على أداء السنويّ أقدم لكم التقرير  ويسعدني أن

وتوقعاتها م، وخططها 2017ونتائج أعمالها والجهود التي بذلتها مختلف قطاعاتها خالل العام الماليّ 

 .المستقبلية

، شهدت خاللها العديد من مليئة بالتحدياتوبيئة اقتصاديّة م مرحلة محورية 2017كان عام 

ادرت نبأت مُبكراً بتلك المُتغيرات فبت "صدق"إال أنَّ  ،االقتصاديّ النمو في تَبَاطُؤاًالقطاعات 

تتضمن أتمتة العمليات اإلنتاجية تنفيذ استراتيجيات راء تقييم كامل للبيئة التشغيلية وإلى إج

تعزيز قدرات "صدق" على التكيف في حجر الزاوية كان ذلك ، والستثمار في العنصر البشريوا

 . نتشار جغرافي أوسع لمُنتجاتهااوتحقيق مع المتغيرات االقتصاديّة والحفاظ على حصصها السوقيّة 

ورفع جودة منتجاتها مع  ة واالرتقاء بأدائهاالتنافسيّ "صدق"سوف نستمر في تعزيز قدرات 

تحقيقاً لرؤية اعة مُستلزمات النوم وابتكار هوية جديدة في عالم صنترشيد وإدارة التكاليف 

  . 2030 المملكة م مع رؤيةءتتوا ذات قيمة مضافة لشركاء نجاحنامستقبلية 

، شاكراً عطاء زمالئي أعضاء لنا مساهمي "صدق" ثقتهم ودعهم المستمرلوفي الختام أُثمن 

الشكر موصول و مجلس اإلدارة وما يبذلونه من جهود ملموسة وما يطرحوه من أراء وأفكار بناءة،

على عملهم الدؤوب والتزامهم بتحقيق التميّز، متمنياً للجميع دوام  إلى فريق الشركة التنفيذيّ

  .التوفيق والسداد

       

 م/ بندر بن عبداهلل الحميضي
 رئيس مجلس اإلدارة     
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 نبذة عن الشركة: أوالً

 

شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب القرار الوزاري "صدق"  الشركة السعودية للتنمية الصناعية

( سنة ميالدية بدأت من تاريخ صدور  99م لفترة ) 14/12/1992هـ الموافق 20/06/1412( بتاريخ  673رقم ) 

هـ بإعالن تأسيس الشركة برأس مال قدره 13/09/1412( وتاريخ  1004قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ) 

 ( رياالت للسهم الواحد 10درها ) ( أربعين مليون سهم بقيمة إسمية ق 40ال مقسمة إلى ) ( مليون ري400)

هـ الموافق 17/07/1413( وتاريخ 4030092792وقيّدت الشركة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم )

 م.01/01/1993

التجاري في إقامة  وفقاً للسجلويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، ويتمثل نشاطها الرئيس 

المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي والمنتجات الخزفية 

وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة االقتصاديّة جدواها وتسويق منتجات الشركة وانشاء وتملك 

 دمة أغراض الشركة. العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخ

 
 

 

 رؤية الشركة

نسعى إلى الريادة في صناعة وتجارة مستلزمات المسكن واألنشطة المكملة لها على مستوى الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا.
 

 

 مهمة الشركة

نعمل على فهم رغبات العميل، وتأمين احتياجاته من خالل شراكات استراتيجية، مع العبين متميزين في مجاالت 

 فعال لعالماتنا التجارية المتميزة، وبابتكار عالمات جديدة متفردة. نا على المستوى العالمي، وبتوظيفٍأنشطت
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 خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية
 

 وعملت م2017ا عن العام المالي رغم التحديات التي واجهت "صدق" إال أنها سعت إلى تحقيق تطلعاتها وتوقعاته

 تمكنت من: بقرارات وخطط فعالة، وعلى تدعيم مسيرتها 

 

تنفيذ مشروع تركيب خطين إلنتاج كراسي القطعة الواحدة بتقنية الضغط العاليّ بمصنع صدق للخزف  .1

 م.2018من عام  األولالربع "خزفية" ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري ويظهر األثر المالي خالل 

لشركة العالمية ـفرع الشركة )مصنع صدق للخزف "خزفية"( وامبيعات المشاريع بإعادة هيكلة قطاع  .2

 لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" في إطار إعادة هيكلة "صدق" وشركاتها التابعة.

تحسين الكفاءة التشغيليّة لخطوط اإلنتاج بـ"سليب هاي" وذلك بتطوير خطوط األيادي ودوائر المراتب  .3

وزيادة فاعلية العمالة  انخفاض عددجميع الهياكل وأتمتة عمليات التغليف، مما ساهم في واستكمال مكائن ت

 ، وإنتاج مراتب الفئة األعلى، وتقليل تكلفة اإلنتاج بتقليل الهدر، وثبات جودة المُنتجات. خطوط اإلنتاج

تب السست شركة العربيّة لصناعة مرااكتمال تجهيز وتركيب مكائن مصنع مراتب السست التابع لل .4

 .مصر" –واإلسفنج المحدودة "سليب هاي 

 

 

 م:2018كما تعمل "صدق" على تحقيق التوقعات التالية خالل العام المالي 
 

اإلستمرار بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لـ "صدق" وشركاتها التابعة بما يتالئم مع معطيات السوق  .1

 الحالية باتجاه تحسين األداء وترشيد المصروفات.

استمرار بذل الجهود في تعزيز مبيعات فرع الشركة مصنع صدق للخزف "خزفية " في ظل تباطؤ وتيرة  .2

 المشاريع والبناء التي تعتبر العميل األساس لمنتجات "خزفية". 

في "خزفية" على ضوء متغيرات للمُنتجات المُكملة استكمال دراسات جدوى تطوير بعض خطوط اإلنتاج  .3

 السوق الحالية.

 ء األعمال اإلنشائية للمستودعات المركزيّة للمُنتجات النهائيّة لـ "سليب هاي" بمدينة جدة.انها .4

بدء اإلنتاج التجاري لمصنع مراتب السست التابع للشركة العربيّة لصناعة مراتب السست واإلسفنج  .5

 .مصر" –المحدودة "سليب هاي 
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 م2018تواجه الشركة خالل عام التحديات والمخاطر المحتملة التي قد 

 
 م بالمخاطر التالية: 2017تأثرت "صدق" خالل العام 

م مما أدى إلى إنخفاض الطلب 2017تأثر قطاع البناء والتشييد بإستمرار التباطؤ االقتصادي التي شهدها عام  .1

 الكلي على منتجات الشركة.

 عالمية وإرتفاع تكاليف اإلنتاج.إرتفاع أسعار شراء بعض المواد الخام الرئيسية باألسواق ال .2

م، نتيجة لإلضطرابات السياسية في الدول المجاورة 2017تأثرت فرص التصدير لمنتجات "صدق" خالل عام  .3

 م.2017مثل اليمن وسوريا، والذي أثر على حجم أعمال الشركة عن عام 

الذي إتخذته مساهمي الشركة لتصحيح وضعها القانوني إال أن  "بن رشد"ارغم قرار تخفيض رأس مال  .4

( من رأس مالها بعد 40%م تمثل نسبة )2017الشركة مازالت لديها خسائر متراكمة حتى نهاية عام 

 تخفيضه.

 

 :م2018الشركة خالل العام المالي  التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجهوفيما يلي 
 

 المخاطر االستراتيجية -1

هي المخاطر التي تؤثر على مقدرة الشركة في تحقيق أهدافها االستراتيجية في األجل الطويل كما 

أنها تتعلق بالمتغيرات باألسواق، والقرارات االقتصادية العامة، والقرارات االستراتيجية السلبية أو عدم 

 التالية: اإلستجابة للتغيرات الصناعية واإلقتصادية، حيث قد تتعرض الشركة للمخاطر
 

إنخفاض الطلب الكلي على منتجات الشركة نتيجة الحالة االقتصادية العامة السائدة، مما قد يؤثر  .1

 على حجم أعمال المجموعة.

إنخفاض الطلب المتوقع على منتجات الشركة نتيجة تراجع أداء قطاع البناء والتشييد مما قد يؤثر  .2

 للخزف(.ذلك على حجم أعمال فرع الشركة )مصنع صدق 

استمرار االضطرابات السياسية في بعض الدول المجاورة مثل سوريا وليبيا واليمن، مما قد يستمر  .3

 التأثير سلبياً على الفرص التصديرية لمنتجات المجموعة.

ير إحتياجات الشركة تذبذب أسعار شراء المواد الخام الرئيسية باألسواق العالمية مما قد يؤثر على تدب .4

 زيادة تكلفة اإلنتاج.منها ومن ثم 
 
 
 المخاطر التشغيلية -2

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية واألنظمة بالشركة أو نقص في كفاءة العاملين، حيث قد 

 تتعرض الشركة للمخاطر التشغيلية التالية:
 

 المخاطر اإلنتاجية .أ

نقص الموارد المُتاحة لتمويل تتمثل في إنخفاض الطاقة اإلنتاجية الحالية لمقابلة الطلب من العمالء، 

خطط وأعمال التوسعات وخطوط اإلنتاج، انخفاض الجودة لبعض المُنتجات، أرتفاع تكلفة أنتاج بعض 

 المُنتجات، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر في بعض خطوط اإلنتاج أو أحد المنتجات.
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 مخاطر الموارد البشرية .ب

هي عدم توفر العمالة الكافية التي تساهم في تلبية حاجة األسواق من المنتجات أو عدم القدرة على 

استقطاب الموارد البشرية المؤهلة والمدربة للعمل بالشركة والمحافظة عليهم، وقد تتعرض الشركة 

إلى االستغناء  لمثل هذه المخاطر بسبب ارتفاع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة مما قد يؤدي

 عن بعض العمالة اإلنتاجية أو العمالة ذوي الخبرات والمهارات في مجال أنشطة المجموعة. 
 

 (ITمخاطر تقنية المعلومات ) .ج

هي التأثير السلبي للمعلومات والبيانات على متخذي القرارات أو التقارير المالية والتشغيلية، وقد 

دم استكمال أنظمة المعلومات أو عدم كفاية أنظمة تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر نتيجة ع

 أمن وحماية معلومات وبيانات المجموعة.
  

 

 المخاطر المالية -3

 تتمثل في المخاطر التي لها أثر مالي على عمليات الشركة، وقد تتعرض الشركة للمخاطر التالية:

 مخاطر أسعار العملة .أ

التغير في أسعار العملة في السوق تجاه العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب 

األساسية، وقد تتعرض الشركة لخسائر فروق العملة والترجمة لشركتها التابعة "الشركة العربية 

لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي ــ مصر" نتيجة عدم استقرار سعر صرف الجنية 

لسعر صرف الجنية المصري مقابل العمالت المصري مقابل العمالت الرئيسة بعد قرار التعويم 

 األجنبية.

 مخاطر السيولة .ب

تنشأ مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها التشغيلية 

نتيجة إنخفاض معدالت التحصيل من العمالء وإنخفاض المبيعات، وإنخفاض معدل دوران المخزون 

 التام.

 ئتمانمخاطر اال .ج

تنشأ مخاطر االئتمان من عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية والتسبب في تكبد اآلخر 

خسائر مالية، وقد تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل نشاطها التشغيلي وخصوصاً من 

ت، أو التعامل أرصدة العمالء والموزعين المُتعاملين مع فرع الشركة في قطاع المقاوالت واإلنشاءا

 مع عمالء ليس لديهم المالئه المالية الكافية.

 مخاطر االستثمار .د

تنشأ مخاطر االستثمار في عدم مقدرة الشركة على تحقيق العائد المستهدف على إستثماراتها 

 الخارجية أو التوسعات في بعض خطوط اإلنتاج الرئيسية، ومن هذه المخاطر أيضاً:

األستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية المتاحة، مما قد يؤثر ذلك على إرتفاع عدم قدرة الشركة على  •

 تكلفة اإلنتاج ومن ثم عدم القدرة على المنافسة بمنتجات المجموعة.

وقد تتعرض الشركة  تثمار في األوراق المالية للشركةإحتمالية انخفاض العائد المتوقع على االس •

 لمثل هذه المخاطر في االستثمار في المحافظة المالية لدى الشركة.

الوضع المالي والتشغيلي غير المستقر لشركة "ابن رشد" قد يؤثر سلبياً على القيمة اإلستردادية  •

 لحصتها المستثمرة خالل المرحلة القادمة.
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 م2018المخاطر لعام ومُراقبة إستراتيجية إدارة 
 

تحرص "صدق" على معالجة كافة المخاطر حسب األنشطة التشغيلية والمالية مع تحديد مسئوليات إدارة 

المخاطر لكلٍ قطاعات الشركة، وتنتهج "صدق" سياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر بهدف تقليل أو 

 ال الحصر:تجنب المخاطر، وتتخذ في سبيل ذلك عدد من اإلجراءات، منها على سبيل المثال 
 

 ( الخ. ترات االئتمان، ..العروض الترويجية، زيادة ف زيادة المبيعات عن طريق تطوير سياسة المبيعات ) .1

والدخول في أسواق جديدة للتصدير، ووضع سياسات للتسعير تتوافق مع التغيرات السوقية الحالية بهدف 

 العمالء.زيادة الحصص السوقية والحفاظ على عالقات مميزة مع كبار 

تأمين إحتياجات اإلنتاج من المواد الخام الرئيسية بكميات كافية وفق سياسة إلدارة المخزون، وتتم  .2

 المتابعة اليومية التجاهات أسعار المواد الخام.  

زيادة نسب توطين الوظائف في بعض القطاعات الهامة بالشركة، وأتمتة بعض خطوط اإلنتاج، ورفع  .3

 تقليل من تأثير االستغناء عن بعض العمالة الوافدة.كفاءة التشغيل بهدف ال

التعاقد مع شركات متخصصة وكوادر مؤهلة الستكمال توحيد نظام المعلومات على كافة قطاعات  .4

 الشركة وتطوير أنظمة اإلدارة المالية.

التقليل من مخاطر عدم استقرار سعر صرف الجنية المصري مقابل العمالت الرئيسة، وما يتبعه من  .5

تأثيرات فرق العملة والترجمة، وذلك باتخاذ عدد من التدابير مثل القيام بتحويل األرصدة بالجنية 

 المصري إلى دوالر أمريكي، واالستثمار في المخزون للمواد الخام األولية. 

إعداد الموازنات النقدية التقديرية المرنة لمواجهة نقص السيولة بهدف عمل توزان بين نسب النقدية  .6

اخلة والخارجة للمحافظة على مستوى السيولة المطلوبة لإلحتياجات التشغيلية والوفاء بإلتزامات الد

 المجموعة، وكذلك العمل على تطوير إدارة االئتمان والتحصيل.

 ستثمار "صدق" في شركة "ابن رشد"إعداد الدراسات الدوريّة الالزمة للتأكد من الوضع المالي ال .7

 وقياس مدى تأثيره على نتائجها.
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 ثانياً: استثمارات الشركة

 

 مصنع صدق للخزف "خزفيّة"  -1
 

في مدينة ينبع  -فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"  -يقع مصنع صدق للخزف "خزفيّه" 

سلسلة من المنتجات ( ألف متر مربع، وتنتج 87قدرها )الصناعية بالمملكة العربية السعودية على مساحة 

التي تشمل األطقم الصحية الخزفية وأحواض اإلستحمام من األكريلك وعالمات الطرق الخزفية، وبلغت 

ام ـواض اإلستحمــة من أحـ( ألف قطع120( ألف قطعة لألطقم الصحية، و )800الطاقة اإلنتاجية للمصنع )

 ليون عالمة طريق من الخزف وكلها تحت العالمة التجارية "خزفية".( م1.5) األكريلك (، و )
  

تبنت "خزفيّة" استراتيجية فاعلة لتطوير جودة وخصائص منتجاتها، ساهمت في تأهيل المُنتجات في عدد 

وزيادة الطلب عليها من الموزعين والمُستهلكين، إضافةً إلى ارتفاع حجم الصادر  الحكوميّة،من الجهات 

م، وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على الحصة السوقيّة لخزفيّة بالرغم من الصعوبات التي واجهت 2017عام خالل 

 قطاع المُقاوالت الذي يمثل السوق الرئيس لمُنتجات "خزفيّة".
 

مع تنامي الطلب على المياه خالل السنوات األخيرة بسبب الزيادة السكانية وإتساع الرقعة العمرانية تطورت 

م مفاهيم موازية في ترشيد استهالك المياه، وتبنت الدولة إستراتيجيات في الترشيد للمياه بإعتبارها بشكل عا

ثروة قومية ثمينة وسنت أنظمة تحدد حجم تصريف الماء لكراسي الحمامات، وقامت "خزفية" بتنفيذ 

 راسي القطعة الواحدةطين إلنتاج كمشروع إنتاج كراسي القطعة الواحدة بتقنية الضغط العاليّ، بتركيب خ

كما تم خالل عام  م.2018عام  من األولالربع هر األثر المالي خالل ويتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري ويظ

 م انتاج موديل األطقم الصحية المعلقة.2017
 

انتهجت "خزفيّة" سياسة ترشيد المصروفات وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، وذلك بفرض رقابة مركزية على 

  لها.ق، مما أدى إلى ضمان اإلستخدام األمثل للسيولة ودعم المركز الماليّاإلنفا
 

ضمن األنشطة التسويقيّة لتطوير وتنمية المبيعات باستهداف أسوق التصدير، شاركت "خزفيّة" في معرض 

 ) الخمسة الكبار ( بدبي.
 

، وكذلك تأمين 9001اليزو استمرت "خزفيّة" في المحافظة على تحديث برامج اإلدارة وفقاً لمواصفات ا

 االستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية مع التدريب لتأهيلهم لتولي الوظائف القيادية.
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 شركة صدق لالستثمار التجاري المحدودة -2

 

تمتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص شركة صدق 

( ماليين ريال سعودي، موزعة 10التجاري، وهي شركة ذات مسئولية محدودة، ويبلغ رأس مالها )لإلستثمار 

( لشركة صدق للمشاريع اإلستثمارية 5%( للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" و )95%بنسبة )

 المحدودة.
 

محل تأسيسها والمحل زهـا الرئيـس بمدينة جـدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة يقـع مرك

 زئة في األسمنت، والجبس، والرخامالرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس فـي تجارة الجملة والتج

 الخزفية، والقيشاني، والسيراميك تالطبيعي والصناعي، واألنابيب، والمواسير والمطابخ، والمنتجا

 فنج، والمخداتوالمراتب والسرر، واإلسوالبورسالن، واألدوات واألطقم الصحية والسجاد والموكيت، 

 والبطانيات وكافة مُستلزمات النوم. واللُحف واألغطية ف، والمفارشوالشراش
 

ً حصة قدرها ) ة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( من رأس مال الشرك5%وتمتلك الشركة حاليا

كة العربية لصناعة مراتب السست ( من رأس مال الشر1.5%درها )"سليب هاي ـ السعودية" وحصة ق

( من رأس مال شركة صدق للمشاريع 5%دودة "سليب هاي ـ مصر" وحصه قدرها )المح جواإلسفن

 اإلستثمارية المحدودة.
 

 

 

 شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية المحدودة -3

 

شركة صدق تمتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص 

عودي موزعة بنسبة ئولية محدودة برأس مالٍ قدره مليون ريال سللمشاريع اإلستثمارية وهي شركة ذات مس

 ( لشركة صدق لإلستثمار التجاري المحدودة.5%ة "صدق"، و )( للشركة السعودية للتنمية الصناعي%95)
 

دولة محل تأسيسها والمحل الرئيس س بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية وهي اليقع مركزها الرئي

 ويتركز نشاط الشركة الرئيس في. لعملياتها

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة 

والحمامات والتجزئة في مواد البناء واألثاث والمفروشات واألدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات 

 والمالبس والسجاد والموكيت والفضيات والكرستال والمجوهرات التقليدية واألحجار الكريمة
 

 ( من رأس مال شركة صدق لإلستثمار التجاري المحدودة.5%وتمتلك الشركة حالياً حصة قدرها )
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 الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" -4

 

الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص الشركة تمتلك 

العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأس 

( 5%و ) ،( للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"95%( مليون ريال سعودي موزعة بنسبة )81.3مالها )

 لشركة صدق لإلستثمار التجاري المحدودة.
 

يقع مركزها الرئيس بالمدينة الصناعية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهي الدولة محل تأسيسها 

والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج وتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في كافة 

ر واإلسفنج ) العادي والمضغوط (  والمخدات والشراشف، والمفارش ) المطرزة وغير أنواع المراتب والسر

 المطرزة ( واألغطية، واللحف، والبطانيات، وكافة مستلزمات النوم.
 

تطبيقا للخطط اإلستراتيجية للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" واستكماالً للسعي في 

تطوير خطوط اإلنتاج وأتمتتها لمواكبة أحدث ما توصلت إليه صناعة المراتب والسرر واإلسفنج، فقد تم 

ساعد في تطوير وإطالق  م تحديث بعض خطوط إنتاج مصنع المراتب والسرر الحديثة، مما2017خالل عام 

عدداً من المنتجات عالية الجودة التي تطابق أرقى المنتجات العالمية، وذلك تمهيداً إلطالق الهوية الجديدة 

 ) فن النوم (. لـ "سليب هاي" التي تؤكد مفهوم "سليب هاي" الجديد 
 

ة"، فرع الشركة تم انتاج حزمة من المنتجات المكملة "اإلكسسوارات" لمصنع صدق للخزف "خزفي

لمصنع المراتب والسرر  السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مما زاد من استغالل طاقة الخطوط اإلنتاجية

م بالتفاوض مع عدد من الشركات الكبرى ذات النشاط 2017، كما قامت "سليب هاي" خالل عام الحديثة

 العالمية. التجارية  منتجات تحمل عالماتهاالمماثل للحصول على حق إنتاج 
 

م في أعمال إنشاء مستودع "سليب هاي" المركزي، الذي سيؤدي إلى 2017بدأت "سليب هاي" خالل عام 

تطوير فعالية وكفاءة عمليات التخزين، األمر الذي سينعكس إيجابياً على كافة عمليات التصنيع والتشغيل 

الخطة تصميمات الخاصة بالمعارض وفق كما تم اإلنتهاء من أعمال تجهيزات إدارة القسم التجاري، ومن ال

 االستراتيجية للتسويق والمبيعات. 
 

 والتقارير التحليلية (، الذي سيزيد من دقة المعلوماتERPفي إعادة تطبيق برنامج تخطيط الموارد ) تم البدء

 والتي بدورها ستساعد في زيادة كفاءة عمليات التخطيط واإلدارة والرقابة لكافة عمليات الشركة.
 

في مجال األنشطة التسويقية، تم تنفيذ عدداً من الحمالت الترويجية لتنشيط المبيعات، كما تم استخدام 

وسائل التسويق اإللكتروني لعرض المنتجات، إضافةً إلى إطالق "سليب هاي" منصة تجريبية للمبيعات 

بيئة مثالية لترويج المنتجات اإللكترونية من خالل الشبكة العنكبوتية "اإلنترنت"، مما سيسهم في إيجاد 

وإظهار خدمات ما بعد البيع، وتوسيع نطاق أعمال "سليب هاي" ليس فقط على المستوى المحلي بل على 

 المستويين اإلقليمي والدولي.
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 وتمتلك الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" في األنشطة واالستثمارات اآلتية:

 
 

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

تمتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص الشركة 

مصر (، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست –العربية لصناعة مراتب السست  واالسفنج ) سليب هاى 

مليون جنيه  (33،4)برأس مال قدره م والئحته التنفيذية 1997( لسنة 8لمصري رقم )وفقاً ألحكام القانون ا

( للشركة العالمية لتسويق مستلزمات 98.5%ريال سعودي، موزعة بنسبة ) مليون (24.2مصري، ويعادل )

( لشركة صدق لالستثمار التجاري المحدودة، وهي شركات تابعة 1.5%النوم المحدودة "سليب هاي" و)

قرر الشركاء رفع  .م2015( بشكل مباشر وغير مباشر، خالل عام 100%مملوكة بالكامل لـ "صدق" بنسبة )

 ، وجاري العمل على استكمال اإلجراءات النظامية. ( مليون جنيه مصري50رأس مال الشركة إلى )
 

جمهورية مصر أكتوبر بمحافظة الجيزة، المنطقة الصناعية الثالثة، ب 6يقع مركزها الرئيس بمدينة 

العربية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج وتصنيع 

 لمراتب ومفارش االسرة والمنسوجاتوتجارة الجملة والتجزئة في االسفنج الصناعي بمختلف الكثافات، ا

 وكافة مستلزمات النوم.
 

م باستحداث منتجات أسفنج بضغوط ومواصفات 2017استمرت الشركة في تطوير منتجاتها، فقامت خالل عام 

حصتها زيادة جديدة تلبي متطلبات عمالئها، مما أدي إلى زيادة قدرة الشركة التنافسية األمر الذي ساعد على 

وساعد في تحقيق سياسة اإلنتشار في كافة محافظات  (،82%م بنسبة )2016مقارنة بالعام المالي السوقية 

 جمهورية مصر العربية.
 

 

 المخاطر للعنصرين البشري والماديتحقق الوقاية من  أكثر أماناًعملت الشركة على توفير بيئة عمل 

وذلك باستيفاء وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية بمصانع الشركة، مما أسفر عن حصول 

 .(OHSAS 18001ة على شهادة مطابقة عملياتها للمواصفة البريطانية )الشرك
 

 شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة .ب

( في شركة 50%تمتلك الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي"حصة قدرها )

 ثالثة ماليين ريال سعودي.إمداد للخدمات المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، يبلغ رأس مالها 
 

يقـع مركـزهـا الرئيـس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل 

الرئيس لعملياتها، ولديها فرع رئيسي في مدينة جدة يتضمن ورشة مركزية وسكن للعاملين، ويتركز 

يل والتنزيل وإدارة البيانات والتعبئة والتغليف والتحم تقديم خدمات المساندة والمناولة نشاطها الرئيس في

 من خالل أسطول متنوع وحديث من التريالت والشاحنات.، داخل المدن وضواحيها
 

وتمتلك الشركة ترخيص من وزارة النقل لممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية 

 بالمملكة.
 

م اتفاقيات لنقل بضائع عدد من الشركات مما أسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية 2017وقعت الشركة خالل عام 

داخل وخارج المملكة العربية السعودية  لف رحلةأ( 26للشركة، فإستطاعت الشركة تنفيذ ما يقارب من )

( آالف رحله، قطاع 5يقارب من )توزعت بين القطاعات، حيث بلغ قطاع التريالت ) النقل بين المدن ( ما 

( 5قطاع الشاحنات فئة ) ،( آالف رحله5( طن ) النقل داخل المدن وما جاورها ( ما يقارب )13الشاحنات فئة )

 لف رحلة.أ( 16طن ) النقل إلي المستهلك النهائي ( ما يقارب )
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 الشركة العربية لأللياف الصناعية "ابن رشد" -5

( مليون ريال سعودي 132.9ية الصناعية "صدق" حصة إستثمارية قدرها )تمتلك الشركة السعودية للتنم

 ( مليار ريال سعودي8.5" البالغ )( من رأس مال الشركة العربية لأللياف الصناعية "إبن رشد1.56%بنسبة )

وهي إحدى الشركات الصناعية الوطنية المساهمة المقفلة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية 

بك"، ويقع مركزها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية وهي المحل الرئيسي "سا

 لعملياتها.
 

م تخفيض رأس مال 2017ديسمبر  31بن رشد " في جلستها المنعقدة في امة لشركة " اقررت الجمعية الع

الشركات، ودعماً إلستمراريتها بعد أن ( من نظام 150الشركة توفيقاً لوضعها القانوني تماشياً مع المادة )

 جة إعادة الهيكلة لكافة مشاريعها( من رأس مال الشركة، وذلك نتي140%بلغت خسائرها المتراكمة نسبة )

ير في التقنية الجديدة ثابتة العائدة للشركة نتيجة التغإضافة إلى خسائر اإلستغناء عن بعض األصول ال

 .المستخدمة في العمليات اإلنتاجية
 

بن رشد" خالل المرحلة القادمة بعد أن تحسنت نتائجها المالية إلى إستقرار أعمالها التشغيلية اتسعى شركة "

بعد أن إكتملت جميع مشاريعها التوسعية، والحرص على أن تكون معدالت التشغيل واإلنتاج واالتسويق 

األونة األخيرة، وعلى المستوى الداخلي  متناسبة مع أوضاع السوق الذي شهد تراجعاً في األسعار العالمية في

تبذل الشركة جهود بالتعاون مع شركة "سابك" لتحسين أداءها من خالل خفض التكاليف وتعزيز وإبتكار 

م إنعكست 2017فرص جديدة تمكنها من تحقيق الربحية المستدامة، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية مع نهاية عام 

 شغيلية.على نتائجها المالية وأوضاعها الت
 

بن ايجية والبرامج التشغيلية لشركة "م على الخطط اإلسترات2017نتيجة للتغيرات التي طرأت خالل عام 

ادية لحصتها المستثمرة في شركة م بإجراء قياس للقيمة اإلسترد2017رشد"، قامت "صدق" في نهاية عام 

المستقبلية التي حصلت عليها "صدق"  وفق بيانات التدفقات النقديةعن طريق أحد بيوت الخبرة، بن رشد" ا"

م، وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها تبين أنه ال يوجد إنخفاض غير مؤقت في قيمة 2017في نهاية عام 

قيمة حصتها المستثمرة في  الحصة المستثمرة، حيث سبق أن قامت "صدق" بتسجيل خسارة إنخفاض في

( من القيمة األسمية لحصتها المستثمرة 50%يال سعودي تمثل نسبة )( مليون ر66.4بن رشد" بمبلغ )اشركة "

 ( مليون ريال سعودي.132.9البالغة )
 

 

 شركة المخازن والخدمات المساندة -6

( ألف 500ازن والخدمات المساندة بعدد )خنمية الصناعية "صدق" في شركة المم الشركة السعودية للتاهتس

( من رأس مال الشركة البالغ 1.92%ماليين ريال بنسبة ملكية تبلغ )( 5سهم من أسهم الشركة بمبلغ قدره )

 ( مليون ريال سعودي.260قدره )

 دية وهي المحل الرئيسي لعملياتهاويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعو

ويتركز نشاطها في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية إلحتياجات السوق السعودية ودول الخليج بما في 

السل اإلمدادات في التزويد لجوي والشحن البحري وإدارة سذلك النقل البري المحلي والدولي والشحن ا

 والتوريد والتخزين. 

لرئيس بمدينة الرياض وفي جدة والدمام مستندةً إنتهت الشركة من تشغيل أعمالها وأنشطتها في مركزها ا

 إلى أفضل الموظفين وبنية تحتية وخدمات متكاملة وشبكة من الشركاء والوكالء تغطي المملكة والعالم.



  
  

  (17 ) 

 

وتعد الشركة حالياً إحدى أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك 

 مقطورة نقل متنوعة( 290( شاحنة نقل متوسط و)53( شاحنة نقل ثقيل و)331أسطول نقل كبير يتكون من )

ـ مجهزة بأحدث معدات التعامل مع المواد ونظام ـ وفقاً للمعايير العالمية كما أنشأت الشركة مستودعات 

 إدارة المخزون، وقد ساعد ذلك في زيادة نشاط إدارة المخازن.
 
 

 عقار الشركة -7

( جنوب مدينة جدة  بحي السروات ) الخمرة عقاراًتمتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" 

 حتوي على مبانٍ ومستودعات.ي، و(2م15.000) تبلغ مساحته اإلجمالية 
 

( 1.5ره )دبمبلغ قلشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" وتؤجر الشركة المستودعات ل

من إجمالي المتعلقة باألصل لمليون ريال سنوياً، ويتم استبعاد مبلغ اإليجار واإلهالكات مليون ونصف ا

كما جرى رهن العقار مقابل قرض صندوق ، إيرادات الشركة، وذلك وفقاً للمعايير واإلجراءات المحاسبية

 لصالح الصندوق. كضمان إضافي"خزفية" التنمية الصناعية السعودي لمصنع صدق للخزف 
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 ثالثاً: المؤشرات المالية

 

  سنوات األخيرة للخمس مقارنة المركز المالي - 1

 2013 2014 2015 2016 2017 البيان/الوصف
IFRS IFRS SOCPA SOCPA SOCPA 

       242،249،863       257،859،201       251،501،756       225،847،982       207،447،132 الموجودات المتداولة

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 الشامل األخر
71،719،914       71،719،914       71،719،914       86،329،557       86،329،557       

       1،210،556       2،143،172       3،737،412       0       0 وفق طريقة حقوق الملكية -إستثمار في شركات أخرى 

       98،419،528       96،177،185       91،203،714       105،293،056       101،058،516 ممتلكات ومصانع ومعدات -األصول الثابتة 

       0       0       0       307،825       369،019 أنظمة وبرامج تشغيل -أصول غير ملموسة 

       70،425،822       68،587،147       66،185،972       63،222،300       63،071،126 موجودات أخري

       498،635،326       511،096،262       484،348،768       466،391،077       443،665،707 إجمالي الموجودات

       186،865،294       193،800،774       189،362،920       150،718،297       140،443،698 صافي رأس المال العامل

       55،384،569       64،058،427       62،138،836       75،129،685       67،003،434 المطلوبات المتداولة

       25،000،000       20،000،000       15،000،000       9،883،640       4،961،112 قروض طويلة األجل

       14،210،716       16،741،859       17،832،978       15،427،905       15،203،140 المطلوبات األخري

       94،595،285       100،800،286       94،971،814       100،441،230       87،167،686 إجمالي المطلوبات

       400،000،000       400،000،000       400،000،000       400،000،000       400،000،000 المدفوعرأس المال 

       7،404،857       8،099،375       8،099،375       8،099،375       8،099،375 اإلحتياطيات

 (5،949،382) (6،638،634) (8،608،486)  (34،640،503) (34،417،710) حساب ترجمة العمليات األجنبية

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل األخر
(66،430،086) (66،430،086) 0       0       0       

       0       0       0       255،600       237،800 إحتياطي خطط منافع الموظفين المحددة

       2،584،566       8،835،235 (10،113،935)       54،549،238       44،337،426 المدورة/المتراكمة )الخسائر(األرباح 

       404،040،041       410،295،976       389،376،954       361،833،624       351،826،805 مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

       0       0       0       4،116،223       4،671،216 حقوق الملكية غير المسيطرة

       404،040،041       410،295،976       389،376،954       365،949،847       356،498،021 مجموع حقوق المساهمين

       498،635،326       511،096،262       484،348،768       466،391،077       443،665،707 المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي

       10.10       10.26       9.73       9.05       8.80 صافي القيمة الدفترية للسهم العادي
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           مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة - 2

 2013 2014 2015 2016 2017 الوصفالبيان/
IFRS IFRS SOCPA SOCPA SOCPA 

       319،753،817       315،938،390       325،525،722       259،532،896       240،137،020 صافي المبيعات

       219،762،827       231،624،164       226،230،009       192،579،527       205،626،240 تكلفة المبيعات

       99،990،990       84،314،226       99،295،713       66،953،369       34،510،780 مجمل الدخل من العمليات

       38،152،408       45،042،616       46،927،468       32،922،274       27،408،304 مصروفات بيع وتوزيع

       32،052،828       29،670،250       34،183،778       34،795،756       29،789،943 المصروفات اإلدارية والعمومية

       29،785،754       9،601،360       18،184،467 (764،661) (22،687،467) صافي الدخل من العمليات

 (289،444)       282،616       94،240       0       0 الملكيةحصة الشركة في نتائج إستثمار وفق طريقة حقوق 

       0       0 (14،609،643)       0       0 اإلنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع )خسارة(

غير محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة  )خسارة( أرباح

 من خالل قائمة األرباح والخسائر
3،443،514       4،363،462       (10،488،376) (25،741،542) 3،767،554       

محققة من إستثمارات محددة بالقيمة العادلة من  )خسارة( أرباح

 خالل قائمة األرباح والخسائر
12،709،394       1،451،360       (6،818،820) 20،590،061       6،604،720       

       2،032،256       8،134،948       2،119،712       4،678،947       2،465،033 اإليرادات األخرى

       518،833       414،967       316،600       3،238،107       747،870 تكاليف التمويل

       5،902،935       5،507،289       7،114،150       6،079،867       4،839،423 الزكاة الشرعية وضريبة دخل

       35،479،072       6،945،187 (18،949،170)       411،134 (9،656،819) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة )خسارة(صافي دخل 

       0       0       0       373،812       554،993 حقوق الملكية غير المسيطرة

       35،479،072       6،945،187 (18،949،170)       37،322 (10،211،812) السنة )خسارة(صافي دخل 

       0.74       0.24       0.45 (0.02) (0.57) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات )خسارة(ربح 

       0.05       0.20       0.05       0.12       0.06 السهم العادي من اإليرادات األخرى )خسارة(ربح 

       0.89       0.17 (0.47)  0.001 (0.26) السهم العادي من صافي الدخل )خسارة(ربح 

  0%  0%  0%  0%  0% نسبة األرباح الموزعة

       0       0       0       0       0 األرباح الموزعة

       7،404،857       8،099،375       8،099،375       8،099،375       8،099،375 اإلحتياطي النظامي -اإلحتياطيات 

       2،584،566       8،835،235 (10،113،935)       54،549،238       44،337،426 المتراكمة )الخسائر(األرباح 

 

 مالحظات:

( مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من 259،5مبيعات )( مليون ريال سعودي مقابل صافي 240،1بلغ صافي مبيعات الفترة الحالية )  (1

 (.7،5%العام السابق وذلك بإنخفاض قدره )

( مليون ريال سعودي مقابل 10،2م صافي خسارة قدرها )2017ديسمبر  31بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية المنتهية في   (2

 المماثلة من العام السابق.( ألف ريال سعودي للفترة 37،3صافي ربح قدره )

( مليون ريال سعودي مقابل 351،8م مبلغ قدره )2017ديسمبر  31بلغ إجمالي حقوق المساهمين )بعد إستبعاد حقوق األقلية( كما في   (3

 (.2.8%م بإنخفاض قدره )2016( مليون ريال سعودي بالقوائم المعدلة وفق معايير المحاسبة الدولية لعام 361،8مبلغ قدره )

( ريال سعودي 0،001( ريال سعودي مقابل ربح السهم مبلغ قدره )0،225م مبلغ قدره )2017ديسمبر  31بلغت خسارة السهم كما في   (4

 للفترة المماثلة من العام السابق.

فقد تم إجراء بعض التغييرات م، وبناء على ذلك 2017يناير  1قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أبتداءً من   (5

بالقوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس واإلعتراف والعرض واإلفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما 

ة من الهيئة يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها الشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمد

 م09/03/2017السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

( الخاص بتصنيف وعرض األدوات المالية، تم إعادة تصنيف وعرض التغير المتراكم في القيمة العادلة 9تطبيقاً للمعيار رقم )  (6

 ز المالي ضمن بند حقوق المساهمينمن خالل بيان الدخل الشامل اآلخر بقائمة المركلألصول المالية المحددة بالقيمة العادلة 

( مليون ريال سعودي في بند مستقل 66.4مما نتج عن ذلك إعادة تبويب الهبوط المتراكم في قيمة األصول المالية البالغ قدرها )

 عن األرباح المبقاة ضمن بند حقوق المساهمين.

ة، وهي شركة ( الخاص بتوحيد القوائم المالية، تم توحيد القوائم المالية لشركة إمداد للخدمات المساند10رقم )تطبيقاً للمعيار   (7

 ."صدق"حدى الشركات التابعة لشركة امستثمر فيها بواسطة 
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 م2016م و2017فروق النتائج التشغيلية بين عامي  - 3

 البيان/الوصف

 األسباب التغيرات بين الفترتين 2016 2017
IFRS IFRS 

(SR) (SR) المبلغ )%( 
 

 (7%) (19،395،876)       259،532،896       240،137،020 صافي المبيعات
إنخفاض حجم األعمال نتيجة الحالة 

 االقتصادية

  7%       13،046،713       192،579،527       205،626،240 تكلفة المبيعات
ومستلزمات  إرتفاع أسعار المواد الخام

 اإلنتاج األخرى

 محصلة األسباب السابقة (48%) (32،442،589)       66،953،369       34،510،780 مجمل الدخل من العمليات

 (17%) (5،513،970)       32،922،274       27،408،304 مصروفات بيع وتوزيع
إنخفاض  +نتيجة هيكلة إدارة المبيعات 

 المبيعات

 تخفيض النفقات +إعادة هيكلة  (14%) (5،005،813)       34،795،756       29،789،943 اإلدارية والعموميةالمصروفات 

 محصلة األسباب السابقة  2،867% (21،922،806) (764،661) (22،687،467) صافي الدخل من العمليات

غير محققة من إستثمارات محددة  )خسارة( أرباح

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر
 نتيجة التغير في مجريات الحالة السوقية (%21) (919،948)       4،363،462       3،443،514

محققة من إستثمارات محددة بالقيمة  )خسارة( أرباح

 العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر
 نتيجة التغير في مجريات الحالة السوقية  %776       11،258،034       1،451،360       12،709،394

 (47%) (2،213،914)       4،678،947       2،465،033 اإليرادات األخرى
إنخفاض بيع حجم المخلفات والخردة 

 المباعة

 (77%) (2،490،237)       3،238،107       747،870 تكاليف التمويل
إنخفاض حجم القروض والتسهيالت 

 البنكية

 (20%) (1،240،444)       6،079،867       4،839،423 الزكاة الشرعية وضريبة دخل
إنخفاض الوعاء الزكوي وفقاً لمحصلة 

 النتائج السابقة

 محصلة األسباب السابقة - (10،067،953)       411،134 (9،656،819) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة )خسارة(صافي دخل 

 تحسن نتائج الشركة التابعة  48%       181،181       373،812       554،993 حقوق الملكية غير المسيطرة

 محصلة األسباب السابقة - (10،249،134)       37،322 (10،211،812) السنة )خسارة(صافي دخل 

(0.02) (0.57) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات )خسارة(ربح   - - 
ق المعايير ـة تطبيـ" التغير نتيج

 الدولية "
 - -       0.12       0.06 السهم العادي من اإليرادات األخرى )خسارة(ربح 

 - -  0.001 (0.26) السهم العادي من صافي الدخل )خسارة(ربح 

 

  م2016م و2017األسباب الرئيسية الهامة المتعلقة بالتغيرات في النتائج التشغيلية بين عامي  - )تابع(ثالثاً 

 م إلى:2016م مُقارنة بعام 2017** يعود سبب تحقيق خسائر عن عام 

تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة إنخفاض في حجم أعمال الشركة، إضافة إلى إرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات األخرى مما أدى ذلك إلى   -    

 تحقيق خسائر تشغيلية.

م 2016مُقارنة بعام  + اإليرادات األخرى()ممثلة في عوائد المحافظ المالية اإلستثمارية م 2017ساعد زيادة اإليرادات األخرى غير التشغيلية لعام   -    

 في تحفيض الخسائر التشغيلية المحققة.

)نتيجة إنخفاض الوعاء الزكوي والضريبي لشركات المجموعة وفق م 2017ساعد إنخفاض مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل لعام   -    

 ئر التشغيلية المحققة.م في تخفيض الخسا2016مُقارنة بعام  م(2016نتائجها مقارنة بعام 

 

 م2016م و2017المدفوعات النظامية لعامي  - 4

 مالحظات 2016 2017 البيان/الوصف

 مبالغ مدفوعة أو مفروضة عبارة عن رسوم جمركية.       2،368،806       1،699،265 رسوم جمركية - 

    

 عبارة عن نفقات زكاة وفقاً ألحكام وقواعد الزكاة.مبالغ مفروضة        5،889،803       4،959،064 زكاة شرعية - 
    

       2،847،602       2،359،504 تأمينات أجتماعية - 
مبالغ مدفوعة أو مفروضة عبارة عن نفقات تأمين اجتماعي حسب األنظمة ذات 

  العالقة.
    

 .فوعة عبارة عن رسوم تأشيرات وجوزات ومكتب العملمبالغ مد       1،893،253       2،164،242 لخإشيرات وجوازات ومكتب العمل ....رسوم تأ - 
    

 ألنظمةمبالغ مدفوعة أو مفروضة وفقاً        225،057       559،005 ىمدفوعات نظامية أخر - 

 -       13،224،521       11،741،080 إجمالي المدفوعات النظامية:
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 بيان ترشيد المصروفات للخمس سنوات األخيرة - 5

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير إجمالي

 مالحظات
 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق المصروفات

 - إرتفاع  %20 11،958،588 70،724،069 2013

 - إرتفاع  %6 4،403،764 75،127،833 2014

 - إرتفاع  %8 6،300،013 81،427،846 2015

 " تطبيق المعايير الدولية " إنخفاض (%13) (10،471،709) 70،956،137 2016

 إنخفاض (%18) (13،010،020) 57،946،117 2017
سياسة  +" تطبيق المعايير الدولية 

 ترشيد النفقات "

 
  القروض والتسهيالت البنكية - 6

 البنكية الممنوحة للشركة تتوافق مع الشريعة اإلسالمية. ** جميع القروض والتسهيالت

م 2016للعام  (8.31%)مقارنة بـ  (3.94%)م إلى حقوق المساهمين 2017** بلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيالت البنكية المستحقة في نهاية عام 

 بعد تطبيق المعايير الدولية.

 م2017موعة لعام ( إجمالي القروض والتسهيالت البنكية للمج1)

 البيان/الوصف
الجهة  2016 2017

 المستفيدة
 الجهة المانحة

IFRS IFRS 

 14،767،883 9،883،640 قرض صناعي
فرع الشركة 

 الرئيسي
 IFRS تطبيق - (SIDF) صندوق التنمية الصناعية السعودي

تسهيالت بنكية بنظام المرابحة 

 اإلسالمية
 بنوك محلية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تابعةشركات  15،289،166 3،990،064

 - - 30،057،049 13،873،704 مجموع القروض:

 م2017( مستحقات القروض والتسهيالت البنكية لعام 2)

** أقساط قروض مستحقة خالل أقل 

 من سنة

الجهة  2016 2017

 المستفيدة
 الجهة المانحة

IFRS IFRS 

 4،884،243 4،922،528 صناعيقرض 
فرع الشركة 

 الرئيسي
 IFRS تطبيق - (SIDF) صندوق التنمية الصناعية السعودي

تسهيالت بنكية بنظام المرابحة 

 اإلسالمية
 بنوك محلية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية شركات تابعة 15،289،166 3،990،064

 - - 20،173،409 8،912،592 المجموع:

 ** أقساط قروض مستحقة خالل أكثر من سنة

 9،883،640 4،961،112 قرض صناعي
فرع الشركة 

 الرئيسي
 IFRS تطبيق - (SIDF) صندوق التنمية الصناعية السعودي

 - - 9،883،640 4،961،112 المجموع:

 ( إجمالي القروض والتسهيالت البنكية المستحقة للخمسة سنوات األخيرة3)

 مالحظات 2013 2014 2015 2016 2017 البيان/الوصف
IFRS IFRS SOCPA SOCPA SOCPA 

إجمالي القروض والتسهيالت البنكية 

 المستحقة
 IFRSتطبيق        30،000،000       25،000،000       20،000،000 30،057،049 13،873،704

نسبة إجمالي القروض والتسهيالت 

 إلى حقوق المساهمينالبنكية المستحقة 
 IFRSتطبيق  %7.4 %6.1 %5.1 %8.3 %3.9

 األجل طويلة للقروض المحاسبية المعالجة **

ً للمعيار الدولي رقم ) ً لطريقة التكلفة المطفأة، حيث تم إستخدام طريقة الفائدة الفعالة في التخصي9تطبيقا ص ( " اإلدوات المالية" تم إعادة قياس القرض الصناعي وفقا

 م والفترات الالحقة ذات الصلة، ونتيجة لذلك تم إجراء التالي:2016واإلعتراف بمصروف الفائدة في قائمة الدخل، وذلك إعتباراً من األول من يناير 
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المتداول والجزء تم توزيعه بين رصيد الجزء ، وقد ( ريال سعودي385،861( مليون ريال سعودي بمبلغ )20البالغ )م 2015في نهاية  تخفيض رصيد القرض (1)

 م.2016يناير  1غير المتداول وتم تسوية المبلغ في حساب األرباح )الخسائر( المتراكمة كما في 

تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء  ، وقد( ريال سعودي232،117( مليون ريال سعودي بمبلغ )15البالغ ) م2016في نهاية  تخفيض رصيد القرض (2)

 م.2016ديسمبر  31سوية المبلغ بقائمة الدخل والميزانية العمومية كما في غير المتداول وتم ت

تم توزيعه بين رصيد الجزء المتداول والجزء ، وقد ( ريال سعودي116،360بلغ )( مليون ريال سعودي بم10البالغ ) م2017في نهاية  تخفيض رصيد القرض (3)

 م.2017ديسمبر  31العمومية كما في  غير المتداول وتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل والميزانية
 

 سنوات الألخيرة السهم العادي للخمس )خسارة(ربحية  - 7

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير ربحية السهم العادي

 مالحظات
 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق طبقاً للقوائم المالية

 - إرتفاع ربحية السهم %7       0.06       0.89 2013

 - إنخفاض ربحية السهم (%80) (0.71)       0.17 2014

 - تحقيق خسارة تحقيق خسارة (0.65) (0.47) 2015

 "التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية " تحقيق ربح تحقيق ربح       0.47  0.001 2016

 " تطبيق المعايير الدولية " خسارةتحقيق  تحقيق خسارة (0.26) (0.26) 2017

 
 صافي حقوق المساهمين ونسبتها إلجمالي الموجودات للخمس سنوات األخيرة - 8

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير صافي

 مالحظات
 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق حقوق المساهمين

 - إرتفاع %9 33،541،083 404،040،041 2013

 - إرتفاع %2 6،255،935 410،295،976 2014

 - إنخفاض (%5) (20،919،022) 389،376،954 2015

 "IFRSير نتيجة تطبيق " التغ إنخفاض (%7) (27،543،330) 361،833،624 2016

 "IFRS" تطبيق  إنخفاض (%3) (10،006،819) 351،826،805 2017

 السنوات
 )%( نسبة حقوق إجمالي صافي

 مالحظات
 المساهمين للموجودات الموجودات حقوق المساهمين

2013 404،040،041 498،635،326 %81 - 

2014 410،295،976 511،096،262 %80 - 

2015 389،376،954 484،348،768 %80 - 

 " التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية " %78 466،391،077 361،833،624 2016

 " تطبيق المعايير الدولية " %79 443،665،707 351،826،805 2017
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 صافي القيمة الدفترية للسهم للخمس سنوات األخيرة -9

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير صافي القيمة صافي

 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق الدفترية للسهم حقوق المساهمين

 إرتفاع %9       0.84       10.10 404،040،041 2013

 إرتفاع %2       0.16       10.26 410،295،976 2014

 إنخفاض (%5) (0.52)       9.73 389،376،954 2015

 إنخفاض (%7) (0.69)       9.05 361،833،624 2016

 إنخفاض (%3) (0.25)       8.80 351،826،805 2017

 

 
 

 للشركة( )على مستوى القطاعات التشغيلية والجغرافيةم 2017التوزيع الجغرافي إلجمالي المبيعات لعام  - 10

 البيان/الوصف
 إجمالي المراتب اإلدوات الصحية

 مالحظات
 المبيعات والسست واإلسفنج واإلكسسوارات

 مبيعات محلية 170،962،174 139،848،795 31،113،379 المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية

 مبيعات محلية 91،759،484 79،349،000 12،410،484 المنطقة الوسطي والشرقية

 " قطر والبحرين والكويت واليمن " 3،108،793 2،316،136 792،657 دول مجلس التعاون الخليجي

 " العراق واألردن " 1،226،059 88،785 1،137،274 دول أسيوية وإفريقية

 " شركة تابعة خارج المملكة " 40،605،170 40،571،115 34،055 جمهورية مصر العربية

 - 307،661،680 262،173،831 45،487،849 م:2017إجمالي المبيعات لعام 
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  صافي المبيعات للخمس سنوات األخيرة - 11

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير صافي

 مالحظات
 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق المبيعات

 - إرتفاع %2 5،320،692 319،753،817 2013

 - إنخفاض (%1) (3،815،427) 315،938،390 2014

 - إرتفاع %3 9،587،332 325،525،722 2015

 " التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية " إنخفاض (%20) (65،992،826) 259،532،896 2016

 إنخفاض (%7) (19،395،876) 240،137،020 2017
" مجريات السوق والحالة االقتصادية 

 السائدة "

 

 
 

 سنوات األخيرة للخمس )المطلوبات(والخصوم  )الموجودات(إجمالي األصول - 12

 السنوات
 إحمالي إجمالي

 مالحظات
 الخصوم/المطلوبات األصول/الموجودات

2013 498،635،326 94،595،285 - 

2014 511،096،262 100،800،286 - 

2015 484،348،768 94،971،814 - 

 " التغير نتيجة تطبيق المعايير الدولية " 100،441،230 466،391،077 2016

 " تطبيق المعايير الدولية " 87،167،686 443،665،707 2017
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 سنوات األخيرة صافي الدخل للخمس - 13

 السنوات
 حالة التغير )%(نسبة التغير  التغير صافي

 مالحظات
 عن العام السابق عن العام السابق عن العام السابق الدخل

 تحقيق أرباح تشغيلية"" إرتفاع صافي األرباح %7       2،318،051       35،479،072 2013

 "أرباح تشغيلية"تحقيق  إنخفاض صافي األرباح (%80) (28،533،885)       6،945،187 2014

2015 (18،949،170) (25،894،357) - - 
هبوط  -تحقيق خسارة غير تشغيلية "

 إستثمار"

 "IFRSتطبيق  +تحقيق خسائر تشغيلية "  - -       18،986،492       37،322 2016

 "IFRSتطبيق  +تحقيق خسائر تشغيلية "  - - (10،249،134) (10،211،812) 2017
 

 
 

 سنوات األخيرة المؤشرات المالية الهامة للخمسص ملخ - 14

 مالحظات 2013 2014 2015 2016 2017 البيان/الوصف
IFRS IFRS SOCPA SOCPA SOCPA 

 6% 5% 4% 6% 3% إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات

التغير في 

المؤشرات 

المالية لعامي 

م 2016م و2017

تعود إلى تطبيق 

 المعايير الدولية

 19% 20% 20% 22% 20% إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

 7% 6% 5% 8% 4% إجمالي القروض إلى حقوق المساهمين

 23% 25% 24% 28% 25% إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

 7% 1% (4%) 0.01% (2%) إلى إجمالي الموجودات )الخسارة(صافي الربح 

 9% 2% (5%) 0.01% (3%) إلى رأس المال المدفوع )الخسارة(صافي الربح 

 31% 27% 31% 26% 14% إلى صافي للمبيعات )الخسارة(مجمل الربح 

 11% 2% (6%) 0.01% (4%) إلى صافي المبيعات )الخسارة(صافي الربح 

 9% 3% 6% (0.29%) (9%) التشغيلي إلى صافي المبيعات )الخسارة(صافي الربح 

       0.89       0.17 (0.47)  0.001 (0.26) )ريال(السهم  )خسارة(صافي ربح 

       10.10       10.26       9.73       9.05       8.80 )ريال(صافي القيمة الدفترية للسهم 

 

 النشاط()موزعة حسب م وأثارها على نتائج الشركة 2016م و 2017القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي  - 15

 المجموع   قطاع قطاع  

 طبقا للقوائم المالية المركز الرئيسي المراتب واألسفنج األدوات الصحية البيان/الوصف مالحظات

           م2017( عام 1)

 IFRSتطبيق        443،665،708       146،749،111       221،145،547       75،771،050 إجمالي الموجودات -    

 IFRSتطبيق        87،167،686       11،813،122       54،218،438       21،136،126 إجمالي المطلوبات -    

 IFRSتطبيق        240،137،020       0       210،550،473       29،586،547 صافي المبيعات -    

 IFRSتطبيق  (10،211،812) (10،176،040)       3،672،657 (3،708،429) صافي الدخل -    

            م2016( عام 2)

 IFRSتطبيق        466،391،077       148،256،454       241،497،244       76،637،379 إجمالي الموجودات -    

 IFRSتطبيق        100،441،230       8،600،574       67،313،608       24،527،048 إجمالي المطلوبات -    

 IFRSتطبيق        259،532،896       0       228،721،309       30،811،587 صافي المبيعات -    

 IFRSتطبيق        37،422 (9،538،843)       13،164،232 (3،587،967) صافي الدخل -    
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 )حسب النشاط(م 2016م و 2017** نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي عامي 

 البيان/الوصف
 المركز قطاع قطاع

 مالحظات
 الرئيسي المراتب واألسفنج األدوات الصحية

         م2017( عام 1)

 صافي المبيعات السنوية " " نصيب القطاعات من 0% 88% 12% صافي المبيعات -    

 صافي الخسارة الكلية " تخفيض(" مساهمة القطاعات في زيادة ) 73% 26% 27% صافي الدخل -    

         م2016( عام 2)

 " نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 0% 88% 12% صافي المبيعات -    

 صافي الخسارة الكلية " )تخفيض(" مساهمة القطاعات في زيادة  73% 100% 16% صافي الدخل -    
 

  م2017** أداء القطاعات التشغيلية المستثمر فيها وأهم المتغيرات واألحداث عن عام 

 ( قطاع األدوات الصحية1)

الصحية بالتبعية بهذه الظروف، حيث إستمر إنخفاض مبيعات هذا القطاع نتيجة الظروف اإلقتصادية العامة وتأثيرها على قطاع المقاوالت بالمملكة، تأثر قطاع األدوات 

 وتحقيقه خسائر تشغيلية مقارنةً باألعوام السابقة.

 ( قطاع المراتب واإلسفنج2)

من أرباح كانت نتيجة العوائد المحققة تأثرت مبيعات هذا القطاع بالحالة اإلقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية، حيث حقق هذا القطاع خسائر تشغيلية، وما حققه 

 من المحفظة المالية المملوكة له وزيادة اإليرادات األخرى غير التشغيلية.

 ( المركز الرئيسي2)

 م كان نتيجة إنخفاض اإليرادات األخرى.2016م مقارنة لعام 2017إرتفاع خسائر المركز الرئيسي لعام 
 

  )موزعة جغرافياً(م وأثارها على نتائج الشركة 2016م و 2017القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي  - 16

 البيان/الوصف
 المجموع جمهورية المملكة

 مالحظات
 طبقا للقوائم المالية مصر العربية العربية السعودية

         م2017( عام 1)

 IFRSتطبيق  443،665،708 23،786،631 419،879،077 إجمالي الموجودات -    

 IFRSتطبيق  87،167،686 5،879،853 81،287،833 إجمالي المطلوبات -    

 IFRSتطبيق  240،137،020 40،571،115 199،565،905 صافي المبيعات -    

 IFRSتطبيق  (10،211،812) 4،789،501 (15،001،313) صافي الدخل -    

      م2016( عام 2)

 IFRSتطبيق  466،391،077 25،906،092 440،484،985 إجمالي الموجودات -    

 IFRSتطبيق  100،441،230 13،003،847 87،437،383 إجمالي المطلوبات -    

 IFRSتطبيق  259،532،896 39،244،016 220،288،880 صافي المبيعات -    

 IFRSتطبيق  37،422 7،952،185 (7،914،763) صافي الدخل -    
 

  )جغرافياً(م 2016م و 2017** نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي عامي 

 البيان/الوصف
 جمهورية المملكة

 مالحظات
 مصر العربية العربية السعودية

       م2017( عام 1)

 المبيعات السنوية " " نصيب القطاعات من صافي 17% 83% صافي المبيعات -    

 صافي الخسارة الكلية " )تخفيض(" مساهمة القطاعات زيادة  (47%) 147% صافي الدخل -    

       م2016( عام 2)

 " نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية " 15% 85% صافي المبيعات -    

 صافي الخسارة الكلية " )تخفيض(" مساهمة القطاعات زيادة  (100%) 100% صافي الدخل -    
 

 والشركات التابعة لها "صدق"م في حجم أعمال الشركة السعودية للتنمية الصناعية 2017األنشطة الرئيسية لعام  أثر - 17
 

 م:2017أوالً: ملخص تأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال شركة "صدق" عن عام 

 )%(النسبة  إيراد النشاط البيان/الوصف م

 % 88 210،550،473 نشاط إنتاج المراتب واإلسفنج 1

 % 12 29،586،547 نشاط األدوات الصحية 2

 % 100 240،137،020 المجموع:
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 :ةمالحظ

شركات نشاط إنتاج المراتب واإلسفنج يشمل نشاط نقل منتجات شركات المجموعة، وألغراض التوحيد تم إستبعاد المعامالت التجارية المتبادلة بين 

 المجموعة.
 

 م في حجم أعمال شركة "صدق" )على مستوى الشركات التابعة(:2017ثانياً: تفاصيل تأثير األنشطة الرئيسية عن عام 

 ** الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق":

 يوضح الجدول التالي أثر األنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج:

 الرئيسيةاألشطة  م

 اإليراد

وفق القوائم المالية 

 المنفردة

 م2017لعام 

 المعامالت

 التجارية

 المتبادلة

 م2017المستبعدة لعام 

 اإليراد

وفق القوائم المالية 

 الموحدة

 م2017لعام 

 )%( النسبة

1 
نشاط إنتاج األدوات الصحية بواسطة مصنع صدق للخزف 

 )صدق(فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
29،586،547  - 29،586،547 12 % 

 % 12 29،586،547 - 29،586،547 اإلجمالي

 ** شركة صدق لالستثمار التجاريّ:

 يوضح الجدول التالي أثر األنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج:

 األشطة الرئيسية م

 اإليراد

وفق القوائم 

 المالية المنفردة

 م2017لعام 

 التجارية المعامالت

 المستبعدة المتبادلة

 م2017لعام 

 اإليراد

وفق القوائم المالية 

 الموحدة

 م2017لعام 

 )%( النسبة

1 

تجارة الجملة والتجرئة في األسمنت والجبس والرخام 

الطبيعي والصناعي واألنابيت والمواسير والمطابخ والمنتجات 

واألدوات والقيشاني والسيراميك والبورسالن  الخزفية

واألطقم الصحية والسجاد والموكيت والمراتب والسرر 

واإلسفنج والمخدات والشراشف والمفارش واألغطية واللحف 

 .والبطانيات وكافة مستلزمات النوم

 - - - 0 % 

 % 0 - - - اإلجمالي
 

 ** شركة صدق للمشاريع االستثماريّة:

 حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج:يوضح الجدول التالي أثر األنشطة الرئيسية على 

 األشطة الرئيسية م

 اإليراد

وفق القوائم 

 المالية المنفردة

 م2017لعام 

 التجارية المعامالت

المستبعدة  المتبادلة

 م2017لعام 

 اإليراد

وفق القوائم المالية 

 الموحدة

 م2017لعام 

 )%( النسبة

1 

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية 

والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة في 

مواد البناء واألثاث والمفروشات واألدوات الخشبية والمكتبية 

والمنزلية والكماليات والحمامات والمالبس والسجاد 

ية والموكيت والفضيات والكريستال والمجوهرات التقليد

 .واألحجار الكريمة

 - - - 0 % 

 % 0 - - - اإلجمالي
 

 ** الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي":

 يوضح الجدول التاليّ أثر األنشطة الرئيسة على حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج:
 

 األشطة الرئيسية م

وفق  اإليراد

القوائم المالية 

لعام  المنفردة

 م2017

 التجارية المعامالت

 المستبعدة المتبادلة

 م2017لعام 

 اإليراد

وفق القوائم المالية 

 م2017لعام  الموحدة

 )%( النسبة

1 
تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات وأغطية 

 المقاعد والبوليستر لحشوات المراتب
167،275،891 - 167،275،891 70 % 

 % 70 167،275،891 - 167،275،891 اإلجمالي
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 مالحظة:

المتبادلة ألغراض توحيد القوائم المالية للشركات التابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" يتم إستبعاد المعامالت التجارية 

 بينهما.  
 

 ** الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي مصر":

 الجدول التاليّ أثر األنشطة الرئيسة على حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج:يوضح 
 

 األشطة الرئيسية م

 اإليراد

وفق القوائم 

 المالية المنفردة

 م2017لعام 

 التجارية المعامالت

لعام  المستبعدة المتبادلة

 م2017

وفق القوائم  اإليراد

لعام  المالية الموحدة

 م2017

 )%( النسبة

1 
تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد اإلطارات وأغطية 

 المقاعد والبوليستر لحشوات المراتب
40،571،115 - 40،571،115 17 % 

 % 17 40،571،115 - 40،571،115 اإلجمالي
 

 مالحظة:

 مستلزمات النوم " سليب هاي ".الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي مصر" شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق 
 

 ** شركة إمداد للخدمات المساندة:

 يوضح الجدول التاليّ أثر األنشطة الرئيسة على حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج:
 

 األشطة الرئيسية م

وفق القوائم  اإليراد

 المنفردة المالية

 م2017لعام 

 التجارية المعامالت

 المستبعدة المتبادلة

 م2017لعام 

وفق القوائم  اإليراد

لعام  المالية الموحدة

 م2017

 )%( النسبة

1 

تقديم خدمات المساندة والمناولة والتعبئة والتغليف 

والتنزيل داخل المدن وضواحيها واقامة وانشاء وادارة 

وبيع وتأجير وصيانة المخازن والمستودعات والهناجر 

والمنشآت والثالجات لحفظ االغذية والمشاريع التجارية 

والمباني التجارية والصناعية والسكنية والخدمية 

والرياضية والتعليمية والصحية واستيراد وتصدير 

وتجارة الجملة والتجزئة في المعادن من حديد وصلب 

 ونحاس

15،170،386 12،466،919 2،703،467 1 % 

 % 1 2،703،467 12،466،919 15،170،386 اإلجمالي
 

 مالحظة:

شركة إمداد للخدمات المساندة شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" قامت بتقديم خدمات النقل لمنتجات شركة 

م، وقد تم 2017( من إيرادها لعام % 82مليون يمثل ) 12،5ومصنع صدق للخزف فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بمبلغ  "سليب هاي"

 ومصنع صدق للخزف. "سليب هاي"تبعادها عند إجراء عملية التوحيد مقابل مصروفات النقل بشركة إس
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 رابعاً: مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذيّة

 مجلس اإلدارة .1

يتولى إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء طبقاً للنظام 

األساس، وتنتخبهم الجمعية العامة العادية كل ثالث سنوات ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء 

 المنتهية عضــويتهم.

( من األعضاء المستقلين 40%( من األعضاء غير التنفيذيين، )60%ويمثل مجلس اإلدارة الحالي ما نسبته )

 ادرة من هيئة السوق المالية.وفقاً للتعريفات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الص

وقد بدأ مجلس إدارة الشركة دورته الجديدة ) الثامنة ( بعد موافقة الجمعية العامة العادية السادسة 

م ولمدة ثالث سنوات حتى تاريخ 01/01/2016م وذلك ابتداء من 27/08/2015والعشرون المنعقدة بتاريخ 

 م. 2017س اإلدارة خالل عام م، ولم تنتهي عضويّة أحد أعضاء مجل31/12/2018
 

 م 31/12/2018م إلى 01/01/2016أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثامنة التي بدأت من  -أ
 

 الصفة االسم م
 التصنيف

 )تنفيذيّ/غير تنفيذيّ/مستقل(

 غير تنفيذي الرئيس المهندس/ بندر بن عبداهلل الحميضي 1

 غير تنفيذي عضو عبدالعزيز الراشداألستاذ/ إبراهيم بن  2

 غير تنفيذي عضو األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي 3

 غير تنفيذي عضو األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 4

 مستقل عضو األستاذ/ أحمد بن عبداهلل المحسن 5

 مستقل عضو األستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز 6

 غير تنفيذي عضو األستاذ/ بدر بن علي التركي 7

 مستقل عضو األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 8

 مستقل عضو األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر 9

 غير تنفيذي عضو الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسيري 10
 

 م والبالغ مجموعها سبعة اجتماعات2017عدد وسجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام  -ب

 

 م

  

 االسم

1 2 3 4 5 6 7 
 اإلجمالي

نسبة  

 28/12 31/10 25/7 19/6 30/4 09/3 18/1 الحضور

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ المهندس/ بندر بن عبداهلل الحميضي 1

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 2

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي 3

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 4

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ أحمد بن عبداهلل المحسن 5

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز  6

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ بدر بن علي التركي 7

 % X √ √ 6 85.7 √ √ √ √ األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 8

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر 9

 % 100 7 √ √ √ √ √ √ √ الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسيري 10
 

   اعتذار      X    الحضور أصالة √
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 مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم -ج

أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة يوضح الجدول التالي األسهم التي يمتلكها 

 م ونسبة التغير.2017عند بداية ونهاية العام 
 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

 األسهم المملوكة

 عدد األسهم في

 م2017بداية عام 

 عدد األسهم في

 م2017نهاية عام 

نسبة التغير عن 

 م2017بداية عام 

ملكية األقارب من 

 الدرجة األولى

 4،475 % 0 606.147 606.147 المهندس/ بندر بن عبداهلل الحميضي 1

 0 % 0 1.200 1.200 األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 2

 0 % 34.5 1.040.000 1.587.350 األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي 3

 0 % 0 1.000 1.000 األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 4

 0 % 0 1.000 1.000 األستاذ/ أحمد بن عبداهلل المحسن  5

 0 % 0 1.000 1.000 األستاذ/ أحمد بن فؤاد بن أحمد الباز 6

 0 % 0 1.000 1.000 األستاذ/ بدر بن علي التركي  7

 0 % 0 2.000 2.000 األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 8

 0 % 0 1.000 1.000 األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر  9

 0 % 0 1.000 1.000 الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسيري عسيري 10

 

 مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم -د

يوضح الجدول التالي األسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة عند 

 م ونسبة التغير.2017بداية ونهاية العام 
 

 أسماء كبار التنفيذيين م

 األسهم المملوكة

عدد األسهم في 

 م2017بداية عام 

 عدد األسهم في

 م2017نهاية عام  

نسبة التغير عن 

 م2017بدلية عام 

ملكية األقارب من 

 الدرجة األولى

 - % 0 - - األستاذ/ فوزان عباس عبدالجواد المرواني 1

 - % 0 - - األستاذ/ عصام صالح الدين إبراهيم حسين 2

 - % 0 - - المهندس/ محمد سعيد موسى الترعاني 3

 - % 0 - - المهندس/ فهد إدوارد الفرح 4

 - % 0 - -    األستاذ/ نوح بن حمد اليامي 5
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وأسماء الشركات   -هـ

 داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها 

  

 المهندس/ بندر بن عبد اهلل الحميضي

 

 اإلدارةرئيس مجلس 
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 غير تنفيذي م1977 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود هندسة معمارية بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن2006 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

 م2016م حتى 2012 رئيس مجلس مركز الرياض الدولي للمُؤتمرات والمعارض

 م2016م حتى 2012 عضو مجلس إدارة غرفة الرياض

 م2011 حتىم 2006 رئيس المجلس التنفيذي لمصنع صدق للخزف "خزفية"

 حتى اآلنم 2011 المديرين للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي السعودية"رئيس مجلس 

 م حتى اآلن2012 رئيس مجلس المديرين للشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي مصر"

 حتى اآلن م2009 رادستار للمشاريع االستثماريّة لشركة المديرينعضو مجلس 

 م حتى اآلن2004 العام لمكتب بندر بن عبداهلل الحميضي لإلستشارات الهندسيةالمدير 

 حتى اآلن م2010 براهيم الحميضي القابضةإلشركة أبناء عبداهلل  المديرينعضو مجلس 

 حتى اآلن م2012 لشركة وفادة العربية للفنادق واإلستثمار السياحي المديرينعضو مجلس 

 حتى اآلن م2009 عبداهلل الحميضي التجاريةالمدير العام لمؤسسة بندر 

 حتى اآلن م2004 المدير العام لشركة بندر عبداهلل الحميضي وشريكه لإلنشاءآت

 م2007 حتىم 2004 مساعد المدير التنفيذي لشركة الحميضي للساعات والمجوهرات

 م2004 حتى م2001 يئة العليا لتطوير مدينة الرياض اله

 م2001 حتى م2000 أمانة مدينة الرياض
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة  شركة المخازن والخدمات المساندة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة  الشركة العربية لأللياف الصناعية "ابن رشد"

 مسئولية محدودة داخل المملكة  العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"الشركة 

 مسئولية محدودة المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة رادستار للمشاريع اإلستثمارية المحدودة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  القابضةشركة أبناء عبداهلل إبراهيم الحميضي 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة وفادة العربية للفنادق واالستثمار السياحي

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة بندر عبداهلل الحميضي وشريكه لإلنشاءات
   

   بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة السابقة

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة أسم الشركة

 مساهمة عامّة المملكة خارج الشركة العربية للمشاريع اإلستثمارية
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 علي بن عبداهلل بريدي عسيري /الدكتور

 
 مجلس اإلدارة عضو

 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 غير تنفيذي هـ1390 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية المعهد العالي للقضاء الشريعة دكتوراة

 المملكة العربية السعودية المعهد العالي للقضاء الشريعة ماجستير

 المملكة العربية السعودية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الشريعة بكالوريوس
      

   وتفاصيلهاسنوات الخبرة 

 الفترة الوظائف الحالية والسابقة

 سنوات (7) شار قانونيمست

 سنوات (3) مدير عام الشئون القانونية بالشركة السعودية للتأمين

 سنوات (7) شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز-العضو المنتدب

 سنوات (8) رئيس مكتب حلول القانونية
 

 بالشركات أو من مديريها الحاليةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"

 مسئولية محدودة المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  التجاريشركة صدق لإلستثمار 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية
   

   بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة السابقة

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة أسم الشركة

 مساهمة مقفلة المملكة داخل شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز

  



  
  

  (33 ) 

 

 

 بدر بن علي صالح التركي /األستاذ

 
 مجلس اإلدارة عضو

 م21/04/2017حتى م 01/01/2016عضو لجنة المراجعة من 
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 غير تنفيذي هـ1397 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود اآلداب بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن1998 مدير عام شركة سيمافور لألثاث المحدودة

 م2008م حتى 2001 المدير العام لمدارس األفق التعليمية

 حتى اآلنم 2008 لشركة األفق التعليمية المدير العام
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"

 محدودةمسئولية  المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق لإلستثمار التجاري

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة األفق التعليمية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة توبال السعودية لإلنشاءات
 

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
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 إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد /األستاذ

 
 رئيس لجنة المراجعة – مجلس اإلدارة عضو

 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 تنفيذيغير  هـ1399 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 الواليات المتحدة األمريكية جامعة اركانساس إدارة األعمال ماجستير 

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود العلوم اإلدارية بكالوريوس

 المملكة العربية السعودية القانونيينالهيئة السعودية للمحاسبين  محاسبة الزمالة الثانوية

 المملكة العربية السعودية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين محاسبة  الزمالة األولية
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن2009 شركة كوليرز العالمية –مدير مسئول 

 م2009م حتى 2007 شركة كوليرز العالمية –مشرف مدراء 

 م2007م حتى 2005 الرياض -شركة آرنست ويونغ لإلستشارات 

 م2002م حتى أبريل 2002فبراير  الرياض -شركة آرنست ويونغ لإلستشارات  -مشرف محللين 

 م 2001م حتى فبراير 2000يناير  الرياض -شركة آرنست ويونغ لإلستشارات  -مراجع حسابات 
 

 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم 

 مسئولية محدودة المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  لإلستثمار التجاريشركة صدق 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة وفادة العربية للفنادق واالستثمار السياحي
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة الشركة مكان  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صرح الخليجية

 توصية بسيطة داخل المملكة  شركة ربيع األزهار للزراعة والتجارة
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 إبراهيم بن عبداهلل الحميضي /األستاذ

 
 عضو لجنة المراجعة – مجلس اإلدارة عضو

 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 غير تنفيذي هـ1386 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 الواليات المتحدة األمريكية كلورادو -ر فدنجامعة  إدارة األعمال ماجستير 

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود المحاسبة بكالوريوس
      

   والسابقة الوظائف الحالية

 الفترة مجاالت الخبرة

 ( سنوات10)     شركة ابعاد لإلتصاالت المحدودة –الرئيس التنفيذي 

 ( سنوات8)         عضو لجنة المراجعة لشركة المخازن والخدمات المساندة

 ( سنة 1) شركة الرياض للتعمير –مدير عام الدراسات والتسويق 

 ( سنوات7)    الشركة السعودية لصناعة الكابالت ) كابالت الرياض (  -مدير عام المبيعات 

 ( سنة1) الشركة السعودية للصناعات األساسية ) سابك ( –محلل اقتصادي 
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم 

 مسئولية محدودة المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق لإلستثمار التجاري

 محدودةمسئولية  داخل المملكة  شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة امداد للخدمات المساندة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة رادستار للمشاريع اإلستثمارية المحدودة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة أبناء عبداهلل إبراهيم الحميضي القابضة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة أبناء عبداهلل إبراهيم الحميضي لالستثمار

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة وفادة العربية للفنادق واالستثمار السياحي

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة تكوين لالستثمار التجاريّ
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 القانوني للشركةالشكل  مكان الشركة  أسم الشركة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة  الشركة العربية لأللياف الصناعية "ابن رشد"
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 أحمد بن عبداهلل الكنهل /األستاذ

 

 عضو لجنة المراجعة – مجلس اإلدارة عضو
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 غير تنفيذي م1973 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة نايف العربية إدارة عامة ماجستير

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود محاسبة بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 اآلنم حتى 2013 التنفيذي بشركة إمداد للخدمات المساندةنائب رئيس مجلس المديرين والمدير 

 م حتى اآلن2008 مدير عام مؤسسة الموسوعة الرقمية للتجارة

 م2016م حتى 2011 المشرف العام على مصنع صدق للخزف 

 م2013م حتى 2005 نائب الرئيس التنفيذي بشركة الرياض للتعمير

 م2005م حتى 2004 للتعميرمدير مركز النقل العام بشركة الرياض 

 م2004م حتى 2002 مساعد مدير مركز النقل العام 

 م2002م حتى 2001 أخصائي محاسبة بشركة السالم للطائرات

 م2001م حتى 1996 اإلدارة المالية برئاسة الحرس الوطني
 

 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة امداد للخدمات المساندة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم

 مسئولية محدودة المملكة خارج  الشركة العربية لصناعة مراتب السست واالسفنج

 مسئولية محدودة المملكةداخل   شركة صدق لإلستثمار التجاري

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاوالت
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
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 أحمد بن فؤاد الباز /األستاذ

 

 عضو لجنة المراجعة – مجلس اإلدارة عضو
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 مستقل م1979 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 العربية السعوديةالمملكة  جامعة الملك عبدالعزيز تسويق بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 ( سنوات4)   شركة مشاريع األرجان للتطوير العقاري –مستشار تطوير األعمال 

 ( سنة2) محاسبون قانونيون ( –كرو هورث الدولية ) العظم والسديري  –مدير إدارة تطوير األعمال 

 ( سنوات7)    بنك الرياض –إدارة حسابات وتمويل الشركات 
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 القانوني للشركةالشكل  مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة امداد للخدمات المساندة
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 أحمد بن عبداهلل المحسن /األستاذ

 رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – مجلس اإلدارة عضو 
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 مستقل م1975 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود إدارة األعمال بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن2011 القابضة المرشدنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 

 م حتى اآلن2011 لإلستثمار والتطوير العقارينائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشد 

 م2011م حتى 2010 الرئيس التنفيذي لشركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة

 م2010م حتى 2005 مدير العمليات بشركة المهيدب للتجهيزات الفنية

 م2005م حتى 2004 مدير مبيعات المشاريع بشركة المهيدب للتجهيزات الفنية

 م2003م حتى 1999 المبيعات بشركة البابطين للطاقة واإلتصاالتمدير 
 

 

 

 

 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مساهمة مقفلة داخل المملكة  شركة مجموعة المرشد القابضة

 مساهمة مقفلة المملكةداخل   شركة مجموعة المرشد للمقاوالت

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة مجموعة المرشد الزراعية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة مجموعة المرشد لإلستثمار والتطويرالعقاري

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة مجموعة المرشد للتجارة

 مسئولية محدودة المملكة داخل  شركة مجموعة المرشد للمولدات الكهربائية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة مجموعة المرشد لتقنية المعلومات

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة طعام وشراب المحدودة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الشركة العربية لألسواق المركزية

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة أعمال للتجارة والمُقاوالت
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
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 صالح بن حمد الشريم /األستاذ

 

 عضو لجنة المكافآت والترشيحات – مجلس اإلدارة عضو
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 مستقل هـ1397 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود قانون بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 هـ حتى اآلن1429 نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة

 هـ حتى اآلن1425 مدير عام مؤسسة صالح حمد صالح الشريم لإلستثمارات العقارية

 هـ حتى اآلن1425 مدير عام مؤسسة صالح حمد الشريم للمقاوالت

 هـ1425هـ حتى 1420 مدير عام مؤسسة حمد صالح الشريم للمقاوالت
 

 

 

 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  الشركةأسم 

 مسئولية محدودة داخل المملكة  الجزيرة المتحدةشركة 
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 

 

 

 

 عبداإلله بن محمد بن عبدالرحمن العساكر /األستاذ

 

 عضو لجنة المكافآت والترشيحات – مجلس اإلدارة عضو
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 مستقل هـ1398 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أصول الدين بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 - الرئيس التنفيذي لشركة التجهيزات الشاملة

 - مدير عام مؤسسة كماري للتجارة
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

 مسئولية محدودة داخل المملكة  شركة التجهيزات الشاملة
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
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 ناصر مشاري عبداهلل الفرهود /األستاذ

 

 مساهم -عضو لجنة المراجعة 
 

 صفة العضوية تاريخ الميالد الجنسية

 مساهم هـ1393 سعودي
 

 المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية معهد اإلدارة العامة مراقبة مالية ماجستير 

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود محاسبة بكالوريوس
      

   الوظائف الحالية والسابقة

 الفترة مجاالت الخبرة

 ( سنوات10) STC –مدير إدارة المراقبة المالية والعمليات لخدمات الجوال واإلنترنت 

 ( سنوات4) STC –مدير إدارة التخطيط المالي والمراقبة لخدمات اإلنترنت 

 ( سنوات8) STC –مراقب مالي 
 

 بالشركات أو من مديريها عضوية مجالس اإلدارة الحالية

 الشكل القانوني للشركة الشركةمكان   أسم الشركة

-  - - 
   

 بالشركات أو من مديريها السابقةعضوية مجالس اإلدارة 

 الشكل القانوني للشركة مكان الشركة  أسم الشركة

-  - - 
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 :لية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهمأسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحا -و

 الجواد المرواني فوزان عباس عبد /األستاذ

 

 الرئيس التنفيذي
 

 الوظيفة الحالية تاريخ الميالد الجنسية

 الرئيس التنفيذي م14/10/1973  سعودي
 

  المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة المتحدة جامعة ليسستر MBAإدارة أعمال  ماجستير 

 المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيزجامعة  محاسبة بكالوريوس
 

 

 

     

   الوظائف السابقة والخبرات:
  

 الفترة مجاالت الخبرة

 م2014م حتى 2011 الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم"سليب هاي" –العضو المنتدب 

 م2011م حتى 2002 "سليب هاي"-مدير عام 

 م2001م حتى 1997 "سليب هاي"-المدير التنفيذي 

 م1997م حتى أكتوبر 1997يوليو  "سليب هاي" -مساعد المدير المالي 

 م1997م حتى يونيو 1997فبراير  "سليب هاي"-مسئول حسابات البنوك 

 م1997م حتى يناير 1996أغسطس  "سليب هاي"-مسئول التحصيل 

 

 

 العضويات الحالية 

   

    التجارية الصناعية بجدة نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة

    عضو مجلس اإلدارة "جمعية المودة للتنمية األسرية

 

 

  العضويات السابقة

  

   مجلس تطوير األعمال في الغرفة التجارية -عضو مجلس اإلدارة

   الغرفة التجارية الصناعية بجدة -رئيس لجنة شباب األعمال 

   الغرفة التجارية الصناعية بجدة  -عضو اللجنة الصناعية 

   الغرفة التجارية بجدة -عضو اللجنة الوطنية للجنة شباب األعمال 

   EOعضو منظمة رواد األعمال 

   

 

 

 

 

 

 



  
  

  (42 ) 

 

 األستاذ/ عصام صالح الدين إبراهيم حسين الشماع

 

 المدير المالي
 

 الحاليةالوظيفة  تاريخ الميالد الجنسية

 المدير المالي م01/06/1962 مصري
 

 المؤهالت العلمية 
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 جمهورية مصر العربية جامعة عين شمس –كلية التجارة  محاسبة م1985بكالوريوس تجارة 

درجة زمالة المحاسبين اإلداريين 

 (CMA) المعتمدين

العلوم المحاسبية والمالية 

 واإلدارية والتسويقية واإلحصائية

 معهد المحاسبين اإلداريين المعتمدين
(IMA) 

 الواليات المتحدة األمريكية

درجة زمالة األستشاريين الماليين 

 (CFC) المعتمدين

الدراسات المالية واإلقتصادية 

 والتحليل المالي

معهد اإلستشاريين الماليين 

 (IFC) المعتمدين

 كندا

 

 

 

     

   الوظائف السابقة والخبرات
  

 الفترة مجاالت الخبرة

 م حتى اآلن1991 الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" –المدير المالي 

 م1991 حتىم 1987 شركة المواد القابضة –شركة الموارد للتسويق  –المدير المالي 

 م1987 حتىم 1986 مجموعة البترجي –شركة خدمات الصيانة  –المدير المالي 

 

 

 محمد سعيد موسى الترعاني /المهندس

 

 مدير إدارة التخطيط والتطوير
 

 الوظيفة الحالية تاريخ الميالد الجنسية

 مدير إدارة التخطيط والتطوير م1961 أردني
 

  المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة األردنية الهاشمية  هندسة معمارية بكالوريوس
 

 

     

   الوظائف السابقة والخبرات
  

 الفترة مجاالت الخبرة

 م2015م حتى 2011 شركة "سليب هاي" -مدير العمليات 

 م2011م حتى 2009 شركة المظالت المعلقة –المدير التنفيذي 

 م2009م حتى 2005 شركة "سليب هاي" –مدير التخطيط والعمليات 

 م2005م حتى 2004 شركة "سليب هاي" –مدير الجودة الشاملة 

 م2004م حتى NQMS  1999شركة  –مستشار نظم إدارية 

 م1999م حتى 1988 األردن –مهندس تصميم وإدارة مشاريع 
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 فهد إدوارد الفرح /المهندس

 
 مدير إدارة تقنية المعلومات

 

 الحاليةالوظيفة  تاريخ الميالد الجنسية

 مدير إدارة تقنية المعلومات م1980 أردني
 

  المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 جمهورية العراق جامعة المستنصرية هندسة حاسبات وبرمجيات بكالوريوس
 

 

 

     

   الوظائف السابقة والخبرات
  

 الفترة مجاالت الخبرة

 م2016م حتى 2011 الشركة السعودية لصناعة الورق –مدير تقنية المعلومات 

 م2011م حتى 2010 شركة توب نت –مدير مشاريع 

 م2010م حتى 2009 األردن –شركة نور األردنية الكويتية للنقل  -مدير تقنية المعلومات 

 م2009م حتى 2004 األردن –شركة ميناء حاويات العقبة  –مسئول األنظمة والتطبيقات 

   المجموعة المثالية ،أشهر 3مهندس دعم فني سنة و

 مجموعة جت ،أشهر 9مهندس دعم تقني 

 م2004م حتى 2002

 
 
 

 نوح حمد اليامي /األستاذ

 

 مدير إدارة الموارد البشرية
 

 الوظيفة الحالية تاريخ الميالد الجنسية

 مدير إدارة الموارد البشرية 1987 سعودي
 

  المؤهالت العلمية
 

 الدولة الجهة المانحة التخصص الدرجة

 المملكة العربية السعودية جامعة األعمال والتكنولوجيا إدارة أعمال ماجستير

 المملكة العربية السعودية جامعة األعمال والتكنولوجيا  موارد بشرية بكالوريوس
 

 

 

     

   الوظائف السابقة والخبرات
  

 الفترة الخبرةمجاالت 

 م حتى اآلن2017 شركة "صدق" –مدير إدارة الموارد البشرية 

 م2017م حتى 2016 شركة أماك –مدير إدارة الموارد البشرية 

 م2015م حتى 2013 البركة دلة –حلول شركة  –مدير إدارة الموارد البشرية 

 م2013حتى م 2010 فاين -الورق الصحي  شركة –مدير إدارة الموارد البشرية 
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 مُكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -ز
 

سة من  ضاء اللجان، وخم صيل المُكافآت المدفوعة لكلٍ من أعضاء مجلس اإلدارة، وأع توضح الجداول التالية تفا

 كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت  -1
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 مكافآت كبار التنفيذيين -2

 

 م 2017 ديسمبر 31 في المنتهي المالي للعام الرئيس التنفيذي والمدير المالي مصروفات وتعويضات خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم

 مالحظات المبلغ البيان/الوصف

 " تشمل الرواتب األساسية "  2،097،147 الرواتب

 " تشمل بدالت السكن والمواصالت " 733،791 البدالت

 " مكافآت نهاية الخدمة " 215،896 المكافآت الدورية والسنوية

 - 3،046،834 اإلجمالي:

 

 مكافآت أعضاء اللجان -3
 

  م
المكافات الثابتة )عدا 

 بدل حضور الجلسات(
 المجموع بدل حضور الجلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 * 24،000 24،000 -  عبدالعزيز الراشد األستاذ/ إبراهيم بن 1

 * 24،000 24،000 -  األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي 2

 * 24،000 24،000 -  األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 3

 * 9،000 9،000 -  األستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز 4

 * 12،000 12،000 -  األستاذ/ بدر بن علي التركي 5

 18،000 18،000 - األستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود 6

 111،000 111،000 - المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 * 9،000 9،000 -  األستاذ/ أحمد بن عبداهلل المحسن 1

 * 9،000 9،000 -  األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 2

 * 9،000 9،000 -  األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر 3

 27،000 27،000 - المجموع
 

  حسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. وتم إعادة العرض المبلغ هو ذاته الوارد في الفقرة )ز( أعاله* 

 لجان المجلس  .2

 لجنة المراجعة  -أ

م على قواعد 18/07/1994الموافق  هـ10/02/1415صدرت موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتاريخ 

اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها ) اإلصدار 

م، وبناءً على اقتراح مجلس 28/06/1994هـ الموافق 19/01/1415األول (، وقد تشكلت أول لجنة مراجعة بتاريخ 

م على الئحة 16/07/2017هـ الموافق 22/10/1438مة غير العادية الثالثة التي عقدت بتاريخ اإلدارة وافقت الجمعية العا

لجنة المراجعة ) اإلصدار الثاني (، كما وافقت على تعيين المرشحين لتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها 

م، وتتكون 31/12/2018ي بتاريخ دورة مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهحتى انتهاء وضوابط عملها ومكافآت أعضائها 

منهم من أعضاء مجلس  ثالثةاللجنة من عدد خمسة أعضاء ) أغلبهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية ( 

ة  ـراجعـة المـاإلدارة غير التنفيذيين، وتم الموافقة في الجمعية العامة غير العادية الثالثة على الئحة عمل لجن

ي تتوافق مع النظام األساس للشركة ومع األحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق ) اإلصدار الثاني ( والت

 . ات العالقة والئحة حوكمة الشركاتالمالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذ

وقد ساهمت اللجنة بدورٍ أساسي وهام في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بواجباته النظامية والتأكد من 

 ة وابداء رأيها والتوصية بشأنهاونزاهة التقارير المالية والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارسالمة 

ودراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرفى الشركة وفرعها والشركات التابعة والتأكد من 

كفاءتها وفاعليتها ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه، ومراجعة العقود والتعامالت مع األطراف 
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مراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدي واإلشراف علي إدارة العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك ذوي ال

فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة 

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين 

م، والتأكد من استقالليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق وتحديد أتعابه

أعمال المراجعة التي يُكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة واعتماد خطة المراجعة مع المحاسب القانوني 

القوائم المالية األولية الربعية والسنوية ودراسة ملحوظاته علي القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها، وتم دراسة 

وإبداء الرأي والتوصية في شأنها قبل عرضها على مجلس اإلدارة ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء 

 الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

 م:2017وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومواعيد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام 

 

 ليس عضوًا باللجنة -   اعتذار x   احلضور أصالة √

 م. 21/04/2017انتهت عضوية األستاذ/ بدر بن علي التركي في لجنة المراجعة بتاريخ  •

ً بلجنة المراجعةتم  • ـ الموافق 22/10/1438في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ  إنتخاب األستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز عضوا  م.16/07/2017ه

 المراجعة الخارجية والمراجعة والرقابة الداخلية:   •

 المراجعة الخارجية:  -1

هـ 22/10/1438أقرت الجمعية العامة العادية غير العادية الثالثة لمساهمي الشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 

بأعمال المراجعة للقيام م إختيار السادة مكتب/ العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون 16/07/2017الموافق 

بما في ذلك الحسـابات الربع سـنوية "خزفية" زف والتدقيق لحسابات الشـركة وفرعهـا مصنع صـدق للخـ

ريال ( فقط مائة واثنان وعشرون ألف ريال، وتعود  122.000)  وأعمال الزكـاة مقابل أتعـاب سـنوية قدرهـا

مبررات التوصية باختيارهم للتوافق مع المعايير الموضوعة من جانب الشركة ومناسـبة العـرض المالـي لنطـاق 

المتفـق عليه وتوافـر الخبـرات المهنيـة في مراجعـة كُبـرى الشركات في األنشطة المختلفة وإتباع العمـل 

أسلوب ومنهج عالمي في التخطيط ألعمال المراجعة وقياس المخاطر المرتبطة وتوافر العدد الكافي من المهنيين 

لنشر القوائم المالية في الوقت  لتغطية أعمال المراجعة والتدقيق للشركة وفرعها في نفس التوقيت وذلك

المحدد طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية و وجود عدد من المهنيين الحاصلين علي شهادات مهنية في مجال 

 المراجعة والتدقيق ويتمتعون بخبرات عالية.

 أعمال المراجعة والرقابة الداخلية:  -2

 73 ) المواد من واإلدراج، ومع الئحة حكومة الشركات تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل

وفي  ية، ومهامها، وتحديد نطاق عملها( الخاصة بنظام الرقابة الداخلية، وتأسيس إدارة للمراجعة الداخل 79إلى 

سبيل التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة فإن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تعمل 

 العضويّةة طبيع اإلســـــــــم م
1 2 3 4 5 6 7 8 

 النسبة اإلجمالي
17/1 9/3 2/4 20/4 25/7 31/10 4/12 27/12 

 األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 1
رئيس اللجنة/ عضو 

 مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 100 % 

 األستاذ/ إبراهيم عبداهلل الحميضي 2
عضو عضو اللجنة/ 

 مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 100 % 

 األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 3
عضو اللجنة/ عضو 

 مجلس اإلدارة
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 100 % 

 األستاذ / بدر بن على التركي  4
عضو اللجنة/ عضو 

 مجلس اإلدارة
√ √ √ √ - - - - 4 100 % 

 األستاذ / أحمد بن فؤاد الباز  5
اللجنة/ عضو عضو 

 مجلس اإلدارة
- - - - √ √ √ √ 4 100 % 

 % x √ x √ √ √ √ √ 6 75 عضو اللجنة/ مساهم األستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود 6
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ية تامة في تطبيق أفضل الممارسات، حيث تبنت منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية نظام الرقابة باستقالل

الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، وتقوم بعد اعتماد لجنة المراجعة للخطة السنوية 

والشركات التابعة لها مع التركيز  بإجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات والممارسات لجميع قطاعات الشركة

على أعمال المراجعة الداخلية لألنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وترفع تقاريرها الدورية للجنة المراجعة 

ً مرئياتها ومالحظاتها وتوصياتها واإلجراءات المتخذة لتصحيح الوضع ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ مجلس ، متضمنة

 .التخاذ اإلجراء الالزم حيالها – إن وُجدت –وهرية اإلدارة باألمور الج

 ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية -3

من واقع التقارير التي تلقتها أن هناك مالحظات هامة تؤثر على فعالية نظام الرقابة  لجنة المراجعةلم تالحظ 

الداخلية، وكذلك عدم وجود مخالفات جوهرية في تطبيق النظم واللوائح الداخلية كما أن إجراءات الرقابة 

 فعال ةم رقاباظالشركة تقوم بتطبيق إجراءات ون وأن إدارة تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحهاالداخلية 

ونظام الرقابة الداخلية في الشركة توصل  مُراجعة السنوية لفعالية إجراءاتإلدارة المخاطر، وعلى ضوء ال

جنة المراجعة، وأن لجنة الداخلية ترفع تقاريرها إلى لعة المجلس إلى كفايتها وفعاليتها، ووجود إدارة للمراج

سليمة  لية في الشركة قد أُعد على أُسسٍام الرقابة الداخالمراجعة حرصت على التأكد من أن إجراءات ونظ

 وتم تنفيذه بفاعلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض مجلس اإلدارة  -4

المراجع الداخلي، األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

 .ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو توصيات رفض المجلس 

 األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
 

 لجنة المكافآت والترشيحات -ب

شرون صدرت موافقة الجمعية العامة العادية  شركة الثامنة والع ساهمي ال هـ 10/04/1439بتاريخ التي عقدت لم

م على الئحة عمل لجنة المكافآت والترشــيحات التي تشــتمل على ضــوابط وإجراءات عمل 28/12/2017الموافق 

ضويتهمد اختيار اللجنة، ومهامها، وقواع ضائها، ومدة ع شيحات من ، أع شكل لجنة المكافآت والتر ومكافآتهم، وتت

تاريخ  ية في  هاء مدة المجلس الحال بإنت ها  ـــتقلين تنتهي مدت ـــاء مجلس اإلدارة المس ـــاء من أعض ثالث أعض

س وفقاً م، ومن األعمال والمهام التي تؤديها اللجنة، التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجل31/12/2018

سات وال سيا شرف رمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم تلل سبق إدانته بجريمة مخلة بال شخص   واألمانةشيح أي 

والتوصية بتعيين المديرين التنفيذيين، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية 

لعضــوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت  مجلس اإلدارة، وإعداد وصــف للقدرات والمؤهالت المطلوبة

الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتحديد االحتياجات المطلوبة 

ــ ــيات في ش ــبة ورفع التوص ــنوي من ، أن التغييرات التي يمكن إجراؤهامن المهارات المناس ــكلٍ س والتأكد بش

ستقلين، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس استقاللية األعضاء الم

ضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ضات ومكافآت أع ضحة لتعوي سات وا سيا ضع  شركة أخرى، و و إدارة 

ــركة، وإجراء مراجعة دورية لمالءمة ومراقبة مدى ــراف الكامل على نظام حوكمة الش  مرتبطة باألداء، واإلش

ــعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح مع ــركةفاعليتها وتحديد جوانب الض ــلحة الش  الجتها بما يتفق مع مص

ورفع التوصــيات والمقترحات إلى مجلس اإلدارة بشــأن إجراء تعديالت عليها بما يتفق مع مصــلحة وأغراض 



  
  

  (48 ) 

امة العادية الثامنة والعشــرون الشــركة، وبناءً على توصــيات اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة أقرت الجمعية الع

ر وإجراءات عضــوية مجلس اإلدارة ) اإلصــدار الثاني (، كما أقرت الئحة عمل لجنة المكافآت يســياســات ومعاي

 والترشيحات.
 

 م2017وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام 
 

 العضويّةطبيعة  اإلســـــــــم م
1 2 3 

 اإلجمالي
نسبة 

 28/12 31/10 30/4 الحضور

 % 100 3 √  √  √  رئيس اللجنة/ عضو مجلس اإلدارة المحسناألستاذ/ أحمد بن عبداهلل  1

 % 100 3 √  √  √  عضو اللجنة/عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 2
 % 100 3 √  √  √  اللجنة/عضو مجلس اإلدارةعضو  األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر 3

 

 

   اعتذار X    الحضور أصالة √

 قروض الشركة وكشف المديونية خامساً:

  : قروض الشركة والشركات التابعة1

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض  -أ

ريال سعودي من ( ثمانين مليون 80م على قرض بقيمة )1996حصل مصنع صدق للخزف "خزفية" خالل عام  .1

صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بضمان ممتلكات وآالت ومعدات مصنع صدق للخزف، وخالل عام 

( ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ريال 3،9م حصل المصنع أيضاً على قرض إضافي من الصندوق بمبلغ )2003

ال سعودي كدفعات من قيمة ( ستة عشر مليون ري16سعودي لتمويل توسعة المصنع، وسددت الشركة )

 القرض المستحق.

م التوقيع مع إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إتفاقية إلعادة جدولة 14/06/2010تم في تاريخ  .2

 ن مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي( سبعة وستي67.9القرض المستحق على مصنع صدق للخزف البالغ )

وجدولة  سعودي عند التوقيع على اإلتفاقية( سبعة ماليين ريال 7مبلغ )وتتلخص اإلتفاقية في سداد الشركة 

( إثني 12م على )2011( ستين مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي إبتداءً من عام 60.9رصيد القرض البالغ )

( 5،9( خمسة ماليين ريال سعودي عدا القسط األخير والذي يبلغ )5عشر قسطاً سنوياً متساوياً بواقع )

ة ماليين وتسعمائة ألف ريال سعودي، مع التعهد برهن إضافي لكامل حصص الشركة العالمية لتسويق خمس

مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" على أن تظل أرباحها مصدراً إضافياً لسداد األقساط 

 المستحقة حتى يتم سداد كامل مستحقات الصندوق.

( خمسة عشر 15،9ق التنمية الصناعية السعودي بسداد مبكر لمبلغ )قامت "صدق" بعد موافقة إدارة صندو .3

م يمثل األقساط الثالثة األخيرة المستحقة على 12/01/2013مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي في تاريخ 

هـ(، وإستكملت اإلجراءات المتعلقة برهن عقار كضمان إضافي 1443 -هـ 1442 -هـ 1441القرض لألعوام )

رهن كامل حصص الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" بدالً من 

بعد أن تم نقل ملكية العقار الواقع بمدينة جدة إلى ملكية "صدق" من الشركة العالمية لتسويق مستلزمات 

 النوم المحدودة "سليب هاي السعودية" إحدى الشركات التابعة لـ"صدق".

م إتفاقية تعديل إتفاقية 08/09/2013إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تاريخ وقعت الشركة مع  .4

التسوية الخاصة بقرض الصندوق، بعد إستكمال إجراءات رهن عقار مملوك لصدق كضمان إضافي بديل عن 

مبكر رهن كامل أصول الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم العالمية "سليب هاي السعودية" وسداد 

وجدولة  مليون ريال سعودي (5هـ البالغ )1434( مليون ريال سعودي والقسط المستحق لعام 15.9لمبلغ )

هـ، بواقع 1440( أقساط متساوية تنتهي في عام 6( مليون ريال سعودي على )30رصيد القرض المتبقي البالغ )

 داد كافة األقساط المستحقة.( مليون ريال سعودي سنوياً، ومنذ ذلك التاريخ الشركة ملتزمة بس5)
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( مليون ريال سعودي سنوياً، وبذلك يكون رصيد 5م القسط المستحق البالغ )2017سددت الشركة عن عام  .5

 ( مليون ريال سعودي.10م مبلغ )2017القرض المتبقي في نهاية عام 
 

 الجهة

 المستفيدة

 إسم الجهة

 المانحة للقرض

 مبلغ

 أصل القرض

 مدة

 القرض

 األقساط

 المدفوعة للسنة

 رصيد 

 القرض

 9،883،640 5،000،000 متبقى سنتين 83،900،000 صندوق التنمية الصناعية مصنع صدق للخزف
 

 صندوق التنمية الصناعية وفق المعايير الدوليةقرض رصيد المعالجة المحاسبية ل

عي وفقاً لطريقة التكلفة الصنا( " اإلدوات المالية" تم إعادة قياس القرض 9تطبيقاً للمعيار الدولي رقم )

حيث تم إستخدام طريقة الفائدة الفعالة في التخصيص واإلعتراف بمصروف الفائدة في قائمة  المطفأة

تخفيض م م والفترات الالحقة ذات الصلة، ونتيجة لذلك ت2016الدخل، وذلك إعتباراً من األول من يناير 

( ريال سعودي تم توزيعه بين رصيد الجزء 116،360لغ )بمب( مليون ريال سعودي 10البالغ )رصيد القرض 

كما العمومية  الدخل والميزانيةالمبلغ بقائمة وعرض هذا وتم تسوية  ،غير المتداولالجزء المتداول و

 م.2017ديسمبر  31في 
 

 انية بنظام المرابحة قصيرة األجلتسهيالت إئتم -ب

 تسهيالت إئتمانية بنظام المرابحة كما يلي:حصلت الشركات التابعة في السعودية ومصر على 

 (: القيمة بالريال السعودي الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" شركة تابعة ) (1

( على تسهيالت  شركة تابعة " )تسويق مستلزمات النوم "سليب هايم حصلت الشركة العالمية ل2016خالل عام 

( مليون ريال 50ألجل من البنك األهلي التجاري، يبلغ إجمالي قيمة التمويل )إئتمانية بنظام المرابحة قصيرة ا

 يوجد ضمانات مقابل هذه التسهيالتم، وال 30/04/2017م إلى 01/06/2016سعودي، ومدة التمويل سنة ميالدية تبدأ من 

 وتشتمل إتفاقية التمويل على:

 ( مليون ريال سعودي.40)تيسير تجاري وإعتمادات مستندية مؤجلة وباإلطالع بحد  ✓

 ( مليون ريال سعودي.1خطابات ضمان بحد ) ✓

 ( مليون ريال سعودي.9مقايضة هامش الربح بحد ) ✓

ال سعودي ــ( ري10،169،983م إستخدمت الشركة جزء التسهيالت على شكل تيسير تجاري بمبلغ )2016خالل عام 

ط متساوية بشكل شهري وتبلغ قيمة القسط ( أقسا6(، يتم تسديدها بموجب ) شامل مصروفات خدمة الدين )

 م2017فبراير  8وآخر قسط بتاريخ  م،2016سبتمبر  8( ريال سعودي، ويستحق أول قسط بتاريخ 1،694،997الواحد )

( ريال 3،389،991م مبلغ )2017( ريال سعودي، كما سددت عن عام 6،779،992م مبلغ )2016وسددت الشركة عن عام 

 سعودي.
 

 الجهة

 يدةالمستف

 إسم

 الجهة المانحة

 نوع

 التمويل

 أصل

 التمويل

 مدة

 التمويل

 المسدد

 خالل السنة

 المسددة

 لتاريخه

 رصيد

 م2017

 سليب هاي السعودية

 )شركة تابعة(

 البنك

 األهلي التجاري

 - 10،169،983 3،389،991 ستة أشهر 10،169،983 مرابحة عقود

 

 ( القيمة بالريال السعودي " شركة تابعة )هاي مصر "سليبالشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج  (2

( على تسهيالت  شركة تابعة م حصلت الشركة العربية لصناعة مراتب السست "سليب هاي مصر" )2016خالل عام 

( من أحد البنوك  دوالر أمريكي 3،130،538المعادل لمبلغ  ( ريال سعودي )11،899،175بنكية قصيرة األجل بمبلغ )

المحلية في جمهورية مصر العربية لتمويل شراء مواد خام بنظام المرابحة، وذلك بسعر عائد متغير، وتتضمن 

( ريال سعودي عبارة عن تسهيالت إئتمانية بنظام المرابحة، هذه التسهيالت 3،821،259هذه التسهيالت المعادل لمبلغ )

 ريال سعودي. (7،001،465مغطاة بغطاء نقدي لدى البنك ما يعادل مبلغ )
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( ريال سعودي من الغطاء 7،909،111م تم تسوية وسداد جزء من هذه التسهيالت بما بمبلغ يعادل )2017خالل عام 

ي ــ(، ويبلغ الرصيد المستحق من تلك التسهيالت ف دوالر أمريكي 2،109،063المعادل لمبلغ  النقدي لدى البنك )

 (. دوالر أمريكي 1،021،475المعادل لمبلغ  دي )( ريال سعو3،990،064م مبلغ )2017ديسمبر  31
 

 الجهة

 المستفيدة

 إسم

 الجهة المانحة

 نوع

 التمويل

 أصل

 التمويل

 مدة

 التمويل

 المسدد

 خالل السنة

 المسددة

 لتاريخه

 رصيد

  م2017

 سليب هاي مصر

 )شركة تابعة(

 بنك

 اإلستثمار العربي

 عقود

 مرابحة
3،821،259 

 

- - - 3،821،259 

 هاي مصرسليب 

 )شركة تابعة(

 بنك

 اإلستثمار العربي

 تدبير

 عملة
8،077،916 

 

- 7،909،111 7،909،111 168،805 

 3،990،064 7،909،111 7،909،111 - 11،899،175 - - المجموع

 

 م2017ديسمبر  31التابعة كما في  : كشف المديونية اإلجمالية للشركة والشركات2
 

 مبلغ المديونية إسم الشركة والشركة التابعة م

 9،883،640 فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" -مصنع صدق للخزف  1

 3،990،064 سليب هاي مصر –الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج  2

 13،873،704 اإلجمالي
 

 سادساً: الوضع الزكوي للشركة
 

 يتلخص الوضع الزكوي للشركة فيما يأتي:

 م.1997الشركة وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية التأسيس وحتى نهاية عام أنهت  .1

أبلغت الهيئة العامة للزكـاة والـدخل الـشركة بالفـروقات الزكــوية المستــحقة عليها للفــترة من  .2

هلة النظامية وتمت ( ريال سعودي، وقد تم اإلعتراض عليها ضمن الم5،051،739م بمبلغ )2001م إلى 1998

هـ الذي تم 1427( لعام 32إحالتها إلى لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية األولى وأصدرت قرارها رقم )

( ريال سعودي، حيث أيدت اللجنة الشركة في بعض البنود 3،197،207بموجبه  تخفيض الفروقات إلى )

جنة اإلستئنافية بعد أن أصدرت ضمان محل اإلعتراض، وقامت الشركة بإستئناف القرار الصادر لدى الل

( 865بنكي بالمبلغ المعترض عليه حسب اإلجراءات النظامية، حيث أصدرت اللجنة اإلستئنافية قرارها رقم )

(، والذي بناءً عليه قامت الهيئة العامة للزكاة 32هـ الذي أيدت فية قرار اللجنة اإلبتدائية رقم )1429لعام 

م بالتظلم على القرار الصادر 12/10/2010ن البنكي، وقد قامت الشركة بتاريخ والدخل بتسييل خطاب الضما

من اللجنة اإلستئنافيـة لدى المحكمة اإلدارية بديوان المظالم، حيث صدر حكم المحكمة اإلدارية بعدم 

دم م تمسكت المحكمة اإلدارية بحكمها السابق بع2012اإلختصاص والئياً، وبعد إستئناف الحكم خالل عام 

إختصاصها والئياً بالنظر في الدعوى محل اإلعتراض، وتقدمت الشركة بالئحة إعتراض جديدة لعدم 

م، أُعيدت القضية 02/12/2013إقتناعها بحكم المحكمة اإلدارية الصادر بعدم اإلختصاص الوالئي، وفى تاريخ 

ظر فيها، وبتاريخ لديوان المظالم مرة أخرى بعد قبول اإلستئناف المقدم من جانب الشركة للن

( 8337/1م صدر حكم لصالح الشركة بإلغاء قرار وزير المالية رقم )14/12/2015هـ الموافق 03/03/1437

( لعام 865هـ، بشأن موافقته إلى ما إنتهي عليه قرار اللجنة الضريبية اإلستئنافية رقم )26/10/1429وتاريخ 

 هـ1427( لعام 32ة الضريبية رقم )بتدائية الزكويهـ الصادر في إستئناف الشركة لقرار اللجنة اإل1429

هـ الموافق 04/11/1437وقد أيُد الحكم إستئنافياً من قبل محكمة اإلستئناف بمنطقة الرياض بتاريخ 

م، حيث قررت الشركة القناعة بالحكم الصادر، ثم تقدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى 07/08/2016

 فأعيد النظر في القضية مرة أخرى عادة النظر في القرار الصادر ضدها،محكمة اإلستئناف بإلتماس إل

م أصدرت محكمة اإلستئناف قرارها بالعدول عن حكمها السابق 31/07/2017هـ الموافق 07/11/1438وبتاريخ 

الصادر لصالح الشركة، وحكمت بنقض حكم الدائرة اإلدارية األولى في القضية ورفض الدعوى المُقامة 
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تعتبر القضية منتهية بصدور القرار النهائي  وبذلكشركة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، من ال

على أثر هذا الحكم أيضاً أصبح الربط الزكوي و ،المشار إليه من محكمة اإلستئناف اإلداري بالرياض

قرارها رقم م الصادر عن لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية األولى ب2001م إلى 1998نهائي للفترة من 

( ريال سعودي، ولذا لم ينتج عن هذا 3،197،207هـ بفروقات زكوية مستحقة للهيئة بمبلغ )1427( لعام 32)

الحكم أي أثر مالي أو محاسبي، حيث قامت الهيئة بتسييل خطاب الضمان البنكي الذي يغطي هذا المبلغ، 

 المشار إليها وبهذا اإلجراء تكون الشركة قد أنهت موقفها الزكوي عن الفترة

م إلى 2002ترة من الزكوية المستحقة عليها للف روقاتمة للزكاة والدخل الشركة بالفأبلغت الهيئة العا .3

( ريال سعودي، وقد تم اإلعتراض عليها ضمن المهلة النظامية وتمت إحالتها إلى 1،715،338م بمبلغ )2004

هـ 1430( لعام 18التي أصدرت قرارها رقم )لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية الثالثة بمدينة الرياض 

( ريال سعودي، حيث أيدت اللجنة الشركة في بعض 1،675،386الذي تم بموجبه تخفيض الفروقات إلى )

البنود محل اإلعتراض، وقدمت الشركة إعتراضها على قرار اللجنة اإلبتدائية الزكوية الضريبية الثاثة 

أمام اللجنة اإلستئنافية، ولكن بدون تقديم خطاب الضمان البنكي هـ 1430( لعام 18بمدينة الرياض رقم )

المطلوب كشرط لقبول إستئنافها على القرار المشار إليه، حيث أصدرت اللجنة اإلستئنافية قرارها رقم 

هـ برفض اإلستئناف المقدم من جانب الشركة من الناحية الشكلية لعدم إلتزام الشركة 1431( لعام 1013)

هـ، وعلى أثر ذلك 1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )13ت المنصوص عليها بالمادة رقم )باإلجراءا

أصبح القرار نهائي وملزم للشركة بعد تصديق وزير المالية عليه وأستحق بموجبة فروق زكوية على 

لهيئة على ( ريال سعودي، وقد تقدمت الشركة بطلب تقسيط المبلغ المستحق ل1،675،386الشركة بمبلغ )

م حصلت الشركة على موافقة المصلحة في ذلك بعد إستيفاءها لكافة 2011دفعات شهرية، وخالل عام 

م 2013( شهراً، ومع نهاية عام 24الشروط واإلجراءات النظامية في ذلك، حيث تم تقسيط المبلغ على )

دخل وإنهاء وضعها لاة والمستحقة عليها والمجدولة مع مصلحة الزكسددت الشركة كامل األقساط ا

 م.2004م إلى 2002الزكوي مع المصلحة للفـترة من 

م إلى 2005ترة من الزكوية المستحقة عليها للف روقاتاة والدخل الشركة بالفأبلغت الهيئة العامة للزك .4

( ريال سعودي، حيث تم اإلعتراض عليه ضمن المهلة النظامية، ولم يتم مناقشة 1،143،828م بمبلغ )2006

 اإلعتراض مع الهيئة حتى تاريخه، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل هذا المبلغ.هذا 

م، وذلك وفق قوائمها المالية 2014م وحتى عام 2007قدمت الشركة إقراراتها الزكوية المبدئية عن عام  .5

الشركة المنفردة الصادرة عن هذه الفترات، وسددت بموجبها الزكاة التقديرية المستحقة عليها، وحصلت 

 م.2017على شهادات مقيدة، ولم تتم إجراءات الربط النهائي من جانب الهيئة حتى نهاية عام 

م، وذلك وفق 2016م و2015قدمت الشركة إقرارات زكوية موحدة شاملة شركاتها التابعة عن عامي 

 لمستحقة عليهاالزكاة التقديرية االقوائم المالية الموحدة الصادرة عن هذه الفترات، وسددت بموجبها 

وحصلت الشركة على شهادات مقيدة عن هذه الفترات، ولم تتم إجراءات الربط النهائي من جانب الهيئة 

 م.2017حتى نهاية عام 
  

 سابعاً: سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 

 سياسة المكافآت: .1
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 ما يلي:  –بناءً على توصيةٍ من لجنة المُكافآت والترشيحات  –يحدد ويعتمد المجلس  .1

طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس نظير أعمال المجلس و/أو  .أ

 ما قد يُسند إليه من أعمال فنية أو إداريّة أو استشاريّة.

باح التي تُحققها الشركة والتي قد يحصل عليها كل عضو مقدار المُكافأة المرتبطة بنسبة من األر .ب

 من أعضاء المجلس فيما عدا األعضاء المستقلين.
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ٌ منهما  .ج طبيعة ومقدار المُكافأة الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المُنتدب والتي يحصل عليها كل

 باإلضافة إلى المُكافأة المُقررة ألعضاء المجلس. 

 لتي يحصل عليها أمين سر ) سكرتير ( المجلس.طبيعة ومقدار المكافآت ا .د

تحكم شروط وأحكام عقد العمل الذي يُبرم مع العضو التنفيذيّ حدود المُكافآت والتعويضات التي تُمنح  .2

 له. 
 

 مكافآت أعضاء اللجان المُنبثقة عن المجلس .ب

يُحدد ويعتمد  العامّة،مع مُراعاة أحكام المُكافآت المُحددة في لوائح اللجان المعتمدة من الجمعية 

 مُكافآت كل عضو من أعضاء اللجان المُنبثقة عنه.  –بتوصيّة من لجنة المُكافآت والترشيحات  –المجلس
 

 مكافآت اإلدارة التنفيذيّة .ج

 ما يلي:  –بناءً على توصيةٍ من لجنة المُكافآت والترشيحات  –يحدد ويعتمد المجلس 

 التنفيذية وفق المُستهدف المُخطط للشركة.مقدار مكافآت شاغلي الوظائف  .1

 المُكافأة المُحددة في عقود العمل لموظفي اإلدارة التنفيذيّة والمُرتبطة بمُؤشرات األداء والتقييم.   .2

طبيعة ومقدار المُكافأة للجهود المبذولة ) غير االعتياديّة و/أو الموسميّة ( والتي تُساهم في تحقيق  .3

 أهداف الشركة. 
 

 مُكافآتصرف ال .د

يستحق عضو المجلس المُكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة المنبثقة عن المجلس  .1

 ووفقاً لمُدَّة عضويته. 

تُصرف المكافآت من قبل اإلدارة المختصة وفق آلية الصرف المُتبعة في الشركة بعد تحديدها  .2

بنسبة من األرباح فيتم صرفها بعد إقرارها  واعتمادها من المجلس إال مكافأة عضو المجلس المُرتبطة

 من الجمعيّة العامّة. 

 يجوز صرف المُكافآت على دفعات شهرية أو ربع سنوية. .3
 

تقوم اإلدارة التنفيذيّة بتقديم تقرير سنوي للجنة المكافآت والترشيحات يتضمن طبيعة ومقدار المكافآت هـ. 

 فحصها والتحقق من تنفيذ هَذِه السياسة.التي تم صرفها خالل السنة الماليّة بغرض 

السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعيّة العامّة، واستثناءً من ذلك تسري أحكامها بيعمل  .و

 م.2017على المكافآت التي تم صرفها خالل العام المالي 

تعديل يطرأ عليها  بناءً على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي –حسب الحاجة  –السياسة تُعدل  .ز

 على الجمعية العامة في أول اجتماعٍ لها للمُصادقة عليه.
 

 كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -2
 

مع مراعاة المكافآت المحددة بموجب لوائح اللجان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، يعتمد 

مجلس اإلدارة تحديد طبيعة ومقدار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية، بناء على 

 توصية من لجنة المكافآت والترشيحات. 
 

 الحوكمة ثامناً: التزامات الشركة بالئحة

في  ( اإلصدار الثالث) أقر مجلس اإلدارة تحديث الئحة حوكمة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" 

م المتوافقة مع أحكام األنظمة والئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وعقد تأسيس 2017الربع من عام 

"صدق" ونظامها األساس وأفضل الممارسات والضوابط المتبعة إلدارة الشركة، حيث تم تعديل الالئحة لتتوافق 

( وتاريخ 8-16-2017الية بموجب القرار رقم )ممع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق ال

( وتاريخ 3قم )م/ر الشركات الصادر بالمرسوم الملكي على نظام م بناء13/02/2017ًهـ الموافق 16/05/1438

  .هـ28/01/1437
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 ما لم يطبق من أحكام الئحة الحوكمه وأسباب ذلك -1

السوق المالية، بإستثناء  جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة "صدق"تطبق 

 م: 2017األحكام الواردة أدناه لم يتم تطبيقها خالل السنة المالية 

 أسباب عدم التطبيق عنوان أو نص املادة أو الفقرة رقم املادة

ه ـاتـاصـلس اإلدارة واختصـام مجـن مهـيدخل ضم (22/5)

) وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد 

الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن 

المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح 

 (. ة بهاـذيـد اإلدارة التنفيـن تقيـوالتحقق م

تعمل الشركة وفق إجراءات تضمن تقيدها 

باإللتزامات المستمرة على الشركات المساهمة 

والتزامها بوضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها، 

واإلفصاح عن التطورات الجوهرية والمعلومات 

الماليّة وغيرها حسب اللوائح التنفيذيّة الصادرة عن 

اد هيئة السوق الماليّة، وتعكف الشركة على إعد

  السياسات الخاصة بذلك. 

يدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته )تشكيل  (22/13)

لجان متخصصة منه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة 

 وصالحياتها ومسؤولياتها، .... الخ (

 عنه منبثقة لم يشكل مجلس اإلدارة لجان متخصصة

ما عدا لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشحيات 

وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا التقرير،  وذلك

نظراً لعدم الحاجة لذلك وفق الظروف والمعطيات 

 .الحالية

ة يتعين على مجلس اإلدارة ) اعتماد السياسات الداخلي (23/1)

بما في ذلك  ،المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها

تحديد المهام واإلختصاصات والمسئوليات الموكولة 

 التنظيمية المختلفة (.إلى المستويات 

ت داخلية تتعلق بعملها، تعمل الشركة بموجب سياسا

وتعكف الشركة على تطوير السياسات الداخلية 

المتعلقة بعمل الشركة على ضوء نتائج دراسات 

 إعادة الهيكل التنظيمي. 

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات  (23/2)

ية وجدول يوضح تلك المفوضة إلى اإلدارة التنفيذ

 الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ... الخ.

تعمل اإلدارة التنفيذيّة وفق صالحيات محددة 

مكتوبة وتفصيلية، وتعكف الشركة على إعداد 

السياسة المتعلقة بذلك على ضوء نتائج دراسات 

 إعادة الهيكل التنظيمي. 

اس، يعين مجلس مع مراعاة أحكام نظام الشركة األس أ(/24)

ً للرئيس، ويجوز  ً ونائبا اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 أن يعين عضواً منتدباً

( من النظام األساس للشركة على 20/1تنص المادة )

 ويجوزبين أعضائه رئيساً،  ) يعين مجلس اإلدارة من

أن يعين نائباً للرئيس و/أو عضواً منتدباً، وال  له

يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي 

 (.  منصب تنفيذي بالشركة

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس  (10ج//20)

اإلدارة المستقل: أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع 

إدارة سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس 

 ( استرشاديه الشركة. )

ما يزيد على تسع عضو مستقل أمضى لدى الشركة 

سنوات في عضوية مجلس إدارة الشركة، حيث يرى 

في المواضيع المدرجة على  رأيهالمجلس استقاللية 

يشغل جدول أعمال مجلس اإلدارة واللجان التي 

 عضويتها. 

المادة جزئياً من خالل تنفيذ  تقوم الشركة بتطبيق ( استرشاديه التدريب ) (39)

برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة 

 وأنشطتها. 

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب  ( استرشاديه التقييم ) (41)

الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها 

مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء بما يتفق مع 

مجلس اإلدارة، أما لجنة المكافآت والترشيحات فيتم 

 تقييمها عن طريق رئيس مجلس اإلدارة.



  
  

  (54 ) 

 أسباب عدم التطبيق عنوان أو نص املادة أو الفقرة رقم املادة

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  ب(/54)

 ( استرشاديه )

الشركة بأن وجود عضو مستقل  يرى مجلس إدارة

وعضو من خارج أعضاء المجلس كفيل بتحقيق 

االستقالل الذي يعزز من كفاءة أعمال اللجنة، 

وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة تعين من بين أعضائها 

 رئيساً وذلك بناء على الئحتها المعتمدة.

اإلدارة ضرورة تشكيل اللجنة في ال يرى مجلس  ( استرشاديه تشكيل لجنة إدارة المخاطر) (70)

الوقت الحالي بناء على حجم العمل والمهام الحالية. 

ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها في 

دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة 

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية 

 للمجلس بالسياسات واإلجراءات الالزمة ومراجعتها

 بشكل دوري.

 ال توجد لجنة مشكلة ( استرشاديه اختصاصات لجنة إدارة المخاطر) (71)

 ال توجد لجنة مشكلة. ( استرشاديه اجتماعات لجنة إدارة المخاطر) (72)

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة،  ( استرشاديه خطة المراجعة الداخلية ) (77)

 عمليات الرئيسية. وتقوم بمراجعة األنشطة وال

تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير عن أعمالها  ( استرشاديه تقرير المراجعة الداخلية ) (78)

وعمليات المراجعة، وما تنتهي إليه من نتائج 

 وتوصيات. 

مازالت المادة استرشاديه وعندما يتم اإللزام بها  ( استرشاديه تحفيز العاملين ) (85)

 الشركة.ستطبقها 

ــركة بأهمية الدور اإلجتماعي في خدمة  ( استرشاديه ) المسئولية االجتماعية (87) تؤمن الش

ـــركة  مال الش جابي على أع المجتمع وتأثيره اإلي

ـــركة حالياً مجموعة من  وكوادرها وتدرس الش

ساهم في خدمة  سئولية اإلجتماعية التي ت برامج الم

 المجتمع.

مازالت المادة استرشاديه وعندما يتم اإللزام بها  ( استرشاديه ) يمبادرات العمل االجتماع (88)

 ستطبقها الشركة.

أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع  (89/3)

المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها، واي بيانات أو 

معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح 

 ( استرشاديه ) األخرى.

استرشاديه وعندما يتم اإللزام بها مازالت المادة 

 ستطبقها الشركة.

يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق  ( استرشاديه تشكيل لجنة حوكمة الشركات ) (95)

 الئحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها.
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 حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة -2

تضمن النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لممارسة جميع المساهمين 

حقوقهم النظامية في الحصول على نصيبٍ من األرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيبٍ من موجودات الشركة 

صويت على قراراتها، وحق مناقشة عند التصفية، وحضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والت

الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

والمحاسب القانوني، والتصرف في األسهم، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء 

ال يضر مصالح الشركة، وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه المجلس، واالستفسار، وطلب معلومات بما 

عقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة األشهر التالية على التنفيذية، كما نص النظام األساس 

 النتهاء السنة المالية.

 

 العامة للمساهمين الجمعياتاجتماعات  -3

م وأسماء أعضاء مجلس 2017الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام المالي فيما يلي تاريخ اجتماعات 

 اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

 

 

 م

  

 االسم

الجمعية العامة 

 غير العادية الثالثة

الجمعية العامة العادية 

 الثامنة والعشرون

 م28/12/2017 م16/07/2017

 √ √ الحميضيالمهندس/ بندر بن عبداهلل  1

      X  √ األستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد 2

      X  √ األستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي 3

 √ √ األستاذ/ أحمد بن عبداهلل الكنهل 4

 √ √ األستاذ/ أحمد بن عبداهلل المحسن 5

 √ √ األستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز 6

 √ √ األستاذ/ بدر بن علي التركي 7

 √ √ األستاذ/ صالح بن حمد الشريم 8

 √ √ األستاذ/ عبداإلله بن محمد العساكر 9

 √ √ الدكتور/ علي بن عبداهلل بريدي عسيري 10

 

   حاضرغير       X    حاضر √

 

 وتؤكد "صدق": 

( من رأس المال أو أكثر طلباً % 5أنها لم تتسلم من المحاسب القانوني أو من مساهميها ممن يملكون ) •

 بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية، ولذلك لم يتم انعقادها. 

( من رأس المال أو أكثر بإضافة موضوع أو أكثر % 5أنها لم تتسلم طلباً من مساهميها ممن يملكون ) •

 إلى جدول أعمال الجمعية العامة.

المالئمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية أنه تم اختيار المكان والوقت  •

 العامة.

الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ  أنّ •

 قراراتهم.

يه األسئلة تم تمكين المُساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيّة العامّة، وتوج •

 عنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمُحاسب القانونيّ واإلجابة عنها.
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 تماعات الجمعية العامة للمساهمينأتاحت الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اج أنها •

وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت من خالل الدعوة للجمعية 

 عامة عبر موقع الشركة اإللكتروني والصحف اليوميّة.ال

 بأنه ال يوجد أي تحفظ أو لفت انتباه من مُراجع الحسابات على القوائم المالية لـ"صدق". •

 ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.  •
 

 وتلتزم "صدق": 

 بتمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماعات جمعية للمساهمين وذلك في مقر الشركة.  •

 بنسخة من محضر اجتماعات جمعية المساهمين.  –خالل المدد القانونية  –بتزويد الجهات المختصة  •

 بإعالم السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها. •

 لهم على المعلوماتتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصو -4

توفر "صدق" جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير اإلفصاح من دون تمييزٍ  •

ـــة حقوقهم على أكمل وجه، ويُحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة  بينهم تمكنهم من ممارس

وســائل النشــر ) موقع الشــركة ومحدّثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من 

 اإللكتروني وموقع تداول والصحف المحليّة ( باإلضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

ساهمين إلعالم • صال بالم سائل التقنية الحديثة لالت ستخدام و  هم بموعد انعقاد الجمعيات العامةلم يتم ا

 ها استخدام وسائل التقنية.وذلك لعدم توفر عناوين المساهمين لدى "صدق" التي يمكن من خالل

ــرة أيام على  • ــدق" عن موعد انعقاد الجمعيّة العامّة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعش تعلن "ص

األقل، ويتم نشر الدعوة في جريدة يومية أو موقع السوق المالية السعودية ) تداول ( أو موقع الشركة 

ساهمين بخ سجلة أو عبر اإللكتروني، ويجوز توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع الم طابات م

 وسائل التقنية الحديثة. 

ضوابط  • صويت اآللي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً لل ساهمين الت صدق" للم اتاحت "

 ذات العالقة.

 

 وملحوظات المساهمينبمقترحات  احاطة أعضاء مجلس اإلدارة -5

ة من غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين من اإلجراءات إلحاطة أعضائه وبخاصيتخذ مجلس اإلدارة عدداً 

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة حيث تنص الئحة عمل

مجلس اإلدارة على "وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة إجتماعات الجمعية العامة"، ويهدف هذا اإلجراء لإلجابة 

على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، ومن جانب آخر فإن النظام 

راك في المداوالت والنقاشات، ولتعزيز األساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة اإلشت

التواصل من مساهمي الشركة اعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين 

 حق اإلستفسار وطلب المعلومات واإلجابة على استفساراتهم بما ال يضر بمصالح الشركة.

 حقوق التصويت  -6

التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام  تسهل "صدق" ممارسة المساهم لحقه في •

 حق التصويت.

تتحقق "صدق" من أن وكاالت المساهمين لحضور اجتماع جمعية المساهمين كتابية وأنها من غير  •

 أعضاء مجلس اإلدارة ولـغير موظفي "صدق". 

تصويت النتخاب مجلس نص النظام األساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند ال •

 اإلدارة. 
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 حقوق المساهمين في أرباح األسهم -7

سنوية طبقاً لما هو منصوص عليه  صافية ال الخاص  الثاني عشرفي البند يكون للمساهمين حقوقاً في األرباح ال

شركة في توزيع األرباح ويتم  سة ال سيا سة في اجتماعات الجمعياب سيا ساهمين على هذه ال  ةالعام ةطالع الم

 للشركة.

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين -8

تلتزم "صدق" بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين 

وأنشطتها من  ، حيث تطلعهم على أداء الشركةعلى اتخاذ القرارات اإلستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية

خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون 

وتلتزم "صدق" بتنفيذ السياسات ما ال يؤثر على قدرتها التنافسية. لها تأثير على وضعها المالي، وأعمالها ب

 .ذات العالقةوالتعليمات  واللوائح لألنظمةواإلجراءات الخاصة باإلفصاح وفقاً 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة -9

 من أهم الوظائف األساسية التي يتولى مجلس اإلدارة القيام بها هي: 

 اعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية لـ"صدق" واإلشراف على تنفيذها. •

 وضع االستراتجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومُراجعتها وتوجيهها.  •

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها، وتشمل تلك األنظمة وضع سياسة مكتوبة تنظيم  •

مالية حاالت تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة، والتأكد من سالمة األنظمة ال

والمحاسبية بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير الماليّة، والتأكد من تطبيق األنظمة الرقابية 

 المناسبة إلدارة المخاطر، مع المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية. 

 .عها موضع التنفيذجلس اإلدارة ووضإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في م •

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل على  •

آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخالفات إضافةً إلى آليات مُناسبة إلقامة 

وقواعد السلوك المهني للمديرين عالقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، 

بحيث توافق المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين  والعاملين في "صدق"

 أصحاب المصالح، ومُساهمة الشركة االجتماعيّة. 

ات تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل لـ "صدق" واستراتيجيات وأهداف الشركة الماليّة وإقرار الميزاني •

 السنويّة، واإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة وتملك األصول والتصرف فيها. 

 لحوكمة الصادرة من الجهة المختصةوضع نظام حوكمة خاص بالشركة ال يتعارض مع أحكام الئحة ا •

ة وأنيط بلجنة المكافآت والترشيحات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته والتوصي

 بتعديله عند الحاجة.

 وضع أهداف األداء ومُراقبة التنفيذ واألداء الشامل لـ "صدق".  •

 المراجعة الدوريّة للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها. •
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة  -10

سؤولياته  سي م سا شركة، وحدد النظام األ سلطات الالزمة إلدارة ال صالحيات وال يتولى مجلس اإلدارة جميع ال

سن  سؤولية وح ضحاً، وقد أدى مجلس اإلدارة المهام الموكلة إليه بم ضاء مجلس اإلدارة تحديداً وا ومكافآت أع

ــاهمين نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمث ــو مجلس اإلدارة جميع المس ل عض

 ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً. 

يقوم المجلس بتعريف أعضــاء المجلس الجدد بعمل الشــركة، والتأكد من توفير الشــركة معلومات وافيه عن 

قرارات شؤونها لجميع األعضاء من خالل عدة آليات تتضمن االطالع على محاضر االجتماعات وإجراءات متابعة ال

والتوصــيات الصــادرة من المجلس ونتائح أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتقارير الدورية التي تصــدرها 

إدارة الشــركة عن نشــاطها باإلضــافة إلى معلومات كاملة من التعامالت االســتثنائية غير المعتادة أو التي يتم 

 تبادلها مع جهات أخرى.

 ويؤكد المجلس اآلتي:

 م.2017ن مجلس اإلدارة أي تفويض عام أو غير محدد المدة خالل عام لم يصدر م  •

لم يتم ولم يتم إبرام القروض التي تتجاوز آجالها الثالث سنوات ولم يتم بيع عقارات "صدق" أو رهنها  •

 م. 2017إبراء مديني "صدق" من أي التزامات لهم تجاه الشركة خالل عام 

ضوية مجلس اإلدارة حالياً أ • سب ليس في ع صفة االعتبارية الذين يحق لهم بح شخاص ذوي ال يٍ من األ

 نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة.

ضمن أي  • ضاء مجلس اإلدارة إدارتها، كما لم ت صدق" أي قرض نقديّ من أي نوع ألي من أع لم تقدم "

 قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير. 

 

 تكوين مجلس اإلدارة  -11

ضاء  ضاء مجلس اإلدارة، وطرق تعيينهم ومدته مع جواز إعادة تعيين أع شركة عدد أع ساس لل ضمن النظام اال ت

ضوية المجلس وحق الجمعية العامة في كل وقت بعزل  ساس كيفية انتهاء ع مجلس اإلدارة كما بين النظام اال

 جميع أعضاء المجلس أو بعضهم. 

ضاء أغل شرة أع ضاء ويتكون مجلس اإلدارة من ع ستقلين، وال يوجد من بين أع بهم غير تنفيذيين أربعة منهم م

مجلس اإلدارة عضواً يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مُساهمة في آن واحد، كما أن رئيس 

 مجلس اإلدارة ال يجمع بين منصبه وأي منصب تنفيذي بالشركة.  

ضاء مجلس اإلد ضوية أحد أع صدق" بإخطار كما أنه وفي حال انتهاء ع ارة بأي طرق من طرق االنتهاء، تقوم "

 هيئة السوق المالية والسوق بذلك فوراً مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك. 

 ويُؤكِّد المجلس أنَّ: 

( أو أكثر من أسهم صدق أو أيٍ من مجموعتها، وال يمثل شخصاً % 5أي عضو مستقل ال يملك ما نسبته ) •

( أو أكثر من أسهم "صدق" أو في أي شركة من مجموعتها، ولم يكن خالل % 5) اعتبارياً يملك ما نسبته

صلة قرابة  شركة من مجموعتها، وليس له  ضيين من كبار التنفيذيين في "صدق" أو في أي  العامين الما

شركة  صدق" أو في أي  ضاء مجلس اإلدارة أو بأحد كبار التنفيذين في " من الدرجة األولى بأحد من أع

عتها، وليس عضــو مجلس إدارة في شــركة تابعة ولم يكن موظفاً خالل العامين الماضــيين لدى من مجمو

سيطرة لدى أحد تلك  شركة من مجموعتها وال يملك حصص  شركة أو بأي  أحد األطراف المرتبطة بال

صلح ضيين. وليس له م شرة في األعمال والعقود التي ت ةاألطراف خالل العامين الما شرة أو غير مبا تم مبا

 فأة عضوية المجلس أو أي من لجانهلحساب "صدق"، وال يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكا

 وال يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. 

 لها.أي عضو غير تنفيذي غير متفرغ إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية  •
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 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه -12

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق 

مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس اإلدارة، أما لجنة المكافآت والترشيحات فيتم تقييمها عن طريق 

 لس اإلدارة.رئيس مج

 اجتماع مجلس اإلدارة وجدول األعمال -13

ــو من  ــبق أن تقدم أي عض يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة، ولم يس

ـــنة المالية المنتهية في  ـــاء مجلس اإلدارة بطلبٍ مكتوب لعقد اجتماعات طارئة لمجلس اإلدارة خالل الس أعض

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول م، كما 31/12/2017

ضو  ستندات قبل وقت كاف، ويحق لكل ع صحوباً بالم سال جدول األعمال م ضوعات، ويتم إر االجتماعات والمو

ــبق  ــر االجتماع ولم يس أن اعترض أي مجلس إدارة االعتراض على هذا الجدول، ويثبت هذا االعتراض في محض

 عضو من األعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

ضير الجيد الجتماعات مجلس  سؤولياتهم والتح ضطالع بم ضاء مجلس اإلدارة وقتاً كافياً لال صص أع وقد خ

اإلدارة واللجان والشــركات التابعة وحرصــوا على حضــورها، ويوثق مجلس اإلدارة اجتماعاته بموجب محاضــر 

 لكافة االجتماعات ويتم تبويبها وحفظها. 
 

 تعارض المصالح -14

هـ الموافق 11/02/1439االت تعارض المصالح المعتمدة من مجلس اإلدارة بتاريخ نصت سياسة معالجة ح •

م على أنَّه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد 31/10/2017

كة، وعلى كل سنة أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشر

عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب 

الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر اإلجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة اإلشتراك في التصويت على 

اإلدارة، ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة  القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في إجتماع مجلس

 مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها الجمعية العامة عندإنعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء

 ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

أن يشترك في أي  –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  •

عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كما ال يجوز لـ"صدق" أن 

 تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

م المحدودة "سليب هاي" عقد المنافسة م وقعت الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النو2013خالل عام  •

( 8.996.050العامة الخاص بنقل منتجاتها عبر الطرق البرية إلى مختلف مدن المملكة بمبلغ تقديري وقدره )

ريال سعودي سنوياً خاضعاً للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد الرحالت المنفذة حسب القيم المتفق عليها في 

ط التجارية السائدة ولمدة أربع سنوات مع شركة إمداد للخدمات المساندة العقد لكل رحلة ووفقاً للشرو

م بمبلغ 05/07/2018باعتباره العرض األفضل، وتم تمديد العقد ووفقاً للشروط التجارية السائدة حتى تاريخ 

تفق عليها ( خاضعاً للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد الرحالت والنقل الفعلي حسب القيم الم6.800.000تقديري )

لكل رحلة، وهي إحدى الشركات الزميلة )شقيقة( لشركة "سليب هاي" بالمشاركة مع شركة عاصفة 

بن اضوا مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد الطريق للتجارة والمقاوالت )طرف ذو عالقة( يمتلك حصص فيها ع

م مبلغ وقدره 2017مل خالل عام عبداهلل الكنهل واألستاذ/ إبراهيم بن عبداهلل الحميضي، وقد بلغ حجم التعا

 ( ريال سعوديّ.  12،237،619)

م عقداً مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل منتجاته 2017وقع مصنع صدق للخزف "خزفية" خالل عام  •

وفقاً لعدد الرحالت المنفذة حسب القيم المتفق عليها لكل رحلة ووفقاً للشروط التجارية السائدة ولمدة 

 ( ريال سعوديّ.  229،300م مبلغ وقدره )2017ابلة للتجديد، وقد بلغ حجم التعامل خالل عام سنة واحدة ق
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عدا ما ذُكر في هذا التقرير ال توجد أي صفقة أو مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء 

من شركاتها التابعة، ولم  مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين "صدق" أو أي

كبار تُبرم الشركة أية أعمال أو عقود أو منافسة أُخرى فيها مصلحة جوهرية أليٍ من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

أو ألي شخص ذو صلة بهم باإلضافة إلى عدم إشتراك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  التنفيذيين

 ركة وعدم اتجاره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.التنفيذيين في عملٍ من شأنه منافسة الش

 

 اإلفصاحات -15

 ليس في الشركة حالياً أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. •

ال توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار  •

عدا ما ابعة فيما وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التالتنفيذيين وأقربائهم 

 .( أعاله14ذكر في البند )

ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل وال توجد أوراق مالية تعاقدية وال توجد عقود خيار أو مذكرات حق  •

ة ومن ثم ال توجد حقوق تمويل إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو شركاتها التابع

 أو إكتتاب.

 ال توجد فئة أسهم ذات األحقية للتصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.  •

ليس هناك أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابل للتحويل أو أوراق ماليّة تعاقدية أو حقوق  •

 درتها أو منحتها الشركة.خيار، أو مذكرات حق اإلكتتاب، أو حقوق مشابهة أص

إلي أدوات دين قابلة  أو أي من شركاتها التابعة ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "صدق" •

 لإلسترداد، كما ال يوجد أوراق مالية متبقية.

 مكافآت.ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق يتنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي  •

 ال يوجد ترتيب أو إتفاق بين "صدق" وأحد مساهميها للتنازل عن حقوقه في األرباح. •

 لشركات التابعة لـ"صدق".لاليوجد أسهم أو أدوات دين صادرة  •

يتمتع المساهمون بكافة الحقوق المنصوص عليها في النظام األساس والئحة الحوكمة سواء العامة منها  •

 جمعية العامة وغيرها. وتلك المرتبطة باجتماع ال

 ال يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.  •

دبير احترازي أو قيد احتياطي أو مخالفات أو غرامات من هيئة تدق" أي عقوبة أو جزاء أو لم تتلق "ص •

 م. 2017السوق المالية أو غيرها من الجهات اإلشرافيّة أو التنظيمية أو القضائية لعام 

 لدى الشركة. توجد أسهم خزينة ال •

 .تابع مجلس اإلدارة عمل اللجان مُتابعة دورية للتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليها •

 

 : التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدوليةتاسعاُ

 كتاب على المبني م25/03/2014 الموافق هـ24/05/1435 وتاريخ( 4/2978) رقم المالية السوق هيئة تعميمبناءً على 

لموافق ا هـ11/04/1435بتاريخ  (2014/4579)الصادر برقم  القانونيين للمحاسبين السعودية للهيئة العام األمين

المتضمن أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر تطبيق معايير المحاسبة الدولية  ،م11/02/2014

، حيث قامت "صدق" خالل م أو بعده01/01/2017المعدة عن فترات مالية تبدأ في القوائم المالية على دفعة واحدة 

 م بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وبناء على ذلك:2017العام 

تم إعتماد السياسات المحاسبية المحدثة ألغراض إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية من  (1

 م.09/03/2017المنعقدة بتاريخ  مجلس اإلدارة بجلسته

م، وتم إعداد مركز مالي إفتتاحي وفق معايير المحاسبة 01/01/2016تم إعتماد األرصدة اإلفتتاحية كما في  (2

 الدولية.
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تم تحديد اآلثار الجوهرية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث تمثلت تلك اآلثار في تخفيض حقوق  (3

 ريال سعودي، تفاصيلها كما يلي:( مليون 1،8المساهمين بمبلغ )

( 450األثر اإليجابي لنتائج التقييم اإلكتواري بتخفيض مخصص نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ ) ➢

 ألف ريال سعودي.

األثر اإليجابي لنتائج قياس قرض طويل اإلجل بطريقة التكلفة المطفأة بتخفيض رصيد القرض  ➢

 ( ألف ريال سعودي.385بمبلغ )

لنتائج قياس التدني في قيمة المخزون بزيادة مخصص البضاعة بطيئة الحركة األثر السلبي  ➢

 ( مليون ريال سعودي.2،6والهبوط في القيمة القابلة للتحقق بمبلغ )

م وفقاً لذلك وخالل الفترات النظامية 2017أعدت الشركة قوائمها المالية األولية والسنوية للعام المالي  (4

 المحددة.

 القوائم المالية: أسس إعداد عاشراً

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفرعها والشركات التابعة لها ) تشكل معاً كلمة المجموعة ( طبقاً 

لمعايير المحاســبة الدولية بالمملكة العربية الســعودية والصــادر عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين 

(SOCPA واألنظمة والتشــريعات الســارية ) والمعمول بها في المملكة العربية الســعودية، ويتم إعداد القوائم

 القيمة الســوقية، القيمة الحالية المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء البنود التي ينطبق عليها قياس

 موعة. القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة االستبدالية، في ضوء مبدأ االستحقاق وفرض االستمرارية للمج

ـــنة المنتهية في  م هي أول قوائم مالية قامت المجموعة بإعدادها وفقاً 31/12/2017القوائم الماليّة الموحدة للس

( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  IFRSللمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليّة، والتفسيرات ) تشكل معاً 

  محاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعوديّة.الدولية، والمعتمدة من  الهيئة السعودية لل

 

 : المساهمات االجتماعيةعشر حادي 

ــركة بأهمية الدور اإلجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره اإل ــركة وكوادرهاتؤمن الش  يجابي على أعمال الش

 وتدرس الشركة حالياً مجموعة من برامج المسئولية اإلجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع.

 

 عشر: سياسة الشركة في توزيع األرباح ثاني
 

وأحوال  ائج األداء المالي، ودخل الشركةتعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح الصافية على عدة عوامل، منها نت

االقتصادية العامة، ومتطلبات إعادة اإلستثمار واإلحتياطات النقدية والمالية، باإلضافة إلى السوق واألوضاع 

( من النظام األساس للشركة على "توزيع أرباح الشركة الصافية 43اإلعتبارات النظامية، حيث نصت المادة )

 السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة 10% نب )يج .1

 ( من رأس المال المدفوع.30% العادية وقف هذا التجنب مدى بلغ اإلحتياطي المذكور )

ح يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي األربا .2

 لتكوين احتياطي اتفاقي عام.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو  .3

يكفل توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي 

 ركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الش

للجمعية العامة العادية ان تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم ) إن وجد (  .4

 ( خمسة بالمائة من راس مال الشركة المدفوع.% 5على المساهمين بنسبة تعادل )

األساس للشركة، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة مع مراعاة األحكام المقررة في النظام  .5

 أعضاء مجلس اإلدارة.
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( وجد )أندم ـللجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تق .6

المساهمين يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على كما ، لمساهمين كحصة إضافية من األرباحعلى ا

على تفويض صادر  وذلك بناءً ضوابط الصادرة من الجهة المختصةبشكل نصف أو ربع سنوي وفقاً لل

 من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

  : إقرارات مجلس اإلدارةعشر ثالث

 يؤكد المجلس ويقر باآلتي:

 أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح. .1

 .بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أُسسٍ سليمة ونُفذ  .2

 عدم وجود شك يذكر في قدرة "صدق" على مواصلة نشاطها. .3

 عشر: طلبات سجل المساهمين رابع
 

 السبب التاريخ م

 إجراءات داخلية م11/01/2017 1

 إجراءات داخلية م22/02/2017 2

 العادية الثالثةالجمعية العامة غير  م18/06/2017 3

 الجمعية العامة غير العادية الثالثة م13/07/2017 4

 الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون م24/12/2017 5

 الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون م28/12/2017 6

 

 : إقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العاديةعشر خامس
 

م، وكذلك 31/12/2017إستعرض معكم إنجازات الشركة خالل السنة المالية المنتهية في إن مجلس اإلدارة وقد 

 القوائم المالية والحساب الختامية للشركة يطرح البنود التالية لجدول أعمال الجمعية العامة:

 م.31/12/2017التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .1

 م.31/12/2017مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير  .2

 م.31/12/2017التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة عن السنة المالية المنتهية في  .3

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة مع أطراف ذات عالقة لهم مصلحة مباشرة او  .4

ً بأن العقود تمت بالشروط التجارية السائغير مباشرة   (.حسب المرفقدة )ـوالترخيص بها لعام قادم، علما

التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل  .5

، وتحديد لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة

 م.2018أتعابه للعام المالي 

 م.31/12/2017م إلى 01/01/2017التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم للفترة من  .6
 

 الخاتمة

ينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين 

 اهلل، وإلـى ولي عهده األمين نائب رئيس مجلس الوزراء بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهالشريفين الملك سلمان 

 ، وللحكومة الرشيدةاهلل آل سعود يحفظه ن عبدالعزيزبصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان وزير الدفاع 

المالية، وشركة السوق المالية  السوق التجارة واالستثمار، وهيئة للدعم الكبير وتشجيعهم، ويخص بالشكر وزارة

وعلى ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة  ذات العالقة على دعمهم وتعاونهم السعودية "تداول" وجميع الجهات

قطاع األعمال، كما يتوجه المجلس بالشكر العميق إلى جميع مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية كما يسجل 

هم ومهامهم اتركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة في أداء واجبشكره وتقديره الى جميع العاملين بالش

  لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.


