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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

املحرتمني

�أرحب بكم يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق»
وي�سعدين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي عن نتائج �أعمال «�صدق» و�إجنازاتها خالل العام 2015م
الذي كان عام ًا حاف ًال بالتحديات� ،أثبتت خالله «�صدق» قدرتها على ُموا�صلة ال�سري بثبات؛ �إذ
تعلو الهمم يف ال�صعاب ،وتدفعنا الأزمات لنكون �أكرث قوة و�صالبة.
لقد �أحرزنا منو ًا يف �إيرادات املبيعات بلغت ن�سبته ( ،)%3ومنو ًا يف الأرباح من العمليات والأن�شطة
الرئي�سة بن�سبة ( ،)%93و�سعينا �إلى حتويل ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة
«�سليب هاي» �إلى مراكز ربحية؛ مما مكنها من تو�سيع قاعدة �أعمالها ،خ�صو�ص ًا على م�ستوى
القطاع ال�صناعي بعد حتديث خطوط الإنتاج وحت�سني الكفاءة الت�شغيلية وااللتزام مبفاهيم
اجلودة.
ومع مطلع عام 2016م حر�صنا على و�ضع خطط ا�ستباقية متكن «�صدق» من مواجهة التغريات
والتحديات االقت�صادية احلالية ،وا�ستمرار وترية �أعمالها املت�صاعدة ،مع ال�سعي �إلى حتقيق
�أهدافها اال�سرتاتيجية ،وتطلعاتها الطموحة.
ويف اخلتام �أتقدم �إلى �شركائنا يف هذا النجاح باالمتنان العميق على دعمهم ،وثقتهم ،ونعدهم
مبوا�صلة العمل ،وبذل �أق�صى ما ميكن من جهد من �أجل بلوغ �أهداف «�صدق» ب�أعلى م�ستوى
ممكن من التميز كما �أتقدم بال�شكر والعرفان �إلى زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة
التنفيذية ،و�إل��ى جميع العاملني على جهودهم املخل�صة ،وعملهم ال��د�ؤوب ،متمني ًا لهم دوام
التوفيق وال�سداد.
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جناح ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم «�سليب هاي»  - ) The Hotle Show ( -دبي

أو ًال :نبذة عن الشركة
ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» �شركة م�ساهمة �سعودية عامة ت�أ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم (  ) 673بتاريخ
1412/06/20هـ املوافق 1992/12/14م لفرتة ( � ) 99سنة ميالدية بد�أت من تاريخ �صدور قرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم
(  ) 1004وتاريخ 1412/09/13هـ ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بر�أ�س مال قدره ( )400مليون ريال مق�سمة �إلى ( � ) 40أربعني مليون
�سهم بقيمة �إ�سمية قدرها (  ) 10رياالت لل�سهم الواحد ،وق ّيدت ال�شركة بال�سجل التجاري ملدينة جدة حتت رقم ()4030092792
وتاريخ 1413/07/17هـ املوافق 1993/01/01م.
ويقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة ،ويتمثل ن�شاطها وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي يف خدمة القطاع ال�صناعي باململكة خ�صو�ص ًا
يف جمال ال�صناعات التقنية املتقدمة وامل�شاركة يف م�شاريع ال�صناعات البرتوكيماوية واملواد الغذائية وامللح واملطاط ال�صناعي
واملنتجات اخلزفية وت�سويق منتجات ال�شركات امل�ستثمر بها و�إ�سترياد جميع امل�ستلزمات ال�صناعية مثل الآليات واملعدات وو�سائل
النقل واملواد اخلام و�إن�شاء املباين وامل�ستودعات واملعار�ض الالزمة خلدمة �أغرا�ض ال�شركة وامتالكها.

ر�ؤية ال�شركة
ن�سعى �إلى الريادة يف �صناعة وجتارة م�ستلزمات امل�سكن والأن�شطة املكملة لها على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

مهمة ال�شركة
نعمل على فهم رغبات العميل ،وت�أمني احتياجاته من خالل �شراكات ا�سرتاتيجية ،مع العبني متميزين يف جماالت �أن�شطتنا على
وبتوظيف فعال لعالماتنا التجارية املتميزة ،وبابتكار عالمات جديدة متفردة.
امل�ستوى العاملي،
ٍ
تطلعات ال�شركة امل�ستقبلية وتوقعاتها املالية خالل عام 2016م

رغم التحديات التي واجهت «�صدق»� ،إال �أنها �سعت �إلى حتقيق تطلعاتها وتوقعاتها املالية عن العام املايل 2015م ،حيث متكنت
من:
1 .1حتقيق منو يف املبيعات بن�سبة ( ،)%3ف�ض ًال عن منو الأرباح من العمليات والأن�شطة الرئي�سة بن�سبة (ُ )%93مقارن ًة بالعام
ال�سابق ،يف حني انخف�ضت الأرباح ال�صافية ب�سبب �إنخفا�ض قيمة �إحدى املحافظ الإ�ستثمارية لإحدى ال�شركات التابعة.
2 .2حتويل قطاعات ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم «�سليب هاي» �إلى مراكز ربحية بهيكلتها �إلى ثالثة قطاعات ت�شغيلية
رئي�سة ،وهي قطاع املراتب وال�سرر ( م�صنع املراتب وال�سرر احلديثة ـ «�سليب هاي» ) ،والقطاع التجاري اخلا�ص مببيعات
(معار�ض التجزئة ـ اجلملة ـ املوزعني ـ امل�شاريع ) ،وقطاع الإ�سفنج ( م�صنع منتجات اال�سفنج احلديث ـ «هاي فوم» ) ،وت�سعى
«�صدق «�إلى ا�ستكمال الإجراءات ال ِن َظام ّية لإعادة الهيكلة.
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وقد ترتب على هذا التحول حتقيق الأهداف التالية:
•حتقيق ارتفاع يف مبيعات ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» ،وذلك من خالل الإ�ستحواذ على
ن�سبة كبرية من احل�صة ال�سوقية مل�شاريع فنادق العا�صمة املقد�سة ،حيث ارتفعت ن�سبة مبيعات ال�شركة يف م�شاريع احلرمني
ال�شريفني �إلى ( ) %130عن العام 2014م.
•زيادة عدد املعار�ض ،ف�ض ًال عن تطوير منافذ بيع «�سليب هاي» خالل الربع الأخري من عام 2015م وذلك ب�إ�ضافة جمموعة من
الإك�س�سوارات واملنتجات املكملة التي �سيظهر �أثرها املايل يف املبيعات خالل عام 2016م.
وب�شكل خا�ص م�صنع املراتب وال�سرر احلديثة فرع «�سليب هاي».
3 .3حتديث خطوط الإنتاج وحت�سني الأداء يف ال�شركات التابعة
ٍ
 4 .4زي��ادة اال�ستثمار يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية من خالل زي��ادة الأ�سطول لرفع كفاءة وت�شغيل �شركة �إم��داد للخدمات
امل�ساندة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ويف املقابل ،مازالت �إعادة هيكلة م�صنع �صدق للخزف «خزفية» قيد الدرا�سة لإرتباطها مع �إعادة الهيكلة
الرئي�سة لـ»�صدق».
وتتطلع «�صدق» خالل عام 2016م �إلى حتقيق التايل:
1تعزيز اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري بت�أ�سي�س �إدارة مركزية لتطوير العاملني مما يجعل «�صدق» و�شركاتها التابعة من�ش�آت
جاذبة للكوادر الوطنية امل�ؤهلة.
2تطوير نظم املعلومات وتطبيقاتها يف «�صدق» وال�شركات التابعة ،مما ي�سهم يف تنظيم �أداء العمليات ورفع كفاءة الأداء.
3تعزيز مبيعات فرع ال�شركة م�صنع �صدق للخزف «خزفيه» من خالل التحالف مع �شركات وم�صانع وطنية متخ�ص�صة يف جمال
املنتجات املكملة.
4تطوير بع�ض خطوط الإنتاج بـ «خزفية من خالل ت�أمني جهاز ر�ش �آيل ،وم�شروع النقل احلراري ،وتنفيذ م�شروع خط �إنتاج
كرا�سي القطعة الواحدة بتقنية ال�ضغط العايل.
5درا�سة ا�سرتاتيجية املبيعات يف «�سليب هاي» مبا ي�ضمن رفع عائداتها وزي��ادة ح�ص�صها ال�سوقية يف قطاعاتها الرئي�سة،
قطاعات املراتب ،وال�سرر ،ومنتجات الإ�سفنج عالية اجلودة.
6تطوير �أعمال «�سليب هاي» الإقليمية ،بت�شغيل م�صنع مراتب ال�س�ست ،التابع لل�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج
يف جمهورية م�صر العربية.

كما تعمل «�صدق» على ا�ستكمال:
1 .1درا�سة الفر�ص اال�ستثمارية.
2 .2الإجراءات ال ِن َظام ّية لإعادة هيكلة «�سليب هاي» على ثالث قطاعات رئي�سية ( مراكز ربحية ).
3 .3تطوير خطوط الإنتاج بـهدف حت�سني كفاءتها الت�شغيلية ( الأمتتة ) بـ»�سليب هاي» ،وذلك بتطوير خطوط التطريز وخطوط
جتميع الهياكل املعدنية ،وا�ستحداث خط البوكيت �سربجن ،وخط انتاج املراتب با�ستخدام الغراء ال�ساخن ،مما ي�سهم يف
تقلي�ص العمالة ،تقلي�ص الأعطال يف املكائن ،انتاج مراتب الفئة الأعلى ،تقليل تكلفة الإنتاج بتقليل الهدر ،وثبات جودة
املنتجات.
التحديات واملخاطر املحتملة
التي قد تواجه ال�شركة خالل عام 2016م

.1
.2
.3
.4
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 1زيادة �أ�سعار ُمنتجات الطاقة والوقود واملياه وتعرفة ا�ستهالك الكهرباء� ،سي�ؤدي �إلى ارتفاع التكاليف الت�شغيلية بن�سبة ()%1,3
مببلغ تقديري ( )4.4مليون ريال.
2االنخفا�ض العاملي لأ�سعار البرتول قد ي�ؤدي النح�سار اال�ستثمار الر�أ�سمايل ب�سبب تراجع الإنفاق العام يف قطاع الإن�شاءات مما
قد يكون له ت�أثري مبا�شر على «�صدق» وال�شركات التابعة.
ً
3ا�ستمرار اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف بع�ض الدول املجاورة ـ مثل �سوريا وليبيا واليمن ـ قد ي�ستمر يف الت�أثري �سلبيا على فر�ص
الت�صدير ملنتجات فرع ال�شركة «خزفية» وال�شركات التابعة خالل عام 2016م.
4انخفا�ض �سعر �صرف اجلنية امل�صري مقابل العمالت الرئي�سة قد ي�ؤثر �سلب ًا على العمليات الت�شغيلية لل�شركة العربية ل�صناعة

مراتب ال�س�ست والإ�سفنج يف جمهورية م�صر العربية ل�صعوبة توفريها من �أجل �شراء املواد اخلام يف الوقت املنا�سب.
5 .5اخل�سائر املتالحقة والو�ضع املايل والت�شغيلي الغري م�ستقر ل�شركة «�إبن ر�شد» والتغريات التي طر�أت خالل عام 2015م على
اخلطط الت�شغيلية و�إفرتا�ضاتها والنتائج امل�ستهدفة لتح�سني الأداء امل�ستقبلي لل�شركة ،وما �سي�سفر عن �إجتماع اجلمعية
العمومية العادية وغري العادية لعام 2016م من نتائج وقرارات نظامية والقانونية من �ش�أنها تغري م�سار ال�شركة وتُعدل من
و�ضعها املايل والت�شغيلي امل�ستقبلي ،ومن ثم الت�أثري ال�سلبي على ح�صة �شركة «�صدق» خالل املرحلة القادمة.
حتر�ص �صدق على معاجلة املخاطر ح�سب الأن�شطة الت�شغيلية واملالية مع حتديد م�سئوليات �إدارة املخاطر داخل كل جهاز ،وتنتهج
�صدق �سيا�سات و�إجراءات خا�صة ب�إدارة املخاطر ت�شمل املراجعة الدورية لأن�شطتها باملراقبة 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.

ثانيًا :استثمارات الشركة

-1م�صنع �صدق للخزف «خزفية»
يقع م�صنع �صدق للخزف «خزفية» – فرع ال�شركة ال�سعود ّية للتنمية ال�صناع ّية «�صدق» -يف مدينة ينبع ال�صناعية باململكة العربية
عال من اجلودة عبارة عن الأدوات ال�صحية
ال�سعودية على م�ساحة قدرها (� )87ألف مرت مربع ،وينتج عدة منتجات على م�ستوى ٍ
و�أحوا�ض اال�ستحمام من (الأكريليك) بطاقة �إنتاجيـة �سنوية تبلغ (� )800ألف قطعـة مـن الأطقم ال�صحية ،و(� )120ألف قطعة من
�أحوا�ض اال�ستحمام (الأكريليك).

كما مت البدء يف الإنتاج التجاري لعالمات الطرق اخلزفية بلونيها الأبي�ض والأ�صفر
اعتبار ًا من �شهر يوليو 2015م بطاقة �سنوية تبلغ ( )1.5مليون قطعة.
تنفيذ ًا خلطة العمل يف امل�صنع ،ومت�شي ًا مع التوجيهات ال�سامية با�ستخدام كرا�سي
مر�شدة يف امل�شروعات احلكومية مبوجب الأم��ر ال�سامي امللكي ال�صادر برقم
( )13138بتاريخ 1435/04/09هـ مت بف�ضل اهلل ا�ستحداث وتطوير �أربع موديالت
للكرا�سي الرت�شيدية ومت اجتياز املنتج لالختبارات الفنية الالزمة من قبل هيئة
املوا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ( ،)SASOو�سيتم البدء بالإنتاج التجاري خالل
الربع الثاين من عام 2016م وت�سويقه بداي ًة بعمالء امل�شاريع احلكومية.
ويف جمال الأن�شطة الت�سويقية ،تعكف «خزفية» على تطوير العالمة التجارية؛ مبا
يتفق مع منتجات امل�صنع احلالية وامل�ستقبلية ،كما �شاركت «خزفية» يف معار�ض
داخل اململكة وخارجها ،منها معر�ض  Project Qatarمبدينة الدوحة بدولة
قطر ،ومعر�ض اخلم�سة الكبار  BIG5مبدينة دبي ب��الإم��ارات العربية املتحدة
بهدف التعريف مبنتجات امل�صنع مما �أتاح التعريف بالعالمة التجارية للم�صنع
«خزفية» عربي ًا ودولي ًا ،وفتح �أ�سواق يف دول �أخرى مثل دولة الكويت.
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�-2شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر كامل ح�ص�ص �شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري
وهي �شركة ذات م�سئولية 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 الإ�ستثمارية املحدودة.

يقـع مركـزهـا الرئيـ�س مبدينة جـدة ،ويرتكز ن�شاطها فـي الإ�ستثمار ال�صناعي والتجاري والعقاري واخلدمي والغذائي وجتارة
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 وكافة ُم�ستلزمات النوم.
ومتتلك ال�شركة حالي ًا ح�صة قدرها (  ) %5من ر�أ�س مـال ال�شــــــركـــــة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي ـ
ال�سعودية» وح�صة قــــدرها (  ) %1.5من ر�أ�س مال ال�شركــــــة العربيــة ل�صناعــة مـراتب ال�س�ست والإ�ســـــــفنــج املحـدودة «�سليب
هاي ـ م�صر» وح�صه قدرها (  ) %5من ر�أ�س مال �شركة �صدق للم�شاريع الإ�ستثمارية املحدودة.

�-3شركة �صدق للم�شاريع الإ�ستثمارية املحدودة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر كامل ح�ص�ص �شركة �صدق للم�شاريع الإ�ستثمارية
مال قدره مليـون ريال �سـعودي موزعة بن�سبة (  ) %95لل�شـركة ال�سـعودية للتنميـة ال�صناعيـة
وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة بر�أ�س ٍ
«�صدق» ،و (  ) %5ل�شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري املحدودة.

يقـع مركـزهـا الرئيـ�س مبدينة جدة ،ويرتكز ن�شاط ال�شركة يف �صناعة وجتارة املواد الغذائية وتعبئتها وحفظها و�صناعة املن�سوجات
واجللود واملالب�س اجلاهزة ومواد البناء وال�سرياميك والأخ�شاب واجلرانيت والرخام الطبيعي وال�صناعي ومتلك و�إقامة و�إدارة
وت�شغيل وتطوير و�صيانة امل�شاريع التجارية وال�صناعية والعقارية.
ومتتلك ال�شركة حالي ًا ح�صة قدرها (  ) %5من ر�أ�س مال �شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري املحدودة.
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-4ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي»

متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر كامل ح�ص�ص ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات
النوم املحدودة «�سليب هاي» ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ويبلغ ر�أ�س مالها ( )81,3مليون ريال �سعودي ،موزعة بن�سبة
( )%95لل�شـركة ال�سـعودية للتنميـة ال�صناعيـة «�صدق» ،و( )%5ل�شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة.
يقـع مركـزهـا الرئيـ�س باملدينة ال�صناعية يف مدينة جدة ،ويرتكز ن�شاطها يف انتاج وت�صنيع وجتارة اجلملة والتجزئة يف كافة �أنواع
املراتب ،وال�سرر ،والإ�سفنج (العادي وامل�ضغوط) ،واملخدات ،وال�شرا�شف ،واملفار�ش (املطرزة وغري املطرزة) والأغطية ،واللحف
والبطانيات ،وكافة م�ستلزمات النوم.
تطبيق ًا للخطط الإ�سرتاتيجية لل�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم «�سليب هاي» ،فقد �سعت خالل عام 2015م �إلى تطوير
خطوط االنتاج و امتتتها ملواكبة �أحدث ما تو�صلت �إليه �صناعة املراتب وال�سرر والإ�سفنج ،حيث مت ا�ستبدال خطوط االنتاج اليدوية
�ضمن ق�سم الهياكل املعدنية بالكامل بخطوط �آلية ،كما مت تعديل و تغيري تدفق العمليات االنتاجية باجتاه حت�سني كفاءة و ان�سيابية
الإنتاج ،ومت نقل م�صنع اال�سفنج امللب�س للمرحلة اخلام�سة بجهود ذاتية ،مما �أدى لتوفري م�ساحة يف حدود (� )7آالف مرت مربع مت
ا�ستخدامها كم�ستودعات للمنتج التام والبلكات من قبل م�صنع منتجات الإ�سفنج احلديث «هاي فوم».
مت خالل عام 2015م تنفيذ حزمة من الإج��راءات لتح�سني جودة الإنتاج ،من �ضمنها
ا�ستحداث ق�سم للجودة يف القطاع ال�صناعي و�إن�شاء خمترب للجودة النوعيه و ذلك
لفح�ص ك ًال من املواد اخلام واملنتج التام ،وكذلك ا�ستحداث ق�سم الرقابة على اجلودة.
مت تو�سيع قاعدة معار�ض مبيعات التجزئة ،وذلك ب�إفتتاح عدد ( )9معار�ض جديدة من
قبل املوزعني يف خمتلف مدن اململكة ،مثل مدينة تبوك ،والطائف ،والقريات ،وحائل
وجنران ،وجدة ،ومدينة الريا�ض.
وتقدير ًا لل�سمعة اجليدة املكت�سبة من اجلودة العالية ملنتجات «�سليب هاي» فقد فازت
«�سليب ه��اي» بت�صدير منتجاتها لبع�ض دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية،
كما �إن�ضم �إلى فريق عمالء ال�شركة جمموعة من الفنادق ذات ال�شهرة العاملية مثل
( هوليداي ان جدة ،و كراون بالزا اخلرب ،و توليب ان اخلرب و الريا�ض و كراون الريا�ض
......الخ) بالإ�ضافة �إلى الإ�ستحواذ على ن�سبة كبرية من احل�صة ال�سوقية مل�شاريع فنادق
العا�صمة املقد�سة ،حيث ارتفعت ن�سبة مبيعات ال�شركة يف م�شاريع احلرمني ال�شريفني �إلى
( )%130عن العام 2014م ،ومت تكرمي ال�شركة كداعم وطني يف تطوير القطاع الفندقي
داخل اململكة وذلك خالل حفل ملتقى رجال االعمال و االعالم لعام 2015م حتت رعاية
وزارة الإعالم.
و�ساهمت �سيا�سات ال�شركة يف حت�سني بيئة العمل بجعلها �أكرث اجتذاب ًا للطاقات الب�شرية
الوطنية من اجلن�سني مما �أدى �إلى ا�ستمرار ت�أنيث و�سعودة �أق�سام �إنتاجية بالكامل ،كما
مت ا�ستكمال االحتياجات الب�شرية مل�صنع منتجات اال�سفنج احلديث «هاي فوم» التابع
لل�شركة وذلك با�ستقطاب جمموعه من الكفاءات الوطنية.
ومتتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» يف الأن�شطة
واال�ستثمارات الآتية:
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زيارة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مل�صانع ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج
«�سليب هاي  -م�صر»  -اكتوبر 2015م

�أ -ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�سفنج املحدودة «�سليب هاي -م�صر»

متتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي ـ ال�سعودية» ال�شركــة العربيــة ل�صناعــة مـراتب ال�س�ست
والإ�سـفنــج املحـدودة «�سليب هاي ــ م�صر» ،وهي �شـركة ذات م�سـ�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست وفق ًا لأحكام القانون امل�صري رقم ()8
ل�سنة 1997م والئحته التنفيذية بر�أ�س مال قدره ( )33.4مليون جنيه م�صري ،ويعادل ( )24.2ريال �سعودي ،موزعة بن�سبة
( )%98.5لل�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» و( )%1.5ل�شركة �صدق لال�ستثمار التجاري املحدودة
وهي �إحدى ال�شركات اململوكة بالكامل لـ «�صدق» بن�سبة ( )%100بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ثم مت زيادة ر�أ�س املال يف عام
2015م �إلى ( )50مليون جنيـه م�صـري ،بنف�س ن�سب امللكية �أعاله.
يقع مركزها الرئي�س يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر يف حمافظة اجليزة بجمهورية م�صر العربية ،ويرتكـز ن�شـاطهـا يف �إنتاج مراتب
وال�سرر واملخدات وال ُلحف وال�شرا�شف والبطانيات وت�سويقها.
ال�س�ست والإ�سفنج ُ
ا�ستطاعت ال�شركة خالل عام 2015م اال�ستحواذ على ما يقارب ( )%6من ال�سوق امل�صري ملنتجات الإ�سفنج ،و ّمت ذلك ـ بتوفيق اهلل
�سبحانه وتعالى ـ ثم بف�ضل اجلودة العالية ملنتجات ال�شركة ،وال�شراكة القائمة على الربح املتبادل مع موزعيها وعمالئها� ،إ�ضافة
الى متيزها ب�صناعة منتجات عالية التقنية يف ال�سوق امل�صري ،مثل امليموري فوم ،والإ�سفنج عايل املقاومة الذي ي�ستخدم بدي ًال
لالتيك�س.
ا�ستمرت ال�شركة يف تو�سيع قاعدة وتنويع فئات العمالء ،ف�أ�صبحت تغطي معظم م�صنعي
مراتب ال�س�ست ،ويف حمافظات الدلتا ،والوجه البحري ،والقاهرة ،واجليزة؛ وذلك وفق ًا
ل�سيا�سة االنت�شار الأفقي الذي مت تبنيه خالل عام 2014م ،مما �أدى �إلى زي��ادة مبيعات
ال�شركة عن العام ال�سابق بن�سبة تفوق ( ،)%40الأمر الذى دفع ال�شركة �إلى تطوير امكانيات
التخزين ب�إن�شاء خزانات جديدة للمواد اخلام ب�سعة  100طن �إ�ضايف ،وتطوير عمليات
االنتاج با�ستخدام مواد خام جديدة.
ح�صلت ال�شركة خالل عام 2015م على �شهادة جودة ال�سالمة و ال�صحة املهنية (OHSAS
 ) 18001الناجتة عن �إلتزام ال�شركة مبعايري بيئة العمل املثالية ،وحتديد وجتنب املخاطر
وخف�ض ن�سبة �إ�صابات العمل.

ب� -شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة املحدودة

متتلك ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي»ح�صة قدرها ()%50
يف �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مت ت�أ�سي�سها عام
2013م  ،يبلغ ر�أ�س مالها ثالثة ماليني ريال �سعودي.
يقـع مركـزهـا الرئيـ�س يف مدينة الريا�ض ،ولديها فرع يف مدينة جدة ،ويرتكز ن�شاطها يف
تقدمي اخلدمات امل�ساندة مبختلف �أنواعها ( نقل ،تخزين ،مناولة ) ،من خالل �أ�سطول متنوع
وحديث من الرتيالت وال�شاحنات؛ لتلبية احتياجات عمالئها وزيادة كفاءتها الت�شغيلية.
خالل عام 2015م ،زاد �أ�سطول ال�شركة ( قطاع الرتيالت ) بن�سبة ( )%30لي�صل حجم
الأ�سطول �إلى عدد خم�سة و�ستون (�شاحنة ــ مقطورة ــ تريال)؛ وذلك لتعزيز قدرة ال�شركة
على التو�سع� ،إذ نفذت �أكرث من ع�شرة �آالف رحلة داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية.
تهدف ال�شركة خالل عام 2016م �إلى تنفيذ �أكرث من (� )11ألف رحلة ،واال�ستمرار يف تدعيم
�أ�سطول ال�شركة لتو�سيع قاعدة العمالء ،وا�ستقطاب الطاقات الب�شرية الوطنية ،وتعزيز
التكامل بني ال�شركة وال�شركات ال�شقيقة.
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-5ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية «ابن ر�شد»
متتلك �صدق ح�صة �إ�ستثمارية قدرها ( )132.9مليون ريال �سعودي بن�سبة ( )%1.56من ر�أ�س مال ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية « �إبن ر�شد» البالغ
( )8.5مليار ريال �سعودي ،وهي �إحدى ال�شركات ال�صناعية الوطنية امل�ساهمة املقفلة التابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية « �سابك « ،ويقع مركزها
الرئي�س يف مدينة ينبع ال�صناعية.
ً
�أجنزت �شركة �إبن ر�شد كافة م�شاريعها الإ�سرتاتيجية التو�سعية يف منت�صف عام 2014م ،وقد �إنتهت من الت�شغيل التجريبي لها وت�شغيلها جتاريا مع بداية عام
2015م ،حيث ت�ضمنت م�شاريعها الإ�سرتاتيجية �إن�شاء وحدة ال�سالفولني وتو�سعة م�صنع العطريات للتعامل مع اللقيم اجلديد (الريفورمات) ،وزيادة البارازلني
بطاقة �إنتاجية بلغت (� )460ألف طن �سنوي ًا ،كذلك م�صنع حم�ض الرتفثاليك النقي لزيادة �إنتاج (� )PTAإلى (� )700ألف طن �سنوي ًا ،كما �شملت
م�شاريعها التو�سعية �إن�شاء م�صنع جديد جلبيبات القوارير ( )2PETلت�صل كمية �إنتاج احلبيبات لـ (� )750ألف طن �سنوي ًا ،هذا بالإ�ضافة �إلى م�شروع تو�سعة
املنافع واملرافق اخلارجية داخل ال�شركة للوفاء بالإحتياجات الالزمة من الطاقة ومياه العمليات والتربيد وغريها من خدمات املنافع.
بلغت اخل�سائر املرتاكمة ل�شركة « �إبن ر�شد « حتى نهاية عام 2015م ( )9.1مليار
ريال �سعودي بن�سبة ( )%107من ر�أ�س مال ال�شركة ،وتعود الأ�سباب الرئي�سية خل�سائر
ال�شركة املتالحقة وامل�ستمرة �إلى �إع��ادة الهيكلة لكافة م�شاريع ال�شركة� ،إ�ضافة �إلى
خ�سائر الإ�ستغناء عن بع�ض الأ�صول الثابتة العائدة لل�شركة نتيجة الت ُغري يف التقنية
اجلديدة امل�ستخدمة يف العمليات الإنتاجية ،ورغم حجم اخل�سائر التي تكبدتها ال�شركة
حتى نهاية عام 2015م� ،إال �أن ال�شركة م�ستمرة يف �أعمالها بالدعم التمويلي والت�شغيلي
املبا�شر من ال�شريك الرئي�س «�سابك» ،وذلك ح�سب ما مت �إق��راره ب�إجتماع اجلمعية
العمومية غري العادية لل�شركة املنعقدة يف � 24أبريل 2014م ،حيث تقرر الت�صويت
ل�صالح �إ�ستمرار ال�شركة يف العمل وتقدمي الدعم الالزم.

خالل عام 2015م قامت �شركة « �إب��ن ر�شد» ب�إعادة �إحت�ساب القيمة الإ�سرتدادية
للموجودات الثابتة الت�شغيلية امل�ستثمرة يف كافة م�شاريعها والبالغة ( )8مليار ريال
�سعودي ،والتي مت حتديدها عن طريق املوازنات املالية والت�شغيلية املعتمدة من قبل
�إدارة ال�شركة حتى نهاية عام 2035م ،وذلك وفق ًا للأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات
الثابتة امل�شار �إليه ،حيث تبني من عملية �إع��ادة الإحت�ساب وجود هبوط يف قيمة تلك
املوجودات الثابتة الت�شغيلية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد على مدار �أعمارها الإنتاجية
املقدرة ،وعلى �أثر ذلك قامت �شركة «�إبن ر�شد» يف نهاية عام 2015م بت�سجيل خ�سارة
�إنخفا�ض يف قيمة املوجودات الثابتة بلغت ( )781مليون ريال �سعودي.
ت�أثرت ح�صة «�صدق « امل�ستثمرة يف �شركة «�إب��ن ر�شد» نتيجة للخ�سائر املتالحقة
وامل�ستمرة التي تكبدتها ال�شركة على مدار ال�سنوات ال�سابقة� ،إ�ضافة �إلى الهبوط الذي �سجلته ال�شركة يف نهاية عام 2015م يف قيمة موجوداتها الت�شغيلية
ونتيجة للتعديالت التي طر�أت م�ؤخر ًا على خطط وبرامج ال�شركة الت�شغيلية ،قامت �شركة «�صدق» يف نهاية عام 2015م بت�سجيل خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمة
�إ�ستثمارها بلغت ( )14.6مليون ريال �سعودي بن�سبة ( )%11من ح�صتها الأ�سمية امل�ستثمرة ،حيث �سبق ل�شركة «�صدق» يف نهاية عام 2007م ت�سجيل خ�سارة
�إنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارها بلغت ( )51.9مليون ريال بن�سبة ( )%39من ح�صتها الإ�سمية.

20

�-6شركة املخازن والـخدمات امل�ساندة
ت�ســـــاهـم ال�شركـــــة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» يف �شركة املحازن واخلدمات امل�ساندة بعدد (� )500ألف �سهم
من �أ�سهم ال�شركة مببلغ قدره ( )5ماليني ريال مبا يعـادل (  )%1,92من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ قدره ( )260مليون
ريال �سعودي.

ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،ويرتكز ن�شاطها يف تقدمي اخلدمات واحللول اللوج�ستية لإحتياجات ال�سوق
ال�سعودية ودول اخلليج مبا يف ذلك النقل الربي املحلي والدويل وال�شحن اجلوي وال�شــحن البحــري و�إدارة �ســـــال�ســـل
الإمـــــدادات يف التزويـــد والتوريـــد والتخزين.
و�إنتهت 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.
وتعد ال�شركة حالي ًا �إحدى �أكرب مزودي اخلدمات اللوج�ستية يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أن�ش�أت ال�شركة م�ستودعات
ــ وفق ًا للمعايري العاملية ــ جمهزة ب�أحدث معدات التعامل مع املواد ونظام �إدارة املخزون.

-7عقار ال�شركة
متتلك ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» عقار ًا بحي ال�سروات ( اخلمرة) جنوب مدينة جدة تبلغ م�ساحته
الإجمالية ( 15.000م ، )2ويحتوي على مبانٍ وم�ستودعات.

وت�ؤجر ال�شركة امل�ستودعات لل�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم «�سليب هاي» مببلغ قــــدره ( )1.5مليون ون�صف
املليون ريال �سنوي ًا ،ويتم ا�ستبعاد مبلغ الإيجار والإهالكات املتعلقة بالأ�صل من �إجمايل �إيرادات ال�شركة ،وذلك وفق ًا
للمعايري والإجراءات املحا�سبية ،كما جرى رهن 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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ثالثًا :المؤشرات المالية

�أ ً
وال  -مقارنة املركز املايل للخم�سة �سنوات الأخرية
2015

2014

2013

2012

2011
(معدلة)

املوجودات املتداولة

251٫501٫756

257٫859٫201

242٫249٫863

221٫968٫770

200٫043٫649

الإ�ستثمارات

75٫457٫326

88٫472٫729

87٫540٫113

86٫329٫557

86٫329٫557

الأ�صول الثابتة

91٫203٫714

96٫177٫185

98٫419٫528

95٫772٫914

99٫992٫779

موجودات �أخري

66٫185٫972

68٫587٫147

70٫425٫822

63٫826٫997

63٫974٫056

�إجمايل املوجودات

484٫348٫768

511٫096٫262

498٫635٫326

467٫898٫238

450٫340٫041

ر�أ�س املال العامل

189٫362٫920

193٫800٫774

186٫865٫294

167٫552٫391

149٫706٫756

املطلوبات املتداولة

62٫138٫836

64٫058٫427

55٫384٫569

54٫416٫379

50٫336٫893

قرو�ض طويلة الأجل

15٫000٫000

20٫000٫000

25٫000٫000

30٫000٫000

50٫900٫000

املطلوبات الأخري

17٫832٫978

16٫741٫859

14٫210٫716

12٫982٫901

10٫772٫600

�إجمايل املطلوبات

94٫971٫814

100٫800٫286

94٫595٫285

97٫399٫280

112٫009٫493

0

0

0

0

50٫000

400٫000٫000

400٫000٫000

400٫000٫000

400٫000٫000

400٫000٫000

8٫099٫375

8٫099٫375

7٫404٫857

7٫117٫683

7٫117٫683

ح�ساب ترجمة العمليات الأجنبية

()8٫608٫486

()6٫638٫634

()5٫949٫382

()4٫011٫393

()3٫068٫782

الأرباح (اخل�سائر) املدورة/املرتاكمة

()10٫113٫935

8٫835٫235

2٫584٫566

()32٫607٫332

()65٫768٫353

�صايف حقوق امل�ساهمني

389٫376٫954

410٫295٫976

404٫040٫041

370٫498٫958

338٫280٫548

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

484٫348٫768

511٫096٫262

498٫635٫326

467٫898٫238

450٫340٫041

�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم العادي

9.73

10.26

10.10

9.26

8.46

البيان/الو�صف

حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ر�أ�س املال املدفوع
الإحتياطيات
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ثاني ًا  -مقارنة قائمة الدخل للخم�سة �سنوات الأخرية
2015

2014

2013

2012

2011
(معدلة)

�صايف املبيعات

325٫525٫722

315٫938٫390

319٫753٫817

314٫433٫125

300٫521٫179

تكلفة املبيعات

226٫230٫009

231٫624٫164

219٫762٫827

219٫759٫043

221٫980٫378

جممل الدخل من العمليات

99٫295٫713

84٫314٫226

99٫990٫990

94٫674٫082

78٫540٫801

م�صروفات بيع وتوزيع

46٫927٫468

45٫042٫616

38٫152٫408

30٫901٫703

29٫113٫262

امل�صروفات الإدارية والعمومية

34٫183٫778

29٫670٫250

32٫052٫828

27٫368٫778

23٫247٫508

�صايف الدخل من العمليات

18٫184٫467

9٫601٫360

29٫785٫754

36٫403٫601

26٫180٫031

94٫240

282٫616

()289٫444

0

0

(خ�سارة) الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع

()14٫609٫643

0

0

0

0

�أرباح (خ�سارة) غري حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

()25٫741٫542( )10٫488٫376

3٫767٫554

0

0

()6٫818٫820

20٫590٫061

6٫604٫720

0

0

2٫119٫712

8٫134٫948

2٫032٫256

3٫114٫573

2٫933٫014

تكاليف التمويل

316٫600

414٫967

518٫833

495٫000

619٫667

الزكاة ال�شرعية

7٫114٫150

5٫507٫289

5٫902٫935

5٫862٫153

3٫874٫334

()18٫949٫170

6٫945٫187

35٫479٫072

33٫161٫021

24٫619٫044

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من �صايف الدخل من العمليات

0.45

0.24

0.74

0.91

0.65

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من الإيرادات الأخرى

0.05

0.20

0.05

0.08

0.07

()0.47

0.17

0.89

0.83

0.62

ن�سبة الأرباح املوزعة

%0

%0

%0

%0

%0

الأرباح املوزعة

0

0

0

0

0

الإحتياطيات

8٫099٫375

8٫099٫375

7٫404٫857

7٫117٫683

7٫117٫683

()10٫113٫935

8٫835٫235

2٫584٫566

البيان/الو�صف

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

�أرباح (خ�سارة) حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
الإيرادات الأخرى

�صايف دخل (خ�سارة) ال�سنة

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من �صايف الدخل

الأرباح (اخل�سائر) املرتاكمة

()65٫768٫353( )32٫607٫332
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ثالث ًا  -فروق النتائج الت�شغيلية بني عامي 2015م و2014م
التغريات بني الفرتتني

2015

2014

�صايف املبيعات

325٫525٫722

315٫938٫390

9٫587٫332

البيان/الو�صف

الأ�سباب
املبلغ

()%
%3

زيادة الكميات املباعة

تكلفة املبيعات

226٫230٫009

231٫624٫164

()5٫394٫155

()%2

�إنخفا�ض تكاليف الإنتاج

جممل الدخل من العمليات

99٫295٫713

84٫314٫226

14٫981٫487

18%

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

م�صروفات بيع وتوزيع

46٫927٫468

45٫042٫616

1٫884٫852

%4

نتيجة درا�سات ت�سويقية

امل�صروفات الإدارية والعمومية

34٫183٫778

29٫670٫250

4٫513٫528

% 15

تعيينات جديدة +هيكلة �إدارية

�صايف الدخل من العمليات

18٫184٫467

9٫601٫360

8٫583٫107

%89

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

ح�صة ال�شركة يف عوائد �إ�ستثمار بطريقة حقوق امللكية

94٫240

282٫616

()188٫376

()% 68

-

(خ�سارة) الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع

()14٫609٫643

()14٫609٫643

% 100

�إنخفا�ض غري م�ؤقت

�أرباح (خ�سارة) غري حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

(15٫253٫166 )25٫741٫542( )10٫488٫376

()% 59

نتيجة عوامل خارجية

()% 133( )27٫408٫881

نتيجة عوامل خارجية

�أرباح (خ�سارة) حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

0

(20٫590٫061 )6٫818٫820

الإيرادات الأخرى

2٫119٫712

8٫134٫948

()6٫015٫236

()% 74

�إنخفا�ض مبيعات اخلردة

تكاليف التمويل

316٫600

414٫967

()98٫367

()% 24

�إنخفا�ض حجم القرو�ض

الزكاة ال�شرعية

7٫114٫150

5٫507٫289

1٫606٫861

% 29

زيادة الوعاء الزكوي

�صايف دخل (خ�سارة) ال�سنة

(6٫945٫187 )18٫949٫170

-

-

حم�صلة الأ�سباب ال�سابقة

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من �صايف الدخل من العمليات

0.45

0.24

-

-

-

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من الإيرادات الأخرى

0.05

0.20

-

-

-

ربح (خ�سارة) ال�سهم العادي من �صايف الدخل

()0.47

0.17

-

-

-

الأ�سباب الرئي�سية الهامة املتعلقة بالتغريات يف النتائج الت�شغيلية بني عامي 2015م و2014م

يعود �سبب �إنخفا�ض �صايف �أرباح ال�شركة خالل الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�سابق �إلى:

•قيام ال�شركة بت�سجيل خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمة �أحد �إ�ستثماراتها املتاحة للبيع (ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية � -إبن ر�شد).
•�إنخفا�ض الإيرادات الأخرى العار�ضة غري الت�شغيلية مثل بيع اخلردة واملخلفات وبيع املوجودات الثابتة مقارنة لعام 2014م.
•زيادة خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية نتيجة زيادة الوعاء الزكوي.
•الفرق بني النتائج النهائية والنتائج الأولية املن�شورة على موقع تداول بتاريخ 2016/01/18م يرجع �إلى ت�سجيل خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارها يف �شركة «�إبن ر�شد»
وتكوين خم�ص�ص مقابل ب�ضاعة بطيئة احلركة يف �إحدى �شركات «�صدق» التابعة.
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رابع ًا  -املدفوعات النظامية لعامي 2015م و 2014م
البيان/الو�صف

مالحظات

2015

2014

ر�سوم جمركية

5٫192٫879

5٫943٫938

-

زكاة �شرعية

5٫218٫183

6٫750٫710

-

ت�أمينات �أجتماعية

2٫102٫365

1٫987٫361

-

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

2٫739٫864

2٫074٫594

-

مدفوعات نظامية �أخري (وزارة التجارة+الغرفة)

59٫069

63٫046

-

�إجمايل املدفوعات النظامية:

15٫312٫360

16٫819٫649

-

خام�س ًا  -بيان تر�شيد امل�صروفات للخم�سة �سنوات الأخرية
ال�سنوات

�إجمايل
امل�صروفات

التغري
عن العام ال�سابق

ن�سبة التغري ()%
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

2011

52٫980٫437

()2٫683٫722

()% 5

�إنخفا�ض

«قوائم مالية معدلة»

2012

58٫765٫481

5٫785٫044

% 11

�إرتفاع

-

2013

70٫724٫069

11٫958٫588

% 20

�إرتفاع

-

2014

75٫127٫833

4٫403٫764

%6

�إرتفاع

-

2015

81٫427٫846

6٫300٫013

%8

�إرتفاع

-
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�ساد�س ًا  -القرو�ض

•جميع قرو�ض ال�شركة تتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية.
•بلغت ن�سبة �إجمايل القرو�ض امل�ستحقة يف نهاية عام 2015م �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني ( )%5مقارنة بـ ( )%6للعام 2014م.

(� )1إجمايل قرو�ض املجموعة
2015

2014

البيان/الو�صف
قر�ض �صناعي

20٫000٫000

25٫000٫000

جمموع القرو�ض

20٫000٫000

25٫000٫000

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املانحة

م�صنع �صدق للخزف

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
()SIDF

( )2م�ستحقات القرو�ض
2015

2014

�أق�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

2015

2014

قر�ض �صناعي

15٫000٫000

20٫000٫000

املجموع

15٫000٫000

20٫000٫000

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

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املانحة

م�صنع �صدق للخزف

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي ()SIDF

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املانحة

م�صنع �صدق للخزف

�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي ()SIDF

(� )3إجمايل القرو�ض امل�ستحقة للخم�سة �سنوات الأخرية
البيان/الو�صف
�إجمايل القرو�ض امل�ستحقة

26

2015

2014

3013

2012

( 2011معدلة)

20٫000٫000

25٫000٫000

30٫000٫000

35٫000٫000

55٫900٫000

�سابع ًا  -ربحية (خ�سارة) ال�سهم العادي للخم�سة �سنوات اللأخرية
ال�سنوات

ربحية ال�سهم العادي
طبقاً للقوائم املالية

التغري
عن العام ال�سابق

ن�سبة التغري ()%
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

2011

0.62

()1.90

% 76

�إنخفا�ض ربحية ال�سهم

«قوائم مالية معدلة»

2012

0.83

0.21

% 35

�إرتفاع ربحية ال�سهم

-

2013

0.89

0.06

%7

�إرتفاع ربحية ال�سهم

-

2014

0.17

()0.71

% 80

�إنخفا�ض ربحية ال�سهم

-

2015

()0.47

حتقيق خ�سارة

حتقيق خ�سارة

حتقيق خ�سارة

-

…OÉ`` ©` `dG º`` ¡` `°ù`` dG á`` «` `ë` `HQ

ΩÉ©dG
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2015

2014
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2012

2011
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0^20
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ثامن ًا � -صايف حقوق امل�ساهمني
ون�سبتها لإجمايل املوجودات للخم�سة �سنوات الأخرية
ال�سنوات

�صايف
حقوق امل�ساهمني

التغري
عن العام ال�سابق

ن�سبة التغري ()%
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

2011

338٫280٫548

14٫779٫978

%5

�إرتفاع

«قوائم مالية معدلة»

2012

370٫498٫958

32٫218٫410

% 10

�إرتفاع

-

2013

404٫040٫041

33٫541٫083

%9

�إرتفاع

-

2014

410٫295٫976

6٫255٫935

%2

�إرتفاع

-

2015

389٫376٫954

()20٫919٫022

%5

�إنخفا�ض

-

ال�سنوات

�صايف
حقوق امل�ساهمني

�إجمايل
املوجودات

ن�سبة حقوق امل�ساهمني
للموجودات

مالحظات

2011

338٫280٫548

450٫340٫041

% 75

«قوائم مالية معدلة»

2012

370٫498٫958

467٫898٫238

% 79

-

2013

404٫040٫041

498٫635٫326

% 81

-

2014

410٫295٫976

511٫096٫262

% 80

-

2015

389٫376٫954

484٫348٫768

% 80

-

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘É°U
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تا�سع ًا � -صايف القيمة الدفرتية لل�سهم للخم�سة �سنوات الأخرية
ال�سنوات

�صايف
حقوق امل�ساهمني

�صايف القيمة
الدفرتية لل�سهم

التغري
عن العام ال�سابق

ن�سبة التغري ()%
عن العام ال�سابق

حالة التغري
عن العام ال�سابق

2011

338٫280٫548

8.46

0.37

%5

�إرتفاع

2012

370٫498٫958

9.26

0.81

% 10

�إرتفاع

2013

404٫040٫041

10.10

0.84

%9

�إرتفاع

2014

410٫295٫976

10.26

0.16

%2

�إرتفاع

2015

389٫376٫954

9.73

()0.52

%5

�إنخفا�ض

º``¡` °ù``∏` d á``jô``à` aó``dG á``ª` «` ≤` dG »``aÉ``°U

ΩÉ©dG
‹ÉŸG

2015

2014

2013

2012

…Oƒ©°S ∫ÉjQ

2011

12^00
10^00
8^00
6^00
4^00
2^00
0^00

29

عا�شراً  -التوزيع الـجغرايف لإجمايل املبيعات لعام 2015م
(على م�ستوى القطاعات الت�شغيلية واجلغرافية لل�شركة)
الإدوات ال�صحية
والإك�س�سوارات

املراتب
وال�س�ست والإ�سفنج

�إجمايل
املبيعات

مالحظات

املنطقة الغربية وال�شمالية واجلنوبية

39٫740٫939

190٫436٫096

230٫177٫035

مبيعات حملية

املنطقة الو�سطي وال�شرقية

16٫309٫071

99٫149٫281

115٫458٫352

مبيعات حملية

دول جمل�س التعاون اخلليجي

481٫678

1٫982٫983

2٫464٫661

«قطر والبحرين والكويت»

دول �أ�سيوية و�إفريقية

1٫144٫885

35٫087

1٫179٫972

«العراق والأردن»

جمهورية م�صر العربية

0

41٫974٫195

41٫974٫195

«�شركة تابعة خارج اململكة»

57٫676٫573

333٫577٫642

391٫254٫215

-

البيان/الو�صف

�إجمايل املبيعات لعام 2015م

∫hO
ájƒ«°SBG
á«≤jôaCGh

¢ù∏› ∫hO
»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

%0^63

%0^30

ájQƒ¡ªL
á«Hô©dG ô°üe

á«Hô¨dG á≤£æŸG
á«Hƒæ÷Gh á«dÉª°ûdGh

%10^73
á«bô°ûdGh ≈£°SƒdG á≤£æŸG

%29^51

%58^83

حادي ع�شر � -صايف املبيعات للخم�سة �سنوات الأخرية
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ال�سنوات

�صايف
املبيعات

ن�سبة التغري ( )%حالة التغري
التغري
عن العام ال�سابق عن العام ال�سابق عن العام ال�سابق

مالحظات

2011

300٫521٫179

68٫419٫767

% 29

�إرتفاع

«قوائم مالية معدلة»

2012

314٫433٫125

13٫911٫946

%5

�إرتفاع

-

2013

319٫753٫817

5٫320٫692

%2

�إرتفاع

-

2014

315٫938٫390

()3٫815٫427

()% 1

�إنخفا�ض

-

2015

325٫525٫722

9٫587٫332

%3

�إرتفاع

-

äÉ``©` «`Ñ` ª` dG »``aÉ``°U
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ثاين ع�شر � -إجمايل الأ�صول(املوجودات) والـخ�صوم (املطلوبات)
للخم�سة �سنوات الأخرية

ΩÉ©dG
‹ÉŸG

ال�سنوات

�إجمايل
الأ�صول/املوجودات

�إحمايل
اخل�صوم/املطلوبات

مالحظات

2011

450,340,041

112,009,493

«قوائم مالية معدلة»

2012

467,898,238

97,399,280

-

2013

498,635,326

94,595,285

-

2014

511,096,262

100,800,286

-

2015

484,348,768

94,971,814

-

2015

2014
äGOƒLƒŸGh ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG
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ثالث ع�شر � -صايف الدخل للخم�سة �سنوات الأخرية
ال�سنوات

�صايف
الدخل

2011

24٫619٫044

()75٫982٫991

2012

33٫161٫021

8٫541٫977

% 35

2013

35٫479٫072

2٫318٫051

%7

�إرتفاع �صايف الأرباح

2014

6٫945٫187

()28٫533٫885

% 80

�إنخفا�ض �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيلية

«حتقيق خ�سارة»

«حتقيق خ�سارة»

خ�سارة غري ت�شغيلية

2015

ن�سبة التغري ()%
التغري
عن العام ال�سابق عن العام ال�سابق

(« )18٫949٫170حتقيق خ�سارة»

حالة التغري
عن العام ال�سابق

مالحظات

% 76

�إنخفا�ض �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيلية/معدلة

�إرتفاع �صايف الأرباح

�أرباح ت�شغيلية
�أرباح ت�شغيلية
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رابع ع�شر  -ملخ�ص امل�ؤ�شرات املالية الهامة للخم�سة �سنوات الأخرية
2015

2014

2013

2012

( 2011معدلة)

البيان/الو�صف
�إجمايل القرو�ض �إلى �إجمايل املوجودات

%4

%5

%6

%7

%12

�إجمايل املطلوبات �إلى �إجمايل املوجودات

%20

%20

%19

%21

%25

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

%5

%6

%7

%9

%17

�إجمايل املطلوبات �إلى �صايف حقوق امل�ساهمني

%24

%25

%23

%26

%33

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

)(%4

%1

%7

%7

%5

�صايف الربح (اخل�سارة) �إلى ر�أ�س املال املدفوع

)(%5

%2

%9

%8

%6

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

%31

%27

%31

%30

%26

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

)(%6

%2

%11

%11

%8

%6

%3

%9

%12

%9

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سهم (ريال)

()0.47

0.17

0.89

0.83

0.62

�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم (ريال)

9.73

10.26

10.10

9.26

8.46

�صايف الربح (اخل�سارة) الت�شغيلي �إلى �صايف املبيعات
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خام�س ع�شر  -القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها لعامي 2015م و 2014م
و�أثارها على نتائج ال�شركة (موزعة ح�سب الن�شاط)
البيان/الو�صف

قطاع
الأدوات ال�صحية

قطاع
املراتب والأ�سفنج

املركز الرئي�سي

املجموع
طبقا للقوائم املالية

مالحظات

( )1عام 2015م
�إجمايل املوجودات

83٫405٫612

249٫649٫610

151٫293٫546

484٫348٫768

-

�إجمايل املطلوبات

32٫153٫568

49٫927٫114

12٫891٫132

94٫971٫814

-

�صايف املبيعات

42٫379٫860

283٫145٫862

0

325٫525٫722

-

�صايف الدخل

810٫649

3٫165٫368

()22٫925٫187

()18٫949٫170

-

( )2عام 2014م
�إجمايل املوجودات

86٫316٫926

253٫552٫440

171٫226٫896

511٫096٫262

-

�إجمايل املطلوبات

38٫255٫735

50٫159٫246

12٫385٫305

100٫800٫286

-

�صايف املبيعات

48٫064٫633

267٫873٫757

0

315٫938٫390

-

�صايف الدخل

3٫625٫510

9٫190٫668

()5٫870٫991

6٫945٫187

-

ن�سب ت�أثري القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها على نتائج ال�شركة
لعامي عامي 2015م و 2014م (ح�سب الن�شاط)

البيان/الو�صف

قطاع
قطاع
الأدوات ال�صحية املراتب والأ�سفنج

املركز الرئي�سي

مالحظات

( )1عام 2015م
�صايف املبيعات

%13

%87

%0

«ن�صيب القطاعات من �صايف املبيعات ال�سنوية»

�صايف الدخل

%20

%80

)(%121

«م�ساهمة القطاعات يف تخفي�ض �صايف اخل�سارة الكلية»

( )2عام 2014م
�صايف املبيعات

%15

%85

%0

«ن�صيب القطاعات من �صايف املبيعات ال�سنوية»

�صايف الدخل

%28

%72

)(%85

«م�ساهمة القطاعات يف تخفي�ض �صايف اخل�سارة الكلية»

�أداء القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها و�أهم املتغريات والأحداث عن عام 2015م

( )1قطاع الأدوات ال�صحية

نتيجة الظروف الإقت�صادية التي �شهدها عام 2015م وت�أثريها على قطاع املقاوالت باململكة ،حيث ت�أثر قطاع الأدوات ال�صحية بالتبعية بهذه الظروف ،مما �أدى ذلك �إلى
�إنخفا�ض مبيعات وربحية هذا القطاع.

( )2قطاع املراتب والإ�سفنج

رغم زيادة الأرباح الت�شغيلية لهذا القطاع مقارن ًة بعام 2014م �إال �أن النتائج املالية لهذا القطاع ت�أثرت بنتائج املحفظة املالية اململوكة لها.

( )3املركز الرئي�سي

ت�أثرت نتائج املركز الرئي�سي لعام 2015م بت�سجيل خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمة �أحد �إ�ستثماراته املتاحة للبيع.
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�ساد�س ع�شر  -القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها لعامي 2015م و 2014م
و�أثارها على نتائج ال�شركة (موزعة جغرافي ًا)
البيان/الو�صف

اململكة
العربية ال�سعودية

جمهورية
م�صر العربية

املجموع
طبقا للقوائم املالية

مالحظات

( )1عام 2015م
�إجمايل املوجودات

447٫934٫353

36٫414٫415

484٫348٫768

-

�إجمايل املطلوبات

89٫277٫640

5٫694٫174

94٫971٫814

-

�صايف املبيعات

283٫975٫571

41٫550٫151

325٫525٫722

-

�صايف الدخل

(5٫667٫792 )24٫616٫962

()18٫949٫170

-

( )2عام 2014م
�إجمايل املوجودات

480٫959٫423

30٫136٫839

511٫096٫262

-

�إجمايل املطلوبات

91٫475٫433

9٫324٫853

100٫800٫286

-

�صايف املبيعات

285٫261٫667

30٫676٫723

315٫938٫390

-

�صايف الدخل

5٫347٫761

1٫597٫426

6٫945٫187

-

ن�سب ت�أثري القطاعات الت�شغيلية امل�ستثمر فيها على نتائج ال�شركة
لعامي عامي 2015م و 2014م (جغرافي ًا)

اململكة
البيان/الو�صف
العربية ال�سعودية

جمهورية
م�صر العربية

املجموع

مالحظات

( )1عام 2015م
�صايف املبيعات

%87

%13

%100

«ن�صيب القطاعات من �صايف املبيعات ال�سنوية»

�صايف الدخل

)(%130

%100

)(%30

«م�ساهمة القطاعات يف تخفي�ض �صايف اخل�سارة الكلية»

( )2عام 2014م
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�صايف املبيعات

%90

%10

%100

«ن�صيب القطاعات من �صايف املبيعات ال�سنوية»

�صايف الدخل

%77

%23

%100

«م�ساهمة القطاعات يف �صايف الربح الكلي»

رابعًا :مجلس اإلدارة وتكويناته
واللجان التابعة
 -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 وفقا 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�شرون املنعقدة بتاريخ
2012/10/09م وذلك ابتداء من 2013/01/01م وحتى 2015/12/31م ،وملدة ثالث �سنوات.

�أ�-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

م

الإ�ســــــــم

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 يوجد

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)

ع�ضو

م�ستقل

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

 10الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

ب-انتخاب جمل�س الإدارة يف الدورة اجلديدة

وافقت اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة والع�شرون على اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة الثامنة التي تبد�أ اعتبار ًا من
2016/01/01م وحتى 2016/12/31م ،وهم املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي ،والأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد
والأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي ،والأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل ،والأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن ،والأ�ستاذ/
�أحمد بن ف�ؤاد الباز ،والأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي ،والأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي ،والأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر
والدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي.

35

ج�-سجل ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة لعام 2015م والبالغ جمموعها ثمانية �إجتماعات

م

اال�سم

1

2

3

4

1/15

2/12

4/16

7/15

5

7

6

8

12/28 12/17 10/15 8/28

ن�سبة
الإجمايل
احل�ضور

 1املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 2الأ�ستاذ �/إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 3الأ�ستاذ �/إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 4الأ�ستاذ �/أحمد بن عبداهلل الكنهل

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 5الأ�ستاذ �/أحمد بن عبداهلل املح�سن

√

√

√

√

√

X

√

√

7

%88

 6الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 7الأ�ستاذ �/صالح بن حمد ال�شرمي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

%100

 8الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

X

√

√

√

X

√

√

√

6

%75

 9الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

X

X

√

√

√

√

X

√

5

%62.5

 10الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

X

X

X

X

X

X

X

الينطبق

0

%0

√

1

%100

 11الأ�ستاذ �/أحمد بن ف�ؤاد بن �أحمد الباز

√

احل�ضور �أ�صالة

الينطبق

-

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

X

غياب

•االجتماع رقم (  ) 8للعام 2015م هو االجتماع الأول يف الدورة الثامنة للمجل�س التي بد�أت من 2016/01/01م �إلى 2018/12/31م والذي مت فيه
انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة واختيار �أع�ضاء اللجان املنبثقة عن املجل�س بالإ�ضافة �إلى اختيار ممثلي ال�شركة يف ال�شركات التابعة وممثلي ال�شركة
لدى هيئة ال�سوق املالية.
•ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ� /أحمد بن ف�ؤاد بن �أحمد الباز بد�أت ع�ضويته مع بداية الدورة الثامنة للمجل�س التي بد�أت من 2016/01/01م �إلى
2018/12/31م.

36

د-م�صلحة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم

يو�ضح اجلدول التايل الأ�سهم التي ميتلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة عند بداية ونهاية العام 2015م
ون�سبة التغري:

�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

م

عدد الأ�سهم يف
بداية عام 2015م

الأ�سهم اململوكة
ن�سبة التغري عن بداية
عدد الأ�سهم يف
نهاية عام 2015م
عام 2015م

ملكية الأقارب من
الدرجة الأولى

 1املهند�س /بندر بن عبداهلل احلمي�ضي

1.000

400.000

%399

4,475

 2الأ�ستاذ �/إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد

1.200

1.200

%0

0

 3الأ�ستاذ �/إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي

1.335.650

1.502.650

%13

0

 4الأ�ستاذ �/أحمد بن عبداهلل الكنهل

54.000

1.000

%98

0

 5الأ�ستاذ �/أحمد بن عبداهلل املح�سن

1.000

1.000

%0

0

 6الأ�ستاذ /بدر بن علي الرتكي

1.000

1.000

%0

0

 7الأ�ستاذ �/صالح بن حمد ال�شرمي

2.000

2.000

%0

0

 8الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

1.000

1.000

%0

0

 9الدكتور /علي بن عبداهلل بريدي ع�سريي

1.000

1.000

%0

0

 10الأ�ستاذ /عبداهلل بن من�صور ال�شقري

1.000

1.000

%0

0

 11الأ�ستاذ �/أحمد بن ف�ؤاد بن �أحمد الباز

0

1.000

%1.000

0

•ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ� /أحمد بن ف�ؤاد بن �أحمد الباز بد�أت ع�ضويته مع بداية الدورة الثامنة للمجل�س التي بد�أت من 2016/01/01م
�إلى 2018/12/31م.

هـ-م�صلحة كبار التنفيذيني و�أقاربهم:

يو�ضح اجلدول التايل الأ�سهم التي ميتلكها كبار التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة عند بداية ونهاية العام 2015م ون�سبة
التغري:
م

�أ�سماء كبار التنفيذيني

الأ�سهم اململوكة
عدد الأ�سهم يف
بداية عام 2015م

عدد الأ�سهم يف
نهاية عام 2015م

ن�سبة التغري عن بدلية ملكية الأقارب من
الدرجة الأولى
عام 2015م

 1الأ�ستاذ /فوزان عبا�س عبداجلواد املرواين

0

0

%0

0

 2املهند�س /حممد �سعيد الرتعاين

0

0

%0

0

 3الأ�ستاذ /ع�صام �صالح الدين �إبراهيم ح�سني

0

0

%0

0

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

0

0

%0

0

 5الأ�ستاذ /هاين �أحمد عبدالعظيم

0

0

%0

0
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و-م�صروفات وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني:

لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت
يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل امل�صروفات والتعوي�ضات املدفوعة ٍ
والتعوي�ضات مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

البيان � /آالف الرياالت
الرواتب
البدالت )حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان(
امل�صروفات والتعوي�ضات الدورية وال�سنوية
تعوي�ضات ومزايا �أخرى
الإجمايل

خم�سة من كبار التنفيذيني
ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات

2015م

2014م

2015م

2014م

-

-

1.880

1.037

222

234

658

346

1.110

1.110

1.015

386

322

296

232

175

1.654

1.640

3.785

1.944

-2جلان املجل�س الرئي�سة

�أ-جلنة املراجعة

�صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة بتاريخ 1415/2/10ه�ـ املوافق 1994/7/18م على قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة املراجعة
ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجنة ،وقد ت�شكلت �أول جلنة مراجعة بتاريخ 1415/1/19هـ املوافق 1994/6/28م وبنا ًء على تو�صيات جمل�س الإدارة
وافقت اجلمعية العامة العادية الثانية والع�شرون املنعقدة بتاريخ 1434/06/07ه�ـ املوافق 2013/04/17م على الئحة عمل جلنة املراجعة املُحدّثة
والتي تتواكب مع املتطلبات النظامية التي ن�صت عليها الفقرة ( ج ) من املادة الرابعة ع�شر 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�شئون املالية واملحا�سبية وهم الأ�ستاذ� /إبراهيم بن
عبدالعزيز الرا�شد ،والأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي ،والأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل ،بالإ�ضافة �إلى ع�ضو من م�ساهمي ال�شركة وهو
الأ�ستاذ /نا�صر بن م�شاري الفرهود ،وقد عقدت اللجنة ( � ) 7سبعة اجتماعات �ساهمت فيها بدو ٍر �أ�سا�سي وهام يف م�ساعدة جمل�س الإدارة على
الوفاء بواجباته النظامية ،حيث قامت بالإ�شراف علي �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة للتحقق من مدي فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات
التي حددها لها جمل�س الإدارة ودرا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها و تو�صياتها يف �ش�أنه ودرا�سة تقارير املراجعة الداخلية
ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها والتو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم ،والت�أكد من
ا�ستقالليتهم ومتابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي ُيكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة واعتماد
خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين ودرا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين علي القوائم املالية ومتابعة ما مت ب�ش�أنها ومت درا�سة القوائم املالية الأولية
الربعية 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.
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وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جلنة املراجعة ومواعيد ون�سبة ح�ضور اجتماعات اللجنة لعام 2015م:
م

ال�صفة

الإ�ســـــــــم

1

2

3

4

5

6

 7الإجمايل الن�سبة

1

الأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبدالعزيز الرا�شد رئي�س اللجنة /ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

√

√

√

√

7

%100

2

الأ�ستاذ� /إبراهيم عبداهلل احلمي�ضي

ع�ضو اللجنة /ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

√

√

√

√

7

%100

3

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل الكنهل

ع�ضو اللجنة /ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

√

√

√

√

7

%100

4

الأ�ستاذ /نا�صر بن م�شاري الفرهود

ع�ضو اللجنة /م�ساهم

x

x

x

√

√

√

x

3

%43

√

احل�ضور �أ�صالة

-

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

X

غياب

املراجعة اخلارجية والرقابة الداخلية:
-1املراجعة اخلارجية:

�أقرت اجلمعية العامة العادية اخلام�سة والع�شرون مل�ساهمي ال�شركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/06/27هـ املوافق 2015/04/16م
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 الربع �سـنوية و�أعمال الزكـاة مقابل �أتعـاب �سـنوية قدرهـا (  170.000ريال ) فقط مائة
و�سبعون �ألف ريال  ،وتعود مربرات التو�صية باختيارهم للتوافق 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 و�إتباع �أ�سلوب ومنهج عاملي يف التخطيط لأعمال املراجعة
وقيا�س املخاطر املرتبطة وتوافر العدد الكايف من املهنيني لتغطية �أعمال املراجعة والتدقيق لل�شركة وفرعها يف نف�س التوقيت وذلك لن�شر القوائم
املالية يف الوقت املحدد طبق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية و وجود عدد من املهنيني احلا�صلني علي �شهادات مهنية يف جمال املراجعة والتدقيق
ويتمتعون بخربات عالية.

�-2أعمال املراجعة الداخلية:

مت�شي ًا مع تعليمات هيئة ال�سوق املالية وقواعد الت�سجيل والإدراج للتحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة ف�إن �إدارة املراجعة
الداخلية بال�شركة تعمل با�ستقاللية تامة يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات ،حيث تبنت منهج ًا منتظم ًا لتقييم وحت�سني فاعلية نظام الرقابة الداخلية
مبا ميكن من حتقيق �أهداف ال�شركة وحماية �أ�صولها ،وتقوم بعد اعتماد جلنة املراجعة للخطة ال�سنوية ب�إجراء مراجعة �شاملة لكافة ال�سيا�سات
واملمار�سات جلميع قطاعات ال�شركة وال�شركات التابعة لها مع الرتكيز على �أعمال املراجعة الداخلية للأن�شطة والوظائف ذات املخاطر العالية
وترفع تقاريرها الدورية للجنة املراجعة مت�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 هامة ت�ؤثر على 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 ،و�أن �إدارة ال�شركة تقوم بتطبيق �أنظمة رقابية فعالة لإدارة املخاطر ،وي�ؤكد
املجل�س وجود �إدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها للجنة املراجعة و�أن جلنة املراجعة حر�صت على الت�أكد من �أن نظام الرقابة الداخلية يف
�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
ال�شركة �أُعد على �أُ ٍ

ب  -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�صدرت موافقة اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة بتاريخ 1429/06/07ه�ـ املوافق 2008/06/11م على قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت و�أ�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 ويف 1435/03/12هـ املوافق 2014/01/13م �أعاد جمل�س الإدارة
ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بحيث �أ�صبحت اللجنة تتكون من ثالث �أع�ضاء وتتكون اللجنة يف �أغلبيتهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ستقلني وغري التنفيذيني ،ومن 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 ،املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات
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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 ،مراجعة هيكل جمل�س الإدارة وحتديد االحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها
ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،والت�أكد من عدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى،
والت�أكد ٍ
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني مرتبطة بالأداء بالإ�ضافة �إلى و�ضع �سيا�سة مل�ساهمة ال�شركة االجتماعية
والإ�شراف الكامل على نظام حوكمة ال�شركة و�إجراء مراجعة دورية ملالءمة ومراقبة مدى فاعليتها ورفع التو�صيات واملقرتحات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن �إجراء
تعديالت عليها مبا يتفق مع م�صلحة و�أغرا�ض ال�شركة ،وبنا ًء على تو�صيات اللجنة وموافقة جمل�س الإدارة �أقرت اجلمعية العامة العادية الثانية والع�شرون
املنعقدة بتاريخ 2013/04/20م �سيا�سات ومعاير و�إجراءات ع�ضوية جمل�س الإدارة.
وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ون�سبة ح�ضور اجتماعات اللجنة لعام 2015م:
م

الإ�ســـــــــم˙

ال�صفـــــة

1

2

3

4/16

7/4

8/4

الإجمايل ن�سبة الـح�ضور

1

الأ�ستاذ� /أحمد بن عبداهلل املح�سن

رئي�س اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

3

%100

2

الأ�ستاذ� /صالح بن حمد ال�شرمي

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

3

%100

3

الأ�ستاذ /عبدالإله بن حممد الع�ساكر

ع�ضو اللجنة/ع�ضو جمل�س الإدارة

√

√

√

3

%100

√

احل�ضور �أ�صالة

-

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

خامسًا  :قروض الشركة

X

غياب

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
•ح�صل م�صنع �صدق للخزف «خزفية» 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 مت التوقيع مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على اتفاقية لإعادة جدولة القر�ض امل�ستحق على 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 �إثني ع�شر ق�سط ًا �سنوي ًا مت�ساوي ًا
بواقع ( )5خم�سة ماليني ريال �سعودي عدا الق�سط الأخري والذي 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 ـ 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» ـ بعد موافقة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ـ ب�سداد مبكر ملبلغ ( )15,9خم�سة ع�شر مليونا وت�سعمائة �ألف ريال يف تاريخ 2013/01/12م
(1441هـ 1442-هـ 1443-هـ) ،وا�ستكملت الإجراءات املتعلقة برهن عقار ك�ضمان
ميثل الأق�ساط الثالثة الأخرية امل�ستحقة على القر�ض للأعوام
�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 لـ»�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
�إجراءات 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
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مت�ساوية تنتهي يف عام 1440هـ بواقع ( )5مليون ريال �سنوي ًا.
•�سددت ال�شركة عام 2015م الق�سط البالغ ( )5مليون ريال �سعودي �سنوي ًا ،وبذلك يكون ر�صيد القر�ض املتبقي يف نهاية عام
2015م مبلغ ( )20مليون ريال �سعودي.

سادسًا :الوضع الزكوي للشركة
يتلخ�ص الو�ضع الزكوي لل�شركة فيما ي�أتي:
•�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي وح�صلت على ال�شهادات النهائية من بداية الت�أ�سي�س وحتى نهاية عام 1997م.
•�أبلغت 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 الإعرتا�ض الزكوية
ال�ضريبية الأولى و�أ�صدرت قرارها رقم ( )32لعام 1427هـ و�أيدت امل�صلحة يف �إ�ضافة البنود حمل الإعرتا�ض ،وقامت ال�شركة
ب�إ�ستئناف القرار ال�صادر لدى اللجنة الإ�ستئنافية بعد �أن �أ�صدرت �ضمان بنكي باملبلغ املعرت�ض عليه ح�سب النظام حيث
�أيدت �أي�ض ًا اللجنة الإ�ستئنافية قرار اللجنة الإبتدائية بقرارها رقم ( ،)865والذي بنا ًء عليه قامت امل�صلحة بت�سييل خطاب
ال�ضمان البنكي ،وقد قامت ال�شركة بتاريخ 2010/10/12م بالتظلم على القرار ال�صادر من اللجنة الإ�ستئنافيـة لدى املحكمة
الإدارية بديوان املظامل ،حيث �صدر حكم املحكمة الإدارية بعدم الإخت�صا�ص والئي ًا ،وبعد �إ�ستئناف احلكم خالل عام 2012م
مت�سكت املحكمة الإداري��ة بحكمها ال�سابق بعدم �إخت�صا�صها والئي ًا بالنظر يف الدعوى حمل الإعرتا�ض ،وتقدمت ال�شركة
بالئحة �إعرتا�ض جديدة لعدم �إقتناعها بحكم املحكمة الإدارية ال�سابق بعدم الإخت�صا�ص الوالئي ،وفى تاريخ 2013/12/02م
�أُعيدت الق�ضية لديوان املظامل مرة �أخرى بعد قبول الإ�ستئناف املقدم من ال�شركة للنظر فيها ،ويف 2015/12/11م �صدر حكم
�إبتدائي ل�صالح ال�شركة ب�إلغاء قرار وزير املالية ب�ش�أن موافقته �إلى ما �إنتهي عليه قرار اللجنة الإ�ستئنافية امل�ؤيد لقرار اللجنة
الإبتدائية ،ويجري حالي ًا متابعة الق�ضية �إنتظار ًا للحكم النهائي فيها.
•�سددت 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.
•�صدر 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 ،حيث مت الإعرتا�ض عليه �ضمن املهلة النظامية ومل يتم مناق�شته مع امل�صلحة حتى
تاريخه ،وقد قامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص مقابل هذا املبلغ.
•قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن عام 2007م وحتى عام 2014م و�سددت الزكاة التقديرية امل�ستحقة عليها ومل تتم
�إجراءات الربط النهائي من قبل امل�صلحة حتى نهاية عام 2015م.

سابعًا :التحول إلى تطبيق
معايير المحاسبة الدولية

بنا ًء على تعميم هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2978/4وتاريخ 1435/05/24هـ املوافق 2014/03/25م املبني على كتاب الأمني العام
للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ال�صادر برقم ) (4579/2014بتاريخ 1435/04/11هـ املوافق 2014/02/11م ،املت�ضمن
�أن جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني �أقر تطبيق معايري املحا�سبة الدولية دفعة واحدة على القوائم املالية املعدة
عن فرتات مالية تبد�أ يف 2017/01/01م �أو بعده ،وذلك بعد �إ�ستكمال �إعتمادها من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وذلك
بالن�سبة للمن�ش�آت املدرجة يف ال�سوق املالية ،وكذلك التعاميم ال�صادرة برقم )�ص (15/12231/1/بتاريخ 1436/10/27هـ املوافق
2015/08/12م ،ورقم (�ص )16/383/1/بتاريخ 1437/04/03هـ املوافق 2016/01/13م من رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
�إلى ال�شركات امل�ساهمة املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية ،والتي ن�صت على �ضرورة الإ�ستعداد املبكر لتطبيق املعايري املحا�سبية
الدولية وما يت�ضمنه تطبيقها من مراجعة لل�سيا�سات وتهيئة للعاملني ،و�إعداد خطة لتطبيق املعايري الدولية والإنتهاء منها قبل نهاية
ال�سنة امليالدية احلالية 2015م ،على �أن يت�ضمن تقرير جمل�س الإدارة للعامني املاليني 2015م 2016م تفا�صيل اخلطة امل�شار �إليها

41

ومراحل تطبيقها ،ومدى �إ�ستعداد ال�شركة لتطبيقها ب�صورة فعلية من بداية عام 2017م.
وقد مت تبني تعليمات هيئة ال�سوق املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة والعمل وفق ًا لها ،حيث مت �إعداد خطة تطبيق معايري املحا�سبة
الدولية ،ومتت موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة على اخلطة يف �إجتماعه املنعقد يف 1437/03/06ه�ـ املوافق 2016/12/17م ،كما
تعيني مدير ًا للم�شروع لتن�سيق ومتابعة تنفيذ عملية التطبيق �إعتبار ًا من بداية عام 2016م ،وتهدف اخلطة املو�ضوعة يف املقام الأول
�إلى الت�أكيد على �أن عملية التطبيق تتم بكفاءة وي�سر وطبق ًا للتوقيت واجلدول الزمني املحدد لكل مرحلة من مراحلها بحيث عند
الإنتهاء من تنفيذ كل مراحل اخلطة ،ي�صبح بالإمكان تطبيق معايري املحا�سبة الدولية دفعة واحدة يف التاريخ املحدد لها نظام ًا.

تفا�صيل مراحل خطة التحول املعتمدة لتطبيق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

تت�ضمن خطة تطبيق معايري املحا�سبة الدولية ثالث مراحل رئي�سية ،مع العلم ب�أن خمرجات كل مرحلة من مراحل اخلطة هي
مدخالت للمرحلة التالية لها ،وذلك وفق ًا ملا يلي:

�أو ًال :مرحلة املراجعة والفح�ص والتقييم

وت�ستغرق هذه املرحلة �شهر ًا من تاريخ التنفيذ ،حيث من املتوقع الإنتهاء منها يف منت�صف �شهر مار�س 2016م ح�سب اجلدول
الزمني للتطبيق ،وتت�ضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
•ح�صر الفروقات والإختالفات بني معايري املحا�سبة ال�سعودية ومعايري املحا�سبة الدولية ذات العالقة بالقوائم املالية ل�شركات
املجموعة ،وذلك �إعتماد ًا وت�أ�سي�س ًا على الأر�صدة اخلتامية للقوائم املالية املدققة لعام 2015م ل�شركات املجموعة ،وتقدير
الأهمية الن�سبية لهذه الفروقات ت�أثريها اجلوهري املحتمل على �أن�شطة �شركات املجموعة.
•القيام مبراجعة وفح�ص الأمور الهامة التالية وتقييم �أثر عملية التحول عليها:
•مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية املطبقة حالي ًا ب�شركات املجموعة.
•مراجعة النظم واللوائح الداخلية املالية والإدارية والتجارية املطبقة حالي ًا ب�شركات املجموعة.
•مراجعة العقود املربمة بني �شركات املجموعة والأط��راف الأخ��رى ،وخا�صة العقود املتعلقة بالإيرادات الرئي�سية ل�شركات
املجموعة.
•مراجعة نظم وتقنية املعلومات املطبقة ب�شركات املجموعة� ،شاملة دالئل احل�سابات.
•حتديد املتطلبات الأ�سا�سية والبدائل املحا�سبية املتاحة لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية وت�أثريها على �أن�شطة �شركات
املجموعة.
•حتديد مدى احلاجة �إلى الإ�ستعانة باملهنيني �أو اخلرباء ذوي الإخت�صا�ص واخلربة عند التنفيذ والتطبيق ،مت�ضمن ذلك
اخلبري الإكتواري املطلوب تكليفه لفح�ص ودرا�سة م�ستحقات نهاية اخلدمة للعاملني وفق ًا ملتطلبات املعايري الدولية.
•التن�سيق بني �شركات املجموعة لتحديد التوقيت الزمني لعملية تدريب العاملني ذوي العالقة.

ثاني ًا :مرحلة التنفيذ والتطبيق

وت�ستغرق هذه املرحلة ثالثة �شهور من تاريخ �إنتهاء مرحلة املراجعة والتقييم ،حيث من املتوقع الإنتهاء منها يف نهاية �شهر يونية
2016م ح�سب اجلدول الزمني للتطبيق ،وتت�ضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
•�إعداد تقرير تقييم �شامل عن الفروقات والإختالفات وحتديد ت�أثريها والت�سويات املطلوبة على الأر�صدة الإفتتاحية لل�سنة
املالية 2016م (�أر�صدة الإقفال لل�سنة املالية 2015م).
•�إجراء حتديث وتوثيق لل�سيا�سات ودالئل الإجراءات املحا�سبية واملالية ،ودالئل احل�سابات ب�شركات املجموعة تبع ًا ملتطلبات
تطبيق معايري املحا�سبة الدولية.
•�إجراء حتديث لأوراق العمل الفنية والتقارير املطلوبة وتوقيت احل�صول عليها ودوريتها من �شركات املجموعة.
•حتديد اخلطوات والإجراءات الأ�سا�سية لعملية التحول من معايري املحا�سبة ال�سعودية �إلى معايري املحا�سبة الدولية ،وذلك
لتحديد التغيري الذي يخ�ص �أرقام املقارنة ل�سنة 2017م( ،وهي �أر�صدة الإقفال لعام 2015م واملعدلة وفق ًا للمعايري الدولية)
مبا يف ذلك حتديد الإف�صاحات والإي�ضاحات الإ�ضافية املطلوبة.
•�إعداد م�سودات قوائم مالية �إدارية لكل �شركات املجموعة وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية وموازية للقوائم املالية النظامية
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التي �سوف ت�صدر طبق ًا ملعايري املحا�سبة ال�سعودية خالل �سنة 2016م ،حيث �ستكون �أرقام القوائم املالية املوازية املعدة لعام
2016م مبثابة �أرقام مقارنة للقوائم املالية املعدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية خالل �سنة 2017م.
•حتديد التعديالت املطلوبة على نظام احلا�سب الآيل وخمرجاته لتتوافق مع متطلبات العر�ض والإف�صاح للمعايري الدولية.
•حتديد توقيت الإ�ستعانة باملهنيني ذوي الإخت�صا�ص واخلرباء وحتديد نطاق عملهم.
•حتديد املحتوى التدريبي املطلوب والو�سائل الالزمة الأخرى� ،إ�ضافة �إلى �إ�ستخدام خمرجات ونتائج مرحلة املراجعة والفح�ص
والتقييم يف عملية التدريب ،مع �إجراء ور�ش عمل متخ�ص�صة لت�أهيل وتدريب املوظفني املاليني واملوظفني ذوي العالقة.

ثالث ًا :مرحلة النتائج واملخرجات

وتبد�أ هذه املرحلة من منت�صف �شهر مايو 2016م ومتتد حتى نهاية �شهر مار�س 2017م (تاريخ �صدور القوائم املالية الأولية املوحدة
للربع الأول عن عام 2017م) ،وتت�ضمن هذه املرحلة نتائج وخمرجات التطبيق الفعلي لعملية التحويل ،وذلك وفق ًا ملا يلي:
•�إ�صدار التقارير واملخرجات املطلوبة وفق ًا لعملية التحويل� ،شاملة تقرير التقييم الإكتواري.
•�إ�صدار مركز مايل �إفتتاحي وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية كما يف 2016/01/01م (قائمة مركز مايل معدلة لعام 2015م
مطابقة للمعايري الدولية).
•عمل بيان تف�صيلي بالإف�صاحات والإي�ضاحات الإ�ضافية املطلوب �إ�ضافتها �إلى القوائم املالية املعدة وفق ًا للمعايري الدولية.
•�إ�صدار دليل لل�سيا�سات املحا�سبية ل�شركات املجموعة وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية ،يت�ضمن ال�سيا�سات الهامة وتطبيقاتها
ومناذج للتقارير املالية مالئمة لأن�شطة �شركات املجموعة.
ً
•�إ�صدار القوائم املالية الأولية الربعية (موحدة ومنفردة) املوازية ل�سنة 2016م املعدة طبقا ملتطلبات معايري املحا�سبة الدولية
لكل �شركات املجموعة ،ليتم عر�ضها ك�أرقام مقارنة بالقوائم املالية لعام 2017م.
•عمل مناذج للقوائم املالية املنفردة واملوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية وتوزيعها على �شركات املجموعة للإلتزام بها �إعتبار ًا
من بداية عام 2017م.

مدى �إ�ستعداد ال�شركة لتطبيق خطة التحول �إلى املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

�إن �إدارة ال�شركة ال تدخر جهد ًا للإمتثال والتقيد بالتعليمات الواردة من هيئة ال�سوق املالية والإعداد اجليد لها ،ويتمثل مدى �إ�ستعداد
ال�شركة لتطبيق خطة التحويل �إلى معايري املحا�سبة الدولية لإعداد التقارير املالية يف النقاط التالية:
•الإلتزام التام بخطة التطبيق املو�ضوعة من خالل توفري امل�صادر املطلوبة والعمل على �إعداد وجتهيز متطلبات التطبيق �أو ًال
ب�أول للإنتهاء يف املواعيد املحددة نظام ًا.
•توفر امل�صادر الداخلية الالزمة من املوظفني امل�ؤهلني والكوادر ذوي الإملام مبعايري املحا�سبة الدولية.
•توفر هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات جيدة ي�سمحان بت�سجيل وتدفق البيانات املالية الداخلية.
•مت القيام ب�إجراءات ت�أهيلية مبكرة لزيادة الوعي واملعرفة لدى التنفيذيني املاليني مبعايري املحا�سبة الدولية خالل �سنة 2015م
مع تكرارها ب�شكل دوري �إن لزم الأمر.
•�سيتم الإ�ستعانة ب�أحد اجلهات املتخ�ص�صة امل�شهود لها بالكفاءة لتوفري برنامج تدريبي جيد للموظفني املاليني واملوظفني ذوي
العالقة ،وقد مت بالفعل التوا�صل مع هذه ال�شركات ويجري حالي ًا درا�سة العرو�ض املقدمة منهم لإختيار �أف�ضلهم.
�إن جمل�س �إدارة �صدق واللجان املنبثقة عنه يدركون مدى �أهمية توفري وعر�ض معلومات دقيقة عن ال�شركة لعموم م�ساهميها الكرام
وذلك وفق ًا للقوانني والتعليمات والتوجهات واملمار�سات املعمول بها وال�صادرة عن اجلهات الر�سمية ذات العالقة باململكة حر�ص ًا
منها يف الإمتثال لهذه التوجهات وتنفيذها بكل دقة و�شفافية ،ويف هذا ال�صدد يرى وي�ؤكد جمل�س �إدارة �صدق �أنه يف �ضوء اخلطة
املو�ضوعة لي�س هناك ما مينع تطبيق معايري املحا�سبة الدولية لإعداد التقارير املالية الأولية وال�سنوية ،والإمتثال ب�شكل كامل يف ذلك
�إعتبار ًا من 2017/01/01م ،و�سيقوم مبتابعة �إجراءات التنفيذ من خالل التقارير الدورية التي �سوف تعدها الإدارة املكلفة بعملية
التنفيذ وتقدمها للمجل�س ب�صورة منتظمة.
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ثامنًا  :التزامات الشركة بالئحة الحوكمة

�أقر جمل�س الإدارة حتديث الئحة حوكمة ال�شركة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية «�صدق» «الإ�صدار الثاين» يف الربع الثاين من عام
2013م املتوافقة مع �أحكام الأنظمة والئحة احلوكمة ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية وعقد ت�أ�سي�س «�صدق» ونظامها الأ�سا�سي
و�أف�ضل املمار�سات وال�ضوابط املتبعة لإدارة ال�شركة.
وقد ت�ضمنت الئحة احلوكمة ال�سيا�سات التالية:
�1 .1سيا�سة تعار�ض امل�صالح.
�2 .2سيا�سية تنظيم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح.
�3 .3سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية.
-1حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة
ت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولوائحها الداخلية الإجراءات واالحتياطات الالزمة ملمار�سة جميع امل�ساهمني حقوقهم النظامية
ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وح�ضور جمعيات
ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ،وعلى
يف احل�صول على
ٍ
ٍ
امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة
وتوجيه الأ�سئلة يف �ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملحا�سب القانوين ،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 ،كما ن�ص النظام الأ�سا�سي عقد اجلمعية العامة مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة الأ�شهر التالية النتهاء
ال�سنة املالية.

وت�ؤكد «�صدق»:
ً
•�أنها مل تت�سلم من املحا�سب القانوين �أو من م�ساهميها ممن ميلكون ( )%5من ر�أ�س املال �أو �أكرث طلبا بانعقاد اجلمعية العامة
خالل ال�سنة املالية املنتهية ،ولذلك مل يتم انعقادها.
•�أنها مل تت�سلم طلب ًا من م�ساهميها ممن ميلكون ( )%5من ر�أ�س املال �أو �أكرث ب�إ�ضافة مو�ضوع �أو �أكرث �إلى جدول �أعمال اجلمعية
العامة.
•�أنه مت اختيار املكان والوقت املالئمني تي�سري ًا مل�شاركة �أكرب عدد من امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة.
•�أنَّ املو�ضوعات املعرو�ضة على اجلمعية العامة م�صحوبة مبعلومات كافية متكن امل�ساهمني من اتخاذ قراراتهم.
•�أ َّنها �أتاحت الفر�صة للم�ساهمني للم�شاركة الفعالة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني ،و�إحاطتهم علم ًا
بالقواعد التي حتكم تلك االجتماعات و�إجراءات الت�صويت.
•ب�أنه ال يوجد �أي حتفظ �أو لفت انتباه من املراجع القانوين على القوائم املالية لـ»�صدق».
•وتلتزم «�صدق»:
•بتمكني امل�ساهمني من االطالع على حم�ضر اجتماعات جمعية للم�ساهمني.
•بتزويد اجلهات املخت�صة – خالل املدد القانونية – بن�سخة من حم�ضر اجتماعات جمعية للم�ساهمني.
•ب�إعالم ال�سوق بنتائج جمعية امل�ساهمني فور انتهائها.
•
-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 ،يحر�ص على �أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدّثة بطريقة منتظمة يف كثري من و�سائل الن�شر
ويف املواعيد املحددة.
•مل يتم ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة لالت�صال بامل�ساهمني لإعالمهم مبوعد انعقاد اجلمعية العامة العادية ،وذلك لعدم
توفر بيانات امل�ساهمني لدى «�صدق» التي ميكن من خاللها ا�ستخدام و�سائل التقنية.
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 -3حقوق الت�صويت
•ت�سهل «�صدق» ممار�سة امل�ساهم حلقه يف الت�صويت ،وتتجنب و�ضع �أي �إجراء قد ي�ؤدي �إلى �إعاقة ا�ستخدام حق الت�صويت.
•تتحقق «�صدق» من �أن وكاالت امل�ساهمني حل�ضور اجتماع جمعية امل�ساهمني كتابية و�أنها مل�ساهمني �آخرين من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ومن غري موظفي «�صدق».
•ال تنطبق املادة ال�ساد�سة الفقرة (د) من الئحة حوكمة ال�شركات على «�صدق» والتي تن�ص على �أنه ( يجب على امل�ستثمرين
من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة الإعتبارية الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم ـ مثل �صناديق اال�ستثمار ـ الإف�صاح عن �سيا�ساتهم
يف الت�صويت وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية ،وكذلك الإف�صاح عن كيفية التعامل مع �أي ت�ضارب جوهري للم�صالح
قد ي�ؤثر على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية اخلا�صة با�ستثماراتهم ) ،حيث مل يرد لـ»�صدق» مثل هذا الإف�صاح من �أي �شخ�ص
اعتباري.
•مل يتم تطبيق بند الت�صويت الرتاكمي ،ن�سبة للحاجة �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 و�سيتم
تطبيق الت�صويت الرتاكمي بعد تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ليتوافق مع نظام ال�شركات اجلديد ال�صادر باملر�سوم رقم
(م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ.
-4حقوق امل�ساهمني يف �أرباح الأ�سهم
ً
•يكون للم�ساهمني حقوق ًا يف الأرباح ال�صافية ال�سنوية طبق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف البند عا�شرا اخلا�ص ب�سيا�سة ال�شركة يف
توزيع الأرباح ويتم �إطالع امل�ساهمني على هذه ال�سيا�سة يف اجتماعات اجلمعية.
•مل يتم تطبيق الفقرة (ب) من املادة ال�سابعة من الئحة حوكمة ال�شركات التي تن�ص على ( تقر اجلمعية العامة الأرباح املقرتح
توزيعها وتاريخ التوزيع ،وتكون �أحقية الأرباح �سوا ًء الأرباح النقدية �أو �أ�سهم املنحة ملالكي الأ�سهم امل�سجلني ب�سجالت مركز
�إيداع الأوراق املالية يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة) ،وذلك لعدم حتقق االعتبارات النظامية لتوزيع �أرباح.
 -5الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة
من �أهم الوظائف الأ�سا�سية التي يتولى جمل�س الإدارة القيام بها هي:
•اعتماد التوجيهات اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية لـ «�صدق» والإ�شراف على تنفيذها.
•و�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف عليها.
•و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد �إقرار اجلمعية
العامة لها.
•و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
•و�ضع ال�سيا�سات والإج��راءات التي ت�ضمن احرتام «�صدق» للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية
للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
 - 6م�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 ومكاف�آت
�أع�ضاء جمل�س الإدارة حتديد ًا وا�ضح ًا ،وقد �أدى جمل�س الإدارة املهام املوكلة �إليه مب�س�ؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام ،وكانت
قراراته مبنية على معلومات وافية ،وميثل ع�ضو جمل�س الإدارة جميع امل�ساهمني ويلتزم مبا يحقق م�صلحة ال�شركة عموم ًا.
•حدد جمل�س الإدارة ال�صالحيات للإدارة التنفيذية و�إجراءات اتخاذ القرار ،مع التزام الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية
كما يقوم املجل�س بتعريف �أع�ضاء املجل�س اجلدد بعمل ال�شركة ،والت�أكد من توفري ال�شركة معلومات وافييه عن �ش�ؤونها جلميع
الأع�ضاء.
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وي�ؤكد املجل�س الآتي:
• مل ي�صدر من جمل�س الإدارة �أي تفوي�ض عام �أو غري حمدد املدة خالل عام 2015م.
•مل يتم �إبرام القرو�ض التي تتجاوز �آجالها الثالث �سنوات ومل يتم بيع عقارات «�صدق» ومل يتم �إبراء مديني ال�شركة من �أي
التزامات لهم جتاه ال�شركة خالل عام 2015م.
•لي�س يف ع�ضوية جمل�س الإدارة حالي ًا � ٍأي من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية الذين يحق لهم بح�سب نظام ال�شركة تعيني
ممثلني لهم يف جمل�س الإدارة ،ولهذا ال تنطبق الفقرة (ط) من املادة الثانية ع�شر من الئحة احلوكمة على «�صدق».
 -7تكوين جمل�س الإدارة
ت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وطرق تعيينهم ومدته مع جواز �إعادة تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما
بني النظام الأ�سا�سي لل�شركة كيفية انتهاء ع�ضوية املجل�س وحق اجلمعية العامة يف كل وقت بعزل جميع �أع�ضاء املجل�س �أو بع�ضهم
ويتكون جمل�س الإدارة من ع�شرة �أع�ضاء �أغلبهم غري تنفيذيني �أربعة منهم م�ستقلني ،وال يوجد من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ع�ضو ًا
ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �أكرث من خم�س �شركات ُم�ساهمة يف �آن واحد ،كما �أن رئي�س جمل�س الإدارة ال يجمع بني من�صبه و�أي
من�صب تنفيذي لل�شركة.
كما �أنه ويف حال انتهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أي طرق من طرق االنتهاء ،تقوم «�صدق» ب�إخطار هيئة ال�سوق املالية
وال�سوق بذلك فور ًا مع بيان الأ�سباب التي دعت �إلى ذلك.
-8جلان جمل�س الإدارة
مل ي�شكل جمل�س الإدارة جلان ما عدا جلنة املراجعة وجلنة الرت�شحيات واملكاف�آت وذلك وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف هذا التقرير
نظر ًا لعدم احلاجة لذلك وفق الظروف واملعطيات احلالية.

 -9اجتماع جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات عادية منتظمة بدعوة من رئي�س جمل�س الإدارة ،ومل ي�سبق �أن تقدم �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة ملجل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م ،كما يقوم رئي�س جمل�س
الإدارة ٍ
الإدارة بالت�شاور مع الأع�ضاء الآخرين والرئي�س التنفيذي عند �إعداد جدول االجتماعات واملو�ضوعات ،ويتم �إر�سال جدول الأعمال
م�صحوب ًا بامل�ستندات قبل وقت كاف ،ويحق لكل ع�ضو جمل�س �إدارة االعرتا�ض على هذا اجلدول ويثبت هذا االعرتا�ض يف حم�ضر
االجتماع ومل ي�سبق �أن اعرت�ض �أي ع�ضو من الأع�ضاء على جدول �أعمال املجل�س وقراراته.

وقد 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
وال�شركات التابعة وحر�صوا على ح�ضورها ،ويوثق جمل�س الإدارة اجتماعاته مبوجب حما�ضر بكافة االجتماعات.
-10تعار�ض امل�صالح
•ت�ضمنت الئحة حوكمة «�صدق» �سيا�سة تعار�ض امل�صالح والتي ن�صت على �أ َّنه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة وكبار التنفيذين
بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة �أن تكون له �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم
حل�ساب ال�شركة ،وا�ستثى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة متى ما كان �صاحب العر�ض هو الأف�ضل ،وعلى ع�ضو
جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ
يف حم�ضر االجتماع ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة الإ�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن يف اجلمعية
العامة �أو يف اجتماع جمل�س الإدارة ،ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون

46

لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�ص من املحا�سب القانوين.
•كما ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة – بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة – ان ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه
مناف�سة ال�شركة� ،أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله ،كما ال يجوز لـ»�صدق» �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء
جمل�س �إدارتها �أو ان ت�ضمن �أي قر�ض بعقده واحد منهم مع الغري.
•وقعت ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة «�سليب هاي» عقد املناف�سة العامة اخلا�ص بنقل منتجاتها مببلغ
تقديري وقدره ( )8.996.050ريال �سنوي ًا ـ خا�ضع ًا للزيادة �أو النق�صان ـ وفق ًا لعدد الرحالت املنفذة ح�سب القيم املتفق
عليها يف العقد لكل رحلة مع �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة ،وهي �إحدى ال�شركات التابعة لـ «�سليب هاي» بامل�شاركة مع
�شركة عا�صفة الطريق للتجارة واملقاوالت ( طرف ذو عالقة ) ميتلك ح�ص�ص فيها ع�ضوا جمل�س الإدارة الأ�ستاذ� /أحمد
ابن عبداهلل الكنهل والأ�ستاذ� /إبراهيم بن عبداهلل احلمي�ضي ،علم ًا ب�أن حجم التعامل خالل عام 2015م كان مببلغ وقدره
( )9.626.605ريال ،وا�ستمرار العقد املوقع بني «�سليب هاي» و�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة خالل عام 2015م والذي
ي�أتي امتداد ًا للعالقة التعاقدية التي بد�أت قبل العام املايل 2015م.
•عدا ما ُذكر يف هذا التقرير ال توجد �أي م�صلحة و�أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار
التنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم �أو �أدوات دين �صدق �أو �أي من �شركاتها التابعة ،ومل تُربم ال�شركة �أية �أعمال �أو عقود �أو مناف�سة
�أُخرى فيها م�صلحة جوهرية ل ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو لأي �شخ�ص ذو �صلة بهم بالإ�ضافة �إلى عدم
عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة ،وعدم اجتاره يف �أحد فروع
ا�شرتاك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني يف ٍ
الن�شاط الذي تزاوله ال�شركة ،ومل تقدم ال�شركة �أي قر�ض نقدي من �أي نوع �أو �ضمنت �أي قر�ض عقده �أحد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو كبار التنفيذيني مع �أي طرف �آخر.
-11الإف�صاحات
1 .1لي�س يف ال�شركة حالي ًا �أي ا�ستثمارات �أو ادخار ل�صالح موظفي ال�شركة.
2 .2ال توجد �أي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق �إكتتاب تعود لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر يف
�أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة �أو ال�شركات التابعة فيما عدا ما ذكر يف البند (� )10أعاله.
3 .3ال توجد �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ،وال توجد عقود خيار �أو مذكرات حق �إكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو قدمتها
ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ومن ثم ،ال توجد حقوق متويل �أو �إكتتاب.
4 .4لي�س هناك �أي حقوق حتويل �أو �إكتتاب مبوجب �أدوات دين قابل للتحويل �إلى �أ�سهم �أو حقوق خيار� ،أو مذكرات حق الإكتتاب
�أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها ال�شركة.
5 .5ال يوجد �أي �إ�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لإي �أدوات دين قابلة للإ�سرتداد.
6 .6ال يوجد �أي ترتيبات �أو �إتفاق يتنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
7 .7ال يوجد ترتيب �أو �إتفاق بني ال�شركة و�أحد م�ساهميها للتنازل عن حقوقه يف الأرباح.
8 .8اليوجد �أ�سهم �أو �أدوات دين �صادرة عن ال�شركات التابعة لـ»�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.
1010مل تتلق ال�شركة �أي خمالفات �أو غرامات من هيئة ال�سوق املالية �أو غريها لعام 2015م.
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رعاية «�صدق» مللتقى �شباب الأعمال يف دورته الرابعة الذي عقد حتت رعاية وت�شريف
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود �أمري منطقة الريا�ض

تاسعًا :المسؤولية اإلجتماعية وخدمة المجتمع

ت�ؤمن ال�شركة ب�أهمية الدور الإجتماعي يف خدمة املجتمع وت�أثريه الإيجابي على �أعمال ال�شركة وكوادرها ،وقد قامت «�صدق» خالل
عام 2015م برعاية ملتقى �شباب الأعمال يف دورته الرابعة الذي عقد حتت رعاية وت�شريف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري /في�صل بن
بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود� ،أمري منطقة الريا�ض ،وتدر�س ال�شركة حالي ًا جمموعة من برامج امل�سئولية الإجتماعية التي ت�ساهم
يف خدمة املجتمع وتخدم م�صالح «�صدق» ويعزز املكانة ال�سوقية ملنتجاتها.

عاشرًا :سياسة الشركة في توزيع األرباح

تعتمد �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح ال�صافية على عدة عوامل ،منها نتائج الأداء املايل ،ودخل ال�شركة ،و�أحوال ال�سوق والأو�ضاع
االقت�صادية العامة ،ومتطلبات �إعادة الإ�ستثمار والإحتياطات النقدية واملالية ،بالإ�ضافة �إلى الإعتبارات النظامية ،حيث ن�صت
املادة ( )41من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على «توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم امل�صروفات العمومية والتكاليف
الأخرى على الوجه التايل:
ُ 1 .1يجنب (  ) %10من الأرباح ال�صافية لتكوين �إحتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
الإحتياطى املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
ُ 2 .2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل (  ) %5من ر�أ�س املال املدفوع.
3 .3يخ�ص�ص بعد ما تقدم مكاف�أة جمل�س الإدارة وفق ًا للمادة ( )20من هذا النظام ،و ُيوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني
كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.

حادي عشر :إقرارات مجلس اإلدارة

ي�ؤكد املجل�س ويقر بالآتي:
ُ
�1 .1أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
ُ
�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.
�2 .2أن نظام الرقابة الداخلية �أُعد على �أُ ٍ
�3 .3أنه ال يوجد �أي �شك ُيذكر يف قدرة «�صدق» على موا�صلة ن�شاطها.

ثاني عشر :إقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

�إن جمل�س الإدارة وقد �إ�ستعر�ض معكم �إجنازات ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م ،وكذلك القوائم املالية
واحل�ساب اخلتامية لل�شركة يطرح البنود التالية جلدول �أعمال اجلمعية العامة العادية:
1 .1الت�صويت على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 2015/12/31م.
2 .2الت�صويت على تقرير مراجع ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف 2015/12/31م.
3 .3الت�صويت على القوائم املالية املوحدة عن ال�ســنة املاليـة املنتهية يف 2015/12/31م.
4 .4الت�صويت على تعيني مراجع احل�سابات لل�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ،وذلك لفح�ص ومراجعة وتدقيق
القوائم املالية والبيانات الربع �سنوية وامليزانية العمومية لل�سنة احلالية 2016م وحتديد �أتعابه.
5 .5الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 2015/12/31م.
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الخاتمة

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
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل ،و�إلـى ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بـــــن عبدالعزيز �آل
�سعود نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�إلى ويل ويل العهد وزير الدفاع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود 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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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
مع تقرير مراجعي الحسابات
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«تقريـر مراجعي احل�سابات»
ال�سادة  /امل�ساهمون
ال�رشكة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية – �صدق
(�رشكة م�ساهمة عامة �سعودية)
جدة  -اململكة العربية ال�سعودية
لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة لل�رشكة ال�سعودية للتنمية ال�صناعية – �صدق («ال�رشكة») و�رشكاتها التابعة (ي�شار
�إليهم مع ًا بـ «املجموعة») والتي ت�شمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31دي�سمرب 2015م  ،والقوائم املوحدة للدخل
والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات املرفقة من (� )1إلى ()30
املعتربة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
تعترب الإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض هذه القوائم املالية املوحدة ب�شكل عادل وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة
العربية ال�سعودية ووفق ًا لن�ص املادة ( )123من نظام ال�رشكات والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية
�سواء كانت نا�شئة عن غ�ش �أو خط�أ.
الذي تعتربه الإدارة �رضوري ًا لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية،
ً
كما �أن الإدارة قدمت لنا كافة املعلومات والإي�ضاحات التي طلبناها للقيام مبراجعة هذه القوائم املالية املوحدة.
م�سئولية مراجعي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي على هذه القوائم املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إلى �أعمال املراجعة التي قمنا بها .وقد متت مراجعتنا وفق ًا
ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وتتطلب تلك املعايري �إلتزامنا مبتطلبات �أخالقيات املهنة وتخطيط
وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على درجـة معقولة من الت�أكد ب�أن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.
ت�شتمل املراجعة على القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية .تعتمد
الإجراءات التي مت �إختيارها على تقديرنا مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر وجود �أخطاء جوهرية يف القوائم املالية �سواء ًا كانت نا�شئة
عن غ�ش �أو خط�أ .وعند قيامنا بتقييم هذه املخاطر ن�أخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلية اخلا�ص ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية
عادلة للمن�ش�أة بغر�ض ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة للظروف املتاحة ،ولكن لي�س بهدف �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة
الداخلية للمن�ش�أة .كما تت�ضمن �أعمال املراجعة تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي
�إ�ستخدمتها الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض العام للقوائم املالية.
نعتقد �أن �أدلة املراجعة التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة بحيث ميكن الإعتماد عليها ك�أ�سا�س لإبداء ر�أينا.

الر�أي
ويف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل:
1 .1تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما يف 31دي�سمرب 2015م ،ونتائج �أعمالها وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكـة العربية ال�سعودية املالئمة لظروف
املجموعة.
2 .2تتفق مع متطلبات نظام ال�رشكات والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.

عن /كي بي �إم جي الفوزان و�رشكاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدة يف  13جمادى الأولى 1437هـ
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ماكينة �إنتاج روالت اال�سفنج  ( -م�صنع املراتب وال�س�ست احلديثة �« -سليب هاي» )

قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف  31دي�سمرب 2015م
باللاير السعودي

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

�إي�ضاح

2014م

2015م

4
5
6
7
8
9

35.943.701
46.913.597
42.128.126
100.947.017
2.323.940
23.245.373
251.501.754

28.400.834
64.220.793
33.441.629
100.281.698
2.463.195
29.051.051
257.859.200

10
11
12
8
13
14

3.737.412
71.719.914
1.017.063
2.812.500
62.356.409
91.203.716
232.847.014
484.348.768

2.143.172
86.329.557
1.168.238
5.062.500
62.356.409
96.177.186
253.237.062
511.096.262

15

5.000.000
28.041.447
6.350.898
10.804.966
11.941.525
62.138.836

5.000.000
29.680.578
6.350.898
8.970.925
14.056.026
64.058.427

16
18
17

15.000.000 15
17.426.846 19
406.132 18
32.832.978
94.971.814

20.000.000
16.273.550
468.309
36.741.859
100.800.286

400.000.000 20
8.099.375 21
)8.608.486( 22
()10.113.935
389.376.954
484.348.768

400.000.000
8.099.375
()6.638.634
8.835.235
410.295.976
511.096.262

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 2015م

بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح
املبيعات

2014م

2015م
325.525.722

315.938.390

()226.230.009
99.295.713

()231.624.164
84.314.226

()46.927.468

()45.042.616

()34.183.778
18.184.467

()29.670.250
9.601.360

(خ�سائر) � /أرباح حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

5

()6.818.820

20.590.061

خ�سائر غري حمققة عن �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة

5

()10.488.376

()25.741.542

خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع

11-1

()14.609.643

--

�إيرادات �أخرى

25

2.119.712

8.134.948

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

10

94.240

282.616

()316.600
()11.835.020

()414.967
12.452.476

()7.114.150
()18.949.170

)(5.507.289
6.945.187

تكلفة املبيعات
جممل الدخل
م�صروفات بيع وتوزيع

23

م�صروفات عمومية و�إدارية

24

الدخل من العمليات

تكاليف متويل
(اخل�سارة)  /الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
الزكاة و�ضريبة الدخل

18

�صايف (اخل�سارة)  /الدخل
(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم من:

26

الدخل من العمليات

0.45

0.24

الإيرادات الأخرى

0.05

0.20

�صايف (اخل�سارة)  /الدخل

()0.47

0.17

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح

2015م

2014م

()11.835.020

12.452.476

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية:
(اخل�سارة) /الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
ت�سويات ملطابقة �صايف (اخل�سارة)  /الدخل مع �صايف النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية:
الإ�ســتهالك
14.355.044 14
�إطفاء مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي
151,175 12
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها للذمم املدينة التجارية
70.578 6
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها للمدفوعات مقدم ًا واملوجودات املتداولة الأخرى
300.203
9
خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة
494.807 7
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
)265.110( 25
خ�سائر�( /أرباح) حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
6,818,820 5
خ�سائر غري حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
10,488,376 5
ح�صة املجموعة يف �إ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
)94.240( 10
خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
14.609.643 11-1
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة املحمل على ال�سنة
3.383.840 19
38.478.116
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
الزيادة يف ذمم مدينــة جتارية
()8.757.075
الزيادة يف خمــزون
()1.160.126
النق�ص( /الزيادة) يف مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
5.505.474
النق�ص يف امل�ستحق من طرف ذو عالقة
3.889.255
(النق�ص) /زيادة يف ذمم دائنــة جتاريـة
()1.639.131
النق�ص يف م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
()3.676.676
زكاة و�ضريبة دخل – مدفوعة
)5.237.638( 18
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
(2.230.544) 19
الت�شغيلية
أن�شطة
�صايف النقد املتوفر من ال
25.171.655
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:
�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات
)10.373.948( 14
دفعات مقدمة للإ�ستثمار يف حمفظة الإ�ستثمارات
-- 9
املتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
278.954
�شراء �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
-- 5
�إ�سرتداد �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
-- 5
�أ�ضافات لإ�ستثمارات وفق طريقة حقوق امللكية
)1.500.000( 10
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
()11.594.994
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
امل�سدد من قر�ض طويل الأجل
()5.000.000
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
8.576.661
فروق ترجمة عمليات �أجنبية
()1.033.794
ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف بداية
28.400.834
35.943.701 4
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

12.488.565
151,175
149.996
--()4.249.485
)(20.590.061
25,741,542
()282.616
-5.851.670
31.713.262
()6.072.859
()9.680.457
()7.820.828
1.474.305
11.970.629
()1.528.407
()7.436.718
()3.242.737
9.376.190
()11.054.953
()10.000.000
4.754.323
()10.000.000
6.000.000
()650.000
()20.950.630
()5.000.000
()16.574.440
()297.333
45.272.607
28.400.834

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 2015م

بالريال ال�سعودي
ر�أ�س املال
الر�صيد يف  1يناير 2014م

400.000.000

�صايف دخل ال�سنة

--

املحول للإحتياطي النظامي

--

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

--

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014م 400.000.000

�إحتياطي نظامي
7.404.857
-694,518
-8.099.375

ح�ساب ترجمة
العمليات الأجنبية
)(5.949.382

2.584.566

404.040.041

--

6.945.187

6.945.187

--

)(694,518

--

()689.252

--

()689.252

()6.638.634

�صايف خ�سارة ال�سنة

--

--

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

--

--

()1.969.852

8.099.375

()8.608.486

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015م 400.000.000

�أرباح مبقاة

--

8.835.235

410.295.976

()18.949.170

()18.949.170

-()10.113.935

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

()1.969.852
389.376.954

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م

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 وزير التجارة رقم  673وتاريخ  20جمادى الثاين
1413هـ املوافق  14دي�سمرب 1992م ،وال�شركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030092792وال�صادر من مدينة جدة 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 وبالط اجلدران والأر�ضيات من اخلزف و�أحوا�ض الإ�ستحمام من الأكريليك مبوجب قرار معايل وزير ال�صناعة
رقم  542وتاريخ  5ذو القعدة 1411هـ.
العنوان امل�سجل لل�شركة كما يلي:
جدة – �شارع الأمري حممد بن عبد العزيز
�ص.ب 12105
جدة 21473
اململكة العربية ال�سعودية

59

ب -تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وفرعها وال�شركات التابعة لها الوارد بيانها �أدناه:

ال�شركات التابعة

الن�شاط الرئي�سي

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية املبا�شرة
وغري املبا�شرة

جت��ارة اجلملة والتجزئة يف الأ�سمنت
واجلب�س والرخام الطبعي وال�صناعي
والأنابيب واملوا�سري واملطابخ واملنتجات
اخل��زف �ي��ة وال �ق �ي �� �ش��اين وال�سرياميك
�شركة �صدق للإ�ستثمار
اململكة العربية ال�سعودية والبور�سالن والأدوات والأطقم ال�صحية
التجاري
وال�سجاد وامل��وك�ي��ت وامل��رات��ب وال�سرر
والإ� �س �ف �ن��ج وامل� �خ ��دات وال�شرا�شف
واملفار�ش والأغطية واللحف والبطانيات
وكافة م�ستلزمات النوم

%100

م��ق��اوالت ع��ام��ة ل�ل�م�ب��اين واملجمعات
ال �� �س �ك �ن �ي��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة واحل �ك��وم �ي��ة
وال�صناعية وال�صحية وجت��ارة اجلملة
وال �ت �ج��زئ��ة يف م� ��واد ال �ب �ن��اء والأث� ��اث
اململكة العربية ال�سعودية واملفرو�شات والأدوات اخل�شبية واملكتبية
وامل �ن��زل �ي��ة وال �ك �م��ال �ي��ات واحلمامات
واملالب�س وال�سجاد واملوكيت والف�ضيات
والكري�ستال وامل �ج��وه��رات التقليدية
والأحجار الكرمية

%100

�شركة �صدق للم�شاريع
الإ�ستثمارية

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)

�أ -املعايري املحا�سبية املطبقة

جمهورية م�صر العربية

ت�صنيع مراتب ال�س�ست والإ�سفنج

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

%100

%100

� -2أ�س�س الإعداد

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.
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ت� -أ�س�س توحيد القوائم املالية

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

 -1ال�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 املوحدة.

 -2حقوق امللكية غري امل�سيطرة

•تتمثل حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف احل�ص�ص يف ال�شركات التابعة التي ال حتتفظ ال�شركة بها والتي تقا�س باحل�صة
التنا�سبية يف �صايف املوجودات املحددة لل�شركة التابعة ويتم معاجلة املعامالت مع حقوق امللكية غري امل�سيطرة كمعامالت
مع �أطراف من خارج املجموعة.

ث -عملة العر�ض

مت عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي الذي ميثل عملة العر�ض للمجموعة.

ج� -إ�ستخدام احلكم والتقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة من الإدارة القيام ب�إجراء بع�ض االحكام والتقديرات والإفرتا�ضات التي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية واملبالغ املعرو�ضة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .يتم �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:

�إنخفا�ض قيمة الذمم املدينة التجارية

يتم تكوين خم�ص�ص للإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على �أن املجموعة لن تكون قادرة
على حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للإتفاقية� .إن ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه العميل ،و�إمكانية دخول
العميل يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة الهيكلة املالية ،والعجز �أو الت�أخر يف ال�سداد تعترب جميعها م�ؤ�شرات على وجود دليل مو�ضوعي
للإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية .بالن�سبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم �إجراء تقييم على �أ�سا�س فردي .وبالن�سبة للمبالغ غري
الفردية الهامة ،ولكنها مت�أخرة ،فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ،ويتم �إثبات املخ�ص�ص بالأخذ بالإعتبار طول املدة الزمنية وفق ًا ملعدالت
اال�سرتداد ال�سابقة.

خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

تقوم الإدارة بتكوين خم�ص�ص باملخزون املتقادم وبطيء احلركة .وت�ستند تقديرات �صايف القيمة الإ�سرتدادية للمخزون
على �أكرث الأدلة موثوقية يف وقت �إ�ستخدام التقديرات .وت�أخذ هذه التقديرات بالإعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكاليف
املرتبطة ب�شكل مبا�شرة ب�أحداث تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل بالقدر الذي ي�ؤكد �أن ظروف هذه الأحداث قائمة
كما يف نهاية ال�سنة.
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الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات

حتدد الإدارة الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات بغر�ض �إحت�ساب الإهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد الأخذ بالإعتبار الإ�ستخدام
املتوقع للموجودات وال�ضرر املادي الذي تتعر�ض له هذه املوجودات .وتقوم الإدارة مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم تعديل
التغري يف م�صروفات الإهالك (�إن وجدت) يف الفرتات احلالية وامل�ستقبلية.

الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما �إذا كان هناك �أي خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمتها كلما كانت الأحداث �أو التغريات يف الظروف
ت�شري �إلى �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لال�سرتداد .ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها
القيمة الدفرتية للأ�صل قيمتها القابلة للإ�سرتداد .القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل بعد خ�صم تكاليف البيع والقيمة املتبقية
للإ�ستخدام �أيهما �أعلى .يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية م�ستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة املوجودات
غري املتداولة بخالف ال�شهرة وتلك التي تعر�ضت للإنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمالية عك�س الإنخفا�ض يف القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مايل.
وعندما يتم الحق ًا عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة توليد النقد �إلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة
لال�سرتداد ،ولكن القيمة الدفرتية التي متت زيادتها يجب �أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها ،والتي فيما لو مت حتديدها
مل يتم ت�سجيل �أي خ�سارة للإنخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو وحدة توليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة .ويتم �إثبات عك�س خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة
ك�إيرادات مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة .ال يتم عك�س خ�سائر الإنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة.

الإنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع

تقوم املجموعة 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.

 -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:
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتفق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

�أ -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.

ب� -إندماج الأعمال

يتم املحا�سبة عن �إندماج الأعمال ب�إ�ستثناء ال�شركات اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة ال�شراء .ويتم قيا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات
املقتناة ،و�أداة حقوق امللكية ال�صادرة واملطلوبات املتكبدة �أو املفرت�ض حتملها يف تاريخ التبادل ،وتت�ضمن التكاليف العائدة مبا�شرة �إلى ال�شراء .ويتم قيا�س
املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد والإلتزامات املتكبدة واملفرت�ض حتملها يف عمليات �إندماج الأعمال مبدئي ًا بالقيم العادلة بتاريخ ال�شراء .التكلفة يف
عمليات �إندماج الأعمال التي تزيد على ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات املقتناة القابلة للتحديد واملطلوبات والإلتزامات املحتملة ،يتم
ت�صنيفها ك�شـهرة .و�إذا كانت تكلفة ال�شركة امل�ستثمر فيها املقتناة �أقل من قيمتها العادلة بتاريخ ال�شراء ،يتم ت�سوية هذا الفرق من خالل تخفي�ض القيم العادلة
للموجودات املقتناة غري املتداولة لل�شركة امل�ستثمر فيها مبا يتنا�سب مع قيمتها الدفرتية.
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يتم قيا�س عمليات �إندماج الأعمال مبا يف ذلك ال�شركات �أو الأعمال اخلا�ضعة ل�سيطرة م�شرتكة واملحا�سبة عنها ب�إ�ستخدام القيمة
الدفرتية .ويتم �إثبات قيمة املوجودات واملطلوبات املقتناة بالقيم الدفرتية عند �إنتقالها من دفاتر ح�سابات ال�شركة امل�سيطرة .ويتم
�إ�ضافة مكونات حقوق ملكية ال�شركات املقتناة �إلى نف�س املكونات داخل حقوق ملكية املجموعة ويتم �إثبات �أي �أرباح �أو خ�سائر تنتج
عن ذلك مبا�شرة يف حقوق امللكية.

ت -الذمم املدينـة التجارية

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد خ�صم املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .ويتم تكوين خم�ص�ص
بالديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم مقدرة املجموعة على حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط
الأ�صلية للذمم املدينة .ويتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها مقابل املخ�ص�صات املتعلقة بها .ويتم حتميل املخ�ص�صات على
قائمة الدخل املوحدة .و�أي �إ�سرتدادات الحقة ملبالغ الذمم املدينة والتي مت �شطبها �سابق ًا ت�ضاف �إلى الإيرادات.

ث -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.

ج -الإ�ستثمارات
� -1شركات م�ستثمر فيها وفق طريقة حقوق امللكية (�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة (

ال�شركات الزميلة هي تلك املن�ش�آت التي متتلك املجموعة فيها ت�أثري ًا جوهري ًا ولكن لي�ست ح�صة م�سيطرة على
�سيا�ساتها التمويلية والت�شغيلية .ويعترب الت�أثري اجلوهري قائم ًا ب�شكل عام عندما متلك املجموعة ما يرتاوح بني %20
و %50من حقوق الت�صويت يف املن�ش�أة الأخرى.
يتم املحا�سبة عن الإ�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية (�شركات م�ستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية) وتقيد مبدئيا ب�سعر التكلفة مبا يف ذلك ال�شهرة املحددة عند ال�شراء .يتم �إدراج ح�صة ال�شركة يف
�أرباح وخ�سائر ال�شركات واملن�ش�آت امل�ستثمر فيها بعد ال�شراء يف قائمة الدخل املوحدة ،ويتم �إدراج ح�صتها يف حركة
الإحتياطيات بعد ال�شراء �ضمن حقوق امللكية لل�شركة .وعندما تزيد ح�صة املجموعة من اخل�سارة على ح�صتها يف
الإ�ستثمار يف ال�شركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية ف�إن القيمة الدفرتية لل�شركة تنخف�ض �إلى ال�صفر ويتم
الإ�ستمرار بتحميل �أي خ�سائر �إ�ضافية عندما تتكبد املجموعة �إلتزامات قانونية �أو تعاقدية �أو �إذا دفعت �أي مبالغ نيابة
عن ال�شركة امل�ستثمر فيها.
ويتم �إ�ستبعاد �أية �أرباح غري حمققة للتعامالت بني املجموعة وال�شركات امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية بالقدر
الذي تكون عليه ح�صة املجموعة يف ال�شركات الزميلة .كما يتم �إ�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة مامل توفر املعاملة
دلي ًال على �إنخفا�ض قيمة املوجودات املحولة.
يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن تخفيف ح�صة ال�شركة يف ال�شركات الزميلة يف قائمة الدخل االولية
املوحدة.

� -2إ�ستثمارات يف �أوراق بغر�ض املتاجرة

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية لالجتار والتي يتم �شرا�ؤها لأغرا�ض جتارية بالقيمة العادلة ومن ثم يعاد
قيا�سها وقيدها يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة وتدرج �ضمن املوجودات املتداولة .وتقيد الأرباح �أو اخل�سائر
املحققة من بيع الأوراق املالية للإجتار والتغريات يف القيمة ال�سوقية بتاريخ قائمة املركز املايل االولية املوحدة �أو
حتمل على قائمة الدخل املوحدة.
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� -3إ�ستثمارات متاحة للبيع

تتكون الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ب�شكل رئي�سي من ح�صة تقل عن  %20من الإ�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة �أو غري
املدرجة مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف ال�صناديق اال�ستثمارية ،وهي لي�ست �إ�ستثمارات لغر�ض الإجتار وال متتلك
املجموعة فيها �أي ت�أثري جوهري �أو �سيطرة .وتقيد هذه اال�ستثمارات مبدئي ًا والحق ًا يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة .ويتم
قيد �أية تغريات يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية ك�إحتياطي قيمة عادلة حتى يتم �إ�ستبعاد تلك اال�ستثمارات .ويتم
قيد �أي �إنخفا�ض كبري ومتوا�صل يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع (�إن وجد) يف قائمة الدخل املوحدة .ويتم حتديد
القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتداولة يف �سوق مايل ن�شط بالرجوع �إلى �أ�سعار ال�سوق املدرجة فيه تلك اال�ستثمارات
بنهاية يوم التداول يف تاريخ قائمة املركز املايل االولية املوحدة .وبالن�سبة للإ�ستثمارات غري املتداولة يف �سوق مايل
ن�شط ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات تقييم
معينة .وتت�ضمن هذه التقنيات ا�ستخدام معامالت ال�سوق الأخرية التي متت بني �أطراف جادين ،والرجوع �إلى القيمة
ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى والتي متاثلها �إلى حد كبري ،وحتليل التدفقات النقدية املخ�صومة وخيار مناذج الت�سعري،
وبخالف ذلك ،تعترب التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.

ح -ممتلكات و�آالت ومعدات

يتم قيا�س املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم الإهالك املرتاكم واخل�سارة املرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة.
تت�ضمن التكلفة النفقات املبا�شرة القتناء الأ�صل .يتم ر�سملة تكاليف التمويل للقرو�ض التي ا�ستخدمت مبا�شرة لتمويل
�إن�شاء املوجودات خالل الفرتة الزمنية الالزمة ال�ستكمال تلك املوجودات و�إعدادها لال�ستخدامات املحدد لها.
يتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات والآالت
واملعدات .ويتم قيد جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم حتميل الإهالك على قائمة الدخل واحت�سابه بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لكل بند
من املمتلكات والآالت واملعدات .وفيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات التي �سيتم �إهالكها:

				

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

خ -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.

د -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.
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ذ -القرو�ض

يتم �إدراج القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف املعاملة املتكبدة ،كما يتم ت�أجيل العموالت الإدارية املخ�صومة
مقدما من قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وعر�ضها خم�صومة من مبلغ القر�ض الأ�صلي .يتم �إطفاء تلك
العموالت ،والتي التختلف جوهريا عن معدل الفائدة على القرو�ض ال�سائدة يف ال�سوق ،على مدى عمر القر�ض بطريقة
الق�سط الثابت .ويتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض العائدة مبا�شرة لإن�شاء موجودات م�ؤهلة حتى ت�صل �إلى املرحلة التي
يكتمل عندها ب�شكل جوهري جميع الأن�شطة الالزمة لإعداد املوجودات امل�ؤهلة لال�ستخدام املحدد لها ،وبخالف ذلك،
يتم حتميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ر -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.

ز -املخ�ص�صات

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

�س -حتقق الإيرادات
تتحقق الإيرادات عند ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
•وجود �إحتمالية بتدفق منافع �إقت�صادية للمجموعة.
•ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بغ�ض النظر عن موعد �سدادها.
•�إمكانية حتديد التكلفة املتكبدة والتكاليف امل�ستقبلية املتوقعة حتى تاريخه و�إمكانية قيا�سها ب�شكل موثوق.
يتم قيا�س الإي��رادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو ل�شروط الدفع املحددة تعاقدي ًا .ويجب كذلك ا�ستيفاء معايري التحقق
املحددة �أدناه قبل حتقق الإيرادات.

مبيعات ب�ضائع
يتم �إثبات الإيرادات من املبيعات عند ت�سليم �أو �شحن املنتجات التي يتم مبقت�ضاها �إنتقال املخاطر واملنافع الهامة
امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي بحيث ال يكون للمجموعة �سيطرة فعالة او م�شاركة �إدارية م�ستمرة بالدرجة
التي ترتبط عادة مبلكية الب�ضاعة .ويتم ت�سجيل املبيعات بعد خ�صم املردودات واخل�صم التجاري وخ�صم الكمية.

�ش -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 تكلفة املبيعات وتكاليف 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.

�ص -الزكاة و�ضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل باململكة العربية ال�سعودية (“امل�صلحة”).
ويخ�ضع ال�شركات التابعة الأجنبية لأنظمة �ضريبة الدخل املطبقة يف دول املقر .يتم �إثبات �إ�ستحقاق الزكاة على
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ال�شركة وح�صتها يف �ضريبة دخل �شركاتها التابعة الأجنبية وحتمل على قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية .ويتم حتميل �ضريبة الدخل الأجنبية
املتعلقة بال�شركاء الأجانب يف ال�شركات التابعة الأجنبية على ح�صة �شركاء الأقلية يف القوائم املالية املوحدة املرفقة .ويتم �إحت�ساب مطلوبات
الزكاة الإ�ضافية و�ضريبة الدخل الأجنبية� ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على �سنوات �سابقة يف الفرتة التي يتم فيها �إ�صدار الربوط النهائية.

ال�ضريبة امل�ؤجلة

يتم �إ�ستخدام طريقة الإلتزام عند تكوين خم�ص�ص بال�ضرائب امل�ؤجلة على جميع الفروقات امل�ؤقتة بني الأ�س�س ال�ضريبية والقيمة الدفرتية
للموجودات واملطلوبات بتاريخ القوائم املالية املوحدة .يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة على �أ�سا�س املعدالت ال�ضريبية التي
يتوقع تطبيقها يف الفرتة التي يتم فيها حتقق املوجودات �أو ت�سوية املطلوبات على �أ�سا�س الأنظمة املعمول بها يف الدول املعنية بتاريخ القوائم
املالية .يتم الإع�تراف باملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة جلميع الفروقات امل�ؤقتة القابلة للخ�صم واملرحل من كال من املوجودات ال�ضريبية غري
امل�ستغلة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستغلة وذلك عند وجود �إحتمال توفر ربح خا�ضع لل�ضريبة ميكن من �إ�ستخدام كال من الفروقات ال�ضريبية
امل�ؤقتة القابلة للخ�صم واملرحل من املوجودات ال�ضريبية غري امل�ستغلة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستغلة .تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات
ال�ضريبية امل�ؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مايل وتخف�ض �إلى احلد الذي مل يعد فيه من املحتمل توفر ربح خا�ضع لل�ضريبة كايف ي�سمح ب�إ�ستغالل
جميع �أو جزء من املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.

�ض -حتويل العمالت الأجنبيـة
 -1املعامالت والأر�صدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الوظيفية لل�شركة على �أ�سا�س �أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت� .أما
املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت الأجنبية فيتم حتويلها لتعك�س ما يعادلها بالعملة الوظيفية لل�شركة ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة
بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج فروقات التحويل الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اجلارية.

 -2ال�شركات الأجنبية التابعة والزميلة

يتم ترجمة القوائم املالية لل�شركات التابعة والزميلة الأجنبية التي ت�صدر قوائمها املالية بعمالت �أخرى خالف العملة الوظيفية لل�شركة� ،إلى
العملة الوظيفية .يتم ت�سجيل الفروقات الناجمة عن الرتجمة كبند منف�صل يف حقوق امللكية.
عند �إ�ستبعاد �أو بيع الإ�ستثمار يف ال�شركات التابعة والزميلة الأجنبية ،ولو جزئي ًا ،يتم �إدراج فروقات الرتجمة العائدة لها وامل�سجلة �سابقا �ضمن
حقوق امللكية ،يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من �أرباح �أو خ�سائر الإ�ستبعاد �أو البيع.
يتم حتويل توزيعات الأرباح امل�ستلمة من ال�شركات الزميلة الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ املعاملة وتدرج فروقات التحويل الناجمة عن
التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

ط -توزيعات الأرباح

يتم قيد توزيعات الأرباح املرحلية عند �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .كما يتم قيد الأرباح املوزعة النهائية يف ال�سنة التي يتم اعتمادها من
خالل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

ظ -التقارير املالية القطاعية

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف تقدمي املنتجات واخلدمات املعر�ضة للمخاطر واخلا�ضعة ملنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات
الأخرى .يعتمد منوذج املجموعة الأ�سا�سي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .حتدد قطاعات العمل بنا ًء على �إدارة املجموعة وهيكل التقارير
الداخلية.
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 -4نقـد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2014م

2015م
�أر�صدة لدى البنوك – ح�سابات جارية

35.784.309

21.473.241

نقد بال�صندوق

159.392
35.943.701

6.927.593
28.400.834

� -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 يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودي بغر�ض املتاجرة وحتتفظ املجموعة بهذه املحفظة لدى �إحدى �شركات الو�ساطة املالية املرخ�صة يف ال�سعودية.
الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية التي مت �شرا�ؤها بغر�ض املتاجرة مت �إثباتها بالقيمة العادلة وذلك وفق َا لأ�سعار الإقفال بنهاية
التداوالت يف تاريخ القوائم املالية .وفيما يلي بيان احلركة التي متت على الإ�ستثمارات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

2015م

�إي�ضاح
الر�صيد يف  1يناير

64.220.793

2014م
65.372.274

�إ�ستثمارات مقتناه خالل ال�سنة

--

10.000.000

�إ�سرتداد خالل ال�سنة

--

()6.000.000

(خ�سائر)� /أرباح حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
خ�سائر غري حمققة من �إ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة
الر�صيد يف  31دي�سمرب بالقيمة العادلة

1-5

)(6,818,820

20.590.061

()10,488,376
46.913.597

()25.741.542
64.220.793

 1-5مت بيع جزء من الإ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة خالل ال�سنة مما نتج عنه (خ�سائر)� /أرباح حمققة .مت �إعادة املح�صل من عملية
البيع يف املحفظة املخ�ص�صة للإ�ستثمار وذلك لإعادة �إ�ستثماره.
 -6ذمم مدينة جتارية

-

أتتكون الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
�إي�ضاح

ذمم مدينة جتارية
يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2015م
46.981.100

 -6ب ()4.852.974
42.128.126

2014م
38.224.025
()4.782.396
33.441.629
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-

بفيما يلي ملخ�ص حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:

2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

4.782.396

4.632.400

�إ�ضافات

70.578

149.996

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

4.852.974

4.782.396

�أ -يتكون املخزون كما يف  31دي�سمرب مما يلي:

 -7خمزون

2015م

2014م

�إنتاج تام

53.885.936

47,114,945

مواد خام ومواد تعبئة وتغليف

38,177,261

44,261,169

قطع غيار

6,660,580

7,151,306

�إنتاج حتت الت�شغيل

6,839,293

5,875,524

الإجمايل

105.563.070

104.402.944

 -7ب ()4.616.053

()4.121.246

100.947.017

100.281.698

�إي�ضاح

يخ�صم :خم�ص�ص �أ�صنـاف راكدة وبطيئة احلركة

ب -فيما يلي ملخ�ص حركة خم�ص�ص �أ�صناف راكدة وبطيئة احلركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2014م

2015م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

4.121.246

5.692.722

املكون خالل ال�سنة

494.807

--

�شطب

--

()1.571.476

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

4.616.053

4.121.246

 -8معامالت مع �أطراف ذات عالقة
�أ -تتكون الأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني بال�شركة و�أقربائهم حتى الدرجة الرابعة وال�شركات الزميلة و�أع�ضاء جمل�س االدارة وموظفي الإدارة العليا
لل�شركة .يتم �إعتماد �شروط و�أحكام هذه املعامالت مع الأطراف ذات عالقة بوا�سطة الإدارة وتتمثل هذه املعامالت ب�صفة �أ�سا�سية يف 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.
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ب -وفيما يلي املعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب والأر�صدة الناجتة عنها:
معامالت مع

مبلغ املعامالت خالل ال�سنة

طبيعة املعاملة

الر�ص ــيد اخلتامي – مدين

2015م

2014م

2015م

2014م

�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة (*) م�صروفات مقابل خدمات نقل 9.626.605

8,542,833

5.136.440

7.525.695

يخ�صم :اجلزء املتداول

()2.463.195( )2.323.940
5.062.500 2.812.500

اجلزء غري املتداول

* يت�ضمن هذا الر�صيد قيمة دفعة مقدمة �إلى �شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة وفق ًا لعقد ت�شغيل نقل املنتجات امل�شار �إليه �أعاله.

ت -رواتب ،بدالت ومكاف�آت كبار املوظفني التنفيذين
كبار املوظفني التنفيذين هم الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف تخطيط وتوجيه ومراقبة �أن�شطة ال�شركة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
مبا يف ذلك �أي مدير (�سواء كان تنفيذي �أو غري ذلك).
وفيما يلي املعامالت مع كبار املوظفني التنفيذين خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ما يلي:

معامالت مع
الإدارة العليا وجمل�س االدارة

مبلغ املعامالت خــالل ال�سن

طبيعة املعاملة

2014م

2015م

رواتب وبدالت ومكاف�آت (�إي�ضاح )24

1.654.032

1.640.229

 -9مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى

�أ -تتكون املدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
�إي�ضاح
دفعات مقدمة للإ�ستثمار يف حمفظة الإ�ستثمارات

2015م
--

2014م
10.000.000

دفعات مقدمة ملوردين ومقاولني
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

15.135.768

9.501.211

4.833.024

5.284.083

ت�أمينات �إعتمادات م�ستندية

334.471

1.979.711

عهد و�سلف موظفني

2.507.101

1.713.623

�أخرى

1.419.555

1.256.766

24.229.919

29.735.394

يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

 -9ب ()984.546
23.245.373

()684.343
29.051.051
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ب -فيما يلي ملخ�ص حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

684.343

709,008

املكون خالل ال�سنة

300.203

--

�شطب

--

()24.665

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

984.546

684.343

� -10إ�ستثمار يف �شركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
يتمثل الإ�ستثمار يف قيمة م�ساهمة ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�شركة تابعة) بح�صة متثل  %50يف 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 � 10شعبان  1434هـ املوافق  19يونيو 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 ال�سيطرة امل�شرتكة على القرارات املالية والت�شغيلية ل�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة وبنا ًء على ذلك مل تقم املجموعة بتوحيد نتائج �أعمال �شركة
�إمداد للخدمات امل�ساندة �ضمن القوائم املالية املوحدة ومت �إدراجها ك�إ�ستثمار وفق طريقة حقوق امللكية (�إ�ستثمار يف �شركة زميلة).

2015م

�إي�ضاح
الر�صيد يف  1يناير

2.143.172
1.500.000 1-10

�إ�ضافات خالل ال�سنة

2014م
1.210.556
650.000

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

94.240

282.616

الر�صيد يف  31دي�سمرب

3.737.412

2.143.172

• 1-10خالل ال�سنة قام ال�شركاء ب�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة بتقدمي متويل مايل يف �شكل ر�أ�سمال �إ�ضايف مببلغ  3مليون ريال �سعودي
وقد بلغت ح�صة املجموعة يف ذلك املبلغ  1.5مليون ريال �سعودي مبا يعادل ح�صتها يف ر�أ�س املال.
• 2-10فيما يلي ملخ�ص ًا باملعلومات املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية:

�إ�سم ال�شركة

ن�سبة امللكية

املوجودات

املطلوبات

الإيرادات

�صايف الربح

2015م
�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة

%50

�شركة �إمداد للخدمات امل�ساندة

%50

14.828.914

7.344.091

10.060.390

188.480

2014م
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13.382.820

9.096.476

8.356.418

565.232

� -11إ�ستثمارات متاحة للبيع
تتمثل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع يف �إ�ستثمارات يف �شركات م�ستثمر فيها كما يف  31دي�سمرب فيما يلي:

2015م

2014م

ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية (�إبن ر�شد) (م�ساهمة مقفلة) 66.469.914 1-11

81.079.557

�إي�ضاح
�شركة املخازن واخلدمات امل�ساندة (م�ساهمة مقفلة)

5.250.000

5.250.000

71.719.914

86.329.557

 1-11كما يف  31دي�سمرب2015م ،قامت �إدارة ال�شركة مبراجعة القيمة الإ�سرتدادية للإ�ستثمار يف ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية (�إبن ر�شد) .ومت
�إحت�ساب القيمة الإ�سرتدادية على �أ�سا�س بيانات الدرا�سة املعدة من قبل �إدارة �شركة (�إبن ر�شد) عن الأداء املايل والت�شغيلي امل�ستقبلي.
حيث مت خ�صم التدفقات النقدية التي مت حتديدها ب�إ�ستخدام املوازنات املالية املعتمدة من قبل �إدارة �شركة �إبن ر�شد لفرتة ع�شر �سنوات بواقع معدل
خ�صم .%11.22
�إن حتقق تلك البيانات امل�ستقبلية تت�أثر ب�شكل عام بالتغريات يف الإفرتا�ضات الرئي�سية التالية:
•حت�سينات الأداء امل�ستقبلية.
•معدل اخل�صم امل�ستخدم يف تقديرات التدفقات النقدية.
•�أ�سعار وكميات البيع.
وبنا ًء على ذلك ،تو�صلت �إدارة ال�شركة �إلى �أنه يوجد �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة الإ�ستثمار وعليه مت تخفي�ض قيمة الإ�ستثمار عن قيمته الدفرتية مببلغ
 14,609,643ريال �سعودي.
 -12مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي
تتمثل مدفوعات مقدم ًا عن ت�أجري ت�شغيلي يف امل�سدد مقابل تنازل امل�ست�أجر ال�سابق عن عقد �إيجار قطعة الأر�ض رقم ( )E2:5باملرحلة 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 � -شركة 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:

2015م

2014م

الر�صيد يف  1يناير

1.168.238

1.319.413

الإطفاء املحمل على ال�سنة

()151.175

()151.175

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1.017.063

1.168.238

 -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 2015م ،قامت �إدارة املجموعة مبراجعة القيمة الإ�سرتدادية لل�شهرة .مت �إحت�ساب القيمة الإ�سرتدادية على �أ�سا�س قيمة الإ�ستخدام للوحدة
املولدة للنقدية كما مت حتديدها من قبل �إدارة املجموعة والتي تتكون من �صايف املوجودات الت�شغيلية لل�شركة التابعة .عند حتديد قيمة الإ�ستخدام للوحدة املولدة
للنقدية مت خ�صم التدفقات النقدية التي مت حتديدها ب�إ�ستخدام املوازنات املالية املعتمدة من قبل �إدارة ال�شركة التابعة لفرتة خم�س �سنوات بواقع معدل خ�صم
� .%15.98إن �إحت�ساب قيمة الإ�ستخدام يت�أثر ب�شكل عام بالتغريات يف الإفرتا�ضات الرئي�سية التالية:
•معدل اخل�صم امل�ستخدم يف تقديرات التدفقات النقدية.
•�أ�سعار وكميات البيع.
وقد �أ�سفرت الدرا�سة �أعاله ،عن عدم وجود �إنخفا�ض يف القيمة الدفرتية لل�شهرة املثبتة �أعاله.
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يف  31دي�سمرب 2014م

يف  31دي�سمرب 2015م

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

�إ�ستبعادات

الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

�إ�ستبعادات

املحول من م�شروعات حتت التنفيذ

�إ�ضافات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

5.454.708

5.231.570

--

--

--

--

--

5.231.570

()223.138

--

--

--

5.454.708

�أرا�ضي

�سيارات

()452.741

()93.000

3.530.850

()34.109

()809.414

--

()158.118

()99.243

--

--

--

()295.775

()93.000

()14.584

()801.476

()70.760

()93.337

--

--

4.354.924 35.691.258 42.514.682

4.345.069 36.691.244 39.113.577

�صايف القيمة الدفرتية
4.308.798

3.652.730

125.154

1.677.294

596.058 18.029.922 18.243.295 158.558.706 57.290.978

()112.561

--

2.958.581

8.243.733

1.465.802

1.596.880

90.048

506.010 16.597.139 17.593.553 150.703.748 54.444.958

الإ�ستهالك املرتاكم

3.727.662

492.232

--

--

--

--

--

492.232

--

--

96.177.186

91.203.716

252.718.959

()493.680

()987.813

14.355.044

239.845.408

343.922.675

()1.472.210

()1.001.657

--

(-- )3.530.850

10.373.948

2.273.352 21.682.652 22.588.364 195.249.950 96.404.555

()604.104

--

--

49.019

5.869.835

1.483.410

1.034.076

1.642.188

295.420

3.727.662

الإجمايل

336.022.594

حت�سينات على م�شروعات حتت
جتهيزات
و�أجهزة مكتبية مباين م�ست�أجرة التنفيذ
631.164 20.905.937 21.948.477 186.395.006 96.959.640

التكلفة

مباين و�إن�شاءات �آالت ومعدات

�أ -تتمثل حركة املمتلكات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب 2015م مما يلي:

 -14ممتلكات و�آالت ومعدات
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ب -الإ�ستهالك املحمل على ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مت توزيعه كما يلي:
2015م

2014م

11.319.744

8.754.257

م�صروفات بيع وتوزيع

23

1.113.117

1.934.177

م�صروفات عمومية و�إدارية

24

1.922.183

1.800.131

14.355.044

12.488.565

�إي�ضاح
تكلفة املبيعات

•ت -تت�ضمن املباين والإن�شاءات مباين م�صنع �صدق للخزف والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  20مليون ريال �سعودي واملقامة على
�أر�ض م�ست�أجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ملدة  25عام قابلة للتجديد �إبتدا ًء من نوفمرب 1995م.
•ث -تت�ضمن املباين والإن�شاءات مباين خا�صة بال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�شركة تابعة) مقامة على
�أرا�ضي م�ست�أجرة والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  13مليون ريال �سعودي من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية
ب�إيجار �سنوي رمزي ملدة � 25سنة تبد�أ من 1419هـ 1427 -هـ الإيجار قابل للتجديد ملدة مماثلة بنف�س ال�شروط و�شروط �أخرى
كما هو متفق عليه بوا�سطة الأطراف املعنية.
•ج -يت�ضمن بند ممتلكات� ،آالت ومعدات ممتلكات و�آالت ومعدات خا�صة مب�صنع �صدق للخزف بلغت �صايف قيمتها الدفرتية
 37مليون ريال �سعودي (2014م 42 :مليون ريال �سعودي) مرهونة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل قر�ض
طويل الأجل (�إي�ضاح .)15
ً
•ح -بلغت تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات التي �أهلكت دفرتيا بالكامل وال زالت يف الت�شغيل كما يف  31دي�سمرب 2015م مبلغ
 68.6مليون ريال �سعودي (مقابل  67.08مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2014م) ،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 من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق) وقد بلغ ر�صيد القر�ض كما يف 31
دي�سمرب 2015م مبلغ  20مليون ريال �سعودي (2014م 25 :مليون ريال �سعودي) ت�سدد على �أق�ساط �سنوية� .أن هذا القر�ض م�ضمون
برهن ممتلكات و�آالت ومعدات م�صنع �صدق للخزف وكذلك عقار ،يتمثل يف قطعة �أر�ض م�شرتاه من �إحدى ال�شركات التابعة خالل
�سنة 2012م ،وذلك بد ًال من رهن كامل موجودات ال�شركة العاملية لت�سويق م�ستلزمات النوم املحدودة (�سليب هاي – �شركة تابعة)،
وقد مت توقيع �إتفاقية �إعادة اجلدولة 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.
مت عر�ض القرو�ض طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:

اجلزء املتداول حتت بند املطلوبات املتداولة

2015م

2014م

5.000.000

5.000.000

اجلزء غري املتداول حتت بند املطلوبات غري املتداولة 15.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000
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فيما يلي �إجمايل �إ�ستحقاقات اجلزء غري املتداولة للقرو�ض طويلة الأجل كما يف  31دي�سمرب 2015م:
ال�سنوات

املبلغ
(ريال �سعودي)

2017

5.000.000

2018

5.000.000

2019

5.000.000
15.000.000

 -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 �سنة 1992م.
 -17م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى

تتكون م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2015م
م�صروفات م�ستحقة

2014م

7.200.491

7.339.153

مدفوعات مقدمة من العمالء 2.020.237

3.935.589

م�ستحقات موظفني

1.359.971

1.160.755

�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة

160.834

276.782

�أخرى

1.199.992

1,343,747

11,941,525

14,056,026

 -18الزكاة و�ضريبة الدخل

�أ -املحمل على ال�سنة

تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة بتقدمي �إق��رارات 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 لل�شركة من حقوق امللكية واملخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة والدخل (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
2014م

2015م
الر�صيد يف بداية ال�سنة

8.970.925

10.817.084

املدفوعات خالل ال�سنة

()5.237.638

()7.436.718

املحمل على ال�سنة

7.114.150

5.507.289

فروق ترجمة عمليات �أجنبية

()42.471

83,270

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

10,804,966

8,970,925

ت� -إلتزامات �ضريبية م�ؤجلة

تتكون الإلتزمات ال�ضريبية امل�ؤجلة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2015م
ال�ضريبة امل�ؤجلة عن الفروق امل�ؤقتة الناجتة من ممتلكات
و�آالت ومعدات لل�شركة التابعة (�سليب هاي م�صر)

406.132

2014م
468.309

ث -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 �سنة 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 وقد �صدر حكم �إبتدائي بتاريخ � 29صفر
1437هـ املوافق  11دي�سمرب 2015م ل�صالح ال�شركة ب�إلغاء قرار وزير املالية ب�ش�أن موافقته �إلى ما �إنتهى عليه قرار اللجنة الإ�ستئنافية امل�ؤيد لقرار اللجنة
الإبتدائية.
•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 �سنتني 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 ال�سنوات من 2007م �إلى 2014م ،و�سددت الزكاة التقديرية امل�ستحقة مبوجب �إقراراتها ومل ي�صدر الربط الزكوي
حتى تاريخ 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 2005م .وقدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات من  31دي�سمرب 2006م حتى 31
دي�سمرب 2011م 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 لل�سنوات من 2006م �إلى 2007م ،حيث طالبت ال�شركة بفروقات زكوية مببلغ  1.295.031ريال �سعودي وقد قامت ال�شركة
بالإعرتا�ض على تلك الربوطات ،ومت رفع الإعرتا�ضات �إلى جلنة الإعرتا�ض الإ�ستئنافية و�أ�صدرت ال�شركة خطابات �ضمان باملبالغ املطلوبة.
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•�أ�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل ربط زكوي على ال�شركة لل�سنوات من 2008م حتى 2011م وطالبت ال�شركة بفروقات زكوية
مببلغ  3.855.867ريال �سعودي ،وقد قامت ال�شركة بالإعرتا�ض على الربط الزكوي املذكور والزال لدى امل�صلحة قيد
الدرا�سة.
•وقد قامت ال�شركة بتكوين خم�ص�ص مببلغ  3.395.785ريال �سعودي مقابل �إجمايل 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 الإ�ستئناف.
•قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات من 2012م �إلى 2014م ،و�سددت الزكاة التقديرية امل�ستحقة مبوجب �إقراراتها
ومل ي�صدر الربط الزكوي حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة.

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

•تخ�ضع ال�شركة العربية ل�صناعة مراتب ال�س�ست والإ�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 ال�ضريبي
هي � 10سنوات تنتهي يف  31دي�سمرب 2018م.
•ال�شركة منتظمة يف تقدمي الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة من 2008/1/1م حتى 2014/12/31م يف املواعيد املحددة طبقاً
لأحكام القانون رقم  91ل�سنة 2005م بجمهورية م�صر العربية.

�شركة �صدق للإ�ستثمار التجاري:

•�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي وح�صلت على ال�شهادة الزكوية حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.
•قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات من 2009م �إلى 2014م ،و�سددت مبوجبها الزكاة امل�ستحقة للم�صلحة وحتى
تاريخه مل يتم �إجراء الربط النهائي من قبل امل�صلحة.
•

�شركة �صدق للم�شاريع الإ�ستثمارية:

•قدمت ال�شركة �إقرارها الزكوى عن الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م وعن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م
و�سددت مبوجبها الزكاة امل�ستحقة للم�صلحة وحتى تاريخه مل يتم �إجراء الربط النهائي من قبل امل�صلحة.
 -19خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

احلركة يف خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب يتم حتليلها كما يلي:
2015م

2014م

الر�صيد يف بداية ال�سنة

16.273.550

13.664.617

املحمل على ال�سنة

3.383.840

5.851.670

املدفوع خالل ال�سنة

()2.230.544

()3.242.737

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

17.426.846

16.273.550

 -20ر�أ�س املال
كما يف  31دي�سمرب 2015م بلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به واملكتتب فيه واملدفوع بالكامل  400مليون ريال �سعودي (2014م400 :
مليون ريال �سعودي) موزعة على  40مليون �سهم (2014م 40 :مليون �سهم) قيمة كل منها  10ريال �سعودي (2014م 10 :ريال
�سعودي).
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 -21احتياطي نظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن على ال�شركة حتويل ما ن�سبته  %10من �صايف الدخل
�إلى �إالحتياطي النظامي حتى يبلغ ذلك االحتياطي  %50من ر�أ�س املال .هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
 -22ح�ساب ترجمة عمليات الأجنبية
يتضمن الحساب 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:

2015م

2014م

�إي�ضاح
تكاليف موظفني

17.165.323

15.680.376

م�صروفات �شحن

10.030.427

9.683.428

�إيجارات

8.176.426

7.557.700

عموالت مبيعات

4.174.489

4.384.018

م�صروفات �إت�صاالت ومنافع

1.228.596

1,236,217

 -14ب 1.113.117

1.934.177

�إ�ستهالك
دعاية و�إعالن

1.154.386

1.009.360

�أتعاب �إ�ست�شارية

613.907

176.500

�صيانة و�إ�صالح

539.099

591,930

ت�أمني

440.844

462,237

ر�سوم �إ�شرتاكات وتراخي�ص

311.000

367,389

قرطا�سية ومطبوعات

134.965

142,478

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها  -6ب 70.578

149,997

�سفر و�إنتقال

95.853

89.525

�أخرى

1.678.458

1.577.284

46.927.468

45.042.616
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 -24م�صروفات عمومية و�إدارية
تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مما يلي:

�إي�ضاح
تكاليف موظفني

2015م

2014م

22.384.512

17.608.742

الإدارة العليا وجمل�س الإدارة

 -8ج 1.654.032

1.640.229

�إ�ستهالك

 -14ب 1.922.183

1.800.131

�إ�ست�شارات قانونية

1.859.365

1.781.682

�إيجارات

1.457.070

2.048.344

ر�سوم �إ�شرتاكات وتراخي�ص

1.253.682

1.556.505

�صيانة و�إ�صالح

411.305

669.001

�إنتقاالت

733.235

508.936

قرطا�سية ومطبوعات

230.541

197.470

�أخرى

2.277.853

1.859.210

34.183.778

29.670.250

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

2015م

2014م

�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

265.110

4.249.485

مبيعات خردة

539.461

1.631.781

املح�صل من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية

295.815

845.977

خم�ص�صات �إنتفى الغر�ض منها

--

512.727

�أخرى

1.019.326

894.978

2.119.712

8.134.948

( -26خ�سارة)  /ربحية ال�سهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم من الدخل من العمليات و(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم من (امل�صروفات)  /الإيرادات الأخرى و(خ�سارة)  /ربحية ال�سهم من �صايف
(اخل�سارة)  /الدخل لل�سنة على �أ�سا�س عدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة والبالغة  40مليون �سهم (2014م 40 :مليون �سهم).
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 -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

قطاع
الأدوات ال�صحية

الإجمايل

املركز الرئي�سي

 31دي�سمرب 2015م:
� -إجمايل املوجودات

249.649.610

83.405.612

151.293.546

484.348.768

� -إجمايل املطلوبات

49.927.114

32.153.568

12.891.132

94.971.814

� -صايف املبيعات

283.145.862

42.379.860

--

325.525.722

� -صايف الدخل (/اخل�سارة)

3.165.368

810.649

()22.925.187

()18.949.170

 31دي�سمرب 2014م :
� -إجمايل املوجودات

253.552.440

86.316.926

171.226.896

511.096.262

� -إجمايل املطلوبات

50.164.046

38.255.735

12.380.505

100.800.286

� -صايف املبيعات

267.873.757

48.064.633

--

315.938.390

� -صايف الدخل (/اخل�سارة)

9.190.668

3.625.510

()5.870.991

6.945.187

ثاني ًا  :القطاعات اجلغرافية
البيـان/الو�صـف

اململكة العربية ال�سعودية

جمهورية م�صر العربية

الإجمايل

 31دي�سمرب 2015م:
� -إجمايل املوجودات

447.934.353

36.414.415

484.348.768

� -إجمايل املطلوبات

89.277.640

5.694.174

94.971.814

� -صايف املبيعات

283.975.571

41.550.151

325.525.722

� -صايف (اخل�سارة) /الدخل

()24.616.962

5.667.792

()18.949.170

 31دي�سمرب 2014م :
� -إجمايل املوجودات

480.959.423

30.136.839

511.096.262

� -إجمايل املطلوبات

94.276.720

6.523.566

100.800.286

� -صايف املبيعات

285.261.667

30.676.723

315.938.390

� -صايف الدخل

5.347.761

1.597.426

6.945.187
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 -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 .ال يوجد تركيز هام للمخاطر االئتمان لدى املجموعة .ت�ستحق الذمم املدينة
التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء يف ال�سوق املحلية .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 الفرتة 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 للتعامالت والأر�صدة املقيمة باجلنيه امل�صري .تقوم الإدارة
مبراقبة �أ�سعار �صرف اجلنية امل�صري واملخاطر املرتبطة بذلك على �أ�سا�س منتظم واتخاذ ما يلزم.

 -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 الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد القوائم
املالية املرفقة للمجموعة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،ب�إ�ستثناء تقييم الإ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة واملتاحة للبيع بقيمتها العادلة ،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  13جمادى الأولى 1437هـ املوافق  22فرباير 2016م.
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