مــ�صــنــع �صــدق لــلــخــزف (الــمــديــنــة الــ�صــنــاعــيــة  -يــنــبــع)

خادم احلرمني ال�شريفني
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه اهلل"

ملك اململكة العربية ال�سعودية

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه اهلل»
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري

مقرن بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه اهلل»
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار
واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني

مــجــلـس اإلدارة

املهند�س /بندر بن عبداهلل الـحمي�ضي
رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل الـحمي�ضي
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري
ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي
ع�ضو جمل�س الإدارة

الـمــــحـــتـــويـــات
املو�ضوع

م

رقم ال�صفحة

1

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

11

2

تقرير جمل�س الإدارة

13

3

تقرير مراجعي احل�سابات

42

4

القوائم املالية

45

5

اي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

49

9

كـلمـة رئـيـس مـجـلـس اإلدارة

ال�سادة /م�ساهمو ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�سلمهم اهلل

يطيب يل �أن نلتقي مع ًا يف اجلمعية العامة لل�شركة من �أجل تقييم م�سريتنا ولتخطيط م�ستقبل
�أكرث ر�سوخ ًا وثبات ًا بعد �أن ا�ستطاعت ال�شركة بف�ضل اهلل ،ثم بف�ضل العمل امل�ؤ�س�سي القائم على
ح�سن التخطيط وجماعية الأداء ,جتاوز اخل�سائر املرتاكمة يف املرحلة ال�سابقة وحتقيق �أرباح بلغ
�صافيها (  ) 35.5مليون ريال يف عام 2013م بارتفاع قدره (  ) %7مقارن ًة بالعام ال�سابق وبن�سبة
منو قدرها (  ) %11من �إجمايل ا�ستثمارات ال�شركة.

�إن هذا التحول الكبري يف �أداء ال�شركة يربز فاعلية اخلطط اال�سرتاتيجية التي تركزت ب�شكل
رئي�سي يف اال�ستثمار الأمثل لأ�صولها وتطوير الإنتاج وتقدمي منتجات جديدة تلبي احتياجات
ال�سوق ،مع احلر�ص على التميز بتطبيق �أعلى معايري اجلودة� ،إلى جانب التناف�سية يف الأ�سعار
مما �أك�سبها ثقة امل�ستهلكني ،ووفر احل�ضور القوي يف مناف�سات امل�شاريع احلكومية وانعك�س على
�إيراداتها وزيادة �أرباحها.
�إنني �إذ �أ�ضع بني �أيديكم جهد عام م�ضى لنت�شرف بالرد على ا�ستف�ساراتكم حول حمتوياته
خالل اجتماع اجلمعية العامة ،وامل�شاركة مع ًا يف و�ضع ت�صور عام ملعامل امل�ستقبل ،الذي ندعو اهلل
�أن يكون �أف�ضل �أدا ًء و�أينع ثمار ًا.
			

م /بندر بن عبداهلل الـحميضي
رئيس مجلس اإلدارة
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ال�سادة /م�ساهمو ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»

�سلمهم اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يت�شرف جمل�س الإدارة �أن ي�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي للعام املايل املنتهي يف 2013/12/31م م�شتم ًال على ن�شاط ال�شركة
وال�شركات التابعة و�أدائها ،ونتائج �أعمالها ،وامل�ؤ�شرات والتحليالت والقوائم املالية اخلتامية املوحدة واملدققة ،والإي�ضاحات املتممة
لها وتقرير مراقب احل�سابات.
بارتفاع قدره ( ) %7
حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية قدرها (  ) 35.5مليون ريال يف عام 2013م بعد ا�ستقطاع الزكاة ال�شرعية،
ٍ
مقارن ًة بالعام ال�سابق ،الذي كان فيه �صايف الأرباح (  ) 33.2مليون ريال.
وقد بلغت ن�سبة النمو يف هذا العام (  ) %11من �إجمايل ا�ستثمارات ال�شركة ،وبلغت ربحية ال�سهم (  ) 0.89ري��ال مقابل
(  ) 0.83ريال يف العام ال�سابق ،وزادت حقـوق امل�سـاهمني يف نهاية عام 2013م بن�سـبة قـدرها ( � ،) %9إذ بلغـت (  ) 404ماليني
ريـال يف 2013/12/31م ،مقابـل (  ) 370.5مليون ريال يف العام ال�سابق ،وبلغ �إجمايل موجودات ال�شركة (  ) 498.6مليون ريال
بارتفاع قدره (  ) %7مقارن ًة بالعام ال�سابق ،كما بلغت �أر�صدة
يف 2013/12/31م ،مقابل (  ) 467.2مليون ريال يف عام 2012م،
ٍ
املطلوبات املتداولة (  ) 55.4مليون ريال يف 2013/12/31م ،مقابل (  ) 54.4مليون ريال يف عام 2012م ،وبلغ �صــايف الربــح
ــا�ض قــدره (  ) %18مقارن ًة بالعام ال�سابق ،كما بلغ �إجمايل
الت�شـغيلي (  ) 29.8مليــون ريال ،مقابــل (  ) 36.4مليــون ريال بانخف ٍ
بارتفاع قدره ( . ) %5
أي
�
ال�سابق،
العام
يف
ريال
الربح املحقق (  ) 100مليون ريال ،مقابل �إجمايل ربح (  ) 94.8مليون
ٍ

أو ًال  :نــبــذة عــن الــشــركــة
ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» �شركة م�ساهمة �سعودية عامة ت�أ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم (  ) 673بتاريخ
1413/2/20هـ املوافق 1992/12/14م لفرتة ( � ) 99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزارة التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة
ومت ت�سجيل ال�شركة حتت ال�سجل التجاري رقم  ،4030092792ال�صادر من جدة بتاريخ 1413/07/17هـ املوافق 1993/01/01م.
ويقع املركز الرئي�س لل�شركة يف مدينة جدة ،ويبلغ ر�أ�س املال ( � ) 400أربعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( � ) 40أربعني مليون
�سهم بقيمة ا�سمية قدرها (  ) 10رياالت لل�سهم الواحد.
ً
ويتمثل ن�شاط ال�شركة -وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي -يف خدمة القطاع ال�صناعي باململكة خ�صو�صا يف جمال ال�صناعات التقنية املتقدمة
وامل�شاركة يف م�شروعات ال�صناعات البرتوكيماوية واملواد الغذائية ،وامللح ،واملطاط ال�صناعي ،واملنتجات اخلزفية ،وت�سويق منتجات
ال�شركات امل�ستثمر بها ،وا�سترياد جميع امل�ستلزمات ال�صناعية ،مثل الآليات واملعدات وو�سائل النقل واملواد اخلام ،و�إن�شاء املباين
�شكل من
وامل�ستودعات واملعار�ض الالزمة خلدمة �أغرا�ض ال�شركة وامتالكها ،وميكن لل�شركة �أن تكون لها �أعمال �أو �أن تدخل يف �أي ٍ
ال�شراكة مع �شركات متار�س الأن�شطة نف�سها ،كما ميكنها االندماج مع مثل هذه ال�شركات �أو حيازتها.
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ر�ســالــة الــ�شــركــة
ا�ستثمار الفر�ص لتحقيق تطلعات م�ساهمينا و�شركائنا.
ر�ؤيــتــهــا
توا�صل تنمية اال�ستثمارات بفاعلية.
هــدفــهــا
الريادة فى اال�ستثمار بحرفية عمادها ال�صدق.
قــيــمــهــا
الأمانه  ...ال�شفافية  ...الإخال�ص  ...الوفاء.
تطلعات ال�شركة امل�ستقبلية لعام 2014م وتوقعاتها:
• ا�ستمرار وترية منو ا�ستثمارات ال�شركة.
• ا�ستثمار فائ�ض ال�سيولة النقدية يف ا�ستثمارات متو�سطة املخاطر.
• اال�ستمرار يف رفع كفاءة الت�صنيع بتحديث خطوط االنتاج ،وا�ستحداث خطوط انتاج جديدة.
• تطوير اخلدمات امل�ساندة لأن�شطة ال�شركة الرئي�سة.

ثـانـيـًا :اسـتـثـمـارات الـشـركـة
-1مـ�صـنـع �صـدق لـلـخـزف «خـزفـيـة» -فـرع الـ�شـركـة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» كامل م�صنع �صدق للخزف «خزفية» الواقع يف مدينة ينبع ال�صناعية باململكة
العربية ال�سعودية على م�ساحة قدرها ( � ) 87ألف مرت مربع ،وينتج عدة منتجات بجودة عالية ،وهي الأدوات ال�صحيــة و�أحــوا�ض
اال�ستحمــام من ( الأكريليـك ) بطاقــة �إنتاجيـة �سنويــة تبلغ ( � ) 800ألف قطعـة مـن الأطقــم ال�صحيـــــة ،و ( � ) 120ألف قطعة من
�أحوا�ض اال�ستحمام ( الأكريليك ) حتت العالمة التجارية «خزفية».
ً
بارتفاع قدره ( ) %38
وقد حقق امل�صنع خالل عام 2013م وللعام الثاين على التوايل �أرباحا �صافية قدرها (  ) 3.7ماليني ريال
ٍ
مقارن ًة بالعام ال�سابق ،وبلــغ �صــايف املبيعــات (  ) 51.4مليــون ريـــال �ســعودي
يف ع��ام 2013م بزيــاد ٍة قدرهــا (  ) %20عن العام ال�سابق ،وبلغ جمموع
املوجودات (  ) 88مليـون ريـال �سـعودي مقابـل (  ) 84.4مليـون ريال �ســعودي
عـن العــام ال�سابق ،وبحمد اهلل ت َّـم االنتهاء من جتهيز معر�ض الريا�ض اجلديد
ب�شارع التخ�ص�صي ،الذي �سيفتتح يف الربع الأول من عام 2014م.
وقد �شارك امل�صنع يف معار�ض داخل اململكة وخارجها ،منها معـر�ض اخلم�ســة
الكبــار بدبـي بهـدف التعـريـف مبنتــجـات امل�صنـع ،ويف جمال القوى الب�شرية مت
تعيني قياديني �سعوديني م�ؤهلني يف قطاعات امل�صنع و�أق�سامه ،و ُنظمت دورات
�ال مــن خ��ارج امل�صنع يف
تدريبية للعاملني من خالل مدربني على م�ستوى ع� ٍ
جمال تطبيق نظم رقابة جودة النظم وال�سالمة والوقاية من احلريق.
وتنفيذ ًا خلطة العمل والأهداف املو�ضوعة يف امل�صنع ،فقد مت حت�سني خطوط
كرا�س �إفرجنية وبعد
الإنتاج وتطويرها ،وتركيب خطني �صب ن�صف �آيل لإنتاج ٍ
املوافقة على الدرا�سة الفنية والت�سويقية واملالية َّمت البدء يف تنفيذ خط �إنتاج
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عالمات الطرق بتموي ٍـل ذاتي وبتكلفـة �إجمالية قدرها (  ) 3ماليني ريال ،ومن املتوقع البدء يف الت�شغيل التجاري للم�شروع -ب�إذن
اهلل -يف منت�صف الربع الرابع من عام 2014م و َّمت �إجراء �صيانة �شاملة وتغيري ( احلراريات والأليـاف ،وال�صوف احلراري ال�صخري
والعوازل ) للفرن النفقـي الرئي�سي ،بامل�صنع والذي من املتوقع �أن ي�سهم مب�شيئة اهلل يف حت�سني الطاقـة الإنتاجية ،وتخفي�ض ا�سـتهالك
الغـاز ،و�إطالة العمر االفرتا�ضي للفرن لـ �10سنوات �إ�ضافية.
�-2شــركــة �صــدق للإ�ســتــثــمــار الــتــجــاري الــمــحــدودة
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر �شركة �صدق لال�ستثمار التجاري ،وهي �شركة ذات
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» ٍ
م�س�ؤولية حمدودة ،ويبلغ ر�أ�س مالها (  ) 10ماليني ريال �سعودي ،موزعة بن�سبة (  ) %95لل�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
و (  ) %5ل�شركة �صدق للم�شاريع اال�ستثمارية املحدودة.
يقـع مركـزهـا الرئيـ�سي مبدينة جـدة ،ويرتكز ن�شاطها فـي جتارة اجلملة والتجزئة يف الأ�سمنت واجلب�س والرخام الطبيعي وال�صناعي
والأنابيب واملوا�سري واملطابخ واملنتجات اخلزفيــة والقي�شــاين وال�ســرياميك والبور�ســالن والأدوات والأطقــم ال�صحيــة وال�ســجاد
واملوكيــت واملراتب وال�ســرر والإ�ســفنج واملخدات وال�شرا�شف واملفار�ش والأغطية وال ُلحف والبطانيات وجميع ُم�ستلزمات النوم.
متتلك ال�شركة حالي ًا ح�ص�ص قدرها (  ) %5من ر�أ�س مـال ال�شــــــركـــــة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي»
وح�صة قــــدرها (  ) %1.5من ر�أ�س مال ال�شركــــــة العربيــة ل�صناعــة مـراتب ال�س�ست والإ�ســـــــفنــج املحـدودة «�سليب هاي ــ م�صر»
كما متتلك ح�صه قدرها (  ) %5من ر�أ�س مال �شركة �صدق للم�شاريع اال�ستثمارية املحدودة.
�-3شــركــة �صــدق للــمــ�شــاريــع الإ�ســتــثــمــاريــة الــمــحــدودة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
ب�شكل مبا�شر وغ�ير مبا�شر �شركة �صدق للم�شاريع
ٍ
اال�ستثمارية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س
كل من
�ال ق��دره مليـون ري��ال �سـعودي ،ومب�شـاركة ٍ
م� ٍ
ال�شـركة ال�سـعودية للتنميـة ال�صناعيـة «�صدق» بن�سبة
(  ) %95و�شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة
بن�سبة (  ،) %5ويقـع مركـزهـا الرئيـ�س مبدينة جدة
ويرتكز ن�شاط ال�شركة -وف�ق� ًا لعقد الت�أ�سي�س -يف
املقاوالت العامة ،و�أعمال الطرق وال�شوارع واجل�سور
والأنفاق وال�سكك احلديدية واملطارات ،وجتارة اجلملة
والتجزئة يف املواد الغذائية والع�صريات وامل�شروبات
ال�غ��ازي��ة ،و�صيانة امل�ع��دات الهند�سية والكهربائية
ومعدات الديزل وحقول البرتول ،والزيوت واملعامل
الهند�سية البحرية ،وخدمات النقل للركاب والب�ضائع
وخدمات التخزين والتربيد ،والنقل الربي والبحري
وال�شحن اجلوي.
ومتتلك ال�شركة حالي ًا ح�ص�ص قدرها (  ) %5من
ر�أ�س مال �شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري املحدودة.
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 -4الـ�شـركة الـعـالـمـيـة لـتـ�سـويـق مـ�سـتـلـزمـات الـنـوم
الـمـحـدودة « �سـلـيـب هـاي»
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» مع �شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة �-إحدى ال�شركات التابعة -كامل
ح�ص�ص ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�س مالها
وال�سرر
(  ) 81.3مليون ريال ،وتقع م�صانعها باملدينة ال�صناعية مبدينة جدة ،ويرتكز ن�شاطها يف �إنتاج مراتب ال�س�ست والإ�سفنج ُ
و�أغطية املراتب واملخدات املختلفة وت�سويقها.
ً
بارتفاع
حققت ال�شركة -بف�ضل اهلل -خالل عام 2013م �أرباحا �صافية بلغت (  ) 41.7مليون ريال ،مقابل (  ) 33مليون ريال
ٍ
قدره (  ) %27مقارن ًة بالعام ال�سابق نتيج ًة لزيادة املبيعات والإي��رادات الأخري ،وبلغ �صايف املبيعات (  ) 242.3مليون ريال يف
بارتفاع ق��دره (  ) %1عن العـام ال�سابق
عام 2013م
ٍ
وبلغ �صايف الأرب��اح املرتاكمة (  ) 83.6مليون ريال يف
نهاية عام 2013م ،بعد �صرف مبلغ (  ) 10ماليني ريال
كتوزيعات نقدية من الأرباح املرتاكمة لل�شركاء ،وتكوين
االحتياطي النظامي ،و َّمت تو�سيع منتجات ال�شركة
با�ستحداث منتجات جديدة يف مراتب ال�س�ست وال�سرر
ومراتب الإ�سفنج ،وتو�سيع قاعدة العمالء ،وفتح منافذ
بيع جديدة ،وت�أ�سي�س ق�سم الت�سويق ودعمه بعددٍ من
املخت�صني ،و�إع��داد جمموعة من الدرا�سات الت�سويقية
وامل�شاركة الفاعلة يف املعار�ض الدولية ،وتوريد معدات
و�أجهزة حديثة؛ وفق ًا للخطة الإ�سرتاتيجية ،كما متت
�إعادة تهيئة بيئة العمل يف امل�صنع ،و�إعادة ترتيب خطوط
الإنتاج؛ مبا يتنا�سب مع املكائن واملعدات اجلديدة ،مع
تدريب العاملني على ا�ستخدامها ،وا�ستقطبت ال�شركة
كوادر ب�شرية وطنية يف الوظائف العليا ،كما عينت 176
موظف ًا يف عام 2013م ومت ت�أنيث و�سعودة �أق�سام �إنتاجية
بالكامل ،ومتتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات
النوم املحدودة «�سليب هاي» يف الأن�شطة واال�ستثمارات الآتية:

�أ -ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج «�سليب هاي -م�صر»
متتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» ال�شركــة العربيــة ل�صناعــة مـراتب ال�س�ست والإ�سـفنــج
املحـدودة «�سليب هاي ــ م�صر» ،وهي �شـركة ذات م�سـ�ؤولية حمدودة يبلـغ ر�أ�س مالها (  ) 33.4مليون جنيـه م�صـري موزعة بن�سبة
(  ) %98.5لل�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة « �سليب هاي» و(  ) %1.5ل�شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة
وال�سرر واملخدات وال ُلحف وال�شرا�شف
وهي �شركات مملوكة بالكامل لـ «�صدق» ،ويرتكـز ن�شـاطهـا يف �إنتاج مراتب ال�س�ست والإ�سفنج ُ
والبطانيات ،وت�سويقها.
ً
وتقع م�صانع ال�شركة مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر يف حمافظة اجليزة بجمهورية م�صر العربية ،وت�أ�س�ست ال�شركة وفقا لأحكام
القانون امل�صري رقم (  ) 8ل�سنة 1997م والئحته التنفيذية ،وقد بلغ �صـايف مبيعات ال�شركة (  ) 26.1مليـون ريــال يف نهاية عام
بانخفا�ض قدره (  ) %20عن العام ال�سابق ،وبلغ �صايف الربح ( � ) 805ألف ريال مقابل
2013م ،مقابل (  ) 32.8مليـون ريال
ٍ
بانخفا�ض قدره (  ) %82مقارن ًة بعام 2012م ،وذلك ب�سبب حتميل فروقات اال�ستهالك للأ�صول
(  ) 4.4ماليني ريال يف عام 2012م
ٍ
الثابتة عن ال�سنوات ال�سابقة ،ومعاجلة وت�سوية بع�ض امل�صاريف الإدارية امل�ستحقة على ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثري انخفا�ض قيمة
اجلنيه امل�صري مقابل العمالت الأجنبية.
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ب� -شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة املحدودة
متتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي»ح�صة قدرها (  ) %50من �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة
مال قدره ثالثة ماليني ريال �سـعودي
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ويقـع مركـزهـا الرئيـ�س مبدينة الريا�ض ،مت ت�أ�سي�سها بر�أ�س ٍ
كل من ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم «�سليب هاي» �إحدى ال�شركات التابعة ل�صدق و�شركة عا�صفة الطريق
بامل�شـاركة بني ٍ
للتجارة واملقاوالت املحدودة.
ويت�ألف جمل�س مديري �شركة �إم��داد من الأ��س�ت��اذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي ،والأ��س�ت��اذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل
والأ�ستاذ /فوزان عبا�س عبداجلواد املرواين ،والأ�ستاذ /علوي بن ح�سني بن �أحمد علوي ،والأ�ستاذ� /أحمد بن ف�ؤاد بن �أحمد الباز
وتُدار عمليات ال�شركة بكفاءات �إدارية وت�شغيلية من خالل �أكرث من خم�سني موظف ًا.
وتقدم ال�شركة اخلدمات اللوج�ستية مبختلف �أنواعها ( نقل ،تخزين ،مناولة ) من خالل ا�سطول يتكون من ثمانية وثالثني �شاحنة
متنوعة وحديثة تلبي �إحتياجات عمالئها ،وت�سعى ال�شركة لتكوين منظومة �أعمال رائدة تقدم اخلدمات امل�ساندة كما تهدف �إلى
تطبيق �أعلى معاير الأمن وال�سالمة يف جميع العمليات وتوظيف تكنولوجيات املعلومات ودعم وت�سهيل املمار�سات التجارية.
وقد فازت �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة يف نهاية الربع الرابع من عام 2013م بعقد املناف�سة العامة التي طرحتها �شركة �سليب هاي
لنقل منتجاتها من امل�صانع والفروع وامل�ستودعات التابعة لها �إلى خمتلف مدن اململكة.
-5الــ�شــركــة الــعــربــيــة لــلألــيــاف الــ�صــنــاعــيــة « �إبــن ر�شــد «
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
ح�صة ا�ستثمارية قدرها (  ) 132.9مليون ريال �سعودي
بن�سبة (  ) %1.56من ر�أ�س مال ال�شركة العربية للألياف
ال�صناعية «ابن ر�شد» البالغ (  ) 8.5مليار ريال ،وهي
�إح��دى ال�شركات ال�صناعية الوطنية امل�ساهمة املقفلة
التابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية «�سابك»،
ويقع مقرها الرئي�س يف مدينة ينبع .ال�صناعية.
عقدت ال�شركة جمعية عامة غري عادية يف منت�صف
�شهر مايو 2013م للنظر يف �إ�ستمراية ال�شركة �أو حلها
قبل الأج��ل املعني يف نظامها بعد بلوغ خ�سائر ال�شركة
ن�سبة (  ) %75من ر�أ�س املال و�صدرت موافقة اجلمعية
العامة غري العادية على �إ�ستمرارية ال�شركة ،وقد �أجنزت
ال�شركة ن�سبة كبرية من م�شروع وح��دة ف�صل وتو�سعة
م�صنع العطريات وم�شروع تو�سعة حم�ض الرتفياليك
النقي وم�شروع حبيبات القوارير اجلديد وم�شروع املنافع
واملرافق اخلارجية الإ�سرتاتيجية لل�شركة و�إ�ستثمرت
مبالغ مالية كبرية يف املمتلكات والآالت واملعدات ،ومن
املخطط بدء عمليات الت�شغيل التجريبي مل�شروع ابن
ر�شد اجلديد يف الن�صف الأول من عام 2014م.

18

�-6شــركــة الــمــخــازن والــخــدمــات الــمــ�ســانــدة
�شركة امل�خ��ازن واخل��دم��ات امل�ساندة �شركة م�ساهمة
مقفلة مركزها الرئي�سي مبدينة الريا�ض وتعمل يف
تقدمي اخلدمات واحللول اللوج�ستية الحتياجات ال�سوق
ال�سعودية ودول اخل�ل�ي��ج؛ مب��ا يف ذل��ك النقل الربي
املحلي وال��دويل وال�شحن اجل��وي وال�شــحن البحــري
و�إدارة �ســـــال�ســـل الإمـــــدادات يف التزويـــد والتوريـــد
والتخزين ،ويبلــغ ر�أ�س مـــالـهــا (  ) 260مليـون ريال.
وت�ســـــاهـم ال�شركـــــة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
بح�صة قدرها (  ) 5ماليني ريال مبا يعـادل ( ) %1.92
من ر�أ�س مال �شركة املخازن ،وانتهت ال�شركة من ت�شغيل
�أعمالها و�أن�شطتها يف مركزها الرئي�س مبدينة الريا�ض
ويف جدة والدمام م�ستند ًة �إلى �أف�ضل املوظفني ،وبنية
حتتية وخدمات متكاملة ،و�شبكة من ال�شركاء والوكالء
تغطي اململكة والعامل.
وت �ع � ُّد ال�شركة حالي ًا �إح ��دي �أك�ب�ر م ��زودي اخلدمات
اللوج�ستية يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أن�ش�أت
ال�شركة م�ستودعات -وفق ًا للمعايري العاملية -جمهزة
ب�أحدث معدات التعامل مع املواد ونظام �إدارة املخزون.
-7عــقــار الــ�شــركــة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
عقار ًا بحي ال�سروات ( اخلمرة ) جنوب مدينة جدة
تبلغ م�ساحتها الإجمالية ( 15.000م ،) 2وحتتوي على
مبانٍ وم�ستودعات ،وت�ؤجر ال�شركة امل�ستودعات لل�شركة
العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي»
مببلغ قـدره (  ) 1.5مليون ون�صف املليون ريال �سنويا
ويتم ا�ستبعاد مبلغ الإيجار والإهالكات املتعلقة بالأ�صل
من �إج�م��ايل �إي ��رادات ال�شركة ،وذل��ك وفق ًا للمعايري
والإج ��راءات املحا�سبية كما ج��رى ره��ن العقار مقابل
قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مل�صنع �صدق
للخزف ك�ضمان �إ�ضايف ل�صالح ال�صندوق بد ًال من رهن
كامل �أ�صول ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم
«�سليب هاي».
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ثــالــثــًا  :الــمــؤشــرات الــمــالــيــة
 -1مـقـارنـة الـمـركـز الـمـالـي لـلـخـمـ�س �سـنـوات الأخـيـرة
2013م

2012م

2011م
( معدلة )

2010م
( معدلة )

2009م

املوجودات املتداولة

242.249.863

221.968.770

200.043.649

162.022.608

131.859.709

الإ�ستثمارات

87.540.113

86.329.557

86.329.557

111.740.604

214.352.565

الأ�صول الثابتة

98.419.528

95.772.915

99.992.779

96.784.127

121.098.793

موجودات �أخرى

70.425.822

63.826.997

63.974.056

63.134.213

36.599.995

�إجمايل املوجودات

498.635.326

467.898.238

450.340.041

433.681.552

503.911.062

ر�أ�س املال العامل

186.865.294

167.552.391

149.706.756

115.841.598

16.818.939

املطلوبات املتداولة

55.294.415

54.416.379

50.336.893

46.181.010

115.040.770

قرو�ض طويلة الأجل

25.000.000

30.000.000

50.900.000

55.900.000

22.500.000

املطلوبات الأخرى

14.210.716

12.982.901

10.772.600

8.049.972

7.881.423

�إجمايل املطلوبات

94.505.131

97.399.280

112.009.493

110.130.982

145.422.193

50.000

50.000

67.822.636

ر�أ�س املال املدفوع

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

الإحتياطيات

7.404.857

7.117.683

7.117.683

7.117.683

7.117.683

البيان/الو�صف

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

مكا�سب غري حمققة �-إ�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

-

-

75.114.000

ح�ساب ترحمة العمليات الأجنبية

( ) 5.949.382

( ) 4.011.393

( ) 3.068.782

-

-

الأرباح ( اخل�سائر ) املدورة/املرتاكمة

2.584.566

( ) 32.607.332

( ) 65.768.353

( ) 83.617.113

( ) 191.565.450

�صايف حقوق امل�ساهمني

404.040.041

370.498.958

338.280.548

323.500.570

290.666.233

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

498.635.326

467.898.238

450.340.041

433.681.552

503.911.062

�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم العادي
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-

-

10.10

9.26

8.46

8.09

7.27

 -2مقارنة قائمة الدخل للخم�س �سنوات الأخرية
2011م
( معدلة )

2010م
( معدلة )

2009م

�صايف املبيعات

319.753.817

314.433.125

300.521.179

232.101.412

222.416.585

تكلفة املبيعات

219.762.827

219.759.043

221.980.378

176.727.074

174.157.907

�إجمايل ربح ( خ�سارة ) الت�شغيل

99.990.990

94.674.082

78.540.801

55.374.338

48.258.678

امل�صروفات الإدارية والت�سويقية

70.205.236

58.765.481

53.028.455

55.664.159

48.545.994

�صايف ربح ( خ�سارة ) الت�شغيل

29.785.754

36.403.601

26.180.031

4.711.821

2.969.303

البيان/الو�صف

امل�صروفات الأخرى

2013م

-

2012م

-

الأعباء املالية والتمويلية

518.833

495.000

ح�صة ال�شركة يف خ�سارة ( �شركة زميلة )

289.444

-

-

-

619.667

5.001.642

-

-

27.230
3.256.619
-

الإيرادات الأخرى

12.404.530

3.114.573

2.933.014

108.041.917

5.596.112

الزكاة ال�شرعية

5.902.935

5.862.153

3.826.316

7.150.061

3.826.085

-

4.929.269

حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف الربح ( اخل�سارة ) ال�سنة

35.479.072

33.161.021

24.619.044

100.602.035

( ) 3.473.788

ن�سبة الأرباح املوزعة

%0

%0

%0

%0

%0

الأرباح املوزعة

-

-

-

-

-

الإحتياطيات

7.404.857

7.117.683

الأرباح ( اخل�سائر ) املدورة/املرتاكمة

2.584.566

( ) 83.617.113 ( ) 65.768.353 ( ) 32.607.332

�صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سهم العادي

0.89

0.83

7.117.683

0.62

7.117.683

2.52

7.117.683
( ) 191.565.450
( ) 0.09

:
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 -3فروق النتائج الت�شغيلية بني عامي 2013م و2012م
2012م

التغريات بني الفرتتني
)(%
املبلغ

�صايف املبيعات

319.753.817

314.433.125

5.320.692

%2

زيادة �أ�سعار البيع

تكلفة املبيعات

219.762.827

219.759.043

3.784

%0.002

�إنخفا�ض التكاليف

�إجمايل ربح ( خ�سارة ) الت�شغيل

99.990.990

94.674.0812

5.316.908

%6

نتيجة زيادة املبيعات

امل�صروفات الإدارية والت�سويقية

70.205.236

58.765.481

11.934.755

%20

نتيجة هيكلة داخلية

�صايف ربح ( خ�سارة ) الت�شغيل

29.785.754

36.403.601

( ) 6.617.846

( ) %18

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

الإيرادات الأخرى � -صايف

12.115.086

3.114.573

9.000.513

%289

عوائد املوارد املالية

الأعباء املالية والتمويلية

518.833

495.000

23.833

%5

فروق �سنوات �سابقة

الزكاة ال�شرعية

5.902.935

5.862.153

( ) 40.782

( ) %1

�إنخفا�ض الوعاء الزكوي

�صايف الربح ( اخل�سارة ) ال�سنة

35.479.072

33.161.021

2.318.051

%7

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

0.83

0.06

%7

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

2013م

البيان/الو�صف

0.89

�صايف ربح ( خ�سارة ) ال�سهم العادي

�سبب التغري

 -4املدفوعات النظامية لعامي 2013م و 2012م
البيان/الو�صف

2012م

2013م

ر�سوم جمركية

4.516.987

5.347.636

زكاة �شرعية

5.623.785

5.162.825

ت�أمينات �إجتماعية

1.753.691

1.407.568

ر�سوم ت�أ�شريات وجوازات ومكتب العمل � ....إلخ

2.771.150

1.176.540

مدفوعات نظامية �أخري ( وزارة التجارة  +الغرفة ) 54.724
14.720.337

�إجمايل املدفوعات النظامية

67.036
13.161.605

 -5بيان امل�صروفات للخم�س �سنوات الأخرية
ن�سبة التغري عن
العام ال�سابق

حالة التغري عن
العام ال�سابق

2013م

70.724.069

11.958.588

%20

�إرتفاع

2012م

58.765.481

5.785.044

%11

�إرتفاع

2011م ( معدلة )

52.980.437

( ) 2.683.722

%5

�إنخفا�ض

2010م ( معدلة )

55.664.159

7.118.165

%15

�إرتفاع

2009م

48.545.994

997.610

%2

�إرتفاع

ال�سنوات
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�إجمايل امل�صروفات

التغري
عن العام ال�سابق
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 -6القرو�ض

جميع قرو�ض ال�شركة متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
بلغت ن�سبة �إجمايل القرو�ض امل�ستحقة يف نهاية عام 2013م �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني (  ) %7.4مقارن ًة بـ (  ) %9.4للعام 2012م.

( �أ ) � -إجمايل قرو�ض املجموعة
2013م

2012م

البيان/الو�صف
قر�ض �صناعي

30.000.000

35.000.000

جمموع القرو�ض

30.000.000

35.000.000

الـجهة امل�ستفيدة
م�صنع �صدق للخزف

الـجهة املانحة
�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

( ب )  -م�ستحقات القرو�ض
2013م

2012م

اق�ساط قرو�ض م�ستحقة خالل �أقل من �سنة
قر�ض �صناعي

5.000.000

5.000.000

املجموع

5.000.000

5.000.000

2013م

2012م

قر�ض �صناعي

25.000.000

30.000.000

املجموع

25.000.000

30.000.000

اق�ساط قرو�ض م�ستحقة خالل �أكرث من �سنة

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املانحة

م�صنع �صدق للخزف

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املانحة

م�صنع �صدق للخزف

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

( ج ) � -إجمايل القرو�ض امل�ستحقة للخم�س �سنوات الأخرية
البيان/الو�صف
�إجمايل القرو�ض امل�ستحقة

2013م

2012م

2011م

2010م

30.000.000

35.000.000

55.900.00

60.900.000

2009م
103.900.000
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 -7ربحية ( خ�سارة ) ال�سهم العادي للخم�س �سنوات الأخرية
ال�سنوات

ربح ال�سهم طبق ًا
للقوائم املالية

التغري العام
عن ال�سابق

ن�سبة التغري
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

2013م

0.89

0.06

%7

�إرتفاع ربحية ال�سهم

2012م

0.83

0.21

%35

�إرتفاع ربحية ال�سهم

2011م ( معدلة )

0.62

( ) 1.90

%76

�إنخفا�ض ربحية ال�سهم

2010م ( معدلة )

2.52

2.60

%2.996

�إرتفاع ربحية ال�سهم

2009م

( ) 0.09

0.05

%38

�إرتفاع ربحية ال�سهم

2012

2013

2010

2011

3^00
2^50
2^00
1^50
1^00
0^50
0^00
0^50-

2009

� -8صايف حقوق امل�ساهمني ون�سبتها لإجمايل املوجودات للخم�س �سنوات الأخرية
ن�سبة التغري
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

2013م

404.040.041

33.541.083

%9

�إرتفاع

-

2012م

370.498.958

32.218.410

%10

�إرتفاع

-

2011م

338.280.548

14.779.978

%5

�إرتفاع

قوائم مالية ُمعدّلة

2010م

323.500.570

32.834.337

%11

�إرتفاع

قوائم مالية ُمعدّلة

2009م

290.666.233

56.232.212

%24

�إرتفاع

-

ال�سنوات

ن�سبة حقوق امل�ساهمني
للموجودات

مالحظات

2013م

404.040.041

498.635.326

%81

-

2012م

370.498.958

467.898.238

%79

-

2011م

338.280.548

45.340.041

%75

قوائم مالية ُمعدّلة

2010م

323.500.570

433.681.552

%75

قوائم مالية ُمعدّلة

2009م

290.666،233

503.911.062

%58

-

ال�سنوات

24

�صايف
حقوق امل�ساهمني

�صايف حقوق
امل�ساهمني

التغري عن
العام ال�سابق

�إجمايل املوجودات

2012

2013

2011
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� -9صايف القيمة الدفرتية لل�سهم للخم�س �سنوات الأخرية
�صايف القيمة
الدفرتية لل�سهم

التغري عن
العام ال�سابق

ن�سبة التغري
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

�صايف حقوق
امل�ساهمني

2013م

404.040.041

10.10

0.84

%9

�إرتفاع

2012م

370.498.958

9.27

0.81

%10

�إرتفاع

2011م ( معدلة )

338.280.548

8.46

0.37

%5

�إرتفاع

2010م ( معدلة )

323.500.570

8.09

0.82

%11

�إرتفاع

2009م

290.666،233

7.27

1.41

%16

�إرتفاع

ال�سنوات

2013

2013

2013

2013

2013

12^00
10^00
8^00
6^00
4^00
2^00
0^00
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 -10التوزيع اجلغرايف لإجمايل املبيعات لعام 2013م
( على م�ستوى القطاعات الت�شغيلية واجلغرافية لل�شركة )
الأدوات ال�صحية
والإك�س�سوارات

املناطق

املراتب وال�س�ست
والإ�سفنج

�إجمايل املبيعات

املنطقة الغربية وال�شمالية واجلنوبية

47.128.782

190.775.964

237.904.746

املنطقة الو�سطى وال�شرقية

17.220.976

94.308.722

111.529.698

دول جمل�س التعاون اخلليجي

367.902

2.853.835

3.221.737

دول �آ�سيوية و�أفريقية

1.369.125

127.402

1.496.527

�إجمايل املبيعات لعام 2013م

66.086.785

288.065.923

354.152.708

� -11صايف املبيعات للخم�س �سنوات الأخرية
ن�سبة التغري
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

2013م

319.753.817

5.320.692

%2

�إرتفاع

-

2012م

314.433.125

13.911.946

%5

�إرتفاع

-

2011م

300.521.179

68.419.767

%29

�إرتفاع

قوائم مالية ُمعدّلة

2010م

232.101.412

9.684.827

%4

�إرتفاع

قوائم مالية

2009م

222.416.585

( ) 27.918.706

%12

�إنخفا�ض

-

ال�سنوات
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�صايف
املبيعات

التغري عن
العام ال�سابق

2013

2012

2011

2010
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� -12إجمايل الأ�صول ( املوجودات ) واخل�صوم ( املطلوبات ) للخم�س �سنوات الأخرية
ال�سنوات

2013

�إجمايل الأ�صول

�إجمايل اخل�صوم

مالحظات

2013م

498.635.226

94.545.285

-

2012م

467.898.238

97.399.280

-

2011م

450.340.041

112.009.493

قوائم مالية ُمعدّلة

2010م

433.681.552

110.130.982

قوائم مالية ُمعدّلة

2009م

503.911.062

145.422.193

-

2012
∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG
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� -13صايف الدخل للخم�س �سنوات الأخرية
ال�سنوات

�صايف حقوق
امل�ساهمني

التغري
عن العام ال�سابق

ن�سبة التغري
عنالعام ال�سابق

حالة التغري عن
العام ال�سابق

2013م

35.479.072

2.318.051

%7

�إرتفاع �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيلية

2012م

33.161.021

8.541.977

%35

�إرتفاع �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيلية

2011م

24.619.044

( ) 75.982.991

%76

�إنخفا�ض �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيليةُ /معدّلة

2010م

100.602.035

104.075.823

�إرتفاع �صايف الأرباح

�أرباح غري ت�شغيليةُ /معدّلة

2009م

( ) 3.473.788

2.049.228

�إنخفا�ض �صايف الأرباح

خ�سائر غري ت�شغيلية

%2.996
%37

πNódG ‘É°U

2013
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مالحظات
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 -14ملخ�ص امل�ؤ�شرات املالية املهمة للخم�س �سنوات الأخرية
2013م

2012م

2011م
( معدلة )

2010م
( معدلة )

2009م

�إجمايل القرو�ض �إلى �إجمايل املوجودات

%6

%7

%12

%14

%21

�إجمايل املطلوبات �إلى �إجمايل املوجودات

%19

%21

%25

%25

%29

�إجمايل القرو�ض �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني

%7

%9

%17

%19

%36

�إجمايل املطلوبات �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني ( ) %

%23

%26

%33

%34

%50

�صايف الربح ( اخل�سارة ) �إلى �إجمايل املوجودات

%7

%7

%5

%23

( ) %1

�صايف الربح ( اخل�سارة ) �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني

%9

%9

%7

%31

( ) %1

جممل الربح ( اخل�سارة ) �إلى �صايف املبيعات

%31

%30

%26

%24

%22

�صايف الربح ( اخل�سارة ) �إلى �صايف املبيعات

%11

%11

%8

%43

( ) %2

�صايف الربح ( اخل�سارة ) الت�شغيلي �إلى �صايف املبيعات

%9

%12

%9

%2

%1

ربح ( خ�سارة ) ال�سهم ( ريال )

0.89

0.83

0.62

2.52

( ) 0.09

�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم ( ريال )

10.10

%9.26

8.46

8.09

7.27

البيان/الو�صف

 -15القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها لعامي 2013م و 2012م و�آثارها يف نتائج ال�شركة
البيان/الو�صف

قطاع الأدوات
ال�صحية

قطاع املراتب
والإ�سفنج

قطاعات
و�إ�ستثمارات �أخري

املجموع طبق ًا
للقوائم املالية

عام 2013م
�إجمايل املوجودات

87.954.815

244.554.693

166.125.818

498.635.326

�إجمايل املطلوبات

43.356.507

39.526.557

11.712.221

94.595.285

�صايف املبيعات

51.369.090

268.384.727

�صايف الدخل

3.666.539

39.926.091

( ) 8.113.558

319.753.817
35.479.072

عام 2012م
�إجمايل املوجودات

84.386.531

219.203.224

164.308.483

467.898.238

�إجمايل املطلوبات

45.708.987

38.776.565

( ) 12.913.728

97.399.280

�صايف املبيعات

42.713.503

271.719.622

�صايف الدخل

2.657.830

37.271.255

( ) 6.768.064

314.433.125
33.161.021
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-16القطاعات اجلغرافية امل�ستثمر فيها لعامي 2013م و2012م و�آثارها يف نتائج ال�شركة
البيان  /الو�صف

اململكة العربية جمهورية م�صر
العربية
ال�سعودية

املجموع طبق ًا
للقوائم املالية

عام 2013م
�إجمايل املوجودات

473.489.144

25.146.182

498.635.326

�إجمايل املطلوبات

92.304.101

2.291.184

94.595.285

�صايف املبيعات

293.662.109

26.091.708

319.753.817

�صايف الدخل

34.673.711

805.361

35.479.072

عام 2012م
�إجمايل املوجودات

441.363.860

26.534.378

467.898.238

�إجمايل املطلوبات

94.692.969

2.706.311

97.399.280

�صايف املبيعات

281.874.172

32.558.953

314.433.125

�صايف الدخل

28.778.493

4.382.528

33.161.021

رابـعـًا :مـجـلـس اإلدارة وتـكـويـنـاتـه
والـلـجـان الـتـابـعـة
-1جمل�س الإدارة
يتولى �إدارة ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة
العادية كل ثالث �سنوات ،ويجوز يف كل مرة �إعادة انتخاب الأع�ضاء املنتهية ع�ضــويتهم.
وميثل جمل�س الإدارة احلايل ما ن�سبته (  ) %60من الأع�ضاء غري التنفيذيني ،و (  ) %40من الأع�ضاء امل�ستقلني؛ وفقاً
للتعريفات الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية.
وقد بد�أ جمل�س �إدارة ال�شركة دورته اجلديدة ( ال�سابعة ) بعد موافقة اجلمعية العامة العادية احلادية والع�شرين املنعقدة
بتاريخ 2012/10/09م ،وذلك ابتدا ًء من 2013/01/01م ،وملدة ثالث �سنوات.

�أ -انتخاب ع�ضو جمل�س الإدارة يف املقعد ال�شاغر

يف تاريخ 1434/11/05هـ املوافق 2013/09/11م وافقت اجلمعية العامة العادية الثالثة والع�شرون على اختيار الأ�ستاذ/
�صالح بن حمد بن �صالح ال�شرمي ع�ضو ًا يف املقعد ال�شاغر يف جمل�س الإدارة بالدورة ال�سابعة التي بد�أت يف 2013/01/01م
وتنتهي يف 2015/12/31م ،وذلك وفق�أً للمادة (  ) 18من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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ب� -أ�سماء و�صفة وت�صنيف �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة ال�سابعة التي بد�أت من 2013/01/01م �إلى 2015/12/31م
ال�صفة

الت�صنيف

ع�ضوية يف �شركات م�ساهمة

الإ�ســــــــم

م
1

املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي

الرئي�س

غري تنفيذي

ال يوجد

2

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

ع�ضو

غري تنفيذي

ال يوجد

3

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

ع�ضو

غري تنفيذي

ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية ( �إبن ر�شد )

4

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل

ع�ضو

غري تنفيذي

ال يوجد

5

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن

ع�ضو

م�ستقل

ال يوجد

6

الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي

ع�ضو

غري تنفيذي

ال يوجد

7

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي

ع�ضو

م�ستقل

ال يوجد

8

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

ع�ضو

م�ستقل

ال يوجد

9

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

ع�ضو

غري تنفيذي

�شركة مكامن ال�سعودية ( م�ساهمة مقفلة )

10

الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

ع�ضو

م�ستقل

�شركة �أ�سمنت اخلليجية ( م�ساهمة مقفلة )

ج� -سجل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة لعام 2013م والبالغ جمموعها ثمانية اجتماعات
2

1

3

4

5

6

8

7

الإجمايل

ن�سبة
الـح�ضور

1

املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

2

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

3

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

4

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

5

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن

√

√

√

√

√

√

√

X

7

%87.5

6

الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي

√

√

-

√

√

√

√

√

7

%87.5

7

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي

√

√

√

3

%100

8

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

√

√

√

X

√

√

X

√

6

%75

9

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

√

X

√

√

√

√

√

√

7

%87.5

10

الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

-

X

X

X

√

-

X

X

1

%12.5

م

الإ�ســـــــــم

√

12/21 10/28 9/12 7/17 4/17 2/23 1/20 1/1

ال ينطبق

احل�ضور �أ�صالة

-

احل�ضور وكالة ( تفوي�ض ع�ضو جمل�س �إدارة )

X

غياب
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د -ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سهم ال�شركة

يو�ضح اجلدول الآتي الأ�سهم التي ميتلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة عند بداية العام 2013م ونهايته ،ون�سبتها من �إجمايل عدد �أ�سهم ال�شركة
�شامل ًة �أ�سهم ع�ضوية املجل�س بواقع ( � ) 1000سهم لكل ع�ضو.
الأ�سهم اململوكة
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

م

عدد الأ�سهم يف
بداية عام 2013م

الن�سبة �إلى
�إجمايل الأ�سهم

عدد الأ�سهم يف
نهاية عام 2013م

الن�سبة �إلى
�إجمايل الأ�سهم

1

املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي

1.000

%0.0025

50.000

%0.125

2

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

3

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

4

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

5

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

6

الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

7

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي

* 2.000

%0.005

2.000

%0.005

8

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

9

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

10

الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

* عدد الأ�سهم عند بداية انتخابه ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة بتاريخ 2013/09/11م.
لي�س هناك �أي �أ�سهم مملوكة ل ٍأي من زوجات �أو �أوالد � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام 2013م.

هـ-مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وتعوي�ضاتهم

لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�أربعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت
يو�ضح اجلدول الآتي تفا�صيل املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة ٍ
والتعوي�ضات مبا فيهم املدير العام واملدير املايل :
البيان � /آالف الرياالت
الرواتب
البدالت ( حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان )
احلوافز واملكافات الدورية وال�سنوية
تعوي�ضات ومزايا �أخرى
الإجمايل
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أربعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى
املكاف�آت والتعوي�ضات

-

968

228

312

1.110

268

372

195

1.770

1.743

-2لـجان الـمـجـلـ�س الـرئــي�سـة

�أ -لـجنة املراجعة

�صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة بتاريخ 1415/2/10هـ املوافق 1994/7/18م على قواعد اختيار �أع�ضاء
جلنة املراجعة ،ومدة ع�ضويتهم ،و�أُ�سلوب عمل اللجنة.
ت�شكلت �أول جلنة مراجعة بتاريخ 1415/1/19هـ املوافق 1994/6/28م ،ووافقت اجلمعية العامة العادية الثانية والع�شرون املنعقدة
بتاريخ 1434/06/07هـ املوافق 2013/04/17م -بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة -على الئحة عمل جلنة املراجعة املُحدّثة ،التي
تتواكب مع املتطلبات النظامية التي ن�صت عليها الفقرة ( ج ) من املادة الرابعة ع�شرة ،من الئحة حوكمة ال�شركات ،وتتكون اللجنة
من عدد �أربعة �أع�ضاء ،ثالثة منهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ،وهم من املتخ�ص�صني بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية
بالإ�ضافة �إلى ع�ضو من م�ساهمي ال�شركة وهو الأ�ستاذ /نا�صر بن م�شاري الفرهود.
عقدت اللجنة (  ) 9ت�سعة اجتماعات �ساهمت فيها بدو ٍر �أ�سا�سي ومهم يف م�ساعدة جمل�س الإدارة على الوفاء بواجباته النظامية
�إذ قامت بالإ�شراف علي �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة للتحقق من مدي فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها
لها جمل�س الإدارة ،وقدمت تو�صياتها لإعادة هيكلة �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة وال�شركات التابعة ،ودر�ست نظام الرقابة
الداخلية ،ورفعت تقرير ًا مكتوب ًا ي�شتمل على ر�أيها و تو�صياتها ،كما در�ست تقارير املراجعة الداخلية ،وتابعت تنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيها ،ورفعت تو�صية �إلى جمل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني ،وحددت �أتعابهم ،ومت الت�أكد
من ا�ستقالليتهم ،وعملت على متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،و�إعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي ُيكلفون بها
يف �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة ،واعتماد خطة العمل املقدمة من املحا�سب القانوين ،ودرا�سة مالحظات املحا�سب القانوين علي
القوائم املالية ،ومتابعة ما َّمت ب�ش�أنها ،مع درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية ،و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها قبل عر�ضها علي
جمل�س الإدارة ،ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ،و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة ب�ش�أنها.

وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جلنة املراجعة ومواعيد ون�سبة ح�ضور اجتماعات اللجنة لعام 2013م
م

1

الإ�ســـــــــم

2

3

4

5

6

8

7

9

12/12 10/28 7/17 4/25 4/17 3/31 3/6 2/23 1/20

الإجمايل الن�سبة

1

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

%100

2

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

%100

3

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

%100

4

الأ�ستاذ /نا�صر بن م�شاري الفرهود

√

X

√

√

√

√

√

√

X

7

%78

√

احل�ضور �أ�صالة

-

احل�ضور وكالة ( تفوي�ض ع�ضو جمل�س �إدارة )

X

غياب

املراجعة الـخارجية والرقابة الداخلية
املراجعة الـخارجية

�أق��رت اجلمعية العامة العادية الثانية والع�شرون مل�ساهمي ال�شركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 1434/06/07ه� �ـ املوافق
2013/04/17م ا�ستمرار ال�سادة كى بي �إم جي الفوزان وال�سدحان -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون -للقيام ب�أعمال املراجعة
والتدقيق حل�سابات ال�شـركة وفرعهـا م�صنع �صـدق للخـزف؛ مبا يف ذلك احل�سـابات ربع ال�سـنوية و�أعمال الزكـاة مقابل �أتعـاب �سـنوية
قدرهـا (  ) 150.000فقط مائة وخم�سون �ألف ريال.

33

وكان من �أهم م�سوغات التو�صية باختيارهم التوافق مع املعايري املو�ضوعة من جانب ال�شركة ،ومنا�سـبة العـر�ض املالـي لنطـاق العمـل
املتفـق عليه ،وتوافـر اخلبـرات املهنيـة يف مراجعـة ُكبـرى ال�شركات يف الأن�شطة املختلفة ،واتباع الأ�سلوب واملنهج العلميني يف التخطيط
لأعمال املراجعة ،وقيا�س املخاطر املرتبطة ،وتوافر العدد الكايف من املهنيني لتغطية �أعمال املراجعة والتدقيق لل�شركة وفرعها يف
التوقيت نف�سه ،وذلك لن�شر القوائم املالية يف الوقت املحدد طبق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ،ووجود عدد من املهنيني احلا�صلني
علي �شهادات مهنية يف جمال املراجعة والتدقيق ،وهم يتمتعون بخربات عالية.

املراجعة الداخلية

تعمل �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة با�ستقاللية تامة يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات؛ وذلك مت�شي ًا مع تعليمات هيئة ال�سوق املالية
وقواعد الت�سجيل والإدراج للتحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة.
وتبنت الإدارة منهج ًا منتظم ًا لتقييم نظام الرقابة الداخلية وحت�سني فاعليته؛ مبا ميكن من حتقيق �أهداف ال�شركة ،وحماية �أ�صولها
وتقوم بعد اعتماد جلنة املراجعة للخطة ال�سنوية ب�إجراء مراجعة �شاملة لكل ال�سيا�سات واملمار�سات جلميع قطاعات ال�شركة
وال�شركات التابعة لها ،مع الرتكيز يف �أعمال املراجعة الداخلية للأن�شطة والوظائف ذات املخاطر العالية ،وترفع تقاريرها الدورية
�إلى جلنة املراجعة م�ضمن ًة مرئياتها ومالحظاتها وتو�صياتها والإجراءات املتخذة لت�صحيح الو�ضع.
ويقوم رئي�س اللجنة ب�إبالغ جمل�س الإدارة بالأمور اجلوهرية – �إن ُوجدت – التخاذ الإجراء الالزم حيالها ،ومل تالحظ اللجنة من
واقع التقارير التي تلقتها �أن هناك مالحظات مهمة ت�ؤثر يف فعالية نظام الرقابة الداخلية ،وكذلك عدم وجود خمالفات جوهرية يف
تطبيق النظم واللوائح الداخلية ،كما �أن �إجراءات الرقابة الداخلية حتقق �أغرا�ض ال�شركة ،وحتمي م�صاحلها.
وتقوم �إدارة ال�شركة بتطبيق �أنظمة رقابية فعالة لإدارة املخاطر ،وي�ؤكد املجل�س وجود �إدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها للجنة
�س�س �سليمة ،و َّمت تنفيذه بفاعلية.
املراجعة ،التي حتر�ص على الت�أكد من �أن نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة �أُعد على �أُ ٍ

ب -لـجنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة بتاريخ 1429/06/07هـ املوافق 2008/06/11م على قواعد اختيار �أع�ضاء
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت و�أُ�سلوب عملها وم�س�ؤوليتها ومهامها ،وقد �أعاد جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت لثالث
�سنوات تبد�أ من عام 2013م وتنتهي بانتهاء دورة جمل�س الإدارة احلايل يف 2015/12/31م.
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من �أربعة �أع�ضاء ،ويف 1434/12/23هـ املوافق 2013/10/28م �أعاد جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت ب�إ�ضافة ع�ضو خام�س للجنة ،و�أغلبية �أع�ضاء اللجنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وغري التنفيذيني.
من الأعمال واملهام التي ت�ؤديها اللجنة :التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة ،مع
مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة ،واملراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات
املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة؛ مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي
يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة ومراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،وحتديد االحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة
ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،والت�أكد من عدم
ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها ،والت�أكد ٍ
وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى ،وو�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وكبار التنفيذيني مكاف�آتهم ،وربطها بالأداء ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع �سيا�سة للم�ساهمة املجتمعية لل�شركة ،والإ�شراف الكامل على
نظام حوكمة ال�شركة و�إجراء مراجعة دورية ملالءمتها ومراقبة مدى فاعليتها ،ورفع التو�صيات واملقرتحات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن
�إجراء تعديالت عليها؛ مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة و�أغرا�ضها.
وقد �أقرت اجلمعية العامة العادية الثانية والع�شرون املنعقدة بتاريخ 2013/04/20م  -بنا ًء على تو�صيات اللجنة وموافقة جمل�س
الإدارة � -سيا�سات ع�ضوية جمل�س الإدارة ومعايريها و�إجراءاتها.
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وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ون�سبة ح�ضور اجتماعات اللجنة لعام 2013م
م

ال�صفـــــة

الإ�ســـــــــم

1

2

2/23

7/18

√

√

الإجمايل

ن�سبة الـح�ضور

2

%100

-

-

√

2

%100

2

%100

1

%50

1

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن

رئي�س اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

2

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

3

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

√

4

الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

5

الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

X

√

√

احل�ضور �أ�صالة

ال ينطبق

 -احل�ضور وكالة ( تفوي�ض ع�ضو جمل�س �إدارة ) X

غياب

هـ -ملكية كبار التنفيذيني
م

الأ�سهم اململوكة
�أ�سماء كبار التنفيذيني

عدد الأ�سهم يف
بداية عام 2013م

الن�سبة �إلى �إجمايل
الأ�سهم

عدد الأ�سهم يف
نهاية عام 2013م

الن�سبة �إلى �إجمايل
الأ�سهم

1.000

%0.0025

1.000

%0.0025

 2الأ�ستاذ /ع�صام �صالح الدين �إبراهيم ح�سني

-

-

-

-

 3الأ�ستاذ� /صبحي عبداحلميد خياط

20

%0.00005

20

%0.00005

 4الأ�ستاذ� /أحمد ال�سيد حممد �إبراهيم

-

-

-

-

 1الأ�ستاذ /حممد عطااهلل حممد بخاري

مالحظة  :لي�س هناك �أي �أ�سهم لزوجات �أو الأبناء الق�صر ل ٍأي من كبار التنفيذيني بال�شركة خالل عام 2013م.

خـامـسـًا :قـروض الـشـركـة
قـر�ض �صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـ�صـنـاعـيـة الـ�سـعـودي
•ح�صل م�صنع �صدق للخزف خالل عام 1996م على قر�ض بقيمة (  ) 80ثمانني مليون ريال �سعودي من �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي ،وذلك ب�ضمان ممتلكات و�آالت ومعدات م�صنع �صدق للخزف ،وخالل عام 2003م ح�صل امل�صنع �أي�ض ًا
على قر�ض �إ�ضايف من ال�صندوق مببلغ (  ) 3,9ثالثة ماليني وت�سعمائة �ألف ريال �سعودي لتمويل تو�سعة امل�صنع ،و�سددت
ال�شركة ( � ) 16ستة ع�شر مليون ريال كدفعات من قيمة القر�ض امل�ستحق.
• َّمت يف تاريخ 2010/6/14م التوقيع مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على اتفاقية لإعادة جدولة القر�ض امل�ستحق على
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م�صنع �صدق للخزف البالغ ( � ) 67.9سبعة و�ستني مليون وت�سعمائة �ألف ريال �سعودي وتتلخ�ص
االتفاقية يف �سداد ال�شركة مبلغ ( � ) 7سبعة ماليني ريال �سعودي عند التوقيع على االتفاقية
وجدولة ر�صيد القر�ض البالغ ( � ) 60.9ستني مليون وت�سعمائة �ألف ريال �سعودي ابتدا ًء من
عام 2011م على اثني ع�شر ق�سط ًا �سنوي ًا مت�ساوي ًا بواقع (  ) 5خم�سة ماليني ريال �سعودي عدا
الق�سط الأخري الذي يبلـــــغ (  ) 5.9خم�سة ماليني وت�سعمائة �ألف ريال �سعودي ،مع التعهد برهن
�إ�ضايف لكامل ح�ص�ص ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي ال�سعودية»
على �أن تظل �أرباحها م�صدر ًا �إ�ضافي ًا ل�سداد الأق�ساط امل�ستحقة حتى يتم �سداد كامل م�ستحقات
ال�صندوق.
•قامت �صدق  -بعد موافقة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي -ب�سداد مبكر ملبلغ ( ) 15.9
خم�سة ع�شر مليون ًا وت�سعمائة �ألف ريال يف تاريخ 2013/01/12م ،ميثل الأق�ساط الثالثة الأخرية
امل�ستحقة على القر�ض للأعوام ( 1441هـ 1442-هـ 1443-هـ ) ،وا�ستكملت الإجراءات املتعلقة
برهن عقار ك�ضمان �إ�ضايف بد ًال من رهن كامل ح�ص�ص ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم
املحدودة «�سليب هاي» بعد �أن َّمت نقل ملكية العقار الواقع مبدينة جدة �إلى ملكيتها من ال�شركة
العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» �إحدى ال�شركات التابعة ل�صدق.
•وقعت ال�شركة مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف تاريخ 2013/09/08م اتفاقية تعديل
اتفاقية الت�سوية اخلا�صة بقر�ض ال�صندوق ،بعد ا�ستكمال �إج��راءات رهن عقار مملوك ل�صدق
ك�ضمان �إ�ضايف بديل عن رهن كامل �أ�صول ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم العاملية «�سليب
هاي» ،و�سداد مبكر ملبلغ (  ) 15.9مليون ريال ،والق�سط امل�ستحق لعام 1434هـ البالغ (  ) 5مليون
ريال ،وجدولة ر�صيد القر�ض املتبقي البالغ (  ) 30مليون ريال على ( � ) 6أق�ساط مت�ساوية تنتهي
يف عام 1440هـ ،بواقع (  ) 5مليون ريال �سنوي ًا.

سـادسـًا :الـوضـع الـزكـوي لـلـشـركـة

يتلخ�ص الو�ضع الزكوي لل�شركة فيما ي�أتي:
�1 .1أبلغت م�صلحة الزكـاة والـدخل الـ�شركة بالفـروقات الزكــوية امل�ستــحقة عليها للفــرتة من 1998م �إلى 2001م والبالغة
(  ) 3.197.207ريال �سعودي ،وقد َّمت الإعرتا�ض عليها �ضمن املهلة النظامية ،ومتت �إحالتها �إلى جلنة االعرتا�ض الزكوية
ال�ضريبية الأول��ى ،و�أ�صدرت قرارها رقم (  ) 32لعام 1427ه�ـ و�أي��دت امل�صلحة يف �إ�ضافة البنود حمل االعرتا�ض،وقامت
ال�شركة با�ستئناف القرار لدى اللجنة اال�ستئنافية التي �أيدت �أي�ض ًا اللجنة قرار اللجنة االبتدائية بقرارها رقم ( .) 865
وقامت ال�شركة بتاريخ 2010/10/12م بالتظلم على القرار ال�صادر من اللجنة اال�ستئنافيـة لدى ديوان املظامل ،ورف�ض الديوان
مناق�شـة الدعوى �شك ًال ،وبعد تقدمي ال�شركة الئحة تظلم خالل عام 2011م �صدر حكم املحكمة اال�ستئنافية الإدارية بنق�ض
احلكم ال�صادر من املحكمة الإدارية ،وبعد ا�ستئناف احلكم خالل عام 2012م مت�سكت املحكمة الإدارية بحكمها ال�سابق بعدم
اخت�صا�ص املحكمة الإدارية والئي ًا بالنظر يف الدعوى ،وتقدمت ال�شركة بالئحة اعرتا�ض جديدة لعدم اقتناعها بحكم املحكمة
الإدارية ال�سابق بعدم االخت�صا�ص الوالئي ،وفى تاريخ 2013/12/02م� ،أُعيدت الق�ضية �إلى ديوان املظامل بعد قبول الإ�ستئناف
املقدم من ال�شركة للنظر فيها ،ويجري حالي ًا متابعة الق�ضية.
�2 .2سددت ال�شركة مع نهاية عام 2013م كامل الأق�ساط امل�ستحقة عليها واملجدولة مع م�صلحـة الزكـاة والـدخل اخلا�صة بالفــروقات
الزكـوية امل�ستــحقة عليها للفـرتة من 2002م �إلى 2004م والبالغة (  ) 1.715.338ريال �سعودي.
�3 .3صدر عن م�صلحة الزكاة والدخل الربط الزكوي للفرتة من 2005م �إلى 2006م والذي �إ�ستحق مبوجبه فروقات زكوية على
ال�شركة بلغت (  ) 1.443.828ريال �سعودي ومت الإعرتا�ض عليه �ضمن املهلة النظامية ومل يتم مناق�شته مع امل�صحلة حتى
تاريخه.
4 .4قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن عام 2007م وحتى عام 2012م و�سددت الزكاة التقديرية ومل تتم �إج��راءات الربط
النهائي من قبل امل�صلحة حتى نهاية عام 2013م.

36

سـابـعـًا :الـتـزامـات الـشـركـة الئـحـة الـحـوكـمـة
�أقر جمل�س الإدارة حتديث الئحة حوكمة ال�شركة ال�سـعود ّية للتنميـة ال�صناعيـّة «�صدق» «الإ�صدار ال ّثاين» يف الربع الثاين من
عام 2013م املتوافقة مع �أحكام الأنظمة ،ويتم حتديثها ب�صورة م�ستمرة؛ مبا ي�ضمن مالءمتها خلدمة �أغرا�ض ال�شركة.
وتعمل ال�شركة دائم ًا على ا�ستيفاء وتطبيق جميع بنود الئحة احلوكمة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإف�صاح
وال�شفافية ،و ُيظهر التقرير املقدم مل�ساهمي ال�شركة �إلتزام كل بنود احلوكمة وفقراتها ومواد الئحتها عدا بند الت�صويت
الرتاكمي مو�ضح ًة �أ�سباب عدم �إلتزام ذلك.
 -1حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة :
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية الإج��راءات واالحتياطات الالزمة ملمار�سة جميع امل�ساهمني حقوقهم
ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وح�ضور
ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ،وعلى
النظامية يف احل�صول على
ٍ
ٍ
جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،والت�صرف يف الأ�سهم ،ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة
ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س ،واال�ستف�سار ،وطلب معلومات مبا ال ي�ضر م�صالح ال�شركة ،وال يتعار�ض مع نظام
ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.
•مل تت�سلم ال�شركة من املحا�سب القانوين طلب ًا بانعقاد اجلمعية العامة خالل ال�سنة املالية املنتهية ومل يتم انعقادها.
•مل تت�سلم ال�شركة من م�ساهمني ميلكون (  ) %5من ر�أ�س املال �أو �أكرث طلب ًا ب�إنعقاد اجلمعية العامة خالل ال�سنة املالية املنتهية
ومل يتم �إنعقادها ،كما ال يوجد �أي حتفظ �أو لفت �إنتباه من املراجع القانوين على القوائم املالية لل�شركة.
•مل يطلب م�ساهمون ميلكون ( � ) %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �إ�ضافة مو�ضوع �أو �أكرث �إلى جدول �أعمال اجلمعية العامة عند
�إعداده.
 -2ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�صولهم على املعلومات :
متييز بينهم متكنهم من ممار�سة
توفر ال�شركة جميع املعلومات بال�شكل الكامل لعموم امل�ساهمني وفق ًا ملعايري الإف�صاح من دون ٍ
حقوقهم على �أكمل وجه ،بحر�ص على �أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدّثة بطريقة منتظمة يف كثري من و�سائل الن�شر
ويف املواعيداملحددة.
 -3حقوق الت�صويت :
حتتاج ال�شركة �إلى قرا ٍر من اجلمعية العامة غري العادية لتعديل الفقرة اخلا�صة بالت�صويت على اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة من ت�صويت عادي �إلى ت�صويت تراكمي ،ويف حالة �صدور تعليمات من اجلهات ذات العالقة ف�سيتم
تطبيقها فور ًا.
 -4حقوق امل�ساهمني يف �أرباح الأ�سهم:
حققت ال�شركة  -بف�ضل اهلل  -نتائج جيدة ،وقامت بتغطية اخل�سائر املرتاكمة ،وحتويلها �إلى �أرباح مرتاكمة بلغت ( ) 2.1
مليون ريال يف نهاية عام 2013م.
وح�سب متطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إنه مل يتم مع نهاية عام 2013م الو�صول �إلى احلد الأدنى من الن�سبة املقررة
لعملية توزيع �أرباح مل�ساهمي ال�شركة.
 -5م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة:
يتولى جمل�س الإدارة جميع ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإدارة ال�شركة ،وحدد النظام الأ�سا�سي م�س�ؤولياته حتديد ًا وا�ضحاً
وقد �أدى املهام املوكلة �إليه مب�س�ؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام ،وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية؛ مبا يحقق م�صلحة
ال�شركة عموم ًا وي�ؤكد املجل�س الآتي :
•مل ي�صدر من جمل�س الإدارة �أي تفوي�ض عام �أو غري حمدد املدة خالل عام 2013م.
•مل يتم �إبرام القرو�ض التي تتجاوز �آجالها الثالث �سنوات ،ومل يتم بيع عقارات ال�شركة ،ومل يتم �إبراء مديني ال�شركة من �أي
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التزامات لهم جتاه ال�شركة خالل عام 2013م.
وقد جرى رهن عقار بعد نقل ملكيته من ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» �إلى ملكية �صدق
ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل القر�ض امل�ستحق على م�صنع �صدق للخزف فرع ال�شركة ال�سعودية للتنيمة
ال�صناعية «�صدق».
ً
•لي�س يف ع�ضوية جمل�س الإدارة حاليا � ٍأي من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية الذين يحق لهم بح�سب نظام ال�شركة تعيني
ممثلني لهم يف جمل�س الإدارة.
 -6اجتماع جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
خ�ص�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة وقت ًا كافي ًا لال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم ،والتح�ضري اجليد الجتماعات جمل�س الإدارة واللجان
بطلب مكتوب لعقد
وال�شركات التابعة ،وحر�صوا على ح�ضورها ،ومل ي�سبق �أن تقدم �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ٍ
�إجتماعات طارئة ملجل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م ،كما مل ي�سبق �أن اعرت�ض �أي ع�ضو من
الأع�ضاء على جدول �أعمال املجل�س وقراراته.
 -7م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب اخلطاب رقم ( /14331/3/3/267ع ) بتاريخ 1434/11/04ه� �ـ املوافق
2013/09/10م على �إ�ضافة بند يف جدول �أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية الثالثة والع�شرين املنعقد يف 1434/11/05هـ
املوافق 2013/09/11م ،وافقت اجلمعية العامة العادية الثالثة والع�شرون على قرار جمل�س الإدارة ب�ش�أن ت�أ�سي�س �شركة �إمداد
للخدمات امل�ساندة «ذات م�س�ؤولية حمدودة» بر�أ�س مال قدره (  ) 3ثالثة ماليني ريال يكون ال�شركاء فيها ال�شركة العاملية
لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة بن�سبة (  ) %50وهي �إحدى ال�شركات التابعة لل�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
مع �شركة عا�صفة الطريق للتجارة واملقاوالت وهي طرف ذو عالقة ميتلك ح�ص�ص فيها ع�ضوا جمل�س الإدارة الأ�ستاذ� /أحمد
بن عبداهلل الكنهل والأ�ستاذ�/إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي ،ويف 2013/11/21م وقعت ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات
النوم املحدودة عقد املناف�سة العامة اخلا�ص بنقل منتجاتها مع �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة ( طرف ذو عالقة ) وذلك
مببلغ قـدره (  ) 8.996.050ريال �سنوي ًا ،ملدة �أربع �سنوات ،وا�ستكما ًال للإجراءات النظامية املتعلقة بالإف�صاح ف�سيتم العر�ض
على م�ساهمي ال�شركة عن م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل انعقاد اجلمعية العامة العادية م�شفوع ًا بتقرير من املراجع
اخلارجي ،وذلك ح�سب متطلبات النظام.
عدا ما ُذكر �أعاله مل تُربم ال�شركة �أي �أعمال �أو عقود �أو مناف�سة �أخرى فيها م�صلحة جوهرية ل ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو للمدير العام �أو للمدير املايل �أو لأي �شخ�ص ذي �صلة بهم بالإ�ضافة �إلى عدم ا�شرتاك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة ،وعدم �إجتاره يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله ال�شركة ،ومل تقدم ال�شركة �أي قر�ض نقدي
يف ٍ
من �أي نوع �أو �ضمنت �أي قر�ض عقده �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع �أي طرف �آخر.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

38

 -8الإف�صاحات
1لي�س يف ال�شركة حالي ًا �أي �إ�ستثمارات �أو �إدخار مل�صلحة موظفي ال�شركة.
2ال توجد �أي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر
يف �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
3ال توجد �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ،وال توجد عقود خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو قدمتها
ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ومن ثم ،ال توجد حقوق متويل �أو اكتتاب.
4لي�س هناك �أي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابل للتحويل �إلى �أ�سهم �أو حقوق خيار� ،أو مذكرات حق االكتتاب� ،أو
حقوق م�شابهة �أ�صدرتها ال�شركة.
5ال يوجد �أي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لإي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.
6ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق يتنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
7ال يوجد ترتيب �أو اتفاق بني ال�شركة و�أحد م�ساهميها للتنازل عن حقوقه يف الأرباح.
8اليوجد �أ�سهم �أو �أدوات دين �صادرة عن ال�شركات التابعة ل�صدق.

9 .9مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وال يوجد �أي
اختالف.
1010مت فر�ض غرامــة ماليــة على ال�شــركة مقدارها (  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال ملخالفتها الفقرة ( �أ ) من املادة ال�ساد�سة
والأربعني من نظام ال�سوق املالية ،والفقرة ( ب ) من املادة الأربعني ،والفقرة ( �أ ) من املادة احلادية والأربعني من قواعد
الت�سجيل والإدراج ،ا�ستناد ًا �إلى الفقرة ( ب ) من املادة التا�سعة واخلم�سني من نظام ال�سوق املالية.

ثـامـنـًا :الـمـخـاطـر الـتـي تـواجـه الـشـركـة

تُدار املخاطر يف �أعمال ال�شركة الت�شغيلية ب�صورة واعية بتقييم احتمالية حدوث املخاطر ،وتقدير العواقب ،وو�ضع اخلطط
املنا�سبة لتجنب املخاطر املحتملة واحتوائها حال حدوثها ،ويتم ت�صنيف املخاطر �إلى خماطر ت�شغيلية وخماطر مالية.
وحتر�ص ال�شركة على معاجلة املخاطر ح�سب الأن�شطة الت�شغيلية واملالية مع حتديد م�س�ؤوليات �إدارة املخاطر داخل كل جهاز،
وتنتهج ال�شركة �سيا�سات و�إجراءات خا�صة ب�إدارة املخاطر ت�شمل املراجعة الدورية لأن�شطتها للمراقبة وال�ضبط مل�ستوى مقبول
على جميع فئات املخاطر؛ مبا يف ذلك املخاطر الت�شغيلية يف العمليات الت�سويقية والإنتاجية ،واملخاطر املالية يف عمليات تقلب
العمالت والقرو�ض.

تـاسـعـًا :الـمـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة
وخـدمـة الـمـجـتـمـع

ت�ؤمن ال�شركة ب�أهمية الدور الإجتماعي يف خدمة املجتمع وت�أثريه الإيجابي يف �أعمال ال�شركة وكوادرها ،وتدر�س ال�شركة حالي ًا
جمموعة من برامج امل�س�ؤولية الإجتماعية التي ت�ساهم يف خدمة املجتمع ،وحتقق م�صالح «�صدق» ،ويعزز املكانة ال�سوقية
ملنتجاتها.

عاشرًا :سـيـاسـة الـشـركـة فـي تـوزيـع األربـاح

.1
.2
.3
.4
.5

تعتمد �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح ال�سنوية ال�صافية على ما ورد بنظامها الأ�سا�سي ومدى توافر ال�سيولة الالزمة لذلك
ويتم توزيع الأرباح على النحو الآتي:
ُ 1يجنب (  ) %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز وقفه متى بلغ االحتياطى ن�صف ر�أ�س املال.
ُ 2يوزع (  ) %5من ر�أ�س املال دفعة �أولى للم�ساهمني.
ُ 3يخ�صم من الباقي مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا للمادة (  ) 20من هذا النظام ،مع مراعاة ما ي�صدر يف هذا اخل�صو�ص
من اجلهات املخت�صة.
ُ 4يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
5تُدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.

حـادي عـشـر :إقـرارات مـجـلـس اإلدارة

ي�ؤكد املجل�س ويقر بالآتي :
�1 .1أن �سجالت احل�سابات �أُعدت بال�شكل ال�صحيح.
�س�س �سليمة ،و ُنفذ بفعالية.
�2 .2أن نظام الرقابة الداخلية �أُعد على �أُ ٍ
�3 .3أنه ال يوجد �أي �شك ُيذكر يف قدرة املُ�صدر على موا�صلة ن�شاطه.
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ثاني عشر :اقـتـراحـات جـدول أعـمـال
الـجـمـعـيـة الـعـامـة الـعـاديـة

.1
.2
.3
.4

�إن جمل�س الإدارة وقد ا�ستعر�ض معكم �إجنازات ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م ،وكذلك القوائم املالية
واحل�ساب اخلتامية لل�شركة يطرح البنود الآتية جلدول �أعمال اجلمعية العامة العادية :
1املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م.
2امل�صادقة علــى قائـمــة املـركــز املالــي ،وقائـمــة الدخــل ،وتقـريــر مـراقب احل�ســابـات لل�ســـنة املاليــة املنـتـهيــة يف
2013/12/31م.
�3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن �أعمالهم للفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/12/31م.
4املوافقة على تو�صية جلنة املراجعة ب�ش�أن اختيار مراقب ح�سابات ملراجعة القوائم املالية ربع ال�سنوية وال�سنوية لل�شركة ،وحتديد
�أتعابه للعام املايل 2014م.

الــخــاتــمــة

ختام ًا ينتهز جمل�س الإدارة هذه الفر�صة لريفع �أ�سمى �آيات ال�شكر واالمتنان �إلى قائد م�سريتنا ونه�ضتنا خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،و�إلـى ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �ســــلمان
ابـــــن عبدالعزيز �آل �سعود نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني يحفظهم اهلل ،وللحكومة الر�شيدة
للدعم الكبري وت�شجيعهم ،ويخ�ص بال�شكر وزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية و�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية «تداول»
وجميع اجلهات ذات العالقة على دعمهم وتعاونهم ،وعلى ما يبذلونه من جهود كبرية خلدمة قطاع الأعمال ،كما يتوجه
املجل�س بال�شكر العميق �إلى جميع م�ساهمي ال�شركة على ثقتهم الغالية ،كما ي�سجل �شكره وتقديره الى جميع العاملني بال�شركة
وال�شركات التابعة على جهودهم املخل�صة يف �أداء واجبهم ومهامهم لتحقيق ر�ؤية ال�شركة و�أهدافها.
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قـائـمـة الـمـركـز الـمـالـي الـمـوحـدة
كـمـا فـي  31ديــ�سـمـبـر 2013م

بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة:
نقد وما يف حكمه
�إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
ذمم مدينة جتارية
م�ستحق من طرف ذو عالقة
خمزون
ً
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية
م�ستحق من طرف ذو عالقة – اجلزء غري املتداول
مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي
�شهرة
ممتلكات �،آالت ومعدات
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة:
اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل
ذمم دائنة جتارية
فائ�ض الإكتتاب
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخـرى
خم�ص�ص زكاة و�ضريبة دخل
جمموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قر�ض طويل الأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إلتزامات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
ح�ساب ترجمة العمليات الأجنبية
�أرباح مبقاة (خ�سائر مرتاكمة)
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2012م

2013م

4
5
6
7
8
9

45.272.607
65.372.274
27.523.520
2.250.000
90.601.240
11.230.222
242.249.863

90.925.495
-24.249.643
-94.949.958
11.187.274
221.312.370

10
11
7
12
13
14

86.329.557
1.210.556
6.750.000
1.319.413
62.356.409
98.419.528
256.385.463
498.635.326

86.329.557
--1.470.588
62.356.409
95.772.914
245.929.468
467.241.838

15

5.000.000
17.709.943
6.350.898
15.506.644
10.817.084
55.384.569

5.000.000
20.258.345
6.350.898
11.920.117
10.887.019
54.416.379

25.000.000 15
13.664.617 19
546.099 18
39.210.716
94.595.285

30.000.000
11.901.122
425.379
42.326.501
96.742.880

400.000.000 20
7.404.857 21
)5.949.382( 22
2.584.566
404.040.041
498.635.326

400.000.000
7.117.683
()4.011.393
()32.607.332
370.498.958
467.241.838

16
17
18

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح

2013م

�صايف املبيعات

319.753.817

314.433.125

تكلفة املبيعات

()219.762.827

()219.759.043

جممل الدخل

99.990.990

94.674.082

م�صروفات بيع وتوزيع

23

()38.152.408

()30.901.703

م�صروفات عمومية و�إدارية

24

()32.052.828

()27.368.778

29.785.754

36.403.601

�إيرادات �أخرى

25

12.404.530

3.114.573

ح�صة املجموعة يف نتائج �إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية

11

()289.444

--

تكاليف متويل

()518.833

()495.000

الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

41.382.007

39.023.174

()5.902.935

()5.862.153

35.479.072

33.161.021

الدخل من العمليات الرئي�سية

الزكاة و�ضريبة الدخل

18

�صايف الدخل
ربحية ال�سهم من:

26

الدخل من العمليات الرئي�سية

0.745

0.910

الإيرادات الأخرى

0.310

0.078

�صايف الدخل

0.887

0.829

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

46

2012م

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :
�صايف دخل ال�سنة
ت�سويات ملطابقة �صايف الدخل مع �صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية:
الإ�ســتهالك
�إطفاء مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل املحمل على ال�سنة
�أرباح غري حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
�أرباح حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
ح�صة املجموعة يف نتائج �إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية
خ�سائر بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املحمل على ال�سنة
�صايف التغري يف خم�ص�صات املخزون
�شطب �أعمال حتت التنفيذ
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
(زيادة) يف ذمم مدينــة جتارية
(زيادة) يف امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة
نق�ص (زيادة) يف خمــزون
ً
(زيادة) يف مدفوعات مقدما وموجودات متداولة �أخرى
(نق�ص) زيادة يف ذمم دائنــة جتاريـة
زيادة يف م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
زكاة و�ضريبة دخل – مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:
�إ�ضافات ملمتلكات و�آالت ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�شراء �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
امل�سرتد من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
�شراء �إ�ستثمارات وفق طريقة حقوق امللكية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
امل�سدد من قر�ض طويل الأجل
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
فروق ترجمة عمليات �أجنبية
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
جدول تكميلي لبنود غري نقدية
مدفوعات مقدمة عن ت�أجري ت�شغيلي

14
12
23
18
5
5
11
25
19

18
19
14
5
5
11

4

2013م

2012م

35.479.072

33.161.021

11.430.081
151.175
245.337
5.902.935
()3.767.554
()6.604.720
289.444
61.591
2.359.138
--45.546.499

11.231.122
147.059
507.950
5.862.153
---1.434
3.187.010
()1.189.782
254.059
53.162.026

()3.351.464
()9.000.000
4.348.720
()153.226
()2.548.401
3.718.462
()5.631.584
()346.595
32.333.363

()1.016.819
-()13.978.976
()1.312.264
2.126.615
1.454.349
()5.294.943
()1.015.715
34.124.273

()15.472.015
42.000
()65.000.000
10.000.000
()1.500.000
()71.930.015

()7.806.389
3.700
---()7.802.689

()5.000.000
()44.596.652
()1.056.236
90.925.495
45.272.607

()20.900.000
5.421.584
()427.784
85.931.695
90.925.495

--

2.500.000

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

بالريال ال�سعودي
حقوق امللكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة
الإحتياطي
النظامي

ر�أ�س املال

الأرباح املبقاة
(اخل�سائر
املرتاكمة)

ح�ساب ترجمة
العمليات الأجنبية

جمموع حقوق
امللكية العائدة
مل�ساهمي ال�شركة

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة

جمموع حقوق
امل�ساهمني

يف  31دي�سمرب 2013م :
الر�صيد يف  1يناير 2013م

400.0000.000

7.117.683

()4.011.393

()32.607.332

370.498.958

--

370.498.958

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

35.479.072

35.479.072

--

35.479.072

املحول للإحتياطي النظامي

--

287.174

--

()287.174

--

--

--

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

--

--

()1.937.989

--

()1.937.989

--

()1.937.989

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

400.000.000

7.404.857

()5.949.382

2.584.566

404.040.041

--

404.040.041

يف  31دي�سمرب 2012م :
7.117.683

()3.068.782

()65.768.353

338.280.548

50.000

338.330.548

�شراء حقوق امللكيه غري امل�سيطرة --

--

--

--

--

()50.000

()50.000

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

--

--

()942.611

--

()942.611

--

()942.611

�صايف دخل ال�سنة

--

--

--

33.161.021

33.161.021

--

33.161.021

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م

400.000.000

7.117.683

()4.011.393

()32.607.332

370.498.958

--

370.498.958

الر�صيد يف  1يناير 2012م

400.000.000

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

بالريال ال�سعودي

 - 1التنظيم والأن�شطة الرئي�سية
�أ � -سجلت ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية – �صدق (ال�شركة) ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار
معايل وزي��ر التجارة رق��م  673وت��اري��خ  20جمادى الثاين 1413ه �ـ امل��واف��ق  14دي�سمرب 1992م ،وال�شركة م�سجلة
يف اململكة العربية ال�سعودية مب��وج��ب ال�سجل ال�ت�ج��اري رق��م  4030092792وال���ص��ادر م��ن مدينة ج��دة بتاريخ
 17رجب 1413هـ املوافق  1يناير 1993م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �إقامة امل�شاريع ال�صناعية يف جمال البرتوكيماويات واملواد الغذائية وامللح واملطاط ال�صناعي
واملنتجات اخلزفية وغريها من ال�صناعات التي تثبت الدرا�سة الإقت�صادية جدواها وت�سويق منتجات ال�شركة بعد
احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة ،و�إن�شاء ومتلك العقارات واملباين وامل�ستودعات واملعار�ض الالزمة خلدمة �أغرا�ض
ال�شركة.

لدى ال�شركة ال�سجل الفرعي التايل:
بيان

رقم ال�سجل
التجاري

تاريخه

املقر

م�صنع �صدق للخزف

4700005290

 9جمادى الأول 1416هـ املوافق � 3أكتوبر 1995م

مدينة ينبع

يتمثل ن�شاط امل�صنع يف �إنتاج الأدوات ال�صحية وب�لاط اجل��دران والأر�ضيات من اخل��زف و�أحوا�ض الإ�ستحمام من
الأكريليك مبوجب قرار معايل وزير ال�صناعة رقم  542وتاريخ  5ذو القعدة 1411هـ.
يقع املركز الرئي�سى فى العنوان التالى :
العنوان امل�سجل لل�شركة كما يلي:
جدة – �شارع الأمري حممد بن عبد العزيز
�ص.ب 12105
جدة 21473
اململكة العربية ال�سعودية
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ب  -تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وفرعها وال�شركات التابعة لها الوارد بيانها �أدناه:
ال�شركات التابعة

بلد الت�أ�سي�س

�شركة �صدق للإ�ستثمار
التجاري

اململكة العربية
ال�سعودية

�شركة �صدق للم�شاريع
الإ�ستثمارية

اململكة العربية
ال�سعودية

ال�شركة العربية ل�صناعة
مراتب ال�س�ست والإ�سفنج
املحدودة (�سليب هاي
م�صر)
ال�شركة العاملية لت�سويق
م�ستلزمات النوم املحدودة
(�سليب هاي)

الن�شاط الرئي�سي

جتارة اجلملة والتجزئة يف الأ�سمنت واجلب�س
والرخام الطبعي وال�صناعي والأنابيب واملوا�سري
واملطابخ واملنتجات اخلزفية والقي�شاين وال�سرياميك
والبور�سالن والأدوات والأطقم ال�صحية وال�سجاد
واملوكيت واملراتب وال�سرر والإ�سفنج واملخدات
وال�شرا�شف واملفار�ش والأغطية واللحف والبطانيات
وكافة م�ستلزمات النوم
مقاوالت عامة للمباين واملجمعات ال�سكنية والتجارية
واحلكومية وال�صناعية وال�صحية وجتارة اجلملة
والتجزئة يف مواد البناء والأثاث واملفرو�شات
والأدوات اخل�شبية واملكتبية واملنزلية والكماليات
واحلمامات واملالب�س وال�سجاد واملوكيت والف�ضيات
والكري�ستال واملجوهرات التقليدية والأحجار الكرمية

ن�سبة امللكية املبا�شرة
وغري املبا�شرة

%100

%100

جمهورية م�صر
العربية

ت�صنيع مراتب ال�س�ست والإ�سفنج

%100

اململكة العربية
ال�سعودية

ت�صنيع مراتب ال�س�ست والإ�سفنج ومواد الإطارات
و�أغطية املقاعد والبولي�سرت اخلا�ص حل�شوات املراتب

%100

� - 2أ�س�س الإعداد

�أ  -املعايري املحا�سبية املطبقة

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.

ب � -أ�س�س القيا�س

مت �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا الإ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة والإ�ستثمارات املتاحة للبيع
حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة ،وب�إ�ستخدام مبد�أ الإ�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية.

جـ  -عملة العر�ض والن�شاط

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة.
�أ�س�س الإعداد (تابع)
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د � -إ�ستخدام احلكم والتقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة القيام ب�إجراء بع�ض التقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية واملبالغ املعرو�ضة يف املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة باعلى �أ�سا�س م�ستمر .مت �إظهار مراجعة التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي تتم فيها
تلك املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بها.
فيما يلي تو�ضيح ًا للمعلومات عن �أهم التقديرات غري امل�ؤكدة والأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها �أثر هام على
املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة ،والتي مت �إدراجها يف الإي�ضاحات:

انخفا�ض قيمة الذمم املدينة التجارية

يتم تقدير قيمة الذمم املدينة التجارية القابلة للتح�صيل عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .يتم هذا التقدير
بالن�سبة للمبالغ الهامة يف حد ذاتها وعلى �أ�سا�س كل مبلغ على حده� .أما املبالغ التي لي�ست هامة يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد
�إ�ستحقاقها فيتم تقييمها على �أ�سا�س �إجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ص على �أ�سا�س طول مدة جتاوز الإ�ستحقاق بناء على معدالت
التح�صيل التاريخية.

خم�ص�ص �أ�صناف خمزون بطيئة احلركة

ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .عند تقادم الب�ضاعة �أو عندما ت�صبح تالفة يتم تقدير قيمتها
القابلة للتحقق .يف حالة مبالغ الب�ضاعة الهامة يف حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حده� ،أما مبالغ الب�ضاعة التي لي�ست هامة يف
حد ذاتها �إال �أنها متقادمة �أو تالفة فيتم التقدير على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم تكوين املخ�ص�ص طبق ًا لنوع الب�ضاعة ودرجة التقادم �أو
التلف بناء على �أ�سعار البيع املتوقعة.

الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث
خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيمة الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم
�إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد� .إن
القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة
منف�صلة.

الإنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع

تقوم ال�شركة مبمار�سة الأحكام لت�أخذ يف الإعتبار �إنخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع ،بالإ�ضافة �إلى املوجودات املتعلقة بها.
وذلك ي�شمل تقييم الأدلة املو�ضوعية التي ت�سبب �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة الإ�ستثمارات� .إن �أي الإنخفا�ض هام وغري م�ؤقت يف
القيمة العادلة للإ�ستثمار يف حقوق امللكية ب�أقل من تكلفته ،يعترب دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض القيمة .حيث �أن حتديد االنخفا�ض
«الهام» والغري م�ؤقت يتطلب اتخاذ �أحكام .كما ترى ال�شركة �أن الإنخفا�ض يف القيمة مالئم ًا عندما يكون هناك دليل على تدهور يف
الو�ضع املايل لل�شركة امل�ستثمر بها �أو ال�صناعة و�أداء القطاع �أو التغريات يف التقنية �أوالتدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية.
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 - 3ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة بوا�سطة املجموعة لإعداد هذه القوائم املالية املوحدة والتي مت تطبيقها بثبات لكافة
الفرتات املعرو�ضة يف هذه القوائم املالية املوحدة:

�أ � -أ�س�س توحيد القوائم املالية

ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وفرعها و�شركاتها التابعة كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم (-1ب).

•ال�شركات التابعة

ال�شركات التابعة هي من�ش�آت يتم ال�سيطرة عليها بوا�سطة املجموعة .توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة املقدرة على
التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها .لتقدير ال�سيطرة ف�إن حقوق الت�صويت
املحتملة التي متار�س حالي ًا يتم �أخذها يف احل�سبان .يتم �إدراج القوائم املالية لل�شركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من
تاريخ بدء ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها .كافة الأر�صدة الداخلية للمجموعة واملعامالت املالية الناجتة من املعامالت بني ال�شركة
و�شركاتها التابعة وتلك الناجتة بني ال�شركات التابعة وبع�ضها يتم �إ�ستبعادها عند �إعداد القوائم املالية املوحدة� .أي�ض ًا� ،أية
�أرباح �أو خ�سائر غري حمققة ناجتة من معامالت داخلية يف املجموعة يتم �إ�ستبعادها عند توحيد القوائم املالية.

•اال�ستحواذ على حقوق امللكية غري امل�سيطرة

يتم �إحت�ساب �أي تغريات حا�صلة يف حقوق ملكية املجموعة يف �إحدى ال�شركات التابعة بعد �إقتناء ال�سيطرة ،كمعامالت حقوق
ملكية على �أن يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق امللكية غري امل�سيطرة مقابل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع .يتم �إدراج �أي فرق
مبا�شر ًة يف حقوق امللكية حتت «حقوق امللكية غري امل�سيطرة» .ينتج عن الإ�ستبعادات يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،إن وجدت
�أرباح وخ�سائر للمجموعة ،يتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل �إذا مت فقدان ال�سيطرة عليها.

ب  -دمج الأعمال

يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال (فيما عدا املن�ش�آت حتت ال�سيطرة امل�شرتكة) ب�إ�ستخدام طريقة ال�شراء .يتم قيا�س تكلفة
الإ�ستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات املمنوحة و�أداة حقوق امللكية ال�صادرة واملطلوبات املتكبدة �أو مفرت�ضة يف تاريخ التبادل
وتت�ضمن التكاليف العائدة مبا�شرة لعملية الإ�ستحواذ .يتم قيا�س املوجودات املقتناة واملطلوبات والإلتزامات املحتملة املفرت�ضة
عند دمج الأعمال مبدئ ًيا بقيمها العادلة بتاريخ الإ�ستحواذ.
يتم ت�صنيف الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات والإلتزامات
املحتملة امل�ستحوذ عليها ك�شهرة.
ً
يتم تقييم ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد قيمة الإنخفا�ض ويتم ت�سجيلها بالتكلفة ناق�صا خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت
اليتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض بعد قيدها .تت�ضمن �أرباح �أو خ�سائر �إ�ستبعاد من�ش�أة القيمة الدفرتية لل�شهرة املتعلقة باملن�ش�أة
املباعة.
�إذا كانت تكلفة الإ�ستثمار امل�ستحوذ عليه �أقل من قيمته العادلة يف تاريخ ال�شراء ،ف�إن هذا الفرق يتم ت�سويته بتخفي�ض القيم
العادلة للموجودات غري املتداولة للإ�ستثمار امل�ستحوذ عليه بالتنا�سب مع قيمتها الدفرتية.

جـ  -دمج الأعمال التي تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة

يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال والتي تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام القيمة الدفرتية .يتم الإع�تراف باملوجودات
واملطلوبات امل�ستحوذ عليها بنف�س القيمة الدفرتية املحولة من دفاتر ال�شركة الأم .تتم �إ�ضافة عنا�صر حقوق امللكية للمن�ش�آت
امل�ستحوذ عليها مع نف�س عنا�صر حقوق امللكية للمجموعة ،ويتم الإعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة يف حقوق امللكية ب�شكل مبا�شر.
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د � -إ�ستثمارات يف �أوراق مالية للإجتار

الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية التي يتم �شرا�ؤها بغر�ض املتاجرة يتم ت�سجيلها مبدئي ًا بالتكلفة ومن ثم يعاد قيا�سها وتظهر
يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة ويتم �إدراجها حتت بند املوجودات املتداولة .تدرج الأرباح واخل�سائر املتحققة من بيع
الإ�ستثمارات املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة والتغريات يف القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل يف قائمة الدخل.

هـ � -إ�ستثمارات متاحة للبيع

ت�صنف الإ�ستثمارات التي متتلك املجموعة ح�ص�صا فيها لغري �أغرا�ض املتاجرة ولي�ست للمجموعة �أي ت�أثريات هامة �أو �سيطرة
عليها ،ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع .ويعد �إمتالك ح�ص�ص تقل عن  %20من ر�أ�سمال مثل هذه ال�شركات م�ؤ�شر ًا على �أنها متثل
�إ�ستثمارات متاحة للبيع ما مل تكن هناك نية للمتاجرة بها .وت�سجل هذه الإ�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة ثم يتم قيا�سها بعد ذلك
بالقيمة العادلة وتدرج التغريات يف القيمة العادلة بها بخالف خ�سائر الإنخفا�ض غري امل�ؤقت ،يف حقوق امللكية .يتم حتديد
القيمة العادلة بوا�سطة الرجوع للقيمة ال�سوقية يف �سوق مفتوح� ،إن وجد .ويف حالة غياب �سوق مالية مفتوحة تعترب التكلفة
القيمة العادلة لتلك الإ�ستثمارات .يقيد الإنخفا�ض الدائم يف قيمة الإ�ستثمارات املذكورة �أعاله� ،إن وجد ،يف قائمة الدخل.

و � -شركات م�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية (�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حتت
ال�سيطرة امل�شرتكة)

ال�شركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن لي�ست �سيطرة ،ويعترب �إمتالك املجموعة حل�صة يف
املن�ش�أة الأخرى ترتاوح مابني � 20إلى  50يف املائة من حقوق الت�صويت م�ؤ�شر ًا جوهري ًا على �أن لديها ت�أثري ًا هام ًا.
ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة م�شرتكة على �أن�شطتها والتي ن�ش�أت نتيجة
�إتفاقية تعاقدية وتتطلب �إتفاق بالإجماع على القرارات املالية والت�شغيلية الإ�سرتاتيجية.
تتم املحا�سبة عن ال�شركات الزميلة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية (�شركات م�ستثمر
فيها بحقوق امللكية) ويتم ت�سجيلها مبدئي ًا بالتكلفة .تت�ضمن ا�ستثمارات املجموعة ال�شهرة املحددة عند الإقتناء بعد خ�صم
�أية خ�سائر �إنخفا�ض مرتاكمة  .تت�ضمن القوائم املالية ح�صة املجموعة يف الأرباح واخل�سائر وحركة حقوق امللكية لل�شركات
امل�ستثمر فيها بحقوق امللكية من تاريخ بداية ذلك الت�أثري الهام حتى تاريخ توقفه .عندما تتجاوز ح�صة املجموعة يف اخل�سائر
ملكيتها يف �أي �شركة م�ستثمر فيها وفقا طريقة حقوق امللكية يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية حل�صة املجموعة �إلى �صفر ويتم
�إيقاف حتمل �أي خ�سائر �أخرى ب�إ�ستثناء احلاالت التي تتكبد فيها املجموعة �إلتزامات نظامية �أو �ضمنية �أو القيام مبدفوعات
نيابة عن ال�شركة امل�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية  .تظهر قائمة الدخل ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�شركات
امل�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية.
الأرباح غري املحققة التي تنتج عن التعامل مع �شركات م�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية يتم �إ�ستبعادها مقابل الإ�ستثمار
�إلى املدى الذي ميثل قيمة ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .يتم �إ�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س طريقة الأرباح
غري املحققة لكن فقط ايل املدى الذي ال ي�ؤدي �إلى �إنخفا�ض يف القيمة.

ز  -الذمم املدينـة التجارية

يتم �إظهار الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا املخ�ص�صات التي متت للمبالغ التي ترى الإدارة عدم �إمكانية
حت�صيلها .يتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها.

حـ  -املخزون

يقيم املخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة املخزون على �أ�سا�س طريقة
متو�سط ال�سعر املرجح وتت�ضمن امل�صروفات املتكبدة لإقتناء املخزون ،تكاليف الإنتاج �أو التحويل والتكاليف الأخرى املتكبدة
لتو�صيل املخزون للموقع يف حالته الراهنة .يف حالة الب�ضاعة التامة ال�صنع وحتت الت�صنيع ف�إن التكلفة ت�شمل ح�صة منا�سبة
من م�صروفات الإنتاج الأخرى بنا ًء على طاقة الت�شغيل العادية.
�صايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع التقديري يف الن�شاط العادي بعد خ�صم التكاليف التقديرية للإ�ستكمال وم�صروفات
البيع.
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ممتلكات و�آالت ومعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات ب�سعر التكلفة ،بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.
تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة مبا�شرة لإقتناء الأ�صل .تتم ر�سملة �أعباء التمويل على القرو�ض امل�ستخدمة لتمويل �إن�شاء
املوجودات خالل الفرتة املطلوبة لإ�ستكمال الأ�صل و�إعداده لغر�ض �إ�ستخدامه.
تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات والآالت واملعدات.
كافة النفقات الأخرى يتم �إثباتها يف قائمة الدخل عند تكبدها .يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة الدخل ب�إ�ستخدام طريقة
الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للأ�صل .الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات للفرتة
اجلارية وفرتات املقارنة هي كما يلي:
البي ـ ـ ـ ــان

ال�سنوات

مباين و�إن�شاءات

40 – 20

�آالت ومعدات

20 – 5

�سيارات

5–4

جتهيزات و�أجهزة مكتبية

33.3 – 4

حت�سينات على مباين م�ست�أجرة

10 – 4

						

ي  -خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد
على قائمة الدخل .ويتم �إحت�ساب هذه املكاف�أة على �أ�سا�س القيمة احلالية للمزايا املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه
العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.

ك  -حتقق الإيرادات

يتم ت�سجيل الإيرادات عند �إنتقال املزايا واملخاطر الفعلية املتعلقة مبلكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي ،ويكون بالإمكان قيا�س مبلغ
الإيرادات ب�صورة يعتمد عليها ب�إعتباره قيمة الب�ضاعة املوردة خالل الفرتة املقدم بها الفواتري ،بعد تخفي�ضها مبقدار اخل�صم
التجاري وخ�صم الكميات.

ل  -امل�صروفات

م�صروفات البيع والتوزيع متثل امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة يف وظائف البيع والت�سويق والتوزيع .كافة امل�صروفات
الأخرى بخالف التكاليف املبا�شرة و�أعباء التمويل يتم ت�صنيفها كم�صروفات عمومية و�إدارية .يتم توزيع امل�صروفات امل�شرتكة
بني تكلفة املبيعات وم�صروفات البيع والتوزيع وامل�صروفات العمومية والإدارية �إن لزم الأمر ،على �أ�سا�س منتظم.

م  -عقود الإيجار الت�شغيلية

يتم حتميل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي ،على قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود
الإيجار .يتم ت�سجيل حوافز الإيجار امل�ستلمة كجزء ال يتجز�أ من �إجمايل م�صروفات الإيجار على مدى فرتة الإيجار.

ن  -الزكاة و�ضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة و�شركاتها التابعة امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة
الزكاة والدخل (امل�صلحة) .تخ�ضع ال�شركة التابعة العاملة خارج اململكة العربية ال�سعودية للأنظمة ال�ضريبية للبلد التي تعمل
فيها .حتمل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.
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يتم �إحت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة امل�صنفة كموجودات �أو مطلوبات التي ن�ش�أت عن الفروقات امل�ؤقتة وفق ًا لل�شرائح ال�ضريبية
املطبقة يف البلدان املعنية .يتم �إجراء مراجعة للقيمة الدفرتية لل�ضرائب امل�ؤجلة امل�صنفة كموجودات بتاريخ قائمة املركز
املايل وتخف�ض بالقدر الذي مل يعد فيه �إمكانية لإ�سرتدادها ب�شكل جزئي �أو كلي لعدم وجود �أرباح كافية خا�ضعة لل�ضريبة يف
امل�ستقبل.

�س  -املخ�ص�صات

يتم �إثبات خم�ص�ص ما� ،إذا ترتب على املجموعة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام حايل قانوين �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل
موثوق ،مع �إحتمال وجود �ضرورة �إقت�صادية ل�سداد ذلك الإلتزام.

ع  -ترجمة العمالت الأجنبيـة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى عملة الن�شاط الرئي�سية لل�شركة على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف
ال�سوق بتاريخ تلك املعامالت .كما يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالعمالت الأجنبية القائمة بتاريخ قائمة
املركز املايل �إلى عمالت الن�شاط الرئي�سية اخلا�صة باملجموعة على �أ�سا�س �سعر �صرف العمالت الأجنبية ال�سائد يف هذا
التاريخ .تقيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.

يتم ترجمة موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
قائمة املركز املايل املوحـدة .يتم ترجمة بنود حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة الأجنبية با�ستثناء الأرباح املبقاة على �أ�سا�س
�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند ن�شوء كل بند .بينما يتم ترجمة بنود قائمة الدخل لل�شركة التابعة الأجنبية على �أ�سا�س املتو�سط
املرجح لأ�سعار ال�صرف خالل تلك الفرتة .الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية لل�شركة التابعة الأجنبية �إلى الريال
ال�سعودي يتم �إدراجها يف بند منف�صل �ضمن حقوق امللكية (ح�ساب ترجمة العمليات الأجنبية) العائدة مل�ساهمي ال�شركة يف
القوائم املالية املوحدة.

ف  -الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة الدفع

تدرج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �سواء مت
تقدمي فاتورة بها من قبل املورد �أم ال.

�ص  -توزيعات الأرباح

يتم �إثبات توزيعات الأرباح ال�سنوية النهائية يف ال�سنة التي تعتمد خاللها من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

ق  -تقارير قطاعات الأعمال

يتم عر�ض معلومات القطاعات فيما يتعلق ب�أعمال املجموعة والقطاعات اجلغرافية .يعتمد النموذج الرئي�سي لتقارير قطاعات
املجموعة على قطاعات الأعمال ،ويتم حتديد قطاعات الأعمال من قبل �إدارة املجموعة ووفق ًا لل�شكل العام لهيكل التقارير
الداخلية للمجموعة.
		

ر  -النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من نقد بال�صندوق ونقد لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة� ،إن وجدت
والتي تكون فرتة �إ�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل وتتوفر للمجموعة بدون �أية قيود.
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 - 4نقـد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

2012م

�أر�صدة لدى البنوك

44.238.202

90.731.573

نقد بال�صندوق

1.034.405

193.922

45.272.607

90.925.495

� - 5إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
تتمثل الإ�ستثمارات يف قيمة حمفظة خم�ص�صة للإ�ستثمار يف �أ�سهم البنوك وال�شركات امل�ساهمة الأخرى املتداولة فى �سوق
الأ�سهم ال�سعودي بغر�ض الإجتار وحتتفظ املجموعة بهذه املحفظة لدى �إحدى �شركات الو�ساطة املالية امل�صرح لها بالتداول يف
�سوق الأوراق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.
الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية التي مت �شرا�ؤها بغر�ض املتاجرة مت �إثباتها بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب 2013م وذلك
وفق ًا لأ�سعار الإقفال بنهاية التداوالت يف تاريخ املركز املايل .وفيما يلي احلركة على الإ�ستثمارات خالل ال�سنة:
2012م

2013م
�إ�ستثمارات مقتناة خالل ال�سنة

65.000.000

--

�إ�سرتداد خالل ال�سنة

()10.000.000

--

�أرباح حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة (مت �إعادة �إ�ستثمارها)

6.604.720

--

�أرباح غري حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

3.767.554

--

الر�صيد يف  31دي�سمرب بالقيمة العادلة

65.372.274

--

 - 6ذمم مدينة جتارية
تتكون الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:

56

2013م

2012م

ذمم مدينة جتارية

32.155.919

29.166.115

يخ�صم  :خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها

()4.632.399

()4.916.472

27.523.520

24.249.643

 - 7معامالت مع �أطراف ذات عالقة
تتمثل املعامالت مع �أطراف ذات عالقة ب�صفة �أ�سا�سية فى تعامالت املجموعة مع �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة (�شركة زميلة) حيث حت�صل
املجموعة على خدمات ال�شركة الزميلة فيما يتعلق بعقد ت�شغيل لنقل منتجات ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�سليب هاي)
(�شركة تابعة) والذي ح�صلت عليه �شركة �إمداد وفق ًا ملناف�سة عامة ملدة � 4سنوات ،ومت توقيع العقد بتاريخ  17نوفمرب 2013م.
وتقدم هذه اخلدمات وفق ًا ل�شروط العقد املذكور �أعاله.
وفيما يلي بيان باملعامالت مع �أطراف ذات عالقة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب والأر�صدة الناجتة عنها.
طبيعة املعاملة

معامالت مع

مبلغ املعامالت خــالل ال�سنة
2013م

�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة دفعة مقدمة (*) 9.000.000

الر�ص ــيد  -مدين

2012م
--

2012م

2013م
9.000.000

--

بخ�صم :اجلزء املتداول

()2.250.000

--

اجلزء غري املتداول

6.750.000

--

تت�ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية مبلغ  1.77مليون ريال �سعودي (2012م 1.18 :مليون ريال �سعودي) تتمثل يف بدالت وم�صروفات �أع�ضاء
جمل�س الإدارة عن ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منها.

 - 8خمزون
يتكون املخزون كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

2012م

مواد خام ومواد تعبئة وتغليف

42.862.245

45.806.837

�إنتاج تام

40.656.319

43.313.917

قطع غيار

7.348.365

7.017.052

�إنتاج حتت الت�شغيل

5.427.033

4.504.874

املجمـوع

96.293.962

100.642.680

يخ�صم :خم�ص�ص �أ�صنـاف راكدة و بطيئة احلركة

()5.692.722

()5.692.722

90.601.240

94.949.958
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 - 9مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
تتكون املدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2012م

2013م
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

5.062.628

4.789.934

دفعات مقدمة ملوردين ومقاولني

4.711.286

3.798.986

عهد و�سلف موظفني

1.700.330

2.022.125

ت�أمينات �إعتمادات م�ستندية

261.901

288.929

�أخرى

203.085

309.463

11.939.230

11.209.437

()709.008

()22.163

11.230.222

11.187.274

يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

� - 10إ�ستثمارات متاحة للبيع
تتمثل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف �إ�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها كما يف  31دي�سمرب فيما يلي:
2013م

2012م

ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية (�إبن ر�شد)  -م�ساهمة مقفلة ()1-10

81.079.557

81.079.557

�إ�ستثمارات يف �شركة املخازن واخلدمات امل�ساندة  -م�ساهمة مقفلة

5.250.000

5.250.000

86.329.557

86.329.557

 1-10خالل عام 2008م متت زيادة ر�أ�س مال �شركة (�إبن ر�شد) �إال �أن املجموعة مل ت�ساهم يف زيادة ر�أ�س املال وعليه
�إنخف�ضت ن�سبة م�ساهمة املجموعة يف ر�أ�س مال �شركة �إبن ر�شد من � %4.43إلى  ،%1.56ونتيجة لذلك مت تعديل قيمة
�إ�ستثمار املجموعة يف �شركة �إبن ر�شد مببلغ  51.8مليون ريال �سعودي متثل الفرق بني تكلفة الإ�ستثمار امل�سجلة يف دفاتر
املجموعة يف ذلك التاريخ والقيمة الدفرتية حل�صة املجموعة ،ومت الإعرتاف بالفرق املذكور �أعاله ك�إنخفا�ض غري م�ؤقت يف
قيمة الإ�ستثمار وحمل على قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.
قامت �إدارة املجموعة يف  31دي�سمرب 2013م مبراجعة القيمة الإ�سرتدادية لال�ستثمارات يف �شركة �إبن ر�شد وبنا ًء على تلك
الدرا�سة ،ف�إن �إدارة املجموعة على قناعة من �أنه ال يوجد �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف القيمة الإ�سرتدادية للإ�ستثمار وعليه مل
يتم تخفي�ض قيمة الإ�ستثمار عن قيمته الدفرتية.
� - 11إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية
يتمثل الإ�ستثمار يف قيمة م�ساهمة ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�شركة تابعة) بح�صة متثل %50
يف ر�أ�سمال �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة – �شركة ذات م�سئولية حمدودة (�شركة زميلة) والتي مت ت�أ�سي�سها يف اململكة
العربية ال�سعودية بتاريخ � 11شوال 1434هـ املوافق  13يونيو 2013م ،وقد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري بتاريخ � 21شوال
1434هـ املوافق � 27أغ�سط�س 2013م .وفقا لعقد ت�أ�سي�س �شركة �إمداد ف�إن املجموعة لي�س لديها القدرة على ال�سيطرة �أو
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ال�سيطرة امل�شرتكة على القرارات املالية والت�شغيلية ل�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة وبناء على ذلك مل تقم املجموعة بتوحيد نتائج �أعمال �شركة �إمداد
للخدمات امل�ساندة �ضمن القوائم املالية املوحدة ،ولكن لقدرة املجموعة على ممار�سة الت�أثري الهام على �شركة �إمداد مت �إدراجها �ضمن �إ�ستثمارات وفق
طريقة حقوق امللكية (�إ�ستثمارات يف �شركة زميلة).

2012م

2013م
�إ�ستثمارات مقتناة خالل ال�سنة

1.500.000

--

ح�صة املجموعة يف نتائج �إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية

()289.444

--

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1.210.556

--

 - 12مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي
تتمثل مدفوعات مقدمة عن ت�أجري ت�شغيلي يف امل�سدد مقابل تنازل امل�ست�أجر ال�سابق عن عقد �إيجار قطعة الأر���ض رقم ()E2:5
باملرحلة الأولى باملنطقة ال�صناعية مبدينة جدة وامل�ست�أجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية (مدن) وذلك
ل�صالح ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�سليب هاي� -شركه تابعة) .وبناء على ذلك فقد دخلت ال�شركة التابعة يف
�إتفاقية ت�أجري ت�شغيلي لقطعة الأر�ض �أعاله ،مع الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية (مدن) وذلك ملدة  17عام ًا تقريب ًا
تنتهي يف � 25صفر 1444هـ املوافق � 22سبتمرب 2022م.
يتم حتليل احلركة يف مدفوعات مقدمة عن ت�أجري ت�شغيلي كما يف  31دي�سمرب كما يلي:
2013م

2012م

ر�صيد  1يناير

1.470.588

1.617.647

الإطفاء املحمل على ال�سنة

()151.175

()147.059

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1.319.413

1.470.588

 - 13ال�شهرة
يتمثل ر�صيد ال�شهرة والبالغ  62.356.409ريال �سعودي يف الزيادة يف تكلفة الإ�ستثمار يف ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم
املحدودة (�شركة تابعة) عن القيمة العادلة ل�صايف موجوداتها عند توحيد الأعمال.
كما يف  31دي�سمرب 2013م ،قامت �إدارة ال�شركة مبراجعة القيمة القابلة للإ�سرتداد لل�شهرة ،وال ترى �إدارة ال�شركة وجود �إختالف
جوهري بني القيمة الدفرتية لل�شهرة وقيمتها القابلة للإ�سرتداد.
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--

--

يف  31دي�سمرب 2012م

يف  31دي�سمرب 2013م
5.827.543

5.546.829

�صايف القيمة الدفرتية:

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

�إ�ستبعادات

--

--

--

الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة

�إعادة تبويب

الر�صيد يف بداية ال�سنة

--

5.546.829

()280.714

الإ�ستهالك املرتاكم:

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

�إ�ستبعادات

--

--

--

5.827.543

--

املحول من م�شروعات حتت التنفيذ

�إ�ضافات

�إعادة تبويب

الر�صيد يف بداية ال�سنة

التكلفة:

�أرا�ضي

48.897.315

45.542.563

52.638.028

()104.404

--

2.961.190

121.653

49.659.589

98.180.591

()759.366

--

--

285.894

159.97

98.556.904

مباين و�إن�شاءات

�أ  -تتمثل حركة املمتلكات ،الآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب 2013م مما يلي:

33.165.076

29.761.953

143.764.036

()264.315

()534.632

6.700.534

()11.875.503

149.737.952

173.525.989

()518.247

()638.219

3.020.822

1.316.471

()12.557.866

182.903.028

�آالت ومعدات

2.157.394

3.745.890

25.095.046

()9.549

()416.346

677.997

()39.526

24.882.470

28.840.936

()20.376

()416.350

--

2.368.817

()131.019

27.039.864

�سيارات

 - 14ممتلكات� ،آالت ومعدات

2.116.740

4.150.372

16.633.028

()53.265

--

1.079.719

11.793.376

3.813.198

20.783.400

()144.559

--

6.735

2.018.157

12.973.129

5.929.938

3.469.575

9.526.391

--

--

--

--

--

--

9.526.391

95.772.914

98.419.528

238.651.172

()431.533

()950.978

11.430.081

--

228.603.602

337.070.700

139.271

145.530

521.034

--

--

10.641

--

510.393

666.564

--

--

()1.723.262

--

15.472.015

--

--

()3.027.557

9.465.776

()381.403

3.469.575

324.376.516

()1.054.569

--

16.900

--

649.664

جتهيزات و�أجهزة حت�سينات على مباين
م�ست�أجرة
مكتبية

�أعمال حتت التنفيذ

الإجمايل
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ب  -الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مت توزيعه كما يلي:
2013م

2012م

تكلفة املبيعات

9.107.463

8.982.251

م�صروفات بيع وتوزيع (�إي�ضاح )23

1.056.949

490.528

م�صروفات عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )24

1.265.669

1.758.343

11.430.081

11.231.122

•تت�ضمن املباين والإن�شاءات مباين م�صنع �صدق للخزف والبالغ �صافى قيمتها الدفرتية  20مليون ريال �سعودى واملقامة على
�أر�ض م�ست�أجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ملدة  25عام قابلة للتجديد �إبتدا ًء من نوفمرب 1995م.
•تت�ضمن املباين والإن�شاءات م�ستودع اخلمرة بجدة واملقام على �أر�ض م�ست�أجرة من الغرفة التجارية ملدة  14عام �إبتدا ًء من
�سبتمرب 1997م .مل يتم جتديد عقد الإيجار بعد ،وجاري حالي ًا العمل على جتديد العقد مع الغرفة التجارية.
•يت�ضمن بند ممتلكات� ،آالت ومعدات �آالت ومعدات بلغت �صايف قيمتها الدفرتية  68مليون ريال �سعودي (2012م 79 :مليون
ريال �سعودي) مرهونة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل قر�ض طويل الأجل (�إي�ضاح .)15
•متثل امل�شاريع حتت التنفيذ التكاليف التي مت تكبدها حتى تاريخ املركز املايل فيما يتعلق مب�شروع تطوير �صيانة الفرن النفقي
وخط �صب ن�صف �آيل ،مل�صنع �صدق للخزف و�آالت ومعدات خلط �إنتاج جديد مل�صنع الفوم ل�شركة �سليب هاي ال�سعودية (�شركة
تابعة).
•بلغت تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات التي �أهلكت دفرتي ًا بالكامل وال زالت يف الت�شغيل كما يف  31دي�سمرب 2013م مبلغ حوايل
 75.08مليون ريال �سعودي (مقابل  73.99مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2012م) ،قامت �إدارة ال�شركة مبراجعة الأعمار
الإنتاجية لهذه املوجودات وال ترى حاجة �إلى تعديلها.
 - 15قر�ض طويل الأجل
ح�صل م�صنع �صدق للخزف على قر�ض بقيمة  83.9مليون ريال �سعودي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق)
منذ عام 1996م ،بتاريخ  2رجب 1431هـ املوافق  15يونيو 2010م ،بتاريخ الحق مت توقيع �إتفاقية �إعادة جدولة مع ال�صندوق
تت�ضمن ت�سديد مبلغ  7مليون ريال �سعودي و�إعادة جدولة الر�صيد املتبقي من القر�ض والبالغ  60.9مليون ريال �سعودي على
�إثنى ع�شر �سنة قيمة كل ق�سط  5مليون ريال �سعودي تبد�أ من  23مار�س 2011م .قامت ال�شركة بتاريخ � 30صفر 1434هـ
املوافق  12يناير 2013م ب�إ�ستكمال متطلبات ال�صندوق املتعلقة ب�إجراءات رهن عقار �إ�ضايف حيث مت �سداد مبلغ  15.9مليون
ريال �سعودي لل�صندوق بتاريخ � 19سبتمرب 2012م ،متثل الأق�ساط الثالثة الأخرية امل�ستحقة من �أق�ساط القر�ض ورهن عقار،
يتمثل يف قطعة �أر�ض م�شرتاه من �إحدى ال�شركات التابعة خالل عام 2012م ،وذلك بد ًال من رهن كامل �أ�صول ال�شركة العاملية
للت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�سليب هاي– �شركة تابعة) ،وقد مت توقيع هذه الإتفاقية ب�صورة نهائية بتاريخ  2ذي
القعدة 1434هـ املوافق � 8سبتمرب 2013م.
حتتوي �إتفاقية القر�ض على تعهدات والتي تت�ضمن ،من بني �أمور �أخرى ،احلد من النفقات الر�أ�سمالية امل�ستقبلية واملحافظة
على ن�سب مالية معينة.
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مت عر�ض القرو�ض طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:
2012م

2013م
اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

5.000.000

5.000.000

اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة

25.000.000

30.000.000

30.000.000

35.000.000

 - 16فائ�ض الإكتتاب
يتمثل ر�صيد فائ�ض الإكتتاب والبالغ  6.350.898ريال �سعودي يف امل�ستحق للمكتتبني طرف ال�شركة والذين مل يتقدموا للبنوك
لإ�ستالم الفائ�ض امل�ستحق لهم بعد الإنتهاء من تخ�صي�ص الأ�سهم منذ عام 1992م.

 - 17م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
تتكون م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

2012م

م�صروفات م�ستحقة

7.213.885

5.061.162

مدفوعات مقدمة من العمالء

3.932.791

1.222.243

�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة

1.669.543

2.156.717

م�ستحقات موظفني

1.187.632

1.526.813

عموالت مبيعات م�ستحقة

612.047

948.465

�أخرى

890.746

1.004.717

15.506.644

11.920.117

�أ  -املحمل على ال�سنة

 - 18الزكاة و�ضريبة الدخل

تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة بتقدمي �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س غري موحد ب�إ�ستخدام طريقة
حقوق امللكية .تتكون العنا�صر الرئي�سية للوعاء الزكوي لكل �شركة �سعودية من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة والربح
(اخل�سارة) ال�صافية املعدلة ،ناق�ص اخل�صومات ل�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات ،الآالت واملعدات والإ�ستثمارات وبع�ض البنود
الأخرى.
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ب  -الزكاة و�ضريبة الدخل امل�ستحقة
2013م

2012م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

10.887.019

10.388.497

املدفوعات خالل ال�سنة

()5.631.584

()5.294.943

املحمل علي ال�سنة

5.902.935

5.862.153

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

()341.286

()68.688

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

10.817.084

10.887.019

جـ� -إلتزامات �ضريبية م�ؤجلة

تتكون الإلتزمات ال�ضريبية امل�ؤجلة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م
ال�ضريبة امل�ؤجلة عن الفروق امل�ؤقتة الناجتة من ممتلكات،
�آالت ومعدات لل�شركة التابعة (�سليب هاي م�صر)

546.099

2012م
425.379

د  -املوقف الزكوي وال�ضريبي للمجموعة
ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية � -صدق:

•�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي وح�صلت على ال�شهادات النهائية من بداية الت�أ�سي�س وحتى عام 1997م.
•ت�سلمت ال�شـركة ربط زكوي عن ال�سنوات 1998م حتى 2001م ،مببلغ  5.051.739ريال �سعودي ،قدمت ال�شركة �إعرتا�ض
�إلى اللجنة الإبتدائية والذي مت مبوجبه تخفي�ض الفروقات �إلى  3.197.207ريال �سعودي ،ومت رفع الإعرتا�ض �إلى اللجنة
الإ�ستئنافية والتي �أيدت قرار اللجنة الإبتدائية وبالتايل قامت امل�صلحة بت�سييل خطاب ال�ضمان البنكي� ،إال �أن ال�شركة قامت
برفع الأمر للمحكمة الإدارية بديوان املظامل ومل ي�صدر قرار حتى تاريخ �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
•ت�سلمت ال�شركة ربط زكوي عن ال�سنوات 2002م �إلى 2006م مببلغ  2.859.166ريال �سعودي ورفعت ال�شركة �إعرتا�ض �إلى
اللجنة الإبتدائية والتي �أ�صدرت قرارها بتخفي�ض الزكاة عن ال�سنوات من 2002م حتى 2004م فقط وقد قامت ال�شركة ب�سداد
املبالغ امل�ستحقة عن تلك ال�سنوات بالكامل .ومل يتم مناق�شة �إعرتا�ض ال�شركة عن عامي 2005م و2006م حتى تاريخ �إعداد
هذه القوائم املالية املوحدة وي�ستحق عنها مبلغ  1.143.828ريال �سعودي وقد قامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص مقابل هذا
املبلغ.
•قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن الأعوام من 2007م �إلى 2012م ،و�سددت الزكاة التقديرية امل�ستحقة مبوجب �إقراراتها
ومل ي�صدر الربط الزكوي حتى تاريخ �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة:

�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2003م .وقدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات
من  31دي�سمرب 2004م حتى  31دي�سمرب 2012م و�سددت الزكاة امل�ستحقة من واقع تلك الإقرارات ،وح�صلت على �شهادات
مقيدة .وقد قامت م�صلحة الزكاة والدخل ب�إ�صدار ربوطات زكوية على ح�سابات ال�شركة للأعوام من 2004م �إلى 2008م
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حيث طالبت ال�شركة بفروقات زكوية مببلغ  3.849.048ريال �سعودي وقد قامت ال�شركة بالإعرتا�ض على تلك الربوطات
وترى �إدارة ال�شركة �أن نتيجة الإعرتا�ض �سوف تكون يف م�صلحة ال�شركة .وقد �صدر حديثا قرار حلنة االعرتا�ض با�ستحقاق
زكاة عن االعوام 2006م و2007م مببلغ  1.695.231ريال وقد رفعت ال�شركة االعرتا�ض �إلى اللجنة اال�ستئنافية بتاريخ
2013/12/18م .وقامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص مببلغ  2.953.612ريال �سعودي مقابل تلك الفروقات الزكوية .وترى
�إدارة ال�شركة �أن ر�صيد املخ�ص�ص كايف ملقابلة �أية �إلتزامات زكوية قد تن�ش�أ على ال�شركة يف حالة عدم قبول اال�ستئناف.
ورد �إلى ال�شركة بع�ض الإ�ستف�سارات واملعلومات الإ�ضافية املطلوبة من قبل امل�صلحة عن الأعوام من 2009م حتى 2011م ،مت
تقدمي تلك البيانات للم�صلحة� ،إال �أن امل�صلحة مل تقم ب�إ�صدار ربوط زكوية عن تلك ال�سنوات حتى تاريخه.

ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج املحدودة:

•تخ�ضع ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست واال�سفنج املحدودة (�سليب هاي  -م�صر) �إلى ال�ضريبة على �شركات الأموال
امل�صرية.
•وفق ًا للبطاقة ال�ضريبية ف�إن بداية الن�شاط وكذلك بداية الإعفاء ال�ضريبي تبد�أ يف  1يناير 2009م وفرتة الإعفاء � 10سنوات
تنتهي يف  31دي�سمرب 2018م.
•ال�شركة منتظمة يف تقدمي الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة من 2008/1/1م حتى 2012/12/31م يف املواعيد املحددة طبق ًا
لأحكام القانون رقم  91ل�سنة 2005م بجمهورية م�صر العربية وقد مت �إخطار ال�شركة �ضمن عينة 2009م ومل يتم الفح�ص
بعد.

�شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري:

•�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي وح�صلت على ال�شهادة النهائية حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.
•قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات من 2009م �إلى 2012م ،و�سددت مبوجبها الزكاة امل�ستحقة للم�صلحة وحتى
تاريخه مل يتم �إجراء الربط النهائي من قبل امل�صلحة ،وقد ح�صلت ال�شركة على خطاب لت�سيري �أعمالها لكل �سنة.
•جاري العمل على تقدمي االقرار الزكوي عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.

�شركة �صدق للم�شاريع الإ�ستثمارية:

مل يتم تقدمي الإقرار الزكوي عن الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م حيث �أن الفرتة املالية تقل عن �سنة ،وجاري
العمل على �إعداد الإقرار الزكوي عن الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.

 - 19خم�ص�ص مكاف�أة نهاية الـخدمة
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2013م

2012م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

11.901.122

9.729.827

املحمل علي ال�سنة

2.359.138

3.187.010

املدفوع خالل ال�سنة

()595.643

()1.015.715

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13.664.617

11.901.122

 - 20ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة من  40مليون �سهم كما يف  31دي�سمرب 2013م (2012م 40 :مليون �سهم) قيمة كل منها  10ريال �سعودي
(2012م 10 :ريال �سعودي).
 - 21احتياطي نظامي
مبوجب املادة ( )176من نظام ال�شركات ال�سعودي ،ف�إن على ال�شركة حتويل  %10من �صايف الربح �إلى �إحتياطي نظامي حتى يبلغ
ذلك الإحتياطي  %50من ر�أ�س املال املدفوع .هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع .هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
 - 22ح�ساب ترجمة عمليات الأجنبية
يت�ضمن احل�ساب كافة فروق ترجمة العمالت الأجنبية (اجلنيه امل�صري) النا�شئة عن ترجمة القوائم املالية للعمليات الأجنبية
لل�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج (�سليب هاي م�صر � -شركة تابعة).

 - 23م�صروفات بيع وتوزيع
تتكون م�صروفات البيع والتوزيع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

2012م

تكاليف موظفني

17.494.514

13.691.675

م�صروفات �شحن

6.425.492

5.975.255

�إيجارات

6.069.180

4.428.632

عموالت مبيعات

1.858.962

2.180.602

�صيانة و�إ�صالح

2.211.681

1.590.974

دعاية و�إعالن

1.260.654

852.307

�إ�ستهالك (�إي�ضاح  –14ب)

1.056.949

490.528

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

245.337

507.950

�سفر و�إنتقال

80.338

131.759

1.449.301

1.052.021

38.152.408

30.901.703

�أخرى
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 - 24م�صروفات عمومية و�إدارية
تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

2012م

تكاليف موظفني

22.069.575

17.101.521

الإدارة العليا وجمل�س الإدارة (�إي�ضاح )7

1.769.803

1.179.264

�إ�ست�شارات قانونية

1.377.332

2.032.608

�إيجارات

1.727.086

1.927.689

�إ�ستهالك (�إي�ضاح  –14ب)

1.265.669

1.758.343

�صيانة و�إ�صالح

1.109.026

733.026

ر�سوم �إ�شرتاكات وتراخي�ص

802.717

617.687

قرطا�سية ومطبوعات

225.552

212.647

�إنتقاالت

412.036

424.185

�أخرى

1.294.032

1.381.808

32.052.828

27.368.778

� - 25إيرادات �أخرى
تتكون الإيرادات الأخرى لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013م

66

2012م

�أرباح غري حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة (�إي�ضاح )5

3.767.554

--

�أرباح حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة (�إي�ضاح )5

6.604.720

--

�صندوق تنمية املوارد الب�شرية

608.852

--

مبيعات خردة وخملفات

589.403

649.847

(خ�سائر) بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

()61.591

()1.434

خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها

--

1.133.761

�أخرى

895.592

1.332.399

12.404.530

3.114.573

 - 26ربحية ال�سهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات الرئي�سية وربحية ال�سهم من الإيرادات الأخرى وربحية ال�سهم من �صايف الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م على �أ�سا�س عدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة والبالغة  40مليون �سهم (2012م 40 :مليون �سهم).

 - 27املعلومات القطاعية

�إن املجموعة تعمل بالقطاعات الرئي�سية التالية:
قطاع املراتب والإ�سفنج ،ي�شمل �إنتاج وبيع الإ�سفنج مبختلف ال�ضغوط وهياكل مراتب ال�س�ست وال�سرر وكافة م�ستلزماتها.
قطاع الأدوات ال�صحية ،ي�شمل �إنتاج وبيع الأدوات ال�صحية وبالط اجلدران والأر�ضيات من ال�سرياميك و�أحوا�ض الإ�ستحمام من الإكريليك.
املركز الرئي�سي ،يت�ضمن ب�صفة �أ�سا�سية ما يقوم به املركز الرئي�سي من �إ�ستثمارات متاحة للبيع و�إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة.
فيما يلي توزيع ن�شاط ال�شركة وال�شركات التابعة لها طبق ًا للقطاعات الت�شغيلية واجلغرافية والتي متثل قطاعات الأعمال الرئي�سية للمجموعة:

�أو ًال  :القطاعات الت�شغيلية
البيـان/الو�صـف

قطاع املراتب والإ�سفنج

املركز الرئي�سي

قطاع الأدوات ال�صحية

املجمـوع

 31دي�سمرب 2013م:
اجمايل املوجودات

244.554.693

87.954.815

166.125.818

498.635.326

اجمايل املطلوبات

39.691.675

43.356.507

11.547.103

94.595.285

�صايف املبيعات

268.384.727

51.369.090

--

319.753.817

�صايف الدخل (اخل�سارة)

39.926.091

3.666.539

()8.113.558

35.479.072

 31دي�سمرب 2012م :
اجمايل املوجودات

219.203.224

84.386.531

163.652.083

467.241.838

اجمايل املطلوبات

38.776.565

45.708.987

12.257.328

96.742.880

�صايف املبيعات

271.719.622

42.713.503

--

314.433.125

�صايف الدخل (اخل�سارة)

37.271.255

2.657.830

()6.768.064

33.161.021
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ثاني ًا  :القطاعات اجلغرافية
البيـان/الو�صـف

اململكة العربية ال�سعودية

جمهورية م�صر العربية

املجمـوع

 31دي�سمرب 2013م:
اجمايل املوجودات

473.489.144

25.146.182

498.635.326

اجمايل املطلوبات

92.304.101

2.291.184

94.595.285

�صايف املبيعات

293.662.109

26.091.708

319.753.817

�صايف الدخل

34.673.711

805.361

35.479.072

 31دي�سمرب 2012م :
اجمايل املوجودات

440.707.460

26.534.378

467.241.838

اجمايل املطلوبات

94.036.569

2.706.311

96.742.880

�صايف املبيعات

281.874.172

32.558.953

314.433.125

�صايف الدخل

28.778.493

4.382.528

33.161.021

 - 28الأدوات املالية و�إدارة املخاطر
تت�ضمن الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل رئي�سي النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة جتارية و�أخرى
�إ�ستثمارات ،ذمم دائنة ،مطلوبات �أخرى وقرو�ض طويلة الأجل.

خماطر ال�سيولة

هي خماطر عدم مقدرة املن�ش�أة على توفري الأموال الالزمة للوفاء ب�إلتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة
عند عدم القدرة على بيع �أ�صل مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها ب�إنتظام للت�أكد
من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية للمجموعة.

خماطر االئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية� .أر�صدة النقد وما يف حكمه
القائمة لدى املجموعة يف تاريخ قائمة املركز املايل ،مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع .ت�ستحق
الذمم املدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء يف ال�سوق املحلية (باململكة العربية ال�سعودية) .وقد مت �إظهار الذمم
املدينة بقيمتها القابلة للإ�سرتداد املقدرة.

خماطر العمالت

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن تعامالت املجموعة اجلوهرية
خالل ال�سنة متت بالريال ال�سعودي ،الدوالر الأمريكي واجلنيه امل�صري ،وحيث �أن �سعر �صرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل
الدوالر الأمريكي ف�إنه لي�ست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت والأر�صدة املقيمة بالدوالر الأمريكي� ،إال �أن املجموعة
معر�ضة ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية (باجلنيه امل�صري) .تقوم الإدارة مبراقبة تلك املخاطر على �أ�سا�س منتظم.
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 - 29القيمة العادلة للأدوات املالية
هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع
الأط��راف الأخ��رى .وحيث يتم �إعداد القوائم املالية املرفقة للمجموعة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،ب�إ�ستثناء
تقييم الأوراق املالية املتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق امللكية ،ف�إنه ميكن �أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية
وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف كثري ًا عن
قيمتها الدفرتية.
� - 30إعتماد القوائم املالية
مت �إعتماد القوائم املالية للإ�صدار من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ  10ربيع الثاين 1435ه �ـ املوافق  10فرباير
2014م.
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