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السادة  /مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

احملرتمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
يســعدني تَجَ ـدُّد اللقــاء بكــم هــذا العــامن ويســرني نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء جملــس اإلدارة أن أقــدم التقريــر الســنوي ألداء
الشركة والشركات التابعة واملؤشرات والتحلـيالت والقـوائم املاليـة اخلتاميـة املوحـدة واملدققـة واإليضـاحات املتممـة وـا وتقريـر
مراجعي احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  30ديسمرب 1100م.
بفضل اهلل كان عام 1100م عاما مميزا يف مسرية "صدق" حيث حققت صايف أرباح تشغيلية هي األعلى منذ بدايـة التشـغيل
التجارين كما أنهت إجراءات نقل حصص الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسـويق مسـتلزمات النـوم "سـليب هـاي"ن وأُعيـد
تشكيل جمالس املديرين يف الشركات التابعة وأستقطبت جمموعة من القيادات الوطنية الشـابة مـن يوي اخلـربات والكفـاءات
إلي كوادرها لدعم أعمال اإلشراف واملتابعة ولضمان حتقيق أداء أكثر فاعليةنومبزي ٍد من الثقة والتفاؤل نتوقع مبشيئة اهلل بأن
عام 1101م سيكون عاما آخرا من النمو املتواصل وأداءً أفضل لنشاطات الشركة.
ختامــا أنتــنم الفرصــة ألرفــع أاــى آيــات العرفــان إر مقــام خــادم احلــرمني الشــريفني واــو ولــي العهــد ولكافــة اجلهــات
احلكومية للدعم الكبري الذي تقدمه لقطاع األعمال وال يفوتين أن أتقـدم خبـالص الشـكر والتقـدير ملسـاهمي "صـدق" لثقـتهم
الـ أولونـا إياهـا ودعمهـم املتواصـلن وإر أعضـاء جملـس اإلدارة وكافـة منسـوبي الشـركة والشـركات التابعـة علـى جهــودهم
املخلصة وتفانيهم يف أداء أعماوم وال أسفرت عن حتقيق نتائج متميزة.
وإي نقــدم هــذا التقريــر والــذي يعكــس أداء الشــركةن لنتشــرف بــالرد علــى إستفســاراتكم حــول حمتوياتــه خــالل إجتمــاع
اجلمعية العامة.

م /بندر بن عبداهلل احلميضي
رئيس جملس اإلدارة

م .بندر بن عبداهلل احلميضي

أ .إبراهيم بن عبداهلل احلميضي

أ .أمحد بن عبداهلل احملسن

رئيس جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

أ .عبداهلل بن منصور الشقري

أ .بدر بن علي الرتكي

أ .عبداإلله بن حممد العساكر

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

د .علي بن عبداهلل بريدي عسريي

أ .عصام بن عبداحملسن البكر

أ .أمحد بن عبداهلل الكنهل

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

عضو جملس اإلدارة

أ .إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
عضو جملس اإلدارة

السادة /مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

احملرتمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .وبعد..
يتشرف جملـس اإلدارة أن يضـع بـني أيـديكم التقريـر السـنوي للعـام املـالي املنتهـي يف 1100/01/30م مشـتمال علـى
نشاط وأداء ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة والقـوائم املاليـة املدققـة واإليضـاحات املتعلقـة بهـا وتقريـر مراقـب
احلسابات.
لقد بلغ إمجالي موجودات الشركة يف 1100/01/30م (  ) 35851مليون ريال مقابل (  ) 33357مليـون ريـال يف عـام
1101من كما بلغـت أرصـدة املطلوبـات املتداولـة يف 1100/01/30م (  ) 3959مليـون ريـال مقابـل (  ) 3651مليـون ريـال يف
عام 1101م وزادت حقـوق املســاهمني بنســبة قــدرها (  ) %7حيـث بلغــت يف 1100/01/30م (  ) 337مليـون ريــال مقابــل
( ) 31355مليون ريال يف عام 1101م وقد حققت الشركة أرباحا صافية قدرها (  ) 1355مليـون ريـال يف عـام 1100م بعـد
إستقطاع الزكاة الشرعية مقابل صايف أرباح قدرها (  ) 01156مليون ريال يف عام 1101م (قوائم مُعدلة).
ويعود سبب إخنفاض صـايف أربـاح الشـركة للعـام احلـالي مقارنـة بالعـام السـابق إر حتقيـق أربـاح رأااليـة مـن بيـع
الشركة إلستثمارها يف شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات "ينسـا " يف عـام 1101م واملبنـى العائـد وـا مبدينـة جـدةن
علما بأن الشركة قامت بتعديل القوائم املالية املدققة لعـام 1101م بقيّـد األربـاح احملققـة واملرتاكمـة حلصـص الشـركة
العامليــة لتســويق مســتلزمات النــوم احملـدودة "ســليب هــاي" للفــرتة مــن 1118/01/0م إر 1101/01/30م والبالغــة ( ) 0353
مليون ريال.

أوال  :نبذة عن الشركة
الشركة السعودية للتنمية الصناعية"صدق" شركة مساهمة سعودية عامة تأسست مبوجب القرار الوزاري رقم (  ) 673بتاريخ
0303/1/11هـ املوافق 0991/01/03م لفرتة (  ) 99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعالن تأسيس
الشركةن ويقع املركز الرئيسي للشركة يف مدينة جدة ويبلغ رأس املال (  ) 31151115111أربعمائة مليون ريال سعودي مقسمة
إر (  ) 3151115111أربعني مليون سهم بقيمة إاية قدرها (  ) 01ريال للسهمن ويتمثل نشاط الشركة وفقا لنظامها األساسي
يف خدمة القطاع الصناعي باململكة خصوصا يف جمال الصناعات التقنية املتقدمة واملشاركة يف مشاريع الصناعات
البرتوكيماوية واملواد الغذائية وامللح واملطاط اإلصطناعي واخلزف وتسويق منتجات الشركات املستثمر بها وإسترياد مجيع
املستلزمات الصناعية مثل اآلليات واملعدات ووسائل النقل واملواد اخلام وإنشاء وإمتالك املباني واملستودعات واملعارض الالزمة
خلدمة أنراض الشركة وميكن للشركة أن تكون وا أعمال أو أن تدخل يف أي شكلٍ من الشراكة مع شركات متارس
نفس األنشطة كما ميكنها اإلندماج مع مثل هذه الشركات أو حيازتهان ومتتلك الشركة حاليا مصنع صدق للخزف ( فرع
الشركة ) كما متتلك بشكل مباشر أو نري مباشر كامل حصص شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة و شركة
صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودةن والشـــركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة " سليب هاي" والشركة العربية
لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودةن وتساهم صدق بنسبة قدرها (  ) %0556من رأاال الشركة العربية لأللياف
الصناعية "إبن رشد"ن باإلضافة إر املساهمة بنسبة قدرها ( ) %0591من رأاال شركة املخازن واخلدمات املساندة.

رسالة الشركة :
إستثمار الفرص لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائنا.

رؤيتها:
تواصل تنمية اإلستثمارات بفاعلية.

هدفها :
الريادة فى اإلستثمار حبرفية عمادها الصدق.

قيمها :
األمانه  ...الشفافية  ...اإلخالص  ...الوفاء

تطلعات وتوقعات الشركة املستقبلية لعام 1101م.
 زيادة الطاقة اإلنتاجية وحتسني القدرة التشغيلية ملصانع الشركة والشركات التابعة.
 منو حجم املبيعات الصافية بنسبة (  ) %01والسعي لتخفيض تكاليف االنتاج واملصاريف العامة لزيادة صايف األرباح بنسبة
(  ) %11مقارنة بالعام السابق.
 إعادة إستثمار فائض السيولة النقدية يف إستثمارات متوسطة املخاطر.
 هيكلة الشركات التابعة قانونيا وماليا مبا يتناسب مع أنراضها وأهدافها وتطلعاتها املستقبلية.
 اإلستمرار يف إستقطا القيادات والكوادر املؤهلة يف اإلدارات التنفيذية.
 إنهاء إجراءات نقل حصص الشريك السابق يف الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي مصر" والبدء
يف أعمال التشغيل التجاري للشركة.
 إستكمال إجراءات رهن بعض إستثمارات صدق حسب إتفاقية التسوية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ثانيا  :إستثمارات الشركة :
 - 0مصنع صدق للخزف "خزفية" -فرع الشركة
متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" كامل مصنع صدق للخزف " خزفية " الواقع يف مدينـة ينبـع الصـناعية
باململكة العربية السعودية على مساحة قدرها (  ) 87ألف مرت مربع وينتج عدة منتجات جبودة عالية من األدوات الصحيــة
وأحــــواض اإلستحمــــام مــن ( األكريلي ــك ) بطاقــــة إنتاجي ــة سنويــــة تبلــغ (  ) 811ألــف قطع ــة م ــن األطقــــم الصحيـــــــة
و (  ) 011ألف قطعة من أحواض اإلستحمام ( األكريليك ) حتت العالمة التجارية " خزفية "ن وقد حقق املصنع خالل عام
1100م نتائج جيدة حيـث بلـغ صـايف املبيعـات (  ) 3955مليـون ريـال سـعودي هـي األعلـى خـالل السـنوات اخلمسـة املاضـية
بزيادة قدرها (  ) %11عن العام السابق وجتاوزت التحصيالت نسبة (  ) %97من صايف املبيعاتن وبلغ صايف اخلسـائر لعـام
1100م (  ) 3ماليني ريال سعودي مقابل صايف خسائر قدرها (  ) 755مليون ريال يف عـام 1101م بإخنفـاضٍ قـدره ( ) %61
عن العام السـابقن وبلغـت جممـوع املوجـودات (  ) 8750مليـون ريـال سـعودي مقابـل (  ) 9356مليـون ريـال سـعودي عـن العـام
الســابقن وعلــى الـرنم مــن اخلســائر الـ حققهــا املصــنع هــذا العــام بســبب إرتفــاع تكــاليف اإلنتــاج وزيــادة األعبــاء املاليــة
ومصاريف البيع والتوزيـعن إال أنـه حقــق العديد مـن اإلجنازات حيث مت تغطيـــة كافة املصاريف التشغيلية مع شـراء بعـض
األصول الرأاالية من معدات وأجهزة تشغيلية بتمويل ياتين
وحبمداهلل حصل املصنع على شهادة اآليزو  ISO9001مما ساهم يف
تأهيل منتجاته لدى العديد من اجلهات احلكومية واألهلية
والتضامن مع شركات املقاوالت للمنافسة يف مناقصات وعطاءات
املشاريع الكربى لتوريد منتجات املصنعن كما تـم إفتــتاح املعـرض
اجلديد ملنتجـــات املصنــع مبــدينــة جــدة على طريق احلرمني والسعي
إلجتذا مزيد من املهتمني بصناعة اخلزف واملتعاملني يف امل واد الصـحية مـن خـالل املشـاركة يف معـرض البنـاء السـعودي
بالريــاضن ويف إطــار خطــت وإســرتاتيجية الشــركة إلعــادة اويكلــة اإلداريــة والتنفيذيــة فقــد مت إلغ ـاء اجمللــس التنفيــذي
للمصنع وتكليف عضو جملس اإلدارة األستاي /أمحد بن عبـداهلل الكنهـل مشـرفا عامـا نـري متفـر علـى املصـنعن كمـا
أســتقطب مــدير عــام مبــؤهالت وخــربات مالئمــة باإلضــافة إر إســتكمال اويكــل األداري وتعــيني خمتصــني يف الشــئون
اإلدارية والتسويق واملبيعات والصيانة واملشرتياتن وبدعم ومساندة من صندوق تنمية املوارد البشرية مت سعودة عدد كـبري
من الوظائف من شبا املنطقة.

 - 1الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة " سليب هاي"
متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مع شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة إحدى الشركات
التابعة كامل حصص الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة "سليب هاي" وهي شركة يات مسئولية حمدودة
يبلغ رأااوا (  ) 8053مليون ريال وتقع مصانعها باملدينة الصناعية مبدينة جدة ويرتكز نشاطها يف إنتاج وتسويق مراتب
السست واإلسفنج والسرر وأنطية املراتب واملخدات املختلفةن وقد أنهت "صدق" كافة اإلجراءات املتعلقة بإفرا ونقل
حصص الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة "سليب هاي" إر شركة صدق لإلستثمار
التجاري احملدودة لصدق ويلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر من احملكمة اإلدارية جبدةن وبفضل اهلل حققت الشركة
خالل عام 1100م نتائج جيدة حيث بلــغ صايف املبيعات (  ) 13056مليون ريال بزيادة قدرها (  ) %10عن العام املاضي وبلغ
صايف الربح خالل العام احلالي (  ) 3358مليون ريال بزيادة نسبتها (  )%019عن العام املاضين نتيجة لإلستغالل األمثل
للطاقة اإلنتاجية الذي انعكس على زيادة حجم املبيعات وخفض تكاليف اإلنتاجن كما إخنفضت نسبة يمم العمالء إر
صايف املبيعات إر أقل من ( ) %6ن وبلغت السيولة النقدية املتوفرة يف نهاية عام 1100م (  ) 7757مليون ريالن وبلغ صايف
األرباح املدورة يف نهاية عام 1100م مبلغ (  ) 7653مليون ريال مقارنة مببلغ (  ) 36مليون ريال للعام املاضي مع األخذ يف
اإلعتبار ما مت إستقطاعه كإحتياطي نظامين وقد زاد إستغالل الطاقة اإلنتاجية يف عام 1100م عــن العام السابق بنسبة
(  ) %8ملراتب السستن (  ) %00للسررن (  ) %03لألنطية واملراتبن (  ) %78لظهور السررن كما مت خالل عام 1100م
إعادة تشكيل جملس املديرين برئاسة املهندس /بندر بن عبداهلل احلميضي وعضوية األستاي /إبراهيم بن عبداهلل
احلميضي واألستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل واألستاي /بدر بن علي الرتكي والدكتور /علي بن عبداهلل بريدي
عسريي واألستاي /حممد بن عطااهلل خباري ( أمني للمجلس ) واألستاي /فوزان بن عباس عبداجلواد ( العضو املنتد )ن
كما إعتمدت ضوابت ومهام جلنة املراجعة ال

مت تشكيلها برئاسة األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد وعضوية

كلٌ من األستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل واألستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضين وأستقطبت الشركة خمتصني يف
الوظائف الشانرة حسب اويكل االداري ويلك بتعيني مدير لعمليات التشغيل ومراجع داخلي وأخصائي للموارد البشرية.

 - 3الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج احملدودة "سليب هاي مصر"
متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" كامل حصص الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسـفنج
"سـليب هاي مصـر" مبوجب احلكم القضائي الصادر من احملكمة اإلدارية مبحافظة جدة وهي شـركة يات مسـئولية
حمدودة يبلـغ رأسـماوا (  ) 3353مليون جنيـه مصـري ويرتكـز نشـاطهـا يف إنتاج وتسويق مراتب السست واإلسفنج والسُرر
واملخدات واللُحف والشراشف والبطانياتن وتقع مصانعها مبدينة السادس من أكتوبر جبمهورية مصر العربيةن وتأسست
الشركة وفقا ألحكام القانون املصري رقم (  ) 8لسنة 0997م والئحته التنفيذيةن وخالل الربع الرابع لعام 1100م مت
إستالم إدارة الشركةن وجيري حاليا إستكمال اإلجراءات املتعلقة بنقل ملكية حصص الشريك السابق يف الشركة
وإعادة هيكلة حصص امللكية متهيدا لتنفيذ خطة العمل ملرحلة التشغيل واإلنتاج التجاري.

- 3شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة – يات مسئولية حمدودة
تساهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بنسبة (  ) %95من رأاال شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة
البالغ مليون ريال سعودي وهي شركة يات مسئولية حمدودة وتُعترب الذراع اإلستثماري لصدق ويقـع مركـزهـا الرئيـسـي
جبـدة ن ويرتكز نشاطها فـي اإلستـثـمار العقـاري والـوكـاالت التجـارية وإسترياد وتصدير األدوات الصحية ومواد البناء
واملعدات الصناعية والكهربائية واإللكرتونية والسجاد واملفروشات ومراتب السست واإلسفنج والسُرر ومستلزمات النوم
واألثاث املنزلي واملوبيليا وأثاث املكاتب ومواد الديكورن وبلغت صايف خسائر الشركة عام 1100م مبلغ (  ) 9651ألف
ريال مقارنة بصايف خسائر قدرها (  ) 3153ألف ريال عن العام املاضين وبلغ جمموع موجودات الشركة (  ) 0553مليون
ريال مقابل (  ) 1353مليون ريال للعام املاضين ويف عام 1100م أنهت الشركة إفرا وتسجيل حصص الشريك السابق يف
الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" بإاها بعد أن حصلت على دعم مالي من الشريك الرئيسي
وأصبحت متتلك (  ) %5من حصص الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"ن وقد قرر الشركاء إعادة
تشكيل جملس املديرين برئا سة األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد وعضوية كلٌ من األستاي /إبراهيم بن عبداهلل
احلميضي واألستاي /بدر بن علي الرتكي والدكتور /علي بن عبداهلل بريدي عسريي واألستاي /أمحد بن عبداهلل
الكنهل.
- 5شركة صدق للمشاريع االستثمارية احملدودة – يات مسئولية حمدودة " حتت التأسيس "

متتلــك الشــركة الســعودية للتنميــة الصــناعية "صــدق" مــع شــركة صــدق لإلســتثمار التجــاري احملــدودة إحــدى الشــركات
التابعة كامل حصص شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية احملدودة" حتت التأسيس" والبالغ رأااوا مليون ريال سعودين
ويقـع مركـزهـا الرئيـسـي مبدينة جدةن وجيري حاليا إسـتكمال إجـراءات التأسـيس وإصـدار السـجل التجـارين ويرتكـز
نشــاطها يف مــواد ومعــدات البنــاء والســراميك واخلــزف واجلرانيــت والرخــام والفخــار واألانــت واجلــري واجلــبس واملعــادن
واملشــغوالت احلديديــة واألملنيــوم والنقــل والتخــزينن ومتلــك وإقامــة وإدارة وتطــوير وصــيانة املشــاريع التجاريــة والصــناعية
والعقاريــة واجملمعــات واملنشــرت واملرافــق واملبــاني الســكنية والتجاريــة واحلكوميــة والصــناعيةن وجتــارة املوبيليــا واألثــاث
واملفروشـــات واألدوات اخلشـــبية واملكتبيـــة واملنزليـ ـة كماليـــات احلمامـــات واملالبـــس والســـجاد واملوكيـــت والفضـــيات
والكرســـتال واجملـــوهرات واألحجـــار الكرميـــةن وأعمـــال املقـــاوالت العامـــة للمبـــاني واجملمعـــات الســـكنية والتجاريـــة
واحلكومية والصناعية والصحيةن وقد مت تشكيل أول جملس مـديرين برئاسـة األسـتاي /بـدر بـن علـي الرتكـي وعضـوية
كلٌ من األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضـي واألسـتاي /إبـراهيم بـن عبـدالعزيز الراشـد والـدكتور /علـي بـن عبـداهلل
بريدي عسريي واألستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل.

- 6شركة املخازن واخلدمات املساندة -مساهمة مقفلة
شركة املخازن واخلدمات املساندة شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيسي مبدينة الرياض وتعمل يف تقديم اخلدمات
واحللول اللوجستية إلحتياجات السوق السعودية ودول اخلليج مبا يف يلك النقل الربي احمللي والدولي والشحن اجلوي
والشحن البحري والتخزين وإدارة سالسل اإلمدادات يف التزويد والتوريد ويبلغ رأس ماوا (  ) 161مليون ريالن وتساهم
الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" حبصة قدرها (  ) 5ماليني ريال مبا يعادل (  ) %0591من رأس مال شركة
املخازن.
قامت الشركة بتفعيل إدارة املخازن والساحات يف املنطقة الشرقية وإنتهت
من شراء أسطول السيارات املكون من (  ) 175شاحنةن (  ) 317مقطورة
ومت البدء مبزاولة نشاط أعمال النقل الربي املختلفة وتقديم خدمة الشحن
والتخليص اجلمركين ومت البدء يف إنشاء مركز متكامل على األرض
اململوكة للشركة مبساحة (  ) 575711مرت مربع مبدينة جدة جهة اجلنو
بالقر من ميناء جدة اإلسالمي ليكون مركز متكامل إلدارة األسطول يف املنطقة الغربيةن ومت احلصول على رخصة
الشحن اجلوي بفرع الشركة مبدينة اخلرب ن وجتهيز املبنى اإلداري للشركة يف مدينة الرياض خلدمة عمالء الشركةن
وإستثمرت الشركة يف مشروع خمطت فال الصناعي مبدينة الرياض مببلغ (  ) 31أربعون مليون ريال ومشاركة يف
تأسيس شركة مدينة فال الصناعية مببلغ (  ) 35751مليون ريالن والزالت الشركة حتقق خسائر بسبب عدم التشغيل
الكامل لكافة أنشطتها مع ثبات حجم املصروفاتن وكذلك وجود صعوبات وعوائق متثلت يف عدم وجود العمالة
الكافية للتشغيل التى أثرت على أداء الشركة بشكلٍ كبرين علما بأنه مت إختيار األستاي /إبراهيم بن عبداهلل
احلميضي عضو جملس إدارة "صدق" عضوا يف جلنة املراجعة بشركة املخازن واخلدمات املساندة.

- 7الشركة العربية لأللياف الصناعية "إبن رشد" -مساهمة مقفلة
متتلك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" حصة إستثمارية
قدرها (  ) 03159مليون ريال سعودي بنسبة (  ) %0556من رأاال
الشركة العربية لأللياف الصناعية "إبن رشد" البالغ (  ) 855مليار
ريالن وهي إحدى الشركات الصناعية الوطنية التابعة للشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) وتقع يف مدينة ينبع الصناعيةن
وخالل عام 1100م مت ترسية عقود األعمال اوندسية واإلنشاءات
ملشروع مصنعي محض الرتفثاليك

النقي والعطريات على شركة CTCI

وترســية والتوقيـع علـى عقــود األعمــال اوندســية واإلنشــاءات ملشـــروع حُبيبات القوارير علـى شـركة سـالونيك والـذي مـن
املتوقع اإلنتهاء منه خالل الربع األول من عام 1103من وقد جتـاوزت خسـائر الشـركة خـالل عـام 1100م (  ) %68مـن رأس
مـال الشــركةن وبلغـت صــايف القيمـة الدفرتيــة حلقــوق املسـاهمني (  ) 157مليــار ريـالن وقــد مت إنتخـا عضــو جملــس إدارة
"صدق" األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضي يف عضوية جملس إدارة شركة إبن رشد للدورة الـ تبـدأ يف 1100/5/0م
وملدة ثالث سنوات.

ثالثا  :املؤشرات املالية :
أوال :مقارنة املركز املالي للخمس سنوات األخرية
0211م

0212م (معدلة)

0229م

0228م

0227م

البيان/الوصف
املوجودات املتداولة.

09556135569

06151115618

03058595719

05753605967

06759115819

اإلستثمارات

00057315613

00057315613

10353515565

05356365565

17058915161

األصول الثابتة

8757675631

9657835017

01051985793

03159515333

03351115018

موجودات أخري

6350335103

6350335103

3655995995

3655755131

3556585513

إمجالي املوجودات

35851375108

33356805551

51359005161

37956335117

60853735711

رأس املال العامل

03556705113

00558305598

0658085939

1655035831

853115735

املطلوبات املتداولة

3959335366

3650805101

00551315771

03159385015

05956115183

قروض طويلة األجل

5159115111

5559115111

1155115111

3159115111

3159115111

املطلوبات األخري

0153865117

851395971

758805313

853585393

750985161

إمجالي املطلوبات

00051095593

00150315981

03553115093

08153165609

09957115333

515111

515111

6758115636

6158935367

5653115613

31151115111

31151115111

31151115111

31151115111

31151115111

750075683

750075683

750075683

750075683

750075683

1

1

7550035111

0553185111

03751175511

األرباح (اخلسائر) املدورة/املرتاكمة

()6150315158

()8356075003

()09055655351

()08851905661

()08058915339

صايف حقوق املساهمني

33659775315

31355115571

19156665133

13353335110

36153515733

إمجالي املطلوبات وحقوق املساهمني

35851375108

33356805551

51359005161

37956335117

60853735711

8567

8519

7517

5586

9516

حقوق األقلية
رأس املال املدفوع
اإلحتياطيات
مكاسب نري حمققة -إستثمارات متاحة للبيع

صايف القيمة الدفرتية للسهم

ثانيا :مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات األخرية
0211م

0212م (معدلة)

0229م

0228م

0227م

البيان/الوصف
صايف املبيعات

18051715735

13150105301

11153065585

15153355190

13056675117

تكلفة املبيعات

11353395087

07657175173

07350575917

11353015793

07555005119

إمجالي ربح (خسارة) التشغيل

7656135558

5553735338

3851585678

3659135398

5650555998

املصروفات اإلدارية والتسويقية والتمويلي

5150055937

5556635059

3855355993

3755385383

5750675381

املصروفات األخري

1

1

175131

1535538

6835699

اإليرادات األخرى.

157965385

01851305907

555965001

351385968

1158335375

صايف ربح (خسارة) التشغيل

1753135016

01757515196

551805566

350715533

0950385391

الزكاة الشرعية

358175150

750515160

358165185

150115817

150595168

1

1

359195169

655915733

551175386

1353765855

01156115135

()353735788

()555135106

0057705838

%1

%1

%1

%1

%1

األرباح املوزعة

1

1

1

1

1

اإلحتياطيات

750075683

750075683

750075683

750075683

750075683

()6150315158

()8356075003

()09055655351

()08851905661

()08058915339

1559

1551

()1519

()1503

1519

حقوق األقلية
صايف الربح (اخلسارة) السنة
نسبة األرباح املوزعة

األرباح (اخلسائر) املدورة/املرتاكمة
صايف ربح (خسارة) السهم

ثالثا :فروق النتائج التشغيلية بني عامي 1100م و1101م
البيان/الوصف

0211م

0212م
(معدلة)

التغريات بني الفرتتني
املبلغ
)(%

سبب التغري

صايف املبيعات

18051715735

13150105301

3859705333

%10

زيادة الطلب على املنتجات

تكلفة املبيعات

11353395087

07657175173

1757115003

%06

إرتفاع طبيعي لزيادة املبيعات

إمجالي ربح (خسارة) التشغيل

7656135558

5553735338

1051395111

%38

نتيجة زيادة املبيعات

املصروفات اإلدارية والتسويقية والتمويلية

5150055937

5556635059

()355385111

()%6

نتيجة تقليص املصروفات

والتمويلية.األخرى.
اإليرادات

157965385

01851305907

()01551355331

()%97

أرباح بيع إستثمارات رأاالية

صايف ربح (خسارة) التشغيل

1753135016

01757515196

()8153375991

()%75

حمصلة األسبا السابقة

الزكاة الشرعية

358175150

750515160

()353115801

()%36

إخنفاض الوعاء الزكوي

صايف الربح (اخلسارة) السنة

1353765855

01156115135

()7750155081

()%77

وجود أرباح تشغيلية يف 1100م

1559

1551

( )0593

()%77

ونري تشغيلية يف 1101م

صايف ربح (خسارة) السهم

رابعا :بيان إمجالي املصروفات للخمس سنوات األخرية
السنوات

إمجالي املصروفات

التغري عن
العام السابق

نسبة التغري عن
العام السابق

حالة التغري عن
العام السابق

0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

5150055937

()355385111

%6

إخنفاض

5556635059

751915935

%05

إرتفاع

3855735113

7715191

%1

إرتفاع

3758115931

()0151395039

%07

إخنفاض

5758515180

()1353665506

%19

إخنفاض

خامسا :صايف الدخل للخمس سنوات األخرية
السنوات

صايف الدخل

التغري عن
العام السابق

نسبة التغري
عن العام السابق

حالة التغري
عن العام السابق

مالحظات

0211
( 0212معدلة)

1353765855

()7750155081

%77

حتقيق صايف أرباح

أرباح تشغيلية

01156115135

01351755813

%1996

حتقيق صايف أرباح

أرباح نري تشغيلية

()353735788

151395118

%37

حتقيق صايف اخلسائر

خسائر تشغيلية

()555135106

()0751935853

%037

حتقيق صايف اخلسائر

خسائر تشغيلية

0057705838

3159915156

%060

حتقيق صايف أرباح

أرباح نري تشغيلية

0229
0228
0227

سادسا :رحبية (خسارة) السهم للخمس سنوات األخرية.
السنوات
0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

ربح السهم طبقاً
للقوائم املالية

التغري العام
عن السابق

نسبة التغري
عن العام السابق

حالة التغري
عن العام السابق

1559

()0593

%77

إخنفاض رحبية السهم

1551

1561

%15996

إرتفاع رحبية السهم

()1519

1515

%37

إخنفاض خسارة السهم

()1503

()1533

%037

إرتفاع خسارة السهم

1519

()1509

%39

إرتفاع رحبية السهم

سابعا :صايف القيمة الدفرتية للسهم للخمس سنوات األخرية
السنوات
1100
( 1101معدلة)
1119
1118
1117

صايف حقوق
املساهمني

صايف القيمة
الدفرتية للسهم

التغري عن
العام السابق

نسبة التغري عن
العام السابق

حالة التغري
عن العام السابق

564,799,643

8567

1559

%7

إرتفاع

31355115571

8519

1581

%00

إرتفاع

133ن1915666

7517

0530

%13

إرتفاع

13353335110

5586

( ) 3511

%35

إخنفاض

36153515733

9516

3570

%69

إرتفاع

ثامنا :إمجالي األصول واخلصوم للخمس سنوات األخرية
السنوات

إمجالي األصول

إمجالي اخلصوم

0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

35851375108

00051095593

33356805551

00150315981

51359005161

03553115093

37956335117

08153165609

60853735711

09957115333

تاسعا :صايف حقوق املساهمني ونسبتها إلمجالي املوجودات للخمس سنوات األخرية
السنوات
0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

صايف
حقوق املساهمني

التغري عن
العام السابق

نسبة التغري
عن العام السابق

حالة التغري
عن العام السابق

33659775315

1353765855

%7

إرتفاع

31355115571

3158335337

%00

إرتفاع

19156665133

5651315101

%13

إرتفاع

13353335110

()01851085703

%35

إخنفاض

36153515733

03855785611

%69

إرتفاع

نسبة صايف حقوق املساهمني المجالي األصول واملوجودات للخمس سنوات األخرية
السنوات
0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

صايف
حقوق املساهمني

إمجالي
األصول واملوجودات

نسبة حقوق
املساهمني لألصول

33659775315

35851375108

%76

31355115571

33356805551

%75

19156665133

51359005161

%58

13353335110

37956335117

%39

36153515733

60853735711

%59

عاشرا :صايف املبيعات للخمس سنوات األخرية
السنوات
0211
( 0212معدلة)
0229
0228
0227

صايف
املبيعات

التغري عن
العام السابق

نسبة التغري
عن العام السابق

حالة التغري
عن العام السابق

18051715735

3859705333

%10

إرتفاع

13150105301

956835817

%3

إرتفاع

11153065585

()1759085716

%00

إخنفاض

15153355190

0856685183

%8

إرتفاع

13056675117

()09855985119

%35

إخنفاض

أحد عشر :التوزيع اجلغرايف إلمجالي املبيعات والقطاعات التشغيلية للشركة لعام 1100م
املناطق

األدوات الصحية واإلكسسوارات

املراتب والسست واإلسفنج

إمجالي املبيعات

املنطقة الغربية
املنطقة الشرقية
املنطقة الوسطى
املنطقة الشمالية
املنطقة اجلنوبية
دول جملس التعاون اخلليجي
دول آسيوية
دول إفريقية

1050555578

00353715837

03555185315

557865181

3153535113

3651395313

751935853

7157165177

8151105031

0051585337

3759115173

3859615601

051165398

1850115806

1953375103

6135359

053335383

151665831

157105713

5615865

351615589

1

805751

805751

69886,8,09

0828,618086

882868788,8

اجملموع

ثاني عشر :القروض
مجيع قروض الشركة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
بلغت نسبة إمجالي القروض املستحقة يف نهاية عام 1100م إر صايف حقوق املساهمني ( )%06مقارنة بـ ( )%09للعام 1101م.
(أ)  :إمجالي قروض اجملموعة :
البيان/الوصف
قرض صناعي

جمموع القروض

0211م

0212م

اجلهة املستفيدة

اجلهة املاحنة

5559115111

6159115111

مصنع صدق للخزف

صندوق التنمية

2289228222

,289228222

الصناعية السعودي

( ) :مستحقات القروض :
 )1اقساط قروض مستحقة خالل أقل من سنة
قرض صناعي

اجملموع

0211م

0212م

اجلهة املستفيدة

اجلهة املاحنة

551115111

551115111

مصنع صدق للخزف

صندوق التنمية

282228222

282228222

الصناعية السعودي

 )0اقساط مستحقة خالل أقل من سنة
قرض صناعي

اجملموع

5159115111

5559115111

2289228222

2289228222

مصنع صدق للخزف

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

(ج) :إمجالي القروض املستحقة للخمس سنوات األخرية :
البيان/الوصف
إمجالي القروض املستحقة

0211م

0212م

0229م

0228م

0227م

555911511

6159115111

01359115111

0175911511

00359115111

ثالث عشر :املدفوعات النظامية لعامي 1100م و 1101م
0211م

0212م

البيان/الوصف
رسوم مجركية

158385895

153765033

زكاة شرعية

157165380

059855119

تأمينات إجتماعية

053935036

051855818

رسوم تأشريات وجوازات ومكتب العمل  ....إخل

051595301

9315780

715135

675

851685167

656885637

مدفوعات نظامية أخري (وزارة التجارة  +الغرفة)
إمجالي املدفوعات النظامية

رابع عشر :القطاعات التشغيلية املستثمر فيها لعامي 1100م و  1101م وآثارها على نتائج الشركة
البيان/الوصف

قطاع األدوات
الصحية

قطاع املراتب
واألسفنج

اجملموع طبقًا
للقوائم املالية

قطاعات
وإستثمارات أخري

أوالً -عام 0211م.
 -إمجالي املوجودات

8751915868

10553035083

05558395966

35851375108

 -إمجالي املطلوبات

6558735373

3051815537

0351635581

00051095593

 -صايف املبيعات

3953775733

13055955100

1

18051715735

 -صايف الدخل

()159665168

3357585783

()753055861

1353765855

ثانياً -عام 0212م (معدلة)
 -إمجالي املوجودات

9355775633

07550815387

06359105310

33356805551

 -إمجالي املطلوبات

7153575667

1359175613

0157655691

00150315981

 -صايف املبيعات

3151385903

09958515399

1

13150105301

 -صايف الدخل

()753615816

0357195590

9353355151

01156115135

خامس عشر :ملخص املؤشرات املالية اوامة للخمس سنوات األخرية
0211م

0212م (معدلة)

0229م

0228م

0227م

البيان/الوصف
نسبة إمجالي القروض إر إمجالي املوجودات ()%

%01

%03

%10

%11

%09

نسبة إمجالي املطلوبات إر إمجالي املوجودات ()%

%13

%15

%19

%38

%31

نسبة إمجالي القروض إر صايف حقوق املساهمني ()%

%06

%09

%36

%36

%31

نسبة إمجالي املطلوبات إر صايف حقوق املساهمني ()%

%31

%33

%51

%78

%55

نسبة صايف الربح إر إمجالي املوجودات ()%

%5

%13

()%0

()%0

%1

نسبة صايف الربح إر صايف حقوق املساهمني ()%

%7

%30

()%0

()%1

%3

نسبة جممل الربح إر صايف املبيعات ()%

%17

%13

%11

%09

%13

نسبة صايف الربح إر صايف املبيعات ()%

%8

%33

()%1

()%1

%5

نسبة صايف الربح التشغيلي إر صايف املبيعات ()%

%01

%36

%1

%0

%8

صايف ربح (خسارة) السهم (ريال)

1559

1551

()1519

()1503

1519

صايف القيمة الدفرتية للسهم (ريال)

8567

8519

7517

5586

9516

رابعا  :جملس اإلدارة واللجان التابعة
- 0جملس اإلدارة
يتور إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" جملس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية
كل ثالث سنوات وجيـوز يف كـل مـرة إعـادة إنتخـا األعضـاء املنتهيـة عضـــويتهمن وميثـل جملـس اإلدارة احلـالي مـا نسـبته
( ) %01مــن األعضــاء التنفيــذيني و(  ) %51مــن األعضــاء نــري التنفيــذيني و (  ) %31م ـن األعضــاء املســتقلني وفقــا للتعريفــات
الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املاليةن ونظرا ملا تقتضـيه مصـلحة العمـل فقـد مت إعـادة تعـيني
بعض األعضاء يف عضوية جمالس املديرين للشركات التابعة مما أحدث تغيري يف صفة بعض أعضاء جملس اإلدارة.
أ -أااء أع ضاء جملس اإلدارة للدورة السادسة ال
م

اإلسم
املهندس /بندر بن عبداهلل احلميضي

0

األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضي

1
3
3
5
6
7
8
9
01

األستاي /بدر بن علي الرتكي
األستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل
الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي عسريي
األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
األستاي /عبداإلله بن حممد العساكر
األستاي /أمحد بن عبداهلل احملسن
األستاي /عصام بن عبداحملسن البكر
األستاي /عبداهلل بن منصور الشقري

بدأت من 1101/0/0م إر 1101/01/30م :
عضوية يف شركات مساهمة

الصفة

التصنيف

الرئيس
عضو

تنفيذي
نري تنفيذي

ال يوجد
الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد)

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

نري تنفيذي
نري تنفيذي
نري تنفيذي
نري تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

(مساهمة مقفلة)
يوجد
ال
مقفلة)
(مساهمة
ال يوجد
شركة مكامن السعودية (مساهمة مقفلة)
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
شركة أانت اخلليجية (مساهمة مقفلة)

 سجل حضور إجتماعات جملس اإلدارة لعام  1100م والبالغ جمموعها سبعة إجتماعات :م

0
1
3
3
5
6
7
8
9
01
√

اإلجتماعــــــــــــــــــــــــــات

اإلســـــــــم

اإلمجالي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

املهندس /بندر بن عبداهلل احلميضي
األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضي

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

√

√

√

األستاي /بدر بن علي الرتكي

√

√

√

√

√

√

√

األستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل

√

√

√

√

√

√

√

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي عسريي

X

√

√

√

√

√

√

األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

√

√

√

√

√

√

√

األستاي /عبداإلله بن حممد العساكر

X

√

√

X

√

X

√

األستاي /أمحد بن عبداهلل احملسن

√

√

√

√

√

√

√

األستاي /عصام بن عبداحملسن البكر

X

√

√

√

√

X

√

األستاي /عبداهلل بن منصور الشقري

X

X

√

X

√

√

√

حضر

 Xمل حيضر

نسبة
احلضور

7
6
7
7
6
7
3
7
5
3

%011
%86
%011
%011
%86
%011
%57
%011
%70
%57

ج -ملكية أعضاء جملس اإلدارة ألسهم الشركة
يوضح اجلدول التالي األسهم ال ميلكها أعضـاء جملـس اإلدارة يف الشـركة عنـد بدايـة ونهايـة العـام 1100م ونسـبتها مـن
إمجالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية اجمللس بواقع (  ) 0111سهم لكل عضو.
األسهم اململوكة
م

أااء أعضاء جملس اإلدارة

0
1
3
3
5
6
7
8
9
01

املهندس /بندر بن عبداهلل احلميضي
األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضي
األستاي /بدر بن علي الرتكي
األستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل
الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي عسريي
األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
األستاي /عبداإلله بن حممد العساكر
األستاي /أمحد بن عبداهلل احملسن
األستاي /عصام بن عبداحملسن البكر
األستاي /عبداهلل بن منصور الشقري

عدد األسهم يف

النسبة إر

عدد األسهم يف

النسبة إر

بداية عام 1100م

إمجالي األسهم

نهاية عام 1100م

إمجالي األسهم

39,055

%1.13375
%0.5575
%151115
%151115
%151115
%151115
%1511301
%151115
%151115
%1.171

1,555

%151115
%151115
%151115
%151115
%151115
%151115
%1511301
%151115
%151115
%151115

329,555
1,555
1,555
1,555
1,555
1,242
1,555
1,555
151,155

1,555
1,555
1,555
1,555
1,555
1,242
1,555
1,555
1,555

مالحظة  :ليس هناك أي إسهم مملوكة أليٍ من زوجات أو أوالد أيٍ من أعضاء جملس اإلدارة خالل عام 1100م

د  -مكافرت ومصاريف أعضاء جملس اإلدارة :
بلــغ إمجــالي مــا حصــل عليــه أعضــاء جملــس اإلدارة مبلــغ (  ) 055135338مليــون ومســمائة وأربعــة وعشــرون ألفــا وأربعمائــة
ومثانية وثالثون ريال سعودي ن ويوضح اجلدول التالي تفاصيل املكافرت ومصاريف السفر واإلقامة وبـدل حضـور اجللسـات
ال حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة خالل عام 1100م :
البيان
الرواتب
املكافات السنوية عن عضويتهم يف جملس اإلدارة
املكافات السنوية جمللس اإلدارة عن عضويتهم يف الشركات التابعة والفروع املنبثقة
بدالت حضور جلسات وجلان اجمللس
مصاريف السفر واإلقامة
اإلمجالي

األعضاء

األعضاء الغري

التنفيذين

تنفيذيني واملستقلني

-

-

055,555

-

055,555

716337

-

910,555

056253

156032

051515119

3735119

- 1جلان اجمللس الرئيسية :
أ -جلنة املراجعة
صدرت موافقة اجلمعية العامة العاديـة ملسـاهمي الشـركة بتـاريخ 0305/1/01هــ املوافـق 0993/7/08م علـى قواعـد إختيـار
أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلو عمل اللجنةن وقـد تشـكلت أول جلنـة مراجعـة بتـاريخ 0305/0/09هــ املوافـق
0993/6/18من وإمتدادا لذلك فقد شكل جملس اإلدارة جلنة املراجعـة لـثالث سـنوات تبـدأ مـن عـام 1101م وتنتهـي بإنتهـاء
دورة جملس اإلدارة يف 1101/01/30م.
وتتكون اللجنة من عدد أربعة أعضـاء ثالثـة مـنهم مـن أعضـاء جملـس اإلدارة الغـري تنفيـذيني وهـم مـن املتخصصـني بالشـئون
املالية واحملاسبية باإلضافة إر عضو من مساهمي الشركة وهو األستاي /ناصـر بـن مشـاري الفرهـودن وخـالل الربـع الرابـع
من عام 1100م قرر أعضاء اللجنة إختيار األستاي /إبراهيم بن عبداهلل احلميضي رئيسـا وـان وقـد عقـدت اللجنـة (  ) 6سـتة
إجتماعاتن ساهمت فيها بدورٍ أساسي وهام يف مساعدة جملس اإلدارة على الوفاء بواجباته النظاميةن حيث قامت بالتنسيق
واإلشــراف علــى عمليــات املراجعــة الداخليــة واخلارجيــة للشــركة للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ األعمــال واملهــام الـ
حددها وـا جملـس اإلدارة والتحقـق مـن مـدى كفايـة وفعاليـة األنشـطة الرقابيـة ونظـام الرقابـة الداخليـة ودراسـة السياسـات
واإلجـراءات احملاســبية املتبعـة وتقيــيم املخـاطر الـ تواجههــا الشـركة وسُـبل معاجلتهـا حلمايتهــا وتقـديم التوصــيات جمللــس
اإلدارة بشأنهان ومن أهم املهام ال تضطلع بها جلنة املراجعة اإلشـراف علـى أعمـال املراجعـة الداخليـة يف الشـركة ودراسـة
تقارير املرجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها أو التوصـية للجمعيـة العامـة للشـركة
بتعيني احملاسبني القانونيني وحتديد أتعابهم وفصلهم والتأكد من إستقالليتهم وإقرار خطة املراجعة ومتابعة إعتماد األعمال
اخلارجة عن نطاق أعمال املراجعة ال يُ كلفون بأدائهـا أثنـاء قيـامهم بأعمـال املراجعـة ودراسـة القـوائم املاليـة األوليـة الربـع
سنوية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة.
وفيما يلي أااء أعضاء جلنة املراجعة ونسبة حضور إجتماعات اللجنة :
م
1
2
9
4

اإلســـــــــم

األستاي /إبراهيم عبداهلل احلميضي
األستاي /أمحد بن عبداهلل الكنهل
األستاي /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
األستاي /ناصر بن مشاري الفرهود

الصفة
رئيس اللجنة/عضو جملس اإلدارة
اللجنة/عضو جملس اإلدارة
عضو
اإلداإلدارة
عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة
عضو اللجنة /من املساهمني

عدد اجللسات

نسبة احلضور

3
6
6
6

%67
%011
%011
%011

املراجعة اخلارجية والرقابة الداخلية:
- 0املراجعة اخلارجية :
أقــرت اجلمعيــة العامــة العاديــة الثامنــة عشــر ملســاهمي الشــركة خــالل إجتماعهــا املنعقــد بتــاريخ 0331/16/10هـــ املوافــق
1100/15/13م تعــيني الســادة العظــم والســديري كمــراجعني قــانونيني حلســابات الشــركة لعــام 1100من ويلــك بنــاءً علــى
ترشــيحات جلنــة املراجعــة الـ رأت مالءمــة العــرض الفــين واملــالي املقــدم مــن مكتــب العظــم والســديري مقارنــة باملكاتــب
األخــرى وقــد بلغــت أتعــابهم عــن العــام 1100م مبلــغ وقــدره (  ) 715111فقــت ســبعون ألــف ريــالن باإلضافــــة إر مصـاريـــف
الســـفر واإلقامــة وأتعــا حضـــور اإلجتماعـــات ملراجعــة القوائــم املاليــة للشــركة لعــام 1100من ويقـر جملـس اإلدارة بأنـه
مل يوصي خالل عام 1100م بإستبدال احملاسب القانونين حيث ظل مكتب العظم والسديري مراجعـا حلسـابات الشـركة
طيلة اخلمس سنوات األخرية وستوصي جلنة املراجعة بإستبداله خالل عـام 1101م نظـرا إلسـتكماله الفـرتة القانونيـة وفقـا
لنظام وزارة التجارة والصناعة.

- 1الرقابة الداخلية:
متشيا مع تعليمات هيئة السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج للتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابيـة يف الشـركةن
فإن إدارة الرقابة الداخلية بالشركة تعمل بإستقاللية تامة يف تطبيق أفضل املمارسـاتن حيـث تبنـت منهجـا منتظمـا لتقيـيم
وحتسني فاعلية نظـام الرقابـة الداخليـة مبـا ميكـن مـن حتقيـق أهـداف الشـركة ومحايـة أصـووا وتقـوم بعـد إعتمـاد جلنـة
املراجعــة خلطــة العمــل بــإجراء مراجعــة كاملــة لكافــة السياســات واملمارســات واإلجــراءات جلميــع قطاعــات الشــركة
والشركات التابعة وا مع الرتكيز على أعمال املراجعة الداخلية لألنشطة والوظائف يات املخاطر العاليةن وترفع تقاريرها
الدورية للجنة املراجعة متضمنة مرئياتها ومالحظاتها وتوصياتها واإلجراءات املتخذة لتصحيح الوضـعن ويقـوم رئـيس اللجنـة
بإبال جملس اإلدارة باألمور اجلوهرية – إن وُجدت – إلختاي اإلجـراء الـالزم حياوـان ويقـر جملـس اإلدارة بصـحة إجـراءات
الرقابة الداخلية مبا حيقق أنراض الشركة وحيمي مصاحلهان ومل تالحظ اللجنة من واقـع التقـارير الـ تلقتهـا أن هنـاك
مالحظات هامة وجوهرية تـؤثر علـى فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـةن ويؤكـد اجمللـس وجـود إدارة للمراجعـة الداخليـة ترفـع
تقاريرها للجنـة املراجعـةن وأ ن جلنـة املراجعـة حرصـت علـى التأكـد مـن أن نظـام الرقابلـة الداخليـة يف الشـركة أُعـد علـى
س سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
أُس ٍ
جلنة الرتشيحات واملكافرتصــدرت موافقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة بتــاريخ 0319/16/17هـــ املوافــق 1118/16/00م علــى قواعــد
أختيار أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافرت وأسلو عملـها ومسـؤوليتها ومهامهـان وقـد أعـاد جملـس اإلدارة تشـكيل جلنـة
الرتشيحات واملكافرت لثالث سنوات تبدأ من عام 1101م وتنتهي بإنتهاء دورة جملس اإلدارة احلالي يف 1101/01/30م.
وتتكـون جلنـة الرتشـيحات واملكافـرت مــن عـدد (  ) 3أربعـة أعضـاء يف أنلبيـتهم مســتقلني ونـري تنفيـذينين وتـؤدي اللجنــة
دورها من خالل مراجعة هيكل جملس اإلدارة وحتديد اإلحتياجات املطلوبة من املهـارات املناسـبة ورفـع التوصـيات يف شـأن
التغيريات ال ميكن إجراؤهان وحتديد جوانب القوة والضـعف يف جملـس اإلدارة وإقـرتاح معاجلتهـا مبـا يتفـق مـع مصـلحة
الشـركةن والتأكـد بشـك ٍل سـنوي مـن إسـتقاللية األعضــاء املسـتقلنين والتأكـد مـن عـدم وجـود أي تعـارض مصــا

إيا

كــان العضـو يشــغل عضــوية جملــس إدارة شــركة أخــرىن وضــع سياســات واضــحة لتعويضــات ومكافــرت أعضــاء جملــس
اإلدارة وكبار التنفيذينين باإلضافة إر وضع سياسة ملساهمة الشركة اإلجتماعية واإلشراف الكامل على نظام حوكمة
الشركة وإجراء مراجعة دورية ملالءمة ومراقبة مـدى فاعليتهـا ورفـع التوصـيات واملقرتحـات إر جملـس اإلدارة بشـأن إجـراء
تعديالت عليها مبا يتفق مع مصلحة وأنراض الشركةن ومـن األعمـال واملهـام الـ تؤديهـا اللجنـةن التوصـية جمللـس اإلدارة
بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقا للسياسـات واملعـايري املعتمـدة مـع مراعـاة عـدم ترشـيح أي شـخص سـبق إدانتـه جبرميـة خملـة
بالشرف واألمانةن املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات
واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارةن مبا يف يلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة.
وفيما يلي أااء أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافرت ونسبة حضور إجتماعات اللجنة :
م
1
2
9
4

اإلســـــــــم
األستاي /عصام بن عبداحملسن البكر
األستاي /عبداهلل بن منصور الشقري
األستاي /عبداإلله بن حممد العساكر
الدكتور /علي بن عبداهلل الربيدي

الصفة
رئيس اللجنة/عضو جملس اإلدارة
عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة
عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة
عضو اللجنة/عضو جملس اإلدارة

عدد
اجللسات

نسبة
احلضور

1
1
1
1

%155
%155
%155
%155

د  -املكافرت والتعويضات املدفوعة لكبار التنفيذيني :
بلــغ إمجــالي مــا مت صــرفه لكبــار التنفيــذيني األربعــة مبــا فــيهم املــدير العــام واملــدير املــالي مــن رواتــب وتعويضــات وبــدالت
ومكافرت سنوية لعام 1100م على النحو التالي :
م
0
1
3
3

املبلغ

البيـــــــــــــــــان

7365151
1515163
1115839
0135096
053115337

الرواتب والتعويضات
البدالت
املكافرت الدورية والسنوية
تعويضات ومزايا عينية أخرى
اإلمجالي

هـ -ملكية كبار التنفيذيني:
األسهم اململوكة
م

0
1
3
3

أااء كبار التنفيذيني
األستاي /حممد عطااهلل حممد خباري
األستاي /عصام صالح الدين إبراهيم حسني
األستاي /صبحي عبداحلميد خياط
األستاي /أمحد السيد حممد إبراهيم

عدد األسهم يف

النسبة إر

عدد األسهم يف

النسبة إر

بداية عام 1100م

إمجالي األسهم

نهاية عام 1100م

إمجالي األسهم

0,111
1
1
1

%151115
1
1
1

0,111
1
11
1

%151115
1
%1511115
1

مالحظة  :ليس هناك أي أسهم لزوجات أو األبناء القصر أليٍ من كبار التنفيذيني بالشركة خالل عام 1100م.

خامسا  :قروض الشركة
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
وقعت الشـركة بتـاريخ 0330/7/1هــ املوافـق 1101/6/03م مـع صـندوق التنميـة الصـناعية السـعودي إتفاقيـة إلعـادة جدولـة
القرض املستحق على مصنع صدق للخزف البالغ (  ) 6759115111سبعة وستون مليون وتسعمائة ألـف ريـال سـعودي وتـتلخص
اإلتفاقيــة يف ســداد الشــركة ملبلــغ (  ) 751115111ســبعة ماليــني ريــال ســعودي عنــد التوقيــع علــى اإلتفاقيــةن ويُســدد رصــيد
القرض البالغ ( ) 6159115111ستون مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي تقوم الشركة بسدادها إعتبارا مـن عـام 1100م علـى
إثــين عشــر قســـطا ســنويا متســـاويا بواقــع (  ) 551115111مســة ماليـــني ريــال ســـعودي عــدا القســت األخـــري والــذي يبلـــغ
( ) 559115111مسة ماليـني وتسـعمائة ألـف ريـال سـعودس وإلتـزام الشـركة بسـداد أقسـاط القـرض وتكـاليف املتابعـة يف
مواعيد إستحقاقها دون تأخري مع التعهـد بـرهن إضـايف لكامـل حصـص الشـركة العامليـة لتسـويق مسـتلزمات النـوم "سـليب
هــاي الســعودية" ألصــول الشــركة وأن تظــل أرباحهــا مصــدرا إضــافيا لســداد األقســاط املســتحقة حتــى يــتم ســداد كامــل
مستحقات الصندوقن وقد أوفت الشركة بإلتزاماتها وسـددت كامـل القسـت األول املسـتحق عليهـا يف عـام 1100م لصـا
الصندوق والبالغ (  ) 5مليون ريال دون تأخرين وتعكف "صدق" حاليـا علـى إنهـاء إلتزامهـا بأسـتكمال إجـراءات رهـن بعـض
استثماراتها حسب إتفاقية التسوية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

سادسا  :الوضع الزكوي للشركة
يتلخص الوضع الزكوي للشركة فيما يلي :
 - 0أبلغت مصلحة الزكـاة والـدخل الـشركة بالفـروقات الزكــوية املستــحقة عليها للفـــرتة مـن 0998م إر 1110م والبالغـة
(  ) 350975117ريال سعودي وقد مت اإلعرتاض عليها ضمن املهلة النظاميـة ومتـت إحالتهـا إر جلنـة اإلعـرتاض الزكويـة
الضريبية األور وأصـدرت قرارهـا رقـم (  ) 31لعـام  0317هــ وأيـدت املصـلحة يف إضـافة البنـود حمـل اإلعـرتاض وقامـت
الشــركة بإســتئناف القــرار لــدى اللجنــة اإلســتئنافية وأيضــا أيــدت اللجنــة قــرار اللجنــة اإلبتدائيــة بقرارهــا رقــم ( ) 865
وقامت الشركة بتاريخ 0330/00/13هـ بالتظلم على القرار الصادر من اللجنـة اإلستئنافيــة لـدى ديـوان املظـامل ورفـض
الديوان مناقشـة الدعوى شكالن وبعد تقديم الشركة الئحة تظلم صدر حكـم احملكمـة اإلسـتئنافية اإلداريـة بـنقض
احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية خالل عام 1100م.
 - 1أبلغت مصلحـة الزكـاة والـدخل الـشركة بالفــروقات الزكـوية املستــحقة عليها للفــرتة مـن 1111م إر 1113م والبالغـة
(  ) 057055338ريــال ســعودي وقــد إعرتضــت الشــركة عليه ـا ورفضــت املصــلحة بعــض البنــود ال ـ أدت إر الفروقــات
الزكو يـة حيــث متــت إحالــة اخلــالف إر اللجنــة اإلبتدائيــة الثانيـة بالريــاض والـ قبلــت بنــدي اإلجيــارات ومتويــل عملــة
أجنبية ورفضت ما تبقي من بنود ويلك بقرارها رقم (  ) 08لعام 0331هــ وقـد قـدمت الشـركة بتـاريخ 0331/01/13هــ
إســتئناف علــى القــرار املــذكور ومت رفــض اإلســتئناف مــن الناحيــة الشــكلية وأصــدرت املصــلحة قــرارا نهائيــا بــرفض
الــدعوىن ويف عام 1100م مت اإلتفــاق مع مصلحـة الزكـاة والـدخل على تقسيت املبلغ على دفعات شـهرية متسـاوية ملـدة
(  ) 13شهرا والشركة ملتزمة بسداد األقساط حسب اإلتفاق.
 - 3صدرت عن مصلحة الزكاة والدخل الربت الزكوي للفرتة من 1115م إر 1116م إستحق مبوجبه فروقات زكوية علـى
الشركة بلغت (  ) 053335818ريال سعودي ومت اإلعرتاض عليه ضمن املهلة النظامية ومل يتم مناقشته مع املصحلة حتـى
تارخيه.
 - 3قــدمت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة عــن عــام 1117م و 1118م و 1119م و 1101م وســددت الزكــاة التقديريــة ومل تــتم
إجراءات الربت النهائي من قبل املصلحة حتى نهاية عام 1100م.
سابعا  :نرامة هيئة السوق املالية
تلقت الشركة خطا من معالي رئيس هيئة السوق املالية متضمنا إيقاع نرامة مالية على الشركة مقدارها مائـة ألـف ريـال
لتسر النتائج املاليـة األوليـة للشـركة لعـام  1117م علـى أحـد مواقـع األنرتنـت قبـل إبـال اويئـة وإعالنهـا رايـا علـى موقــع
تداول وقامت الشـركة بسـداد قيمـة الغرامة املفروضة عليها من قبل اويئـة وقـدمت إعرتاضـها علـى الغرامـة وطالبـت بإحالـة
اإلعرتاض إر جلنة الفصل يف منازعات األوراق املاليةن وقد صدر قـرار جلنـة الفصـل يف منازعـات األوراق املاليـة بعـدم قبـول
تظلم الشركة من الناحية املوضوعية وتقدمت صـدق بتـاريخ 1101/7/07م مبـذكرة إعـرتاض إر جلنـة اإلسـتئناف يف جلنـة
الفصل يف منازعات األوراق املاليةن وبتاريخ 1101/0/11م وخالل اإلعداد للتقرير السنوي لعـام 1100م تلقـت الشـركة قـرار
جلنة اإلستئناف النهائي رقم /319ل س 01/لعام  0333هــ القاضـي بإلغـاء قـرار جلنـة الفصـل رقـم /771ل/د/0لعـام 0330هــ
وعدم قبول دعوى الشركة شكال.

ثامنا  :قضايا الشركة :
أ  -قضية مسؤولية ضد أعضاء جملس اإلدارة السابقني :
إعماال لقراراجلمعية العامّة الثامنة عشر ملُساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"ن تقدمت صدق بتاريخ
0331/0/16هـ املوافق1100/0/0م ب َدعْوَى مسئوليـة طبقـا لنِظَام الشركات ضد كلٍ من رئيس جملس اإلدارة وعضو
جملس اإلدارة املنتد السابقني موضوعها طلب تعويض مبدئي مببلغ قدره (  ) 3151115111ريال سعودي مقابل تفريطهما
دون سند ومُسو نِظَامي مبا نسبته (  ) %11من حصة صدق يف شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات "ينسا " وإضرارهما
باملُساهمني ومبصا

الشركةن ومُخالفتهما نِظَام الشركات فيما خيص يلكـن وقد عقدت الدائرة ناظرة القضية بفرع

احملكمة اإلدارية مبحافظة جدة عدد من اجللسات قدم فيها املستشار القانوني كافة القرائن والدفوعاتن وخالل اإلعداد
للتقرير السنوي تلقت الشركة إفادة من املستشار القانوني يوضح بان الدائرة السادسة عشر بفرع احملكمة اإلدارية
مبحافظة جدة أصدرت حكمها اإلبتدائي برد الدعوى املقامة من الشركةن وسيتم بعد إستالم احلكم واإلطالع على
حيثياته تقديم اإلستناف عليه.
قضية الشريك السابق يف شركة سليب هاي :رفع الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم والشركة العربية لصناعية مراتب السست واإلسفنج
"سليب هاي السعودية ومصر" دعوى قضائية يطلب فيها اإلقالة من بيع حصصه لشركة صدق رنم صدور حكم قضائي
نهائي بإثبات بيع كامل حصصه يف شركات سليب هاي يف السعودية ومصرن وبعد النظر يف الدعوى أصدرت الدائرة
التجارية باحملكمة اإلدارية مبحافظة جدة بتاريخ 0331/00/07هـ املوافق 1100/01/05م حكمها اإلبتدائي بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهان وقد أبدى حمامي الشركة املدعية إعرتاضه على احلكمن وسيتم متابعة الدعوى حلني
الفصل فيها نهائيا.
تاسعا  :إلتزامات الشركة بالئحة احلوكمة
أقر جملس اإلدارة خالل عام 1118م الئحة حوكمة صدق وال

تتوافق مع أحكام نظام الشركة ويتم حتديثها بصورة

مستمرة مبا يضمن مالءمتها خلدمة أنراض الشركة وتقوم الشركة بتطبيق كافة بنود الئحة احلوكمة ويُظهر التقرير
املقدم ملساهمي الشركة أن الشركة إلتزمت بكافة بنود وفقرات ومواد الئحة احلوكمة عدا بند التصويت الرتاكمي
موضحة أسبا عدم اإللتزام بذلك.
- 0حقوق املساهمني املتعلقة بإجتماع اجلمعية العامة :
ضـمن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة اإلجــراءات واإلحتياطــات الالزمــة ملمارســة مجيــع املســاهمني حلقــوقهم
النظاميــة يف احلصــول علــى نصــيبٍ مــن األربــاح الـ يتقــرر توزيعهــان وعلــى نصــيبٍ مــن موجــودات الشــركة عنــد التصــفيةن
وحضور مجعيات املساهمني واإلشرتاك يف مداوالتها والتصويت على قراراتهان والتصرف يف األسهمن ومراقبة أعمال جملس
اإلدارة ورفع دعوى املسئولية على أعضاء اجمللسن واإلستفسار وطلـب معلومـات مبـا ال يضـر مبصـا

الشـركة وال يتعـارض

مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
 مل تتسلم الشركة من احملاسب القانوني طلبا بإنعقاد اجلمعية العامة خالل السنة املالية املنتهية ومل يتم إنعقادها. مل تتسلم الشركة من مساهمني ميلكون (  ) %5من رأس املال أو أكثر طلبا بإنعقاد اجلمعية العامة خالل السنة املاليةاملنتهية ومل يتم إنعقادها.
مل يطلب مساهمون ميلكون (  ) %5أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إر جدول أعمال اجلمعيةالعامة عند إعداده.

 - 1تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصووم على املعلومات :
توفر الشركة مجيع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني وفقا ملعايري اإلفصاح دون متييزٍ بينهم متكنهم من ممارسة
حقوقهم على أكمل وجهن حبيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدّثة بطريقة منتظمة يف العديد من وسائل النشـر ويف
املواعيداحملددة.
 - 3حقوق التصويت :
حتتاج الشركة إر قرارٍ من اجلمعية العامة الغري عادية لتعديل الفقرة اخلاصة بالتصويت على إختيار أعضاء جملس اإلدارة
يف النظام األساسي للشركة من تصويت عادي إر تصويت تراكمي وأنه يف حالة صدور تعليمات من اجلهات يات العالقة
فسيتم تطبيقها فورا.
- 3حقوق املساهمني يف أرباح األسهم :
نظرا لوجود خسائر مرتاكمة حاليا مل يتم طرح بند توزيع أرباح ملساهمي الشركة على اجلمعية العامة.
 - 5مسؤوليات جملس اإلدارة وتكويناته :
ي تور جملس اإلدارة مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة وحدد النظـام األساسـي مسـؤولياته حتديـدا واضـحا
ومت تأدية املهام املوكلة له مبسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام وكانت قراراته مبنية على معلومـات وافيـة مبـا حيقـق مصـلحة
الشركة عموما ويؤكد اجمللس بالتالي :
أ  -مل يصدر من جملس اإلدارة أي تفويض عام أو نري حمددة املدة خالل عام 1100م.
مل يتم عقد القروض ال تتجاوز آجاوـا الـثالث سـنوات ومل يـتم بيـع عقـارات الشـركة أو رهنهـا ومل يـتم إبـراء مـديينالشركة من أي إلتزامات وم جتاه الشركة خالل عام 1100م.
ج  -مل تنتهي عضوية أحد من أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية املنتهية يف 1100/01/30م.
د  -ليس يف عضوية جملس اإلدارة حاليا أيٍ مـن األشـخاص ي وي الصـفة اإلعتباريـة الـذين حيـق وـم حبسـب نظـام الشـركة
تعيني ممثلني وم يف جملس اإلدارة.
 - 6إجتماع جملس اإلدارة وجدول األعمال :
خصـص أعضــاء جملــس اإلدارة وقتــا كافيـا لإلضــطالع مبســؤولياتهم والتحضــري اجليـد إلجتماعــات جملــس اإلدارة واللجــان
والشركات التابعة وحرصهم على حضورهان ومل يسبق أن تقـدم أي عضـو مـن أعضـاء جملـس اإلدارة بطلـبٍ مكتـو لعقـد
إجتماعــات طارئــة جمللــس اإلدارة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف 1100/01/30من كمــا مل يســبق أن إعــرتض أي عضــو مــن
األعضاء على جدول أعمال اجمللس وقراراته.
- 7مصا

أعضاء جملس اإلدارة :

أ  -ميلــك عضــو جمل ـس اإلدارة األســتاي /إبــراهيم بــن عبــداهلل احلميضــي نســبة قــدرها ( %5مبلــغ مســون ألــف ريــال) مــن
رأاال شركة صدق لالستثمار التجاري احملدودة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السـعودية للتنميـة الصـناعية
"صدق"ن ويلـك بنـاءً علـى رنبـة الشـريك السـابق (حمـامي الشـركة) التنـازل عـن حصـته فيهـان وقـد أقـر جملـس اإلدارة
املوافقة على التنازل عن احلصص لصا

عضو جملس اإلدارةن علما بـأن الشـريك اجلديـد وقـع علـى كافـة الضـمانات

والتنــازالت ال ـ تضــمن حــق الشــريك يف احلصــص واألربــاح وســيتم بعــد إســتكمال تأســيس شــركة صــدق للمشــاريع
اإلستثمارية نقل حصص عضو جملس اإلدارة إليها.
كلـف جملــس اإلدارة مكتــب (احللــول القانونيـة) التــابع للــدكتور /علــي بــن عبـداهلل بريــدي عســريي – عضــو جملــساإلدارة لتور متابعة الدعوى املقامة من الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسـويق مسـتلزمات النـوم والشـركةالعربية

لصناعة مراتب السست واإلسفنج "سليب هاي السعودية ومصر" وال يطلب فيها اإلقالة مـن بيـع حصصـه لشـركة صـدقن
ويلك مقابل إمجالي أتعا قدرها (  ) 0515111مائة ومسون ألف ريال.
عدا ما يُكر أعاله مل تُربم الشركة أية أعمال أو عقود أو منافسة فيها مصلحة جوهرية أليٍ من أعضاء جملس اإلدارة أو
للمدير العام أو للمدير املالي أو ألي شخص يو صلة بهم باإلضافة إر عدم إشرتاك أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة يف
عملٍ من شأنه منافسة الشركة أو أجتر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركةن ومل تقدم الشركة أي قرض نقدي
من أي نوع أو ضمنت أي قرض عقده أحد أعضاء جملس اإلدارة مع الغري.
- 8اإلفصاحات
- 0ليس يف الشركة حاليا أي إستثمارات أو إحتياطيات أو إدخار لصا

موظفي الشركة.

- 1ال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتـا تعـود ألعضـاء جملـس اإلدارة وكبـار التنفيـذيني وزوجـاتهم وأوالدهـم
القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.
- 3ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إر أسهم وال توجد عقود خيار أو مذكرات حق إكتتـا أو حقـوق مشـابهة أصـدرتها
أو قدمتها الشركة أو شركاتها التابعة وبالتالي ال توجد حقوق متويل أو إكتتا .
 - 3ليس هناك أي حقوق حتويل أو إكتتا مبوجـب أدوات ديـن قابـل للتمويـل إر أسـهم أو حقـوق خيـارن أو مـذكرات حـق
اإلكتتا ن أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة.
- 5ال يوجد أي إسترياد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة إلي أدوات دين قابلة لإلسترياد.
- 6ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء اجمللس أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض.
- 7ال يوجد ترتيب أو إتفاق بني الشركة وأحد مساهميها يف التنازل عن حقوقه يف األرباح.
- 8اليوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة لصدق.
عاشرا  :املخاطر ال

تواجه الشركة

تتم إدارة املخاطر يف أعمال الشركة التشغيلية بصورة واعية بتقييم إحتمالية حدوث املخاطر وتقدير العواقب ووضع اخلطت
ا ملناسبة لتجنب املخاطر احملتملة وإلحتوائها حال حدوثهان ويتم تصنيف املخاطر إر خماطر تشغيلية وخماطر ماليـة وحتـرص
الشركة على معاجلة املخاطر حسب األنشطة التشغيلية واملالية مع حتديد مسئوليات إدارة املخاطر داخل كل جهازن وتنتهج
الشركة سياسات وإجراءات خاصة بإدارة املخاطر تشمل املراجعة الدورية ألنشـطتها للمراقبـة والضـبت ملسـتوى مقبـول علـى
مجيــع فئــات املخــاطر مبــا يف يلــك املخــاطر التشــغيلية يف العمليــات التســويقية واإلنتاجيــة واملخــاطر املاليــة يف عمليــات تقلــب
العمالت والقروض.
حادي عشر  :املسؤولية اإلجتماعية وخدمة اجملتمع
تؤمن ال شركة بأهمية الدور اإلجتماعي يف خدمة اجملتمع وتأثريه اإلجيابي على أعمال الشركة وكوادرهان وتدرس
الشركة حاليا جمموعة من برامج املسئولية االجتماعية ال

تساهم يف خدمة اجملتمع وختدم مصا

"صدق" ويعزز املكانة

السوقية ملنتجاتها.
ثاني عشر  :سياسة الشركة يف توزيع األرباح
تعتمد سياسة الشركة يف توزيع األرباح السنوية الصافية على ما ورد بالنظام األساسي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة
لذلكن حيث يتم توزيع األرباح على النحو التالي :
 - 0يُجنب (  ) %01من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي وجيوز وقفه متى بلغ االحتياطى نصف رأس املال.
 - 1يُوزع (  ) %5من رأس املال دفعة أور للمساهمني.

 - 3يُخصم من البـاقي مكافـأة أعضـاء جملـس اإلدارة وفقـا للمـادة ( ) 11مـن هـذا النظـامن ومـع مراعـاة مـا يصـدر يف هـذا
اخلصوص من اجلهات املختصة.
 - 3يُوزع الباقي بعد يلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح.
 - 5تُدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني يف املكان واملواعيد ال حيددها جملس اإلدارة1
وحيث حققت الشركة أرباح خالل عام 1100م بلغت (  ) 1355مليون ريال فسيتم تغطيـة اخلسـائر املرتاكمـة الـ سـتُخفض
لتصل إر (  ) %05من رأاال الشركة يف نهاية عام 1100م.
ثالث عشر  :إقرارات جملس اإلدارة :
يؤكد اجمللس ويقر أنه :
 - 0مت إعــداد ســجالت الشــركة بالشــكل الصــحيح حســب املعــايري احملاســبية الصــادرة عــن اويئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيني.
 - 1املركز املالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة اإلستمرار يف نشاطها مبشيئة اهلل.
 - 3أن نظام الرقابة الداخلية قد أُعد على أسسٍ سليمة ويتم تنفيذه بفعالية وأنه ال يوجد أدنى شك يف قـدرة الشـركة علـى
مواصلة نشاطها.
 - 3العمل دائما على إسـتيفاء متطلبـات الئحـة حوكمـة الشـركات وتطبيقهـا مبـا يف يلـك السياسـات واإلجـراءات املتعلقـة
باإلفصاح والشفافية.
رابع عشر  :إقرتاحات جدول أعمال اجلمعية العامة العادية
إن جملــس اإلدارة وقــد إســتعرض معكــم إجنــازات الشــركة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة يف 1100/01/30م وكــذلك القــوائم
املالية وحسا األرباح واخلسائر يطرح البنود التالية جلدول أعمال اجلمعية العامة العادية :
 - 0املوافقة على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 1100/01/30م.
 - 1التصديق على قائمة املركز املالي وقائمة الدخل وتقرير مراقيب احلسابات للسنة املالية املنتهية يف 1100/01/30م.
 - 3إبراء يمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماوم للفرتة من 1100/10/10م إر 1100/01/30م.
 - 3املوافقة على إختيار مراقب ا حلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام املالي 1101م
والبيانات املالية ربع السنويةن وحتديد أتعابه.
اخلامتة :
ويف ختام هذا التقرير ينتهز جملس اإلدارة هذه الفرصة لريفع أاى آيات وعظيم التقدير إر مقام خادم احلرمني الشـريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حيفظه اهلل وإر صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس جملس
الـوزراء وزيـر الداخليـة حيفظـه اهلل وللحكومـة الرشـيدةن وخيـص بالشـكر وزارة التجـارة والصـناعة وهيئـة السـوق املاليـة
وشــركة الســوق املاليــة الســعودية "تــداول" و كافــة اجلهــات يات العالقــة علــى دعمهــم وتعــاونهم علــى مــا يبذلونــه خلدمــة
الشركاتن كما يسره أن يشكر مساهمي وعمالء الشركة ويعر وم عـن اإلمتنـان العميـق علـى دعمهـم وثقـتهم الغاليـة
ال تدفع اجمللس إر املزيد من البذل والعطاءن كذلك يتقدم جملس اإلدارة بشكره وتقديره إر كافة منسوبي الشركة
والشركات التابعة على جهودهم املخلصة من أجل تطوير وحتسني األداء وحتقيق األهداف.

الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق
(شركة مساهمة عامة سعودية)
قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف  30ديسمرب 1100
(ريال سعودي)
1100

( 1101معدلة)

املوجودات
موجودات متداولة:
8556135193

3659575961

نقد يف الصندوق ولدى البنوك

-

551305911

1357315773

1156885530

خمزونن صايف (إيضاحي 1د و)3

7651365090

7751135313

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرىن صايف (إيضاح )5

0150935300

0153195880

09556135569

06151115618

يمم أطراف يات عالقة (إيضاح )6

7775813

7775813

إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع (إيضاحي 1هـ و)7

8653195557

8653195557

إستثمارات يف شركات تابعة نري موحدة (إيضاح )8

1553005137

1553005137

شهرةن صايف (إيضاحي 1و و)9

6153565319

6153565319

مشاريع حتت التنفيذ

350355361

353895983

ممتلكات وآالت ومعداتن صايف (إيضاحي 1ز و)01

إستثمارات يف أوراق مالية لإلجتار (إيضاح 1ج)
يمم مدينةن صايف (إيضاح )3

جمموع املوجودات املتداولة

8356315071

9351935033

جمموع املوجودات الغري متداولة

16156315339

17056585933

جمموع املوجودات

35851375108

33356805551

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة:
يمم دائنة

0851095539

0357375757

اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل (إيضاح )00

551115111

551115111

فائض إكتتا (إيضاح )01

653515898

653515898

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح )03

1155615909

1151915355

3959335366

3650805101

قروض طويلة األجل (إيضاح )00

5159115111

5559115111

خمصص تعويض نهاية اخلدمة (إيضاحي 1ط و)03

0153865117

851395971

جمموع املطلوبات الغري متداولة

6051865117

6759395971

جمموع املطلوبات

00051095593

00150315981

جمموع املطلوبات املتداولة

حقوق امللكية:
رأس املال املدفوع

31151115111

اإلحتياطي النظامي (إيضاح )05

750075683

750075683

()6150315158

()8356075003

اخلسائر املرتاكمة
جمموع حقوق املساهمني
حقوق امللكية الغري مسيطرة (إيضاح )06
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

31151115111

33659775315

31355115571

515111

515111

35851375108

33356805551

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )0إر ( )15تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق
(شركة مساهمة عامة سعودية)
قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100
(ريال سعودي)
1100
املبيعاتن صايف (إيضاح 1ي)

( 1101معدلة)

18051715735

13150105301

()11353395087

()07657175173

7656135558

5553735338

مصاريف بيع وتسويق (إيضاحي 1ك و)07

()1857695017

()1553965137

مصاريف إدارية وعمومية (إيضاحي 1ك و)08

()1157175063

()1551665381

1550175188

357005810

تكلفة املبيعات (إيضاحي 1ك)
إمجالي الربح التشغيلي

صايف الربح من العمليات التشغيلية

()6095667

مصاريف متويل

()551105631

أرباح بيع إستثمارات يف أوراق مالية (إيضاح 1ي)

815885

01057015596

إيرادات أخرى (إيضاحي 1ي و)09

157035611

653305310

1753135016

01757515196

صايف الربح قبل الزكاة التقديرية
الزكاة التقديرية (إيضاحي 1ل و) 11
صايف ربح السنة

()358175150

()750515160

1353765855

01156115135

صايف ربح السنة للسهم الواحد (ريال سعودي)

1559

1551

نصيب السهم الواحد من اخلسائر املرتاكمة (ريال سعودي)

()0551

()1519

8567

8519

صايف القيمة الدفرتية للسهم الواحد (ريال سعودي)

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )0إر ( )15تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق

(شركة مساهمة عامة سعودية)
قائمة التدفق النقدي املوحدة
للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100
(ريال سعودي)
1100

( 1101معدلة)

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :
1353765855

صايف ربح السنة

01156115135

تعديالت لتسوية صايف الربح إر صايف
النقد احملصل من أنشطة التشغيل :
0151065905

إستهالكات السنة

0050885175

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()795090

()353815360

خمصص يمم مشكوك يف حتصيلها

()3115363

3035165

خمصص بضاعة راكدة وبطيئة احلركة وهبوط أسعار

535773

158375731

خمصص تعويض نهاية اخلدمة

153365155

0685539

مكاسب من عمليات بيع وإعادة إستئجار

-

()535095

أرباح بيع إستثمارات يف أوراق مالية

-

()01056965906

التغريات يف املوجودات واملطلوبات :
()7305869

يمم مدينة

()3135511

خمزون

9135339

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

0055571

353935861

يمم دائنة

351805791

051315537

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

3715563

759595938

صايف النقد احملصل من أنشطة التشغيل

3957335631

357655151

1751135913

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية :
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()051185931

العائد من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

875710

شراء إستثمارات يف أوراق مالية لالجتار

551305911

()053335310
0953175795
()551305911

دفعات مقابل شراء إستثمارات يف شركات

-

()01151115111

العائد من بيع إستثمارات يف أوراق مالية

-

03357965906

مشروعات حتت التنفيذ

-

()3535511

صايف النقد احملصل من األنشطة االستثمارية

359115693

3653635936

التدفق النقدي من أنشطة التمويل :
صايف التغري يف إلتزامات عقد إجيار رأاالي
صايف التغري يف القروض
صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل
صايف الزيادة يف أرصدة النقد يف الصندوق ولدى البنوك
أرصدة النقد يف الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة
أرصدة النقد يف الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

-

()050615650

()551115111

()3551115111

()551115111

()3650615650

3856655333

3751185098

3659575961

957195761

8556135193

3659575961

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )0إر ( )15تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق
(شركة مساهمة عامة سعودية)
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة
للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100
(ريال سعودي)
1100

( 1101معدلة)

رأس املال املدفوع

31151115111

31151115111

اإلحتياطي النظامي (إيضاح )05

750075683

750075683

اخلسائر املرتاكمة:
الرصيد يف بداية السنة

()8356075003

()09055655351

تسويات سنوات سابقة جراء إمتالك ( )%35املتبقية
من حقوق ملكية سليب هاي جدة
تسوية سنوات سابقة
صايف ربح السنة
الرصيد يف نهاية السنة
جمموع حقوق املساهمني

-

659185893

-

3375319

1353765855

01156115135

()6150315158

()8356075003

33659775315

31355115571

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )0إر ( )15تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق
(شركة مساهمة عامة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100
(ريال سعودي)
- 0

عــــام

سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق كشركة مساهمة عامة سعودية مبوجب قرار معالي وزير التجارة رقم  673وتاريخ
0303/6/11هـ املوافق 0991/01/03من والشركة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  3131191791والصادر من
مدينة جدة بتاريخ 0303/7/07هـ (املوافق 0993/0/0م) والسجل التجاري الفرعي رقم  3711115191والصادر من مدينة ينبع بتاريخ
0306/5/19هـ (املوافق 0995/01/3م) ن يتكون رأاال الشركة والبالغ  311مليون ريال سعودي من  31مليون سهم قيمة كل منها 01
ريال سعودي.
يتمثل نشاط الشركة يف إقامة املشاريع الصناعية يف جمال البرتوكيماويات واملواد الغذائية وامللح واملطاط الصناعي واملنتجات اخلزفية
ونريها من الصناعات ال

تثبت الدراسة اإلقتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة بعد احلصول على الرتاخيص الالزمةن وإنشاء

ومتلك العقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة خلدمة أنراض الشركةن ومصنع إلنتاج األدوات الصحية وبالط اجلدران
واألرضيات من اخلزف وأحواض االستحمام من األكريليك مبوجب قرار معالي وزير الصناعة رقم  531وتاريخ 0300/00/5هـ.
تأثريات مهمة على القوائم املالية املوحدة- :

بناء على اخلطا الصادر برقم ( )310111316بتاريخ 0331/9/11هـ من فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة إر فضيلة كاتب
العدل املتضمن تنفيذ احلكم رقم /063دتج03/لعام 0319هـ الصادر من ديوان املظامل بتاريخ 0319/00/09هـ املوافق 1118/00/07م
والقاضي بإثبات شراء كامل حصص الشريك السابق (شركة جهينة للتجارة والصناعة واملقاوالت احملدودة) لصا

شركة صدق

لالستثمار التجاري احملدودة يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة (سليب هاي) والشركات األخرى التابعة وا يف
مجهورية مصر العربية والتوجيه بالعمل على نقل وإفرا كامل احلصص املستحوي عليها إر شركة صدق لالستثمار التجاري احملدودة
(إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية الصناعية – صدق)ن وبالتالي قامت الشركة بإثبات احلصص املستحوي عليها من
الشريك اآلخر(شركة جهينة للتجارة والصناعة واملقاوالت احملدودة) يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة (سليب هاي)
والشركات األخرى يف مجهورية مصر العربية لصا

شركة صدق لالستثمار التجاري احملدودة (إحدى الشركات التابعة للشركة

السعودية للتنمية الصناعية – صدق) يف دفاترها خالل الربع الثالث لعام  1100لتحقق السيطرة وخالل الربع الرابع وبناء على قرار جملس
اإلدارة رقم  1100/91/350بتاريخ 0331/01/31هـ املوافق 1100/9/19م جاري تعديل عقد تأسيس الشركة العاملية لتسويق مستلزمات
النوم احملدودة (سليب هاى) بإعادة هيكلة ملكية حصص الشركاء يف الشركة لتصبح الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
بنسبة  %95وشركة صدق لالستثمار التجاري احملدودة بنسبة %5ن وقد قامت شركة صدق لإلستثمار التجاري احملدودة بالتنازل عن
كامل أرباحها يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة (سليب هاى) لصا

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)

وفق قرار جملس الشركاء رقم  1101/17بتاريخ 0333/11/11هـ املوافق 1101/10/03م وال زالت اإلجراءات القانونية حتى تاريخ إعداد
القوائم املالية حتت إجراءات نقل امللكية ويلك وفق ما يلي:
 تعديل رصيد أول املدة لعام  1100للخسائر املرتاكمة بنصيب احلصص املستحوي عليها من الشريك السابق من صايف األرباح احملققةمن تاريخ صدور احلكم القضائي يف الربع الرابع لعام ( 1118ديسمرب  )1118تاريخ الشراء وحتى نهاية عام 1101م مببلغ ()0353
مليون ريال سعودي.
 قيد واثبات كامل نصيب احلصص املستحوي عليها من الشريك السابق (شركة جهينة للتجارة والصناعة واملقاوالت احملدودة) منصايف األرباح احملققة عن فرتة اإلثنا عشر شهر املنتهية يف  30ديسمرب  1100بقائمة الدخل للشركة.
-

مت تعديل القوائم املالية اخلاصة للفرتات السابقة لعام1101م ال ستعرض نتائجها ألنراض املقارنة.

-

مت قيد واثبات قيمة الشهرة الناجتة من عملية الشراء بالفرق بني املبلغ املدفوع وقيمة  %51املتبقية من حقوق امللكية املشرتاه بتاريخ 31
ديسمرب .1118

شركات مت توحيدها ضمن القوائم املالية املوحدة:
إن القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100ن  1101تشمل حسابات الشركة وفرعها والشركات التابعة وا كما يلي:
نسبة امللكية املباشرة

الشركة التابعة

رقم السجل التجاري

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

شركة صدق لإلستثمار التجاري

3131011377

اململكة العربية

شراء األراضي إلقامة املباني عليها وتطويرها

السعودية

واستثمارها بالبيع أو التأجري وإسترياد

احملدودة

ونري املباشرة
% 95

وتصدير األدوات الصحية ومواد البناء
واملعدات

الصناعية

والكهربائية

واإللكرتونية والسجاد واملفروشات ومراتب
السست واإلسفنج والسرر ومستلزمات النوم
واألثاث املنزلي واملوبيليا وأثاث املكاتب مواد
الديكور.
الشركة العاملية لتسويق

3131010778

اململكة العربية

تصنيع مراتب السست واإلسفنج ومواد

السعودية

اإلطارات وأنطية املقاعد والبوليسرت اخلاص

مستلزمات النوم احملدودة (سليب
هاي)

% 95

حلشوات املراتب

شركة تابعة مل يتم توحيدها ضمن القوائم املالية املوحدة- :
مل تقم الشركة (الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق) بتوحيد القوائم املالية للشركة العربية لتصنيع مراتب السست واإلسفنج
(شركة مصرية يات مسؤولية حمدودة)ن وال

متثل حصتها يف الشركة املستثمر بها  %011حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة الصادرة يف 30

ديسمرب  1100ن باعتبار الشركة املستثمر بها مل تبدأ نشاطها الفعلي ويف طور إعادة التنظيم ولعدم حتقق السيطرة ار تاريخ إعداد القوائم املالية
ن (إيضاحي  8و.)6
إيا مت توحيد الشركة التابعة نري املوحدة يف القوائم املالية للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 1100
ستختلف أرقام القوائم املالية املوحدة للشركة.
- 1

ملخص ألهم السياسات احملاسبية.
يتم إعداد القوائم املالية املوحدة طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعوديةن وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات احملاسبية
املتبعة من قبل الشركة:
أسس توحيد احلسابات - -

أ)

تتضمن القوائم املالية املوحدة حسابات الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) وفرعها وشركاتها التابعة بعد إستبعاد املعامالت اوامـة
املتبادلة بني هذه الشركات وكذلك حذف وتسوية مجيع األرصدة والعمليات يات العالقة لغرض توحيد القوائم املالية .يتم تصنيف الشركة
املستثمر فيها كشركة تابعة بناءً على درجة السيطرة ال متا رسها الشركة على تلك الشركات مقارنة بالشركاء اآلخرين ويلـك إعتبـارا
من التاريخ الفعلي ملمارسة السيطرة.
مت إعداد القوائم املالية وفقا لطريقة التوحيد الكامل وإظهار حقوق األقليةن وهي احلقوق ال ال متتلكها الشركة يف الشركات التابعة.
) العرف احملاسيب - -
تعد الق وائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ومبدأ اإلستحقاقن فيما عدا األوراق املاليـة املتاحـة للبيـعن حيـث يـتم قياسـها بالقيمـة
العادلة ويتم إثبات فروق إعادة التقييم ضمن حقوق امللكية.
ج)

إستثمارات يف أوراق مالية لإلجتار - -
يظهر اإلستثمار يف األوراق امل الية لإلجتار يف قائمة املركز املالي على أساس القيمة العادلةن ويتم إثبات املكاسب واخلسائر احملققة الناجتـة
عن بيع اإلستثمار يف هذه األوراق املالية واملكاسب أو اخلسائر نري احملققة الناجتـة عـن إعـادة تقيـيم اإلسـتثمار يف هـذه األوراق املاليـة ضـمن
قائمة الدخلن ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند حتققها.

د)

املخزون - -
يتكون املخزون من بضاعة جاهزة وحتت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارهـا بالتكلفـة أو صـايف القيمـة البيعيـة أيهمـا أقـلن حيـث يـتم تقيـيم
املواد اخلام وقطع الغيار ومواد التغليف واملواد املستهلكة بطريقة املتوسـت املـرجحن أمـا ا ملخـزون حتـت التشـغيل وتـام الصـنع فيشـمل تكلفـة
املواد األولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع نري مباشرة.

هـ) إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع - -


إستثمارات يف شركات زميلة :تظهر هذه اإلسـتثمارات يف الشـركات اململوكـة بنسـبة ال تقـل عـن  %11وال تزيـد عـن  %51وهنـاك
ت أثري فعاال للشركة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية حبيث تظهر اإلستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد يلـك يف ضـوء الـتغري
يف حصة الشركة يف صايف أصول الشركات املستثمر فيها ويشار إليها على أنها شركات زميلـةن ويـتم إدراج حصـة الشـركة يف
صايف أرباح أو خسائر هذه الشركات يف قائمة الدخل من خالل ما يرد يف القوائم املالية الصادرة وا.



إستثمارات يف شركات أخرى بنسبة تقل عن  :%11تظهر هذه اإلستثمارات يف الشركات اململوكـة بنسـبة تقـل عـن  %11مـن رأس
مـال الشــركات نــري املتداولـة أســهمها بالتكلفــة ويـتم ختفــيض القيمــة اجلاريـة باإلخنفــاض نــري املؤقـت يف قيمتهــان ويــتم تســجيل
اإليــرادات مــن هــذه اإل ســتثمارات عنــد اإلعــالن عــن توزيــع األربــاح .كمــا تظهــر اإلســتثمارات يف األســهم املتاحــة للبيــع وال ـ متثــل
اإلســتثمارات يف أســهم الشــركات املتداولــة اململوكــة بنســبة تقــل عــن  %11بالقيمــة العادلــة .ويــتم عــرض األربــاح أو اخلســائر نــري
احملققة يف تاريخ املركز املالي نتيجة إرتفاع أو إخنفاض قيمتها العادلة كمكاسب أو خسائر نري حمققة ضمن حقوق املسـاهمني
أما اإلخنفاض الدائم يف قيمتها العادلة فتتم معاجلته وإظهاره يف قائمة الدخلن ويتم تسجيل األرباح الناجتة عن التوزيعـات مـن تلـك
اإلستثمارات عند اإلعالن عنها.

و)

الشهرة - -
متثــل الشــهرة فــائض القيمــة العادلــة لألســهم الصــادرة علــى صــايف األصــول املشــرتاهن ومتشــيا مــع التعــديل الــذي قامــت بــه اويئــة الســعودية
للمحاسبني القانونيني ملعيار املوجودات الغري ملموسة ومعيار التوحيد والذي سرى مفعولة إبتداءً مـن عـام 1116ن توقفـت الشـركة عـن إطفـاء
الشهرة على أن يتم قياس الشهرة يف نهاية كل فـرتة ماليـة وإظهارهـا يف القـوائم املاليـة وفقـا للقيمـة الدفرتيـة بعـد تعديلـها مبقـدار اوبـوط يف
قيمتها (إن وجد).

ز)

املمتلكات واآلالت واملعدات - -
تظهــر املمتلكــات واآلالت واملعــدات حســب التكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك املرتاكــمن وجيــري إحتســا اإلســتهالك عليهــا مبوجــب طريقــة
القست الثابت على الفرتة املقدرة للعمر اإلنتاجي وا بإعتماد النسب السنوية التالية:
املباني والتحسينات
اآلالت واملعدات
السيارات ووسائل نقل
األثاث ومفروشات

ح)

%5–3
% 05 – 5
% 15
% 15 – 3

حماسبة عقود اإلجيار - -
يتم تصنيف عقود اإلجيار كعقد إجيار رأاالي إيا ترتب على عقد اإلجيار حتويل جوهري ملنـافع وخمـاطر امللكيـة املتعلقـة باألصـل موضـوع
العقد ار املستأجرن ويتم تصنيف عقود اإلجيار األخرى كعقود تشغيلية.

ط) خمصص تعويض نهاية اخلدمة - -
يتم اإلستدراك لتعويض ترك اخلدمة للموظفني واملرتتب على الشركة عند إنتهاء خدمتهم ويلك مبوجب أنظمة العمل املعمول بها يف اململكة
العربية السعودية.
ي)

حتقيق اإليراد - -
يتحقق اإليراد من املبيعات عند تسليم البضاعة للعمالءن وإصدار فاتورة بهان ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند حتققها.

ك) املصاريف - -
تتكـون املصــاريف الـ تتكبــدها الشـركة مــن مصــاريف بيـع وتوزيــع ومصـاريف إداريــة وعموميــة وتكـاليف إنتــاجن ويـتم حتميــل تكــاليف
اإلنتاج بكامل تكلفة املواد والعمالة املباشرة والتكاليف الصناعية نري املباشرةن ويتم تصنيف املصروفات الناجتـة مـن جمهـودات الشـركة
املتعلقة يف عمليات تسويق وبيع املنتجات التامة الصنع يف بند مستقل حتت مسمى مصاريف البيع والتسـويق .ويـتم تصـنيف املصـاريف املباشـرة
ونــري املباشــرة األخــرى املتعلقــة بــاإلدارة وال ـ ال تتعلــق بوظيفــة اإلنتــاج أو وظيفــة البيــع والتســويق كمصــاريف إداريــة وعموميــةن ويــتم توزيــع
املصاريف املشرتكة إيا دعت احلاجة لذلك بني املصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإلنتـاج علـى أسـاس ثابـتن
ويتم تطبيق مبدأ اإل ستحقاق يف حتميل الفرتة املالية باملصروفات اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.

ل)

الزكاة التقديرية - -
إن الزكاة التقديرية التزام على الشركة ويتم إسـتدراكها يف القـوائم املاليـة املرفقـة بتحميلـها علـى قائمـة الـدخلن حيـث مت إحتسـابها وفـق
معايري الزكاة الشرعية الصادرة عن اويئة السعودية للمحاسبني القانونينين مع العلم بان الشركة قامت بتعديل خمصص الزكاة التقديريـة
لسنوات السابقة وفقا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخ.

م)

حتويل العمالت األجنبية - -
تظهر القوائم املالية املوحدة واملرفقة بالريال السعودين ويتم إستخدام سعر التحويل املناسب لرتمجة العمليات أو األرصدة الـ تـتم بـالعمالت
األجنبية إر الريال السـعودي وفقـا لألسـعار السـائدة حـني إجـراء املعـامالت (إن وجـد)ن ومل ينـتج عـن هـذا التحويـل أيـة أربـاح أو خسـائر يات
صبغة جوهرية.

- 3

الذمم املدينةن صايف
تتكون الذمم املدينة كما يف  30ديسمرب مما يلي:
1100
1851175137

يمم جتارية
خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
صايف
- 3

()353865363
1357315773

( 1101معدلة)
1753955368
()358165817
1156885530

املخزونن صايف
يتكون املخزون كما يف  30ديسمرب مما يلي:
1100

( 1101معدلة)

إنتـاج تام

3756015768

3157915599

مواد خام

3350185596

3157315011

قطع نيار

553955036

555385901

إنتاج حتت التشغيل

351935973

353035163

مواد تعبئة وتغليف

3075718

3395111

بضاعة بالطـريق

375337

0975063

8059855539

8159185878

خمصص بضاعة بطيئة احلركة
واخنفاض يف املخزون
صايف
- 5

()559395338

()558835573

7651365090

7751135313

املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات األخرىن صايف
تتكون املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات األخرى كما يف  30ديسمرب مما يلي:
1100

( 1101معدلة)

دفعات مقدمة ملقاولني وموردين

357365399

350165377

عهد وسلف ملوظفني

353105139

159765573

مصاريف مدفوعة مقدما

350085183

353595931

تأمينات ضمانات وإعتمادات مستندية

3375331

1715051

إيرادات مستحقة
أرصدة مدينة أخرى

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
صايف

-

85366

735013

995318

0157175367

0158135137

()5035056
0150935300

()5035056
0153195880

يمم أطراف يات العالقة

-

تتكون يمم أطراف يات العالقة كما يف  30ديسمرب مما يلي:
( 1101معدلة)

1100
الشركة العربية لتصنيع مراتب
السست واالسفنج (مصر)

7175813

7175813

إبراهيم احلميضي _ شريك بشركة
صدق لإلستثمار التجاري

515111

515111

7775813

7775813

 - 7استثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع
أ)

الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) (مساهمة مقفلة) كما يف  30ديسمرب :

تكلفة االستثمار

1100

( 1101معدلة)

8051795557

8051795557

) االستثمارات يف شركة املخازن واخلدمات املساندة (مساهمة مقفلة) كما يف  30ديسمرب :
تكلفة االستثمار(القيمة االاية)
صايف االستثمارات

551515111

551515111

8653195557

8653195557

 خالل عام  1118قررت إدارة الشركة (صدق) التوقف عن تكوين أي خمصصات ملواجهة اخلسائر الغري عادية يف الشركة املستثمر بها (ابن رشد)
ويلك اعتبارا من  30ديسمرب  1117بسبب التغري يف هيكلة شركة ابن رشد وأنشطتها التشغيلية واالستثماريةن واالكتفاء باملخصص املكون يف
السابق والذي ميثل حوالي  % 39من القيمة االاية لالستثمارن ويلك وفق ما رأته إدارة الشركة من كفاية املخصص املكون ملواجهة تلك اخلسائر.
- 8

استثمارات يف شركات
يتكون االستثمار يف شركات كما يف  30ديسمرب من االستثمار يف الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج (سليب هاي مصر) والتى مت
االستحواي على  % 51املتبقية خالل الربع الثالث من عام 1100م ليصبح بذلك قيمة االستثمار مببلغ  1553005137ريال سعودين وحتى تارخيه مل يتم
االنتهاء من إجراء نقل احلصص وال زالت حتت إجراءات النقل القانونية.

- 9

الشهرةن صايف
تتكون الشهرة كما يف  30ديسمرب مما يلي:

التكلفة

1100

( 1101معدلة)

7353865157

7353865157

اإلطفاء املرتاكم:
الرصيد بداية السنة

()0050195838

()0050195838

الرصيد يف نهاية السنة

()0050195838

()0050195838

صايف

6153565319

6153565319

مت تقييم الشهرة والناجتة عن شراء  %51من حصص الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة (شركة سعودية يات مسؤولية حمدودة)
والظاهرة بالدفاتر والبالغ قيمتها  1351115051ريال سعودي من خالل قرار اإلدارة رقم ( )1100/309بتاريخ 1100/1/00م استنادا لعدة أسس للتقييم
بأنه ليس هنالك أي اخنفاض يف قيمة الشهرة الظاهرة بالدفاتر وخالل الربع الرابع من عام  1100مت االستحواي  %35من حصص الشركة العاملية
لتسويق مستلزمات النوم احملدودة (شركة سعودية يات مسؤولية حمدودة) املتبقية وال
والناجتة بالفرق بني مبلغ الشراء والقيمة الدفرتية وذه احلصص.

نتج عن شرائها فرق شهرة بقيمة  3551115630ريال سعودي

 - 01املمتلكات واآلالت واملعداتن صايف.

تتألف املمتلكات واآلالت واملعدات كما يف  30ديسمرب مما يلي:

أراضي

أثاث

سيارات و
أآلت

أآلت

مباني و

الرصيد يف بداية السنة

اإلضافات خالل السنة

اإلستبعادات خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

اإلمجالي

157755111
157755111

حتسينات

9157755561
835379
9158585939

ومعدات

06953035677
559315837
()0135698
07550515806

مستأجرة

553975887
()553975887
1

وسائل نقل

1550715111
6585111
()3755315
1553555195

ومفروشات

3150855731
1765913
()85511
3153535055

التكلفة
31556105176
659605339
()558865301
31656965115

1956075376
050335167
1
3157505733

1355715313
1
()3755307
1353695737

7095766
()7095766
1

03351155913
656555117
()0135696
3651655891

3353935333
158715537
1
3651655891

-

الرصيد يف بداية السنة

اإلضافات خالل السنة

اإلستبعادات خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

اإلستهالكات
13153165933
0159365680
()050995779
13151635835

057115301

155685156

9855338

6105796

1

356785010

3355935139

3551885753

3355935139

3753815107

157755111

157755111

 30ديسمرب1100

 30ديسمرب 1101

صايف القيمة الدفرتية
8356315071

9351935033

 بلغ استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات مبلغ  0159365680ريال سعودي و 0050885175ريال سعودي ويلك للسنتني املنتهيتني يف  30ديسمرب  1100و 1101على التوالي.

 تتضمن املباني واإلنشاءات مباني املصنع واملقامة على أرض مستأجرة من اويئة امللكية للجبيل وينبع ملدة  15عام قابلة للتجديد إبتداء من نوفمرب .0995

 تتضمن املباني واإلنشاءات مستودع اخلمرة جبدة واملقام على أرض مستأجرة من الغرفة التجارية ملدة  03عام إبتداء من سبتمرب .0997

 إن ممتلكات وأآلت ومعدات مصنع صدق للخزف مرهونة بالكامل لصا
صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمانات مقابل القرض طويل األجل املمنوح للمصنع.

 ميثل بند اآلت مستأجرة آلة كانت متتلكها أحدى الشركات التابعة وقامت ببيع آلة ار إحدى الشركات احمللية مببلغ  553975887ريال سعودي من خالل إتفاقية بيع وإعادة إستئجار.

 - 00قروض طويلة األجل
كانت حركة قرض صندوق التنمية الصناعي كما يف  30ديسمرب تتكون مما يلي:
1100
قيمة القرض

( 1101معدلة)

6159115111
-

املضاف إر القرض
املسدد من القرض
رصيد القرض يف بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
املسدد خالل السنة

6159115111

6759115111

()551115111
5559115111

اجلزء املتداول من القرض
اجلزء نري املتداول من القرض

()0651115111

-

رصيد القرض يف نهاية السنة

8359115111

()751115111
6159115111

()551115111

()551115111

5159115111

5559115111

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 حصــل مصــنع صــدق للخــزف خــالل عــام  0996علــى قــرض بقيمــة  8151115111ريــال ســعودي مــن صــندوق التنميــة الصــناعي الســعودي ويلــك بضــمانممتلكــات وآالت ومعــدات مصــنع صــدق للخــزفن وخــالل عــام  1115م حصــل املصــنع أيضــا علــى قــرض إضــايف مــن الصــندوق مببلــغ  359115111ريــال
ســعودي لتمويــل توســعة املصــنعن واملســدد مــن هــذا القــرض مبلــغ  0651115111ريــال ســعودي كمــا يف  30ديســمرب 1119ن مل يقــم املصــنع بســداد مبلــغ
 6759115111ريال سعودي كأقساط مستحقة عن السنوات املنتهية يف  30ديسمرب 1116ن 1117ن 1118ن 1119م على التوالي.
 أعيدت جدولة القروض املمنوحة من صندوق التنمية الصناعي أكثـر مـن مـرة آخرهـا كـان يف 0316/0/16هــ املوافـق 1115/3/7ن ويسـتحق السـدادعلى  01قست نصف سنوي ابتداء من 0316/8/05هـ املوافق  1115/9/09وأخرها يسدد يف 0331/1/05هـ املوافق .1100/0/31
 تلقت ادارة الشركة عدة انذارات من صندوق التنمية الصناعية السعودي لسداد األقساط املستحقةن ومت منحها عدة مهل لسداد األقسـاط املتـأخرةوقــد قــام صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي مــؤخرا بتحويــل األمــر لــوزارة املاليــة للجنــة جبايــة أمــوال الدولــة وقــد صــدر القــرار رقــم ( )108بتــاريخ
 0319/00/08هـ بايقاع احلجز والتنفيذ على كافة األموال املنقولة ونري املنقولة املرهونة ونـري املرهونـه اجلـائز حجزهـا شـرعا اململوكـة للشـركة
وفروعها مبا يف يلك األرصدة واحلسابات البنكية واألسهم والسندات والعقارات ومسـتحقات ها لـدى اجلهـات احلكوميـة ويلـك مبـا يكفـي لسـداد
كامل مبلغ املديونية القائم بذمة الشركة لصا

الصندوق واملستحق مبوجب عقد القرض رقم ( )0310بتاريخ 0313/5/11هــن وقـد عقـدت ادارة

الشركة عدة لقاءات مع ادارة الصندوق للتنميـة الصـناعية السـعودي اليقـاف تنفيـذ قـرار احلجـز وقـد قـدمت ادارة الشـركه عـدة مقرتحـات بشـأن
اعادة جدولة رصيد و خالل الربع الثاني من عام 1101م مت توقيع اتفاقية إعادة جدولة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتـاريخ 0330/7/1هــ
املوافـق 1101/6/05م تتضــمن تسـديد مبلــغ  751115111ريــال سـعودي مــن أصــل القـرض وإعــادة جدولـة القــرض املتبقــي والبـالغ ( )6159مليــون ريــال
سعودي على اثنا عشرة سنة قيمة كل قست  551115111ريـال سـعودي سـنويا ابتـداء مـن تـاريخ 0331/3/09هــ ويلـك بـرهن ( 151115111سـهم) مـن
أسهم شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ينسا ) لصا

الصندوق حبيث يصبح الصندوق مستفيد ثاني بعد جمموعة سامبا املاليةن كما متـت

املوافقــة مــن قبــل الصــندوق علــى ببيــع األســهم املرهونــة علــى أن يــتم رهــن كامــل حصــص الشــركة العامليــة ملســتلزمات النــوم (ســليب هــاي) لصــاح
الصندوق ويلك عند االنتهاء من نقل احلصص لصا

الشركة ويعترب هذا التعهد نري قابل لإللغاء أو النقض وخـالل الربـع الثالـث مـن عـام 1101م

مت سداد مبلغ  751115111ريال سعودي من أصل القرض حسب االتفاقية املوقعة مع الصندوق.
 - 01فائض االكتتا
يتكون فائض اإلكتتا كما يف  30ديسمرب مما يلي:
1100

( 1101معدلة)

فائض إكتتا عن طريق شركة الراجحي
353195161

353195161

املصرفية لإلستثمار
فائض إكتتا عن طريق بنك الرياض

9765630

9765630

فائض إكتتا عن طريق جمموعة سامبا املالية

9635997

9635997

653515898

653515898

رصيد فائض اإلكتتا املستحق كما يف  30ديسمرب 1100ن  1101والبالغ  653515898ريال سعودين وهذا املبلغ مستحق للمكتتبني طرف
الشركة اللذين مل يتقدموا للبنوك املذكورة أعاله إلستالم الفائض املستحق وم بعد اإلنتهاء من ختصيص األسهم منذ عام 0991م.

 - 03املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
تتكون املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى كما يف  30ديسمرب مما يلي:
( 1101معدلة)

1100
زكاة شرعية مسـتحقة

0153885397

951635679

مصـاريف مسـتحقة

551715007

357965155

عمالء – دفعات مقدمة

353185161

351395111

إجازات وتذاكر سفر وأخرى مستحقة

7335633

051115319

أرصـدة دائنـة خمتلفة

051395599

9615101

1155615909

1151915355

 كلف جملس إدارة الشركة أحد أعضاؤه ملتابعة الدعوى املقامة من الشريك السابق يف الشركة العاملية لتسويق مستلزمات النوم احملدودة(سليب هاى) ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ويلك مقابل أتعا مت حتديدها مببلغ  0515111ريال سعودي.
 - 03خمصص تعويض نهاية اخلدمة
فيما يلي ملخص حبركة خمصص تعويض نهاية اخلدمة للسنة املنتهية يف  30ديسمرب:
1100

(1101معدلة)

الرصيد بداية السنة

851395971

758805313

املضاف خالل السنة

358785330

151915590

املسدد خالل السنة

()055315186

()059115131

الرصيد يف نهاية السنة

851395971

0153865117

 - 05االحتياطي النظامي
يتطلب نظام الشركات باململكة العربية السعودية عقد تأسيس الشركة احملول ما نسبته  %01من صايف الربح السنوي إر اإلحتياطي النظامي
وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  %51من رأس املالن ومل يتم أي حتويل نظرا لوجود خسائر مرتاكمةن إن هذا اإلحتياطي نري
قابل للتوزيع على املساهمني.
 - 06حقوق امللكية الغري مسيطرة
تتكون حقوق امللكية الغري مسيطرة كما يف  30ديسمرب مما يلي:

شركة صدق لالستثمار التجاري احملدودة

1100

( 1101معدلة)

نصيب حقوق األقلية يف

نصيب حقوق األقلية يف

نسبة

قائمة

قائمة

قائمة

قائمة

حقوق األقلية

املركز املالي

الدخل

املركز املالي

الدخل

%5

515111

-

515111

-

515111
515111

-

 - 07املصاريف البيعية والتسويقية
تتكون املصاريف البيعية والتسويقية للسنتني املنتهيتني يف  30ديسمرب مما يلي:
1100

( 1101معدلة)

رواتب ومزايا املوظفني

953355896

755515137

حمروقات وصيانة شاحنات

558765755

557105813

إجيارات

353635073

351005539

عموالت بيع وتوزيع

353035755

157865013

صيانة وإصالحن تأمني

055135110

055535960

دعاية وإعالن

055175739

9515305

شحن للداخل وللخارج

7135603

3635883

مكافرت وحوافز موزعني

3555035

إستهالكات

3115751

5685673

0105613

1185063

سفر وإنتقال
خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
أخرى

-

-

3535757

9835336

051135680

1857695017

1553965137

 - 08املصاريف اإلدارية والعمومية
تتكون املصاريف اإلدارية والعمومية للسنتني املنتهيتني يف  30ديسمرب مما يلي:
1100

( 1101معدلة)

رواتب ومزايا املوظفني

0351115311

0153035163

منافع وخدمات عامة

057715133

058095307

أتعا مهنية وقانونية

055035566

151375987

إستهالكات

053135871

058875961

أتعا جملس اإلدارة

9135767

8705733

صيانة وإصالح

6885631

8185101

سجل املساهمني وإشرتاكات

6185818

5155719

دعاية وإعالن وعالقات عامة

1775609

3195385

م .خمصص بضاعة بطيئة احلركة

535773

158375731

م .خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
أخرى

-

5395110

051095375

050165151

1157175063

1551665381

 - 09اإليرادات األخرى
تتكون اإليرادات األخرى للسنتني املنتهيتني يف  30ديسمرب مما يلي:
1100
أرباح رأاالية
إيرادات ودائع بنكية
مكاسب عن عملية بيع وإعادة إستئجار
أخرى

795090
05103
-

( 1101معدلة)
353815399
65888
535095

156335095

057875839

157035611

653305310

 - 11الزكاة التقديرية
أ)

فيما يلي ملخص بأهم عناصر احتسا خمصص الزكاة التقديرية للسنتني املنتهيتني يف  30ديسمرب:
1100

( 1101معدلة)

16156315339

17056585933

مطلوبات نري متداولة

6051865117

6359395971

رصيد حقوق املساهمني

33659775315

31355115571

ربح السنة املعدل

1859515067

00153985361

موجودات نري متداولة

) فيما يلي حركة خمصص الزكاة كما يف  30ديسمرب تتكون مما يلي:
( 1101معدلة)

1100
الرصيد يف بداية السنة

951635679

350905817

املخصص املكون خالل السنة

358175150

553765113

فروقات سنوات سابقة

385108

056735138

املسدد خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

()157505350

()151775089

0153885397

951635679

ج)

الوضع الزكوي للشركة :



أنهت الش ركة األم وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية تأسيسها وحتى عام 0997م وحصلت على الربت النهائي
وسددت الزكاة وفروقاتها عن تلك الفرتة.



قامت الشركة األم بتقديم القوائم املالية واإلقرارات الزكوية ملصلحة الزكاة والدخـل عن السنوات من  0998إر 1116ن وسددت الزكاة
التقديرية املقدرة من قبلها عن تلك السنواتن وقد حصلت الشـركة على ربت نهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة املالية املنتهية
يف  1110/01/30ن وبلغت فروقات الزكاة املستحقة على الشركة مبوجب هذا الربت عن تلك السنوات مبلغ  551505739ريال سعودين
قدمت الشركة األم اعرتاضها ملصلحة الزكاة والدخل خبصوص تلك الفروقاتن خالل عام  1116حصلت الشركة على رد اللجنة
االبتدائية على االعرتاض املقدم وال

مت مبوجبه ختفيض الفروقات الزكوية إر  350975117ريال سعودين قدمت الشركة األم اعرتاض

إر اللجنة اإلستئنافية خبصوص هذه الفروقاتن وخالل عام 1118م أيدت اللجنة اإلستئنافية قرار اللجنة اإلبتدائية وقامت مبصادرة خطا
الضمان املقدم حسب النظامن وقد قامت الشركة برفع األمر للمحكمة اإلدارية وحتى تاريخ إعداد القوائم املالية مل يصدر حكم نهائي
بهذا اخلصوص.


خالل عام  1118م تسلمت الشركة األم ربت نهائي من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات من  1111إر  1116وبلغت فروقات الزكاة
املستحقة على الشركة مبوجب هذا الربت عن تلك السنوات مبلغ  158595066ريال سعودي وقدمت الشركة األم إعرتاضها ملصلحة الزكاة
والدخل خبصوص تلك الفروقات وخالل عام  1119حصلت الشركة على رد اللجنة اإلبتدائية على اإلعرتاض املقدم على ربت املصلحة
للسنوات من  1111إر  1113وقد أيدت اللجنة االبتدائية مصلحة الزكاة والدخل يف بعض البنود املعرتض عليها وطالبت الشركة بتقديم
بعض املستندات ال

تؤيد وجهة نظرها يف البعض اآلخر وقد صدر قرار اللجنة االبتدائية النهائي بالزكاة املستحقة والبالغة 057155336

ريال سعودي وقد قامت الشركة بتقديم اعرتاضها على املبلغ للجنة اإلستئنافية وقد مت رفض االستئناف املقدم من قبل الشركة على قرار
جلنة االعرتاض الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة رقم ( )08لعام  0331هـ من الناحية الشكلية وقد قامت الشركة بعمل خمصص مببلغ
 056735138ريال سعودي على أن يتم معاجلة الفروقات بني املخصص املكون والزكاة املستحقة الحقا.
 قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن عام 1117ن 1118ن 1119ن  1101ن وسددت الزكاة التقديرية املستحقة ومل يتم إجراء الربتالنهائي من قبل املصلحة حتى تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.
- 10القطاعات التشغيلية املستثمر فيها
يوضح اجلدول التالي توزيع نشاط الشركة والشركات التابعة وا طبقا للقطاعات التشغيلية وال متثل قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة.
البيـان/الوصـف

قطاع

قطاع

االدوات الصحية

املراتب واالسفنج

أخـرى

اجملمـوع

ريال سعودي

ريال سـعودي

ريال سـعودي

ريال سـعودي

أوال :عام :1100
 -امجالي املوجودات

8751915868

10553035083

05558395966

35851375108

 -امجالي املطلوبات

6558735373

3051815537

0351635581

00051095593

 -صايف املبيعات

3953775733

13055955100

()159665168

3357585783

 -صايف الدخل(اخلسارة)

()753055861

18051715735
1353765855

ثانيا :عام :1101
 -امجالي املوجودات

9355775633

07550815387

06359105310

33356805551

 -امجالي املطلوبات

7153575667

1359175613

0157655691

00150315981

 -صايف املبيعات

3151385903

09958515399

()753615816

0357195590

 -صايف الدخل(اخلسارة)

9353355151

13150105301
01156115135

 - 11إلتزامات حمتمل أن تطرأ
على الشركة إ لتزامات حمتمل أن تطرأ ويلك فيما يتعلق خبطابات ضمان لصا

صندوق التنمية الصناعية السعودين مقابل تسهيالت بنكية

ممنوحة لشركة مستثمر فيهان بلغت  558مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف  30ديسمرب  003 ( 1100مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 30
ديسمرب .) 1101
 - 13إعادة التصنيف
لقد مت إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم املالية لسنة  1101لتتماشى مع التصنيف املستخدم لسنة .1100
 - 13إدارة املخاطر
تشمل األدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املالي بشكل رئيسي على النقد وما يف حكمه واملدينني واملوجودات األخرى والقروض البنكية
والدائنني واملطلوبات املستحقة واملطلوبات الغري متداولة األخرى.
 خماطر ندرة املواد اخلام :تستخدم جمموعة شركات صدق مـواد خـام خمتلفـة كمـدخالت إنتـاج يف عملياتهـا اإلنتاجيـة وختضـع هـذه املـواداخلام لتذبذ األسعارن ومثال على يلك إستخد ام أحد منتجات النفت الـ تتـأثر إرتفاعـا وإخنفاضـا بأسـعار الـنفت العامليـةن كمـا أن ألـواح
احلديد تتأثر إر حد كبري بأسعار احلديد العاملية ال ترتفع وتنخفض مما يؤثر على أعمال الشركة.
 خماطر املنافسة :تلعب املنافسـة أيضـا دورا هامـا يف التـأثري علـى أداء الشـركات .وميكـن أن تلجـأ الشـركة إر زيـادة أو ختفـيض أسـعارهاحسب متطلبات السوق لضمان استمرارية أدائها.
 املنتجات املقلدة :هنالك أيض ُا خماطر أن يقوم بعـض املنـتجني يف السـوق بطـرح منتجـات شـبيهة مبنتجـات الشـركة مثـال يلـك صـب املنـتج يفقوالب يف دولة أخرى وإدخاله إر اململكة حتت أااء خمتلفة.
 خماطر القروض العالية :زيادة القروض قصرية األجل أما بسبب عدم توفر السيولة الكافية أو بسبب زيادة األعباء املالية. خماطر االئتمان :متثل خماطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إر تكبد الطرف األخر خسـائر ماليـة .يـتم إظهـاررصيد املدينني التجاريني بعد خصم الديون املشكوك يف حتصيلهان وال تعتقد اإلدارة أن الشركة عرضة ملخاطر تركز املديونية فيمـا يتعلـق
حبسابات املدينني نظرا لقاعدة عمالئها املتنوعة.
 خماطر السيولة :متثل املخاطر ال تواجهها الشركة يف توفري األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلّقة باألدوات املالية .حتدث خماطر السيولة عنـدعدم الـتمكن مـن بيـع أصـل مـالي بسـرعة مببلـ غ يقـار قيمتـه العادلـة .تـدار السـيولة عـن طريـق التأكـد بشـكل دوري مـن توفرهـا مبقـادير
كافية ملقابلة أيـة التزامـات مسـتقبليةن إن وجـود عجـز يف رأس املـال العامـل يزيـد مـن إحتماليـة تعـرض الشـركة ملخـاطر عـدم الوفـاء بـبعض
إلتزاماتها املالية.
 خماطر تغري أسعار الصرف :هي خمـاطر الـتغري يف قيمـة األدوات املاليـة بسـبب الـتغريات يف أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـةن تراقـب اإلدارةتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد اإلدارة أن الشركة ليست عرضة ملخاطر تغري أسـعار الصـرف بدرجـة كـبرية نظـرا الن العملـة
الرايــة للشــركة هــي الريــال الســعودي وهــو العملــة األ ساســية الـ تتعامــل بهــا الشــركة وســعره ثابــت حاليــا بهــام

بســيت مقابــل الــدوالر

األمريكي.
 القيمة العادلة :متثل القيمة العادلة ال يتم مبوجبها تبادل أصلن أو سداد إلتزام مابني أطراف رانبة يف يلـك وبشـروط تعامـل عادلـة .وحيـثيتم إعداد القـوائم املاليـة املوحـدة للشـركة وفقـا ملبـدأ التكلفـة التارخييـةن فإ نـه ميكـن أن ينـتج فـروق بـني القيمـة الدفرتيـة والقيمـة العادلـة
املقدرةن تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلاصة بالشركة ال ختتلف كثريا عن قيمتها الدفرتية.
 - 15عام
لقد مت تقريب األرقام الواردة للقوائم املالية املوحدة إر أقر ريال سعودي.

