تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
العادية التاسعة والعشرون (االجتماع االول)
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع
الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة اهلل تعالى في تمام الساعة الثامنة
والنصف مساء يوم الخميس 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م بفندق الحمراء سوفيتيل ،شارع فلسطين
بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط  )https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2للنظر في جدول
األعمال التالي:
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
 .2التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
 .3التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
 .4التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم
سليب هاي -شركة تابعة) ،وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلساإلدارة األستاذ /أحمد بن عبداهلل الكنهل ،واألستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الحميضي مصلحة غير مباشرة
فيها ،وهي عبارة عن نقل منتجات (سليب هاي) ،والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط
التجارية السائدة ،علماً أن حجم التعامل خالل عام 2017م بلغ ( )12.237.619ريال (حسب المرفق).
 .5التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم
سليب هاي -شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلساإلدارة األستاذ /أحمد بن عبداهلل الكنهل ،واألستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الحميضي مصلحة غير مباشرة
فيها ،وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (سليب هاي) والترخيص بها لعام قادم،
علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة ،علماً أن حجم التعامل المتوقع خالل عام 2018م ()1.950.000
ريال (حسب المرفق).
 .6التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية -فرع الشركة)
وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /أحمد بن عبداهلل
الكنهل ،واألستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن نقل منتجات
(خزفية) ،والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة ،علماً أن حجم التعامل
خالل عام 2017م بلغ ( )229.300ريال (حسب المرفق).
 .7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية -فرع الشركة)
وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /أحمد بن عبداهلل
الكنهل ،واألستاذ /إبراهيم بن عبداهلل الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن إدارة عمليات
المناولة والتخزين لمنتجات (خزفية) ،والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية
السائدة ،علماً أن حجم التعامل المتوقع خالل عام 2018م ( )250.000ريال (حسب المرفق).
.8التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام
المالي 2018م ،وتحديد أتعابه.
 . 9التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم للفترة من 2017/01/01م إلى 2017/12/31م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور هذا االجتماع للمقيدين بسجل المساهمين
لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق االجتماع باألصالة أو بالوكالة ،وعلى كل مساهم

يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري ،ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو
إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من
إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو
مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون
للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص
المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يصل الشركة نسخة منه قبل يومين على األقل من موعد االجتماع
على العنوان التالي :الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة ،شارع التحلية ص.ب ()12105
الرمز البريدي ( ،)21473مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ،علماً بأن النصاب القانوني النعقاد
الجمعية العامة العادية هو ( )25%من رأس مال الشركة على األقل وفي حال عدم إكتمال النصاب
سوف ينعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من موعد االجتماع األول وسيكون اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً
كانت عدد األسهم الممثلة فيه  ،علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات
(تداوالتي) اإللكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء 1439/08/08هـ
الموافق 2018/04/24م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس1439/08/10هـ
الموافق  2018/04/26م وذلك عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي على الرابط التالي
( )https://www.tadawulaty.com.saعلماً أن التسجيل في خدمات تداوالتي متاح مجاناً لجميع
مساهمي الشركة.
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نموذج توكيل
التاريخ :
الموافق :
الموقرين
السادة /الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أنا المساهم ( .......................................................... /إسم الموكل الرباعي)
( .............الجنسية) ،بموجب هوية شخصية (رقم أو رقم اإلقامة  /أو جواز السفر لغير
السعوديين) صادرة من ( ،).........بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن  /مدير  /رئيس
مجلس إدارة شركة ( ( )............................................................اسم الشركة
الموكلة) ومالك (ة) ألسهم عددها ( )...........سهماً من أسهم الشركة السعودية للتنمية
الصناعية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم ()4030092792
وتاريخ 1413/07/17هـ وإستناداً على المادة ( )25من النظام األساس للشركة فإني
أوكل( ...................................................إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون الذي سيعقد بفندق سوفيتيل شارع
فلسطين بمدينة جدة ،المملكة العربية السعودية ،في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم
الخميس بتاريخ 1439/08/10هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/04/26م ،وقد وكلته
بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التى قد
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات
المتعلقة بهذه اإلجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع
الحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو
جواز السفر لغير السعوديين)
توقع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً):

مالحظة :
جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً ألحدها أو
إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص
لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي
يقوم بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

تقرير عن أنشطة لجنة المراجعة
للسنة المُنتهية في 2017/12/31م
السادة  /المساهمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،،،،

الموقرين

باإلشــارة للمــادة رقــم ( )104مــن نظــام الشــركات ،والمــادة رقــم ( )8المُتعلقــة " اختصاصــات
اللجنة وصـالحياتها ومسـئولياتها" بالئحـة لجنـة المراجعـة الموافـق عليهـا مـن الجمعيـة العامـة
غيـــر العاديـــة الثالثـــة لمُســـاهمي الشـــركة المُنعقـــدة بتـــاريخ 14838/10/22هــــ الموافـــق
2017/7/16م.
قامــت لجنــة المراجعــة بالشــركة الســعودية للتنميــة الصــناعية "صــدق" خــالل عــام 2017م
بالتالي
أ -اجتماعات اللجنة:
عقــدت اللجنــة ( )8ثمانيــة اجتماعــات خــالل عــام 2017م ،ســاهمت فيهــا بــدوري أساســي وهــام فــي
مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى الوفــاء بواجباتــه النظاميــة ودراســة القــوائم الماليــة ورفــع
توصــياتها لمجلــس اإلدارة بشــأنها ،واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة ،وتقيــيم فاعليــة
نظــام الرقابــة الداخليــة والتوصــية لمجلــس اإلدارة بترشــي مراجــع حســابات الشــركة ومتابعــة
أعماله.
ب -أعمال اللجنة:
قامت لجنة المراجعة خالل عام 2017م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ،ومن أهمها التالي:
أوالً  -التقارير المالية:
 .1قامــت اللجنــة بمراجعــة القــوائم الماليــة األوليــة الربعيــة والســنوية المُوحــدة للشــركة
والتوصية إلـى مجلـس اإلدارة بالموافقـة عليهـا مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى االفصـاحات
فــي القــوائم الماليــة لاحــدا الهامــة والتحقــق مــن التقــديرات المحاســبية فــي المســائل
الجوهرية.
 .2التأكيــد أن القــوائم الماليــة المُوحــدة للشــركة تــم إعــدادها وعرضــها وفقــاً لمعــايير
المحاســبية الدوليــة المُعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتتفــق مــع المتطلبــات
النظامية.
ثانياً  -المراجعة الداخلية:
 .1اإلشراف على أعمالهـا ونطـاق عملهـا واعتمـاد خطـة المراجعـة السـنوية والتحقـق مـن تـوافر
الموارد الالزمة إلداء أعمالها وفقاً للخطة السنوية والحفاظ على استقالليتها.
 .2دراســة التقــارير الدوريــة المراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن تنفيــذ اإلجــراءات التصــحيحية
الــوارد بالتقــارير ويقــوم رئــيس اللجنــة بــإبالة مجلــس اإلدارة بــاألمور الجوهريــة التخــاذ
اإلجراء الالزم حيالها.

ثالثاً -المراجعة الخارجية:
-1

قامت اللجنـة بالتوصـية بتعيـين مراجـع حسـابات الشـركة ،واعتمـاد خطـة المراجعـة ونطـاق
عملــه وشــروط التعاقــد والتأكــد مــن اســتقالليته واألشــراف علــى أعمالــه واإلجابــة عــن
استفساراته بشـأن القـوائم الماليـة ،ودراسـة ملحوظاتـه بشـأن تحسـين نظـام الرقابـة الداخليـة
للشركة ،والتأكـد مـن إصـدار مراجـع الحسـابات لـرأي خـالي مـن المالحظـات أو التحفظـات
بشأن القوائم المالية للشركة.
رابعاً :تقييم نظام الرقابة الداخلية:
تقــوم اللجنــة بالتأكيــد عــن فاعليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وفرعهــا
والشركات التابعة كالتالي:
 .1تقوم إدارة المراجعـة الداخليـة بالشـركة بتنفيـذ خطـة المراجعـة السـنوية المعتمـدة مـن
لجنة المراجعة من خـالل فحـص وتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة المُطًبـق مـع التركيـز
علــى تقيــيم البيئــة الرقابيــة ،واألنشــطة ذات المخــاطر المرتفعــة ،مراجعــة االلتــزام
بــاللوائ والــنظم الداخليــة ،مراجعــة إجــراءات الرقابــة الماليــة ،مراجعــة أنظمــة الضــبط
الــداخلي وذلــك بهــدف الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة عــن مــدى فاعليــة وكفــاءة
أنظمة الرقابة الداخلية.
 .2يقـوم المراجــع الخــارجي للشــركة بتنفيــذ وتخطـيط اعمــال المراجعــة الخارجيــة بهــدف
الحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة أن القــوائم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء
الجوهرية وفقاً للمعايير السعودية والمتطلبات النظامية.
 .3وتبين للجنة مـن خـالل نتـائ المراجعـة الداخليـة والخارجيـة والمعلومـات المُقدمـة مـن
اإلدارة "عدم وجـود مالحظـات هامـة تـؤثر علـى فعاليـة وكفـاءة نظـام الرقابـة الداخليـة
وعــدم وجــود مخالفــات جوهريــة فــي تطبيــق الــنظم واللــوائ الداخليــة ،وأن إجــراءات
الرقابة الداخلية تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها.
واهلل الموفق،
إبراهيم بن عبد العزيز الراشد

رئيس لجنة المراجعة

