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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهالمساهمين واألخوات األخوة 

 أما بعد                                                                        السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
وذلك إلطالعكم على آخر  3114مارس  21جمللس اإلدارة للعام املنتهي  يسرين أن أرحب بكم عرب التقرير السنوي

خالل هذا العام ، ويف البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية  األخبار واملستجدات املتعلقة بأداء الشركة

العامة للمسامهني على ثقتهم إلنتخاهبم أعضاء جملس اإلدارة للدورة اجلديدة اليت ستبدأ أعماهلا يف مطلع يوليو من 

دارة على ما بذلوه من كما أود أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر اجلزيل لزمالئي أعضاء جملس اإل  3114العام 

اليوم ما حققته الشركة من نتائج ىف عامها  عليكمأعرض يسعدين أن ، كما  جهود خالل الدورة السابقة للمجلس

 .3114مارس  21املنقضي يف 

 32سةرة النجا  اليت بدأاها منذ ما يزيد عن مب تستمرأن ونعمته إستطاعت الشركة خالل هذا العام وبفضل من اهلل 
حيث حققت الشركة هذا اإلحتفاظ برياداها كواحدة من أكرب الشركات العاملة يف جمال التجزئة تواصل أن عامًا و 

عن العام املاضي ، وهو ما % 11.1مليار لاير ومبعدل منو حنو  2.2العام مبيعات غةر مسبوقة يف تارخيها بلغت حنو 
مقارنة % 34.41مليون لاير ومبعدل منو  111انعكس بدوره على صايف أربا  الشركة حيث بلغت هذا العام حنو 

 .بالغ اآلثر يف إرتفاع ربح السهمبالعام املاضي وهو ما كان له 
وقد شهد هذا العام قيام الشركة بإنتهاج سياسة توزيع أربا  نصف سنوية فضال عن توزيع أسهم جمانية بواقع سهم 

م جمانية آخرى بتوزيع أسه اجلمعية العامة القادمة إىل توصية من جملس اإلدارةخالل العام املنقضي و لكل سهمني 
بواقع سهم لكل سهم ، وأنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن الشركة ستواصل أدائها املتميز بعون اهلل وتوفيقه ومبا 

 .يكفل إستمرارية هنجها يف حتقيق أعلى عائد رحبي ملسامهيها
ربية من خالل األستحواذ على شركة بالنكو األسبانية وهي هذا وقد شهد هذا العام دخول الشركة لألسواق األو 

والىت يتوقع هلا املسامهة ىف زيادة أربا  الشركة بدءَا من إحدى الشركات الرائدة يف جمال مبيعات التجزئة يف أسبانيا 
ية اجلديدة العام القادم بإذن اهلل ، وذلك فضال عما شهده هذا العام من األستحواذ على عدد من املاركات العامل
 .وإفتتا  عدد كبةر من احملالت التجارية ، وهو ما سيتم التطرق إليه تفصيلياً من خالل صفحات هذا التقرير
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حىت ناث توطني الوظائف وال سيما اإل يفتعليمات وزارة العمل تطبيق هنج و سعت الشركة خالل العام املاضي إىل 
 .ب التوطني يف اململكةباتت نسبة التوطني يف وظائف الشركة من أعلى نس

الذين كانت  الشركة يموظفإىل التحية بأتوجه  أن أتوجه لكم بالشكر على ثقتكم يف الشركة وأن يطيب يل يف اخلتام
أشكر يف الوقت ذاته مجيع كما أنين  فيما حققته الشركة من نتائج توفيق اهلل عز وجل السبب الرئيس جهودهم بعد

 .أنشطتنالدعمهم  موردينا
 .التوفيق  من وراء القصد و هو ويلواهلل

 رئيس مجلس اإلدارة  
 فواز بن عبدالعزيز الحكير                                                                                           
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 تقرير مجلس اإلدارة
 المحترمين            اه مساهمي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشرك /إلى السادة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 أما بعد

للفرتة ( 3112) ةيسر جملس إدارة شركة فواز عبد العزيز احلكةر وشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة املالي
فقات النقدية املركز املاىل وقائمة الدخل والتد)والذى يتضمن القوائم املالية .  21/2/3114 – 1/4/3112

  . إرنست ويونغ /واإليضاحات اخلاصة هبا، وكذلك تقرير مراقب احلسابات السادة ( والتغةرات ىف حقوق املسامهني

 مقدمة .1

الرائدة يف جمال التجزئة يف اململكة  اتالشركضمن  تتبوء مكانة عاليةأن  -بفضل اهلل و توفيقه  – ركة شالاستطاعت 
يف أرجاء مملكتنا  جتاري منتشرة حمل 1,120من خالل ماركة عاملية  01 الشركة حالياً لسعودية، حيث تدير العربية ا
من خالل خطتها الطموحة لإلنتشار خالل األعوام املاضية و الشركة  متكنت حيث ويف العديد من دول العاملاحلبيبة 

ل العام اجلاري من أن متد خالالشركة وقد إستطاعت   أمريكاىف كل من مصر ، األردن ، كازخستان ، أذربيجان ، 
بالنكو  شركةالشركة خالل العام باإلستحواذ على إىل أسبانيا حيث قامت لتصل خارج اململكة شبكة نشاطها 

شركتيها التابعتني واململوكتني بالكامل ومها شركة جلوبال ليفا وشركة فار إيست فاشن ترايدنج خالل  من األسبانية
  .ليميتد
ل الشركة تعمل جاهدة لتوفةر خيارات األزياء ظوست،  موظف 11,011 من  يقاربما يًا حاليعمل هبا الشركة 

 .، وأن تكون اخليار األول لشركائها اإلسرتاتيجيني املفضلة لدى عمالئها الكرام
ت على مستوى املبيعا –وهلل احلمد  –لقد استطاعت الشركة يف هذا العام أن حتقق نتائج ممتازة ومبعدالت منو عالية 

يف العام السابق، لاير  مليون 4,024 ـمليون لاير مقارنة ب 2,403مبقدار مبيعات حيث حققت الشركة . واألربا 
 مليون  014.04ـ مليون لاير مقارنة ب 111.22أربا  قدره حققت الشركة صايف  كما%. 11,1منو بلغ ومبعدل 

زيادة عدد األخذ يف األعتبار بعد ) عائد على السهموقد إرتفع ال %.34.41 حنومنو يف العام السابق، ومبعدل  لاير
 ونتكوهبذه النتائج ،  %34,0، وبزيادة نسبتها  لعامالاير يف هذا  1.22لاير يف العام املاضي إىل  2.4من  (األسهم



 
______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 8                                                                                                                                                                                  21/2/3114 – 1/4/3112التقرير السنوى 

كما حققت الشركة معدالت كفاءة عالية، ،   قوق امللكية و على إمجايل األصولكة حققت عوائد مرتفعة على حالشر 
 .مرة خالل السنة املالية 1.3، ومعدل دوران األصول ة مر  2.1دوران املخزون يث بلغ معدل ح

 وصف النشاط .1

يف  حاليًا نشاطها  الشركة وتزاول .السعودية العربية اململكة التجزئة يف سوق يف الرائدة الشركات إحدى الشركة تعترب
ومجهورية  كازاخستان  مجهوريةو  اهلامشيةية األردناململكة  و العربية مصرمجهورية و  اململكة العربية السعوديةكل من 
أغراض الشركة جتارة  وتشمل ومجهورية جورجيا ومجهورية أرمنياواملغرب  وأسبانيا والواليات املتحدة األمريكية أذريبجان
ات واإلكسسوارات والعبايات واجلالبيوالتجزئة ىف املالبس اجلاهزة واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال  اجلملة

  .ااهاواألحذية الرياضية وجتهيز 
 النسائية األزياء تشمل واليت ، األزياء سوق يف القطاعات مجيع األمساء التجارية من الواسعةة الشركة تشكيل تغطي

 .ات والعبايات واجلالبيواألكسسوارات  الرجالية واألحذية واألزياء األطفال وأزياءاملتاجر ذات األقسام املتعددة و 
بصايف زيادة يف عدد احملالت و جها ر اململكة وخا داخل حمالً   1,120 م حنو21/2/3114 يف كما الشركة وتدير
 احملافظةمن الشركة  وهو األمر الذي مكن عاملي جتاري إسم 01بذلك  ، ممثلة حمالً  211العام بنحو ة خالل اإلمجالي

   .على رياداها لسوق أزياء التجزئة احمللي واإلقليمي
لينضما بذلك جملموعة األسواق الدولية اليت  ألسواق أسبانيا واملغربشهد هذا العام دخول الشركة ألول مرة وقد 

 .خالل األعوام القليلة املاضيةهبا ستثمارااها تعزز إإستطاعت الشركة أن 
ر لاير سعودى بنسبة منو مليا 2.2م حنو  21/2/3114وقد بلغت إيرادات الشركة خالل العام املاىل املنتهي بتاريخ 

ركة منوا ىف حجم مبيعااها، النشاط بالش مقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات% 11.1بلغت حنو 
 :وذلك وفقا ملا يلي

 (      الكبيرة)ذات األقسام المتعددة   أزياء المتاجر قطاع 1.1

 سبنسر وجاب آند وماركس وبةرشكا  زارامثل  بةرةالك ذات املساحة املنوعة احملالت جمال يف تعترب الشركة رائدة
 والنساء للرجال تقدم املالبس ، واليت وبول اند بةر ونيو يوركر ويو اس بولو آندفتسكو اف ماسيمو دويت و و 

وقد حقق قطاع املتاجر الكبةرة خالل ،   حمل 301عدد  3114حيث بلغ عدد تلك احملال يف مارس  واألطفال
 .مقارنة بالعام السابق%  11بنمو قدره حنو  مليون لاير 3,232ت بلغت العام املاىل مبيعا
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 النسائية المالبس قطاع 1.1

 من السوق قطاع معظمها يف تستهدفاليت من املاركات العاملية  للمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
نزا و سويت بالنكو و جةري ويرب و مونسون و سرتاديفورس و ماجنو و برمود و و الس املتوسط مثل الدخل يذو 

وقد حقق قطاع املالبس  كما تشتمل التشكيلة على العبايات واجلالبيات  ومان سيكريت و ال يف ان روز و أويشو
 .مقارنة بالعام السابق%  11لاير بنسبة منو بلغت حنو   مليون 1,411ت حنو النسائية خالل العام املاىل مبيعات بلغ

 األطفال أزياء قطاع 3.1

 من وقاعدة عريضة من أمهية له ملا اجملال هذا يف عملها سنوات بداية منذ األطفال أزياء قطاع على الشركة ركزت لقد
 التجارية العاملية األمساء من كبةر عدد عن طريق إستقطاب نشاطها توسيع إىل الشركة عمدت املستهلكني، فقد

وإف اوكايدي و تاب الوي و  الشركة لدى حاليا ت املوجودةتلك العالما ومن. القطاع هذا يف مناسبة مكانة لتضمن
وقد حقق قطاع أزياء األطفال خالل العام املاىل . شيلدرن بليسزدي و و  سةرجينت ميجوركيدز و و   – جي فور
ويعترب هذا القطاع من القطاعات  .لسابقا مقارنة بالعام%  32بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير 420بلغت مبيعات 
إضافة لك من خالل افتتا  حمالت جديدة و ، حيث تنوي الشركة زيادة حصتها السوقية فيه وذ دة للشركةالواع

 . ماركات جديدة
 األحذية قطاع 3.4

 تشارلزألدو و  وتشمل حمفظة الشركة ماركات .عاملياً  املعروفة األحذية قطاع يف التجارية متثل الشركة عدد من األمساء
مبيعات بلغت املاىل وقد حقق قطاع األحذية خالل العام  ،ج وستيف مادن سربنو  كالركسو  ويست ناينو  كيث آند

 .العام السابقمقارنة ب%  10منو بلغت حنو بنسبة  مليون لاير 422
 الرجالية المالبس قطاع 2.1

املالبس وقد حقق قطاع ،  القادمة القليلة السنوات له يف املتوفرة النمو وبفرص القطاع هذا بأمهية الشركة تؤمن إدارة
، وجتدر اإلشارة إىل أن الشركة تغطي قطاع املالبس  مليون لاير 22حنو  املاىل مبيعات بلغتالرجالية خالل العام 

 .أعاله 3.3ملشار إليها يف الفقرة الرجالية أيضاً من خالل املتاجر ذات األقسام املتعددة وا
 أخرى 6.1

  .خالل العام ن لاير سعودى مليو  20 قدرها مبيعاتحققت الشركة من قطاعات أخرى 
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 تحليل إيرادات النشاط 7.1

إيرادات الشركة وشركااها التابعة عن العام  إلمجايل ، والتحليل اجلغرايف لإليرادات يفيما يلى بيان التحليل القطاع
 (:باملليون لاير)وفقا ملناطق البيع  21/2/3114 – 1/4/3112
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سياسات الل العام إىل اجلهود املتواصلة الىت تبذهلا الشركة ىف تنفيذ العديد من ويرجع منو اإليرادات الذي حدث خال
 :من أمهها العديد من اجملاالت، واليتتدعيم انشطتها، وذلك  ىف لطط اخلو 
  مقارنة مببيعات العام السابق  املتجراملبيعات لنفس زيادة. 
  الشركة ىف الفوز بثقة عدد من املاركات العاملية إستقطاب املزيد من الوكاالت التجارية العاملية، حيث جنحت

يامامي ، سربنج  ، سافةرا،  مايورال،  كوتون ومنها أو ىف األسواق اخلارجية  هلا باململكة اجلديدة لتصبح وكيالً 
 .إضافة لتقييم الشركة املستمر للعديد من املاركات العاملية األخرى. بوست ، مارباز ، اوكسو ، برميادونا

 إجنازاً ىف عدد احملالت املضافة ، مع مالحظة هذا العام والىت حققت  ىف أحناء اململكة وخارجها عدد املتاجر زيادة
حبيث كان صايف الزيادة يف عدد  ،أنه مت إغالق عدد من احملالت اليت مل حتقق مبيعات بصورة مرضية خالل العام

 .حمل 1120عدد احملالت اًل ليصل حم 213 خالل العاماحملالت اليت مت إفتتاحها أو إضافتها 
 ة اإليرادات اآلخرى واملتمثله أساساً يف أربا  بيع بعض األستثماراتارتفاع قيم. 

 الخططو  التوسعات و األخطار .3

 التوسعات  1.3

داخل اململكة حيث مت زيادة عدد احملالت التجارية . لقد استطاعت الشركة خالل العام توسيع أعماهلا داخليا ودوليا
اململكة بصايف زيادة عن العام  خارج حمل 233وإىل ، حمل  02العام السابق بصايف زيادة عن حمل  1314إىل 

كوتون ، مايورال ، سافةرا ،  "منها العديد من املاركات التجارية قد أضافت الشركة خالل العام ، و  حمل 322السابق 
ليصل ظتها التجارية فحم إىل" ا ، بيدروا ، صلصة ، تةرانوفا كارولينا هةرير ،  هةريرا، مارباز ، اوكسو ،  بارفويسيامامي ، 

 .عشرة دول آخرىأكثر من ىف و داخل اململكة منتشرة  وكالة 01إىل  اليت تديرها الشركة الوكاالت التجاريةعدد 

 اإلستحواذ على شركة بالنكو 1.3

بالنكو إلستحواذ على شركة اب 3114 فرباير 1يف قامت الشركة  واحد من القرارت اإلستثمارية املتميزةيعد فيما 
 :متيز ذلك اإلستحواذ مبا يليحيث  األسبانية
 فضالً عن اإلستحواذ على عدد من املاركات املميزة الدخول يف السوق األسباين.  
  مليون لاير ، وقد مت متويل الصفقه ذاتيا 20.3مليون يورو  مبا يعادل  11.4بلغ امجايل الصفقه مبلغ . 
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  عاملية  ماركات 4اطها من خالل حمل متارس نش 111يف تاريخ اإلستحواذ عليها  عدد  نكوبالمتتلك شركة
 .هي بالنكو ، وسويت بالنكو ، وبالنكو اكسورايز ، وبالنكو استوك

  اضافة اىل حقوق العالمات التجارية على اتفاقيات التوزيع وحقوق تشتمل اإلتفاقية مع شركة بالنكو
حمل و اليت تدار بطريقة حقوق االمتياز  14له لتشغيل حمالت عددها دو  ٢٢االمتياز املوقعه يف 

(Franchise ) و احلقوق ملنح االمتياز يف اي دوله اخرى ، واالنظمه املتعلقة بطلب البضائع و االتفاقيات
ني اللوجستية لتوزيعها كما ان الصفقة تشتمل على انتقال االدارة احلالية مبا يف ذلك فرق التصميم و املوظف

 .موظف اىل الشركه اليت مت تأسيسها يف اسبانيا هلذا الغرض 1311البالغ عددهم 
  3114مارس  21مت دمج هذا االستثمار يف القوائم املالية يف الربع االخةر من السنه املاليه املنتهيه يف  ،

 21ليه القادمه املنتهيه يف ويتوقع ان يكون هلذه الصفقه اثر اجيايب على ايرادات الشركة و رحبيتها يف السنه املا
 .3112مارس 

 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  3.3

 الضعيف األداء ذات التجارية األسماء 1.3.3

بعد دراسة اجلدوى املتوقعة من طر   السعودية للسوق العامل حول واملنتشرة املعروفة التجارية األمساء بتقدمي الشركة تلتزم
 حيدث قد ذلك أن إال البداية منذ معروف جتاري إسم أي يفشل أن من النادر أنه من موبالرغ .هذه املاركات العاملية 

احملافظة على األمساء  بعملية تقييم مستمرة للجدوى اإلقتصادية من املاركات العاملة من أجلالشركة  تقومو  .أحيانا
تضى األمر ذلك مبا يضمن وحيافظ على التجارية اجليدة وإهناء التعامل مع األمساء التجارية غةر املرحبة إذا ما إق

 .مصلحة الشركة ومسامهيها
 المربحة غير المتاجر 1.3.3

 فرع يف كل جتاري إسم كل أداء عن ومعلومات شهرية بتقارير مزودة اخلسارة و للربح مفصلة دراسة الشركة تعد
 ال قد ذلك ومع. ومتجر  ماركة كل حسبوتكلفة املبيعات ومصاريف البيع   املبيعات التقارير هذه وتظهر .ومنطقة

 سلوك أو السوق، ظروف على تطرأ اليت خارجية كالتغةرات عوامل بسبب هلا ةتوقعامل نتائجال املتاجر حتقق بعض
 يهاعل تعديالت إحداث أواملتاجر غةر املرحبة  بإغالق الشركة تقوم قد احلالة هذه ويف مثل .مالعا الذوق وتغةر العميل

 . للشركة العامة األهداف لتحقيقأو تغةر املاركة 
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 المخزون فائض 3.3.3
املخزون  أن إذ .الىت تواجهها أهم املخاطر من منتجااها تسويق على شركة تعمل ىف جمال جتارة التجزئة ة أيقدر  تعد

ملواجهة هذه املخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات و  .هوامش الربح على سلبا ويؤثر املال رأس جيمد الفائض
م شراؤها ىف بداية كل موسم لكل صنف على حده كما تقوم برتويج خمزون أخر املدة من خالل مواسم الىت يت

، كما قامت الشركة بإفتتا  عدد من حمالت التصفية لتصريف املخزون املتبقي بعد موسم  ختفيضات حمددة لبيعها
 .التخفيضات

 قة بالتوسعاتلالمخاطر المتع 4.3.3
 الشركة قدرة تعتمد و .السوق يف تطرحها اليت األمساء التجارية عيتنو و  فروعها عدد زيادة يف ستمراراالالشركة  تنوي
، و املعلومات إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظمة وتطوير ستمرار بتطبيقااليف  قدراها على التوسع هذا إدارة يف

 إذا النتائج املالية املستقبلية للشركة تتأثر دقو . لتساهم بتحقيق أهداف الشركة البشرية مواردها إدارة و تدريب وحتفيز
 ة، فإن ذلكاجلديد أو احلالية يف األسواق املنافسة على الشركة قدرة عدم و يف حال. التوسعية إسرتاتيجيتها تتحقق مل
 ،قالتسوي و التوزيع اإلنتاج و التأسيس و وتكاليف الرأمسالية النفقات تعويض على الشركة قدرة عدم إىل يؤدي قد

وملواجهة هذه املخاطر حترص الشركة على  .األسواق هذه مثل تطوير يف تتحملها اليت اإلدارية التكاليف وكذلك
جذب املوارد البشرية املتميزة وذات اخلربات ىف األسواق اجلديدة الىت تدخلها الشركة ، كما تقوم حاليًا على حتقيق 

مع املركز الرئيسى  -عرب الوسائل االلكرتونية احلديثة  -اخلارجية جلميع فروعها االتصال املباشر والدائم والفورى 
 .للشركة 
 المنافسة 2.3.3

ك بناء على لديها وذل اليت العاملية اإلمتياز حقوق من يأ إهناء عليها يرتتب قد ن الشركة ال ترى أى خماطر جوهريةإ
 . تربط الشركة بالوكاالت التجارية الىت لديها العالقة املمتازة اليت

 العمالت صرف تذبذب أسعار خطارأ 6.3.3
املنتجات،  وأربا  تكاليف على مباشر بشكل األجنبية العمالت مقابل السعودي الريال صرف سعر تقلب يؤثر
رو اليو ك ،السعودي الريال غةر أخرى بعمالت مثنها دفعتم ي لبضائع شراء عمليات الشركة أعمال تتضمن حيث

مما حيد من أثر التغةرات  ، أسعار الصرف تقلب عن الناجتة األخطار من زءحوط جلالتب الشركة تقومو  واجلنيه الربيطاين،
 . ىف أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة
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 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 7.3.3
 اتيجياتإسرت   تطبيقالشركة إىلتعمد  لذا،  رئيسنيه الوموظفي التنفيذيني مدرائه وخربات قدرات على أي نشاط عتمدي

ضافة إىل تنمية وتطوير ، باإلوحمرتفني موظفني مؤهلني باستقطوإ الفاعلني موظفيها فقدان خماطر ملواجهة متعددة
 .قدرات املوظفني داخليا لشغل الوظائف العليا بالشركة

 ططو الخ لرؤي المستقبليةا ا4.3

 تجاريةالوكاالت ال 1.4.2
لتجزئة باململكة العربية السعودية، وهو األمر ام رياداها لسوق معدالت النمو وتدعي زيادة يفتواصل الشركة سعيها 

سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة املزيد من الوكاالت  يفو  .سوقال يفالذى لن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة 
و قد  ، العمليةأنشطة الشركة، ومبا يتفق ورؤية الشركة واسرتاتيجيتها التجارية ذات الشهرة العاملية ىف خمتلف قطاعات 

يف الشركة بإذن اهلل  ، وسوف تستمر بالعديد من الوكاالت التجارية اجلديدةجنحت الشركة خالل العام ىف الفوز 
  .السعودى طر  املزيد من الوكاالت التجارية اجلديدة بالسوقاإلستمرار يف سياستها اهلادفة ل

 شبكة محالت البيع 3.4.2
خارجها من أجل حتقيق خدمة حناء اململكة العربية السعودية و حمالاها ىف كافة أال تألو الشركة جهدا حنو توسيع شبكة 

والشركة مستمرة ىف دراسة إمكانية الدخول ىف أسواق أخرى خارج اململكة باإلضافة إىل زيادة . أفضل لعمالئنا
 .تواجدها ىف العديد من مدن اململكة

 فرص التوسع واإلستحواذ 3.4.3
الفرص اإلستثمارية اخلاصة باإلستحواذ على شركات أخرى تعمل ىف نفس  ةسادر ب بشكل مستمر الشركةتقوم 

داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها وسع التو ما إذا كانت ستدعم خطة الشركة يف النشاط، 
 .التجارية 
 تقنيات نظم المعلومات 4.4.3

حتقيق األهداف وزيادة فعالية اإلدارة حنو مساندة النمو  إميانا منها بأمهية تطوير تقنيات نظم املعلومات ودورها ىف
 – 1/4/3110العام املايل )سنوات  ستة، فقد اختذت الشركة قرارها االسرتاتيجي منذ  وتأكيد الريادة

بالتعاقد على شراء نظام أوراكل جبميع تطبيقاته، وقد متكنت الشركة وبعد عام واحد فقط من ( 21/2/3111
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وىف زمن قياسي من االنتهاء من مراحل ( 21/2/3110 – 1/4/3111العام املايل )ء النظام التعاقد على شرا
، األجور والرواتب موضع امج احلسابات، املوارد البشريةاإلعداد واالختبارات الالزمة لتطبيق النظام، ووضع كل من بر 

مما سيمكنها من  نقاط البيعاوراكل ل برنامجطبيق وقد أمتت الشركة خالل العام ت .م3111  عاميف يالفعل التطبيق
والذي يدعم عملية إختاذ " إسرتاتيجىمايكرو "كما قامت الشركة بتطبيق نظام   بيق برامج والء للعمالء وحتفيزهم ،تط

 .القرارات من خالل السرعة يف حتليل النتائج فضال عن توفةره عدد كبةر من التقارير التفصيلية يف زمن قصةر
بدأت تؤيت مثارها وحتقق عائد فإن إسرتاتيجية الشركة يف نظام املعلومات واإلستثمار يف نظام أوراكل وإضافة إىل ذلك 

جيد من خالل مراقبة هامش الربح والبضائع وحتريكها بشكل حيقق مبيعات أفضل ، وذلك فضاًل عن أساليب الشراء 
 .ميكن من خالهلا حتليل الطلب والتنبيه به املتقدمة واليت

على تطوير نظام ختطيط املشرتيات وسيعزز ذلك من قدرة الشركة على إدارة مشرتيااها  كف إدارة الشركة حالياً هذا وتع
  .من املخزون وحتسني هامش الربح
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 األداء المالي .4

 أهم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4
 قائمة المركز المالي الموحدة

 ( سعودىلاير 000)   مارس 31كما في   
  1014 1013 1011  1011 1010 

          الموجودات
          موجودات متداولة
 10,140 111,232 140,141 124,100 111,111 نقد وما يف حكمه

 410,134 240,223 142,401 1,112,441 1,224,143 خمزون
 212,212 421,113 421,141 004,440 011,142 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

 8281418 ,111321,7 1140110,7 11,011621 1121111,1 مجموع الموجودات المتداولة
         موجودات غير متداولة

 322,414 314,111 344,041 324,444 301,143 استثمارات يف حقوق ملكية شركات
 034,121 012,141 141,144 1,244,022 1,012,101 بالصاىفوإستثمارات ممتلكات ومعدات 

 102,012 311,104 124,214 210,414 031,123 أصول غةر ملموسة أخرى
 1.0181840 110331373 ,11174131 111671631 112031612 مجموع الموجودات غير المتداولة

 ,11887116 1116,1321 112721416 410701183 210121,17 مجموع الموجودات
         المطلوبات وحقوق المساهمين

         لوبات متداولةمط
 11,111 02,412 130,004 313,141 402,043 متويل مراحبة وقروض قصةرة األجل

 1 12,111 111,111 320,302 211,220 قروض ألجلمتويل املراحبة والاجلزء املتداول من 
 144,211 302,214 343,130 241,233 221,120 دائنون جتاريون

 310,411 221,213 211,341 214,000 012,041 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 041 1 0,040 1 1 مطلوب ألطراف ذات عالقة

 43,1117 7761714 ,788124 1108,1733 11,171023 مجموع المطلوبات المتداولة
         مطلوبات غير متداولة

 211,111 332,111 213,210 011,113 202,114 قروض ألجلمتويل مراحبة و 
 21,430 41,011 44,123 02,422 11,103 اية اخلدمةتعويضات هن

 3371,16 1661810 3611670 371647, 6321871 مجموع المطلوبات غير المتداولة
         حقوق المساهمين

 111,111 111,111 111,111 111,111 1,121,111 رأس املال
 113,004 144,420 104,114 321,142 230,310 احتياطي نظامي

 301,424 321,204 212,130 1,111,121 1,141,400 اةقمب أربا 
 110,41348 110,41810 114011100 1101118,3 114121746 مجموع حقوق المساهمين

 121868 311008 7,,111 111010 171147 حقوق األقلية
 ,11887116 1116,1321 112721416 410701183 210121,17 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 )*(بعد إعادة التبويب  قائمة الدخل الموحدة
 (لاير سعودى 000)  مارس 31السنة المالية المنتهية فى   

  1014 2013 1011 )**( 1011 )**( 1010 )**( 
 ,11074138 112741608 311011666 416281231 214811386 مبيعات التجزئة
 (1,240,024) (3,134,012) (3,413,004) (2,230,100) (4,104,411) تكلفة املبيعات

 4721722 2441732 78,1,81 111301364 113,71,72 الربح اإلجمالي
 (324,011) (303,011) (221,040) (240,430) (011,111) مصاريف التشغيل
 1401,42 1611,34 43,1184 2831,36 71011,8 الربح التشغيلي

 (21,111) (11,443) (142) 1,222 12,121 حصة من أربا  شركات زميلة
 (13,144) (10,412) (11,132) (22,241) (21,433) مصاريف متويل

 44,111 110,001 02,212 41,331 121,032 إيرادات أخرى بالصايف
 1411868 ,334176 4841111 ,6481,6 8131226 الربح قبل الزكاة
 (11,224) (12,104) (22,020) (21,041) (41,420) الزكاة والضرائب

 1311208 31,1680 4481163 6181171 77112,8 الربح قبل حقوق األقلية
 (0) (4,314) (003) 1,431 (342) حقوق األقلية
 1311200 3121471                          4471381     61,16,1 7711323 الربح الصافي

باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه املباشره وذلك بإحتساب امجايل الربح بعد  3112مارس  21املايل املنتهي يف بدأً من الربع الثاين للعام  الشركة قامت)*(
 .ايل للشركة ونتائج أعماهلاعلماً بأنه ال يوجد إلعادة التبويب أي آثر على املركز امل طر  كافة املصاريف املتعلقه باملتاجر وذلك ضمن جهود الشركه يف مراقبه التكاليف وإرتباطها باملبيعات

إجراء عمليات مقارنة عادلة ، ونوضح باجلدول  مبا يتيح  3114،  3112 يعامتتماشى مع عرض احلسابات ل كي  3113،  3111،  3111أعيد تبويب بعض أرصدة األعوام )**(
 .وذلك إليضا  البيانات للقارئ قبل إعادة التبويب لتلك االعوام أدناه األرقام حسب ما ورد بالقوائم املالية املدققة

 
 قائمة الدخل الموحدة

 (لاير سعودى 000)  مارس 31السنة المالية المنتهية فى   
  1011  1011  1010  

 ,11074138 112741608 311011666 مبيعات التجزئة
 (1,121,024) (1,422,410) (1,122,214) تكلفة املبيعات

 411220, 1113,1131 114471361 الربح اإلجمالي
 (111,012) (011,140) (1,131,114) مصاريف التشغيل
 1401,42 1611,34 4121648 الربح التشغيلي

 (21,111) (11,443) (142) حصة من أربا  شركات زميلة
 (13,144) (10,412) (11,132) مصاريف متويل

 44,111 110,001 10,441 إيرادات أخرى بالصايف
 1411868 ,334176 4841111 الربح قبل الزكاة
 (11,224) (12,104) (22,020) الزكاة والضرائب

 1311208 31,1680 4481163 الربح قبل حقوق األقلية
 (0) (4,314) (003) حقوق األقلية
 1311200 3121471 4471381 الربح الصافي
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 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق 3.4
 قائمة الدخل الموحدة

 
 (لاير سعودى 000)  مارس 31لية المنتهية فى السنة الما

 
 نسبة التغير التغير 2013 1014

%18 8131824 416281231 214811386 مبيعات التجزئة  
(220,342) (2,230,100) (4,104,411) تكلفة املبيعات  34%  

%34 1671611 111301364 113,71,72 الربح اإلجمالي  
(011,111) التشغيلمصاريف   (240,430)  (121,244)  34%  

%32 1361161 2831,36 71011,8 الربح التشغيلي  
%013 11,014 1,222 12,121 حصة من أربا  شركات زميلة  

(10,003) (22,241) (21,433) مصاريف متويل  %21 
 24% 22,412 41,331 121,032 إيرادات أخرى بالصايف

%32 1641287 ,6481,6 8131226 الربح قبل الزكاة  
(41,420) اة والضرائبالزك  (21,041)  (11,301)  21%  

%32 1231316 6181171 77112,8 الربح قبل حقوق األقلية  
(342) حقوق األقلية  1,431 (1,002)  -111%  
%34 1211661 61,16,1 7711323 الربح الصافي  
       (بالريال السعودى)ربح السهم 

%32 1,2 2126 6186 * من الربح من األعمال  
%32 1,42 21,0 7132 * الربح الصافى من  
علماً بأن ربح السهم   3114عام تماشى مع عرض احلسابات لكى يو وعدد األسهم ليتناسب مع الزيادة يف رأس املال  3112الصايف لعام من الربح مت تعديل ربح السهم من األعمال و *

 .لاير 0.02لاير والصايف كان  0.24األسهم من األعمال كان الفعلي يف العام املاضي قبل األخذ يف األعتبار الزيادة يف عدد 

 اإلنحرافاتالنتائج المالية و تحليل  3.4

مقارنة  م21/2/3114 عشر شهرا املنتهية يف مليون لاير خالل األثين 111.22حققت الشركة صاىف أربا  قدرها 
، وأربا  % 34.41ة منو بلغت حنو مليون لاير وبنسب 014.04لنفس الفرتة من العام السابق قدره  أربا  بصايف

ليون م 202.44مقارنة بـ م 21/2/3114مليون لاير خالل األثين عشر شهرا املنتهية ىف  131.3 تشغيلية مقدارها
لاير  1.22، وبلغت رحبية السهم من الربح الصايف % 32.22لاير لنفس الفرتة من العام السابق وبنسبة تغةر بلغت 

بعد األخذ يف األعتبار ) ىف العام املاضىلاير للسهم  2.41مقارنة بـ   م21/2/3114هية ىف للسهم عن الفرتة  املنت
خالل الفرتة احلالية مقارنًة  أربا  الشركةاإلرتفاع يف  ويعود سبب، % 34.0ومبعدل منو حنو ( الزيادة يف عدد األسهم

مليون لاير سعودى مقارنة  2,403 ات العام احلايلحيث بلغت مبيع بالفرتة املماثلة من العام السابق إىل منو املبيعات
افتتا  و زيادة املبيعات لنفس املتجر ، ل وذلك نتيجة %11.1للعام املاضى وبنسبة منو مقدارها  مليون لاير 4,024بـ 
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فروقات من بيع و زيادة االيرادات االخرى والتوسعات يف االسواق اخلارجية و جديدة حمالت جديدة وإضافة ماركات 
 .دوليةاليف الشركات عملة واربا  رأمسالية ال
 

 شركاتها التابعةإيرادات الشركة و  تحليل 4.4

 مليون لاير من 4,430 مببلغإيرادات مليون لاير منها  2,403إمجايل إيرادات خالل العام بلغت لقد حققت الشركة 
واجلدول التايل . مليون لاير 1,124ما يعادل خارج اململكة حققت شركااها التابعة  يف حنينشاطها داخل اململكة، 

 :يوضح اإليرادات من كل شركة تابعة بالتفصيل
 النسبة من المبيعات (مليون لاير)إجمالى المبيعات  الشركة

  34,5% 1,012 فواز عبد العزيز احلكةر وشركاه

  %34,0 1,201 الوحيدة للتجهيزات احملدودة

  %2,0 210 هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة

  3% 104 السعودية للتجزئة احملدودة

  3.6% 142 وهبة التجارية احملدودة

   1.3% 11 الفريدة للوكاالت التجارية

 13.9% 101 للمشاريع التجارية  نسك

  19.2% 1,124 والفروع خارج اململكةالشركات 

%100 21481 إجمالى  

 المعايير المحاسبية .2

،  ينياملوحدة باملعايةر احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانون لقوائم املاليةند إعداد اتلتزم الشركة ع
 .ذا اخلصوصوتقوم الشركة حالياً بدراسة التحول إىل معايةر احملاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من اهليئة هب
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   الشركات التابعة و فروعها .6

 أسم الشركة
رأس مال 

 الشركة
 لاير سعودى

 التأسيس  مكان
 مزاولة النشاطو 

 النشاط
نسبة الملكية لسنة 

1013/1014 
نسبة الملكية لسنة 

1011/1013 

شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية 
 (3) (1)للتجارة 

211,111 
اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 التجزئةو جتارة اجلملة 

 (2) (1) دةشركة الوحيدة للتجهيزات احملدو 
 

1,111,111 
اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 (1) احملدودةالسعودية تجزئة لشركة ا
211,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 (4) (1)شركة وهبة التجارية احملدودة 
211,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 %111 % 111 ارة اجلملة والتجزئةجت

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية احملدودة
211,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 % 11 % 11 جتارة اجلملة والتجزئة

 %02 %02 جتارة اجلملة والتجزئة كازاخستان 11,301 (2) جموعة التجزئة كازاخستان
 %40 %40 ملة والتجزئةجتارة اجل مصر 0,321,111 جمموعة التجزئة مصر
 %42 %42 جتارة اجلملة والتجزئة األردن 1,041,111 جمموعة التجزئة األردن

 1,000,000 (0)شركة نسك للمشاريع التجارية 
اململكة العربية 
 السعودية

 %111 %111 جتارة اجلملة والتجزئة

-----  %111 جتارة اجلملة والتجزئة أسبانيا 10,423 (1)شركة جلوبال ليفا 
وشركة وهبة التجارية احملدودة  لتجزئة السعودية احملدودةشركة او الوحيدة للتجهيزات احملدودة  وشركةاإلستثمارات ىف شركات هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة ( 1)

   .مملوكة بشكل متبادل% 2من قبل الشركة بشكل مباشر و %42مملوكة بنسبة 
بصورة مباشرة وغةر مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة يف جورجيا وأرمينيا والواليات املتحدة األمريكية  وشركاها العاملية للتجارةديع القلم متتلك شركة هيفاء ب( 3)

 .فار إيست فاشن ترايدنج ليميتدشركة ومن ضمن هذه الشركات ، تحدة واجلزر العذراء الربيطانيةواملغرب وشركات تابعة آخرى راكدة وعدمية النشاط يف اإلمارات العربية امل
بصورة مباشرة وغةر مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة يف أذربيجان وشركات تابعة آخرى راكدة وعدمية النشاط يف  الوحيدة للتجهيزات احملدودة متتلك شركة( 2)

 .اإلمارات العربية املتحدة
بصورة مباشرة وغةر مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة وعدمية النشاط يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية  احملدودةمتتلك شركة وهبة التجارية احملدودة ( 4)

 .املتحدة
إن كافة هذه . ملية متثل جمموعة كازخستان ثالثة منشأت هى شركة كازخستان إلدارة التجزئة ، وشركة كازخستان لتجارة األزياء ، وشركة كازخستان للموضة العا( 2)

 .بصورة مباشرة% 02ت مملوكة بنسبة املنشأ
شركة ذات مسؤلية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية  نسك للمشاريع التجارية شركةأكملت الشركة عملية اإلستحواذ على  3113سبتمرب  30بتاريخ ( 0) 

 .مليون لاير والرصيد املتبقي من خالل متويل مراحبة 12مليون لاير مت متويلها من خالل متويل ذايت مببلغ  121مببلغ 
ال ليفا وشركة فار خالل شركتيها التابعتني واململوكتني بالكامل ومها شركة جلوب األسبانية منقامت الشركة باألستحواذ على شركة بالنكو  3114فرباير  31بتاريخ ( 1) 

 .دنج ليميتدإيست فاشن تراي
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 رة عن الشركات التابعةاألسهم و أدوات الدين الصاد .7

 .اليوجد أسهم و أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة

 سياسة توزيع األرباح .8

 األخرى والتكاليف العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أربا  تتمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجها ملا هو مدرج وفق

 
 هذا وقف العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األربا  من %(11)جينب  ( أ)

 . املال رأس نصف املذكور االحتياطي بلغ مىت التجنيب
 لتكوين الصافية األربا  من نسبة جتنيبومبوافقة اجلمعية العامة العادية  اإلدارة جملسللشركة بتوصية من  جيوز ( ب)

 .لدعم املركز املاىل للشركة اتفاقى خيصص احتياطي
 . املدفوع املال رأس من %(2) تعادل جيوز بعد ذلك توزيع دفعة للمسامهني ( ج)
وحبدود مانص عليه  اإلدارة جملس ألعضاء كمكافأة الباقي من%( 2) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد خيصص(  د )

 .نظام الشركات أو التعليمات الصادرة يف هذا الشأن
  .بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية من االربا ويوزع الباقى 

 (31/3/1014 – 1/4/1013)التوزيعات خالل العام 

إعتماد قرار جملس على  3112-11-10املوافق  1424-14-10بتاريخ وافقت اجلمعية العامة العادية  .1
ستحقت إ. م 21/2/3112لاير للسهم الواحد عن الفرتة املنتهيه يف ( 2)ربا  بواقع أاإلدارة بشأن توزيع 

 .م ومت توزيعها34/14/3112حلاملي االسهم بنهاية تداول يوم االربعاء املوافق 
زيادة رأس على  3112-11-10املوافق  1424-14-10بتاريخ وافقت اجلمعية العامة غةر العادية  .3

هم عدد أس، ب %21بنسبة زيادة قدرها , لاير 1,121,111,111ىل إلاير  111,111,111املال من 
عن طريق ، وذلك  سهم 112,111,111عدد أسهم بعد الزيادة و سهم،  11,111,111قبل الزيادة 

للمسامهني املسجلني تستحق سهم  3سهم لكل  1منح أسهم جمانية ملسامهي الشركة حبيث يتم توزيع 
وقد  .ة غةر العاديةيوم اجلمعية العام بنهاية تداول( تداول)بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق املالية 

-32املوافق  1424-14-12بتاريخ  هامت بيع، والىت  سهم 11,421نتج عن أسهم املنحة كسور بعدد 
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مت إيداع املبالغ الناجتة ، وقد لاير 134.1لاير ومبتوسط سعر بلغ  1,241,410بإمجايل مبلغ  11-3112
-10-14املوافق  1424-11-11 عتبارًا من تاريخإعن بيع كسور األسهم للمستحقني هلذه الكسور 

3112. 
متاشيًا مع سياسة توزيع االربا  النصف سنوية اليت اقرها جملس إدارة الشركة سابقًا واملعلن عنها بتاريخ  .2

ذو احلجة  33فقد أقر جملس اإلدارة جبلسته املنعقدة يوم األحد  31/14/3112املوافق  11/10/1424
أربا  أولية عن فرتة الستة أشهر األوىل املنتهية ىف  م توزيع3112اكتوبر  31هـ املوافق 1424
 ونصف لاير  (1.5)مليون لاير سعودى بواقع  121.2على السادة مسامهى الشركة بقيمة  21/4/3112

من القيمة األمسية للسهم ، وذلك للمسامهني املسجلني لدى مركز % 12الريال للسهم الواحد مبا نسبتة 
م ، وقد إعتمدت اجلمعية العمومية 10/11/3112بنهاية تداول يوم األربعاء ( اولتد)إيداع األوراق املالية 
يوم ، وقد مت صرفها فعليا  هذا التوزيع 3114-12-32املوافق  1422-12-34يف إجتماعها بتاريخ 

 .م 21/13/3112هـ املوافق 30/13/1422الثالثاء 
م 3114ابريل  31هـ  املوافق 1422اآلخره مجادى  31جبلسته املنعقدة يوم األحد جملس األدارة أوصى  .4

م 21/2/3114مليون عن السنة املالية املنتهية بتاريخ ( 212)أربا  عن النصف الثاين مقدارها بتوزيع 
من القيمة االمسية للسهم ، وتكون % 21لاير لكل سهم ، وتعادل هذه االربا  املوزعه ما نسبته ( 2)بواقع 

بنهاية تداول يوم اخلميس ( تداول)جلني لدى مركز إيداع األوراق املالية أحقية االربا  للمسامهني املس
العرض على أنه جارى عد للصرف كما حتديد مو  وجاري. م34/4/3114هـ املوافق 34/10/1422

 .ملوافقة علي التوزيعااجلمعية العامة بطلب 
ابريل  31هـ  املوافق 1422مجادى اآلخره  31جلسته املنعقدة يوم األحد ىف نفس  اجمللسكما أوصى  .2

، وذلك هبدف حتقيق قيمة مضافة للمسامهني  توزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل سهمبم 3114
 3,111مليون لاير إىل 1,121وتدعيم راس املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 

سهم اىل  112,111,111أسهم الشركة من  ، وهبذا سةرتفع عدد  %111مليون لاير بنسبة زيادة قدرها 
سهم ، وسوف تكون أحقية أسهم املنحة حلاملي  112,111,111سهم بزيادة  311,111,111

،  عقاد اجلمعية العامة غةر العاديةأسهم الشركة املسجلني بسجالت الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم ان
وسيتم متويل هذه القيمة من بند زيادة رأس املال ، لي ملوافقة عاطلب وجارى العرض على اجلمعية العامة ل
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،  لاير 230,310,214لاير ، وبند اإلحتياطي النظامي بواقع  131,131,000بواقع االربا  املبقاة 
، ورصيد كل من االربا  املبقاه ( سهم لكل سهم)متويل الزيادة املقرتحة ىف رأس املال ويوضح اجلدول التايل 

 ظامى بعد التمويل، واألحتياطى الن

 األحتياطى النظامى األرباح المبقاه رأس المال بيان

 230,310,214 1,141,401,010 1,121,111,111 الرصيد قبل مقرت  التوزيع

  (212,111,111)  لاير عن كل سهم 2التوزيع النقدي املقرت  بواقع 
سهم ) احملول إىل متويل زيادة رأس املال املقرتحة 

 (لكل سهم
1,121,111,111 (131,131,000) (230,310,214) 

 1 11,140,133 3,111,111,111 الرصيد بعد مقرت  التوزيع

 .ختضع التوصيات املذكورة أعاله إىل موافقة اجلمعية العمومية واجلهات النظامية املختصة

 م 31/3/1014مقترح توزيع صافى أرباح العام المنتهى فى  1.8
  سعودىلاير بــيــــــــــــــــان

 1,111,144,004 3112 مارس 21رصيد األربا  املرحلة ىف 
    :يخصم

 لاير عن كل سهم  2بواقع  3112توزيعات أربا  هنائية عن 
 

(311,111,111) 
  001,144,004 (بعد خصم التوزيعات) 3112أبريل  1رصيد األربا  املرحلة ىف 

  111,222,442 (بعد الزكاة الشرعية) 21/2/3114صاىف األربا  عن السنة املالية املنتهية يف 
    :يخصم

 
 (11,122,244) %(11)احتياطى نظامى 

  044,310,144 بعد خصم األحتياطي النظامي 21/2/3114 الرصيد املضاف إىل األربا  املرحلة يف

      :يخصم

 (221,111,111) 21/2/3114احملول إىل رأس املال خالل السنة املنتهية يف 

 (121,211,111) لاير عن كل سهم 1.2النقدية املوزعة خالل العام بواقع األربا  
  1104714671808 (قبل اقتراح التوزيع) 1014مارس  31رصيد االرباح المبقاة فى 

 (إقتراح التوزيع) :يخصم
 

 (212,111,111) لاير عن كل سهم 2التوزيع النقدي املقرت  بواقع 

 (131,131,000) (سهم لكل سهم) ة رأس املال املقرتحة احملول إىل متويل زياد

  1017461111 (بعد التوزيعات)  3114مارس  21رصيد االرباح المبقاة فى 
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 وصف المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت .,

 .ال يوجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

وأزواجهم  عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينوصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب أل .10
 في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة وأوالدهم القصر

وأزواجهم بالشركة دارة وكبار التنفيذيني جملس اإلأعضاء ألى من تعود حقوق خيار وحقوق اكتتاب مصاحل و ال يوجد 
، خبالف ما سةرد ذكره ألعضاء  الصادرة من الشركة أو شركااها التابعةأدوات دين  وأيف أسهم وأوالدهم القصر 

 .بالتقرير( 34)صفحة  2.12رقم جملس اإلدارة بالفقرة 

 القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة .11

- :النحو التاىل على  مليون لاير سعودي موزعة 1,211 حنو بلغ إمجاىل القروض ىف بداية العام املاىل 
 31/3/1013الرصيد فى  بيان

 313,124,100 متويل مراحبة وقروض قصةرة األجل
 320,302,112 اجلزء املتداول من متويل املراحبة والقروض ألجل

 011,113,100 متويل املراحبة والقروض ألجل
 1131010371022 (لاير سعودى) إجمالى

مليون لاير  041.2ة األجل من بنوك جتارية حملية وأجنبية مببلغ قدره حصلت الشركة على تسهيالت مراحبة قصةر 
 402.1، وقد مت استخدام كامل هذه التسهيالت وبلغ رصيدها القائم مبلغ  3114مارس  21سعودي كما يف 

 .مليون لاير سعودي ، وهذه التسهيالت مضمونة مقابل سندات ألمر من الشركة
تفاقًا مع بنوك حملية إلعادة جدولة إ 3111مارس  21العام املاىل املنتهى ىف خالل  وقعتقد هذا وكانت الشركة 

مليون لاير سعودي إىل مراحبة متوسطة األجل يتم سدادها على  211تسهيالت املراحبة قصةرة األجل مببلغ  بعض
وختضع .  م3111مليون لاير سعودي ابتداءًا من يوليو  32أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 

مارس  21يبلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما يف . تسهيالت املراحبة لعمولة سايبور مضافاً إليها نسبة هامشية سنوية
وقعت الشركة إتفاقية متويل مراحبة مع مؤسسة التمويل  3111أكتوبر  1وبتاريخ مليون لاير ،  32مبلغ  3114
مليون لاير  781.0ما يعادل )مليون دوالر أمريكي  05ة احدى مؤسسات البنك الدويل بقيم( IFC)الدولية 
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،  1577أكتوبر   05، واليت مت إعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية للشركة جبلستها املنعقدة بتاريخ ( سعودي
بقيمة  اتفقت الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة متويل املراحبة 1570مارس  07وخالل السنة املنتهية يف 

ليصبح إمجايل التسهيالت املمنوحه من املؤسسة ( مليون لاير سعودي 30.10ما يعادل )مليون دوالر أمريكي  10
وعلى أن تسدد قيمة الزيادة مع أصل القرض بواقع  (مليون لاير سعودي 187.10ما يعادل )مليون دوالر  12

دة التمويل مخس سنوات وستة أشهر ويبدأ سداده م.  3112أقساط نصف سنوية متساوية إعتباراً من شهر اكتوبر 
بأقساط نصف سنوية متساوية ، وخيضع التمويل لعمولة وفقا  اول استخدام هلذه التسهيالتبعد سنتني من تاريخ 

يبلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما يف  .للمعدالت السائدة بني البنوك يف لندن زائدا هامش الربح املتفق عليه سنويا
 .مليون لاير 340.1مبلغ  3114س مار  21
مليون لاير سعودي من  171 مببلغاحلصول على قرض قامت الشركة ب 1570مارس  07هية يف تالسنة املنخالل و  

أجل اإلستحواذ على جمموعة نسك للمشاريع التجارية ، ويتكون هذا القرض من متويل مراحبة طويل األجل من 
لدويل والبنك السعودي اهلولندي ، وطبقا إلتفاقية القرض فإن مدة تسهيل املراحبة وبنك اخلليج اجمموعة سامبا املالية 

، وخيضع  3111ولغاية اكتوبر  3114أقساط متساوية اعتبارا من مارس  0مخس سنوات يستحق السداد على 
عليه سنويًا علماً ش املتفق البنوك يف اململكة العربية السعودية زائدًا اهلامبني التمويل لعمولة وفقًا للمعدالت السائدة 

 3114مارس  21يبلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما يف . بأن التسهيل مضمون بسندات أذنية صادرة من الشركة
 .مليون لاير 012.1مبلغ 

  املستحقة عليها آلجل مليون لاير سعودي من إمجايل مبالغ القروض 103وقد قامت الشركة خالل العام بسداد مبلغ 
بلغ إمجاىل القروض ىف هناية العام املاىل حنو  وقد هذامليون لاير ،  160زادت القروض قصةرة األجل مببلغ  يف حني
- :مليون لاير سعودي موزعة على النحو التاىل  1,224

 
 31/3/1014الرصيد فى  بيان

 402,043,232 متويل مراحبة وقروض قصةرة األجل
 211,221,424 قروض ألجلاجلزء املتداول من متويل املراحبة وال

 202,114,333 متويل املراحبة والقروض ألجل
 ,11338172,147 (لاير سعودى) إجمالى
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 وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم .11

 .اليوجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة من الشركة

 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .13

 .ة عن الشركةاليوجد حقوق حتويل أو اكتتاب صادر 

 شركاتها التابعةدة أو الملغاة للشركة و وصف ألدوات الدين المستر  .14

 .شركااها التابعةلغاة للشركة و مسرتدة أو مين د اليوجد أدوات

 مجلس اإلدارة .12

 تكوين مجلس اإلدارة 1.12

ثة ثال ن تسعة أعضاء منهممم 21/10/3114واليت تنتهي يف تاريخ  يتكون جملس إدارة الشركة يف دورته احلالية
  -: أعضاء مستقليني وذلك على النحو التايل

 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 العضوية فى شركات

 مساهمة أخرى

 سعودي فواز عبدالعزيز احلكةر/ سعادة الدكتور
رئيس جملس 
 اإلدارة

 توجد ال غةر تنفيذى

 جدتو  ال غةر تنفيذى عضوا سعودي سلمان عبدالعزيز احلكةر/ سعادة املهندس
 توجد ال تنفيذى عضوا سعودي عبد اجمليد عبد العزيز احلكةر/ رسعادة الدكتو 

        شركة فاس السعودية القابضة وميثلها
 ال توجد

 *عضو جلنة مراجعة مستقل شركة التأمني العربية التعاونية
 ال توجد

 غةر تنفيذى عضوا سعودي منصور سعد العجالن/ األستاذ سعادة 
 غةر تنفيذى عضوا سعودي عبد الرمحن بن موالي البزيوى/ اذاألستسعادة 

 غةر تنفيذى عضوا سعودي   أمحد حممد ال الشيخ/ األستاذسعادة 

 مستقل عضوا سعودي الرمحن العجالن عجالن عبد/ األستاذسعادة 
الشركة السعودية خلدمات السيارات و املعدات  -1

 *(ساسكو –
 السعوديةنرتناشيونال إشركة دريك اند سكل  -3

 *بنك الرياض -1 مستقل عضوا سعودي فارس عبد اهلل أبا اخليل/ سعادة الدكتور
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 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 العضوية فى شركات

 مساهمة أخرى

 مستقل عضوا سعودي عمار عبدالواحد اخلضةري / سعاد االستاذ 

  *شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين -1
 *جمموعة الطيار للسفر والسياحة -3
 شركة مورجان ستانلي السعودية -2
 (نات)سيارات الشركة الوطنية العمومية لل -4
 شركة األندية الرياضية -2
 شركة زهور الريف -0
 شركة إنتماء للخدمات العقارية -1

- تداول –شركات مدرجة يف سوق األوراق املالية * 

 

هـ املوافق 34/2/1422يوم الثالثاء إىل أن اجلمعية العامة للشركة يف جلستها املنعقدة هذا وجتدر األشارة 
أ اليت تبدو على انتخاب أعضاء جملس االدارة من بني املرشحني للدورة القادمة املوافقة م قد قامت ب32/2/3114
أعضاء للمجلس يف دورته  تصويت عادي ، وقد مت اختيار السادة التالية أمسائهمضمن ، م 1/1/3114من 

  :القادمة
  فواز بن عبدالعزيز احلكةر/ األستاذ  
  سلمان بن عبدالعزيز احلكةر/ املهندس 
  بداجمليد بن عبدالعزيز احلكةرع/ الدكتور  
  أمحد بن حممد آل الشيخ/ األستاذ 
  عبدالرمحن بن موالي البزيوي/ األستاذ  
  منصور بن سعد العجالن/ األستاذ  
  عمار بن عبدالواحد اخلضةري/ األستاذ 
  فارس بن عبداهلل أبا اخليل/ الدكتور  
  عجالن بن عبدالرمحن العجالن/ املهندس 

 

  مجلس اإلدارة إجتماعات 1.12

ويوضح  21/2/3114وذلك ملناقشة املوضوعات املتعلقة بالسنة املالية املنتهية يف إجتماعان عقد جملس اإلدارة 
- :اجلدول التايل موقف حضور أعضاء جملس اإلدارة إلجتماعات اجمللس

 



 
______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 28                                                                                                                                                                                  21/2/3114 – 1/4/3112التقرير السنوى 

 نسبة الحضور إجمالى 17/10/1013جلسة  14/07/1013جلسة  األسم

 %111 3 حضر حضر احلكةر العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 %111 3 حضر حضر احلكةر العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس

 %111 3 حضر حضر عبد اجمليد عبد العزيز احلكةر/الدكتور ةسعاد
 %111 3 حضر حضر سعد العجالن منصور /األستاذسعادة 
 %111 3 حضر حضر عبدالرمحن موالي البزيوى/ األستاذ سعادة 
 %111 3 حضر حضر أمحد حممد ال الشيخ/ دة االستاذ سعا

 %111 3 حضر حضر الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 
 %21 1 حضر إعتذر ألسباب شخصية فارس عبد اهلل أبا اخليل /سعادة الدكتور
 %111 3 حضر حضر عمار عبدالواحد اخلضةري/ سعادة االستاذ 

 :وكانت أهم القرارات الصادرة عن اجمللس ىف تلك اإلجتماعات ما يلى
واملوافقة على تقرير مراقب احلسابات ،  21/2/3112احلسابات اخلتامية للشركة للفرتة املنتهية ىف إعتماد  -1

 .21/2/3112عن العام املنتهي ىف 
 .3112/3114إعتماد امليزانية التقديرية للشركة للسنة املالية  -3
 .الربع سنويةالقوائم املالية اض أعمال ونتائج الشركة ، وإعتماد إستعر  -2
 .م 21/2/3112املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن العام املاىل املنتهى ىف  -4
إلعتماد التوصية للجمعية العمومية املوافقة على قرار جلنة املراجعة بتعيني احملاسب القانوين ارنست اند ينج و  -2

 .ذلك
 .وكمة الشركات اخلاص بالشركةإعتماد نظام ح -0
، واألسواق اليت تتطلع الشركة لدخوهلا مثل صربيا  يف السوق األمريكيالتوسعات مراجعة تطوير برنامج  -1

 .ومنتينيجرو ومقدونيا والبوسنة
مراجعة اهليكلة القانونية لفروع الشركة اخلارجية ضمانا حلماية الشركة من أي دعوى قانونية قد تنشأ يف  -0

 .ل ضدها ال قدر اهللاملستقب
 .بالنكو يف أسبانيااالستحواذ على شركة  متابعة خطوات -4
 .حبث خماطر سوق العمالت األجنبية على أعمال الشركة والتحوط هلا -11
 .اليت سوف توزع من إمجايل أربا  الشركة لتوزيع األربا وضع سياسة  -11



 
______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 29                                                                                                                                                                                  21/2/3114 – 1/4/3112التقرير السنوى 

 31هـ املوافق 1422مجادى الثاين  31 حداأليوم أوصى اجمللس يف جلسته املنعقدة بعد هناية السنة املالية  -13
، وذلك هبدف حتقيق قيمة مضافة سهمتوزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل ب م3114ابريل 

مليون لاير إىل  1,121للمسامهني وتدعيم راس املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 
 112,111,111، وهبذا سةرتفع عدد أسهم الشركة من  %111مليون لاير بنسبة زيادة قدرها  3,111
، على أن يتم متويل تلك الزيادة من  سهم 112,111,111سهم بزيادة  311,111,111سهم اىل 

مليون ( 212)توزيع أربا  مقدارها التوصية ب، وكذا  خالل التحويل من األربا  املبقاه واإلحتياطي النظامي
لاير لكل سهم ، وتعادل ( 2)بواقع م 21/2/3114ة املالية املنتهية بتاريخ السنالنصف الثاين من عن لاير 

 .رأس مال الشركة قبل الزيادة املقرتحة أعالهمن % 21هذه االربا  املوزعه ما نسبته 
 وزوجاتهم وأوالدهم القصر مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة 3.12 

 تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غةر العاديةبنهاية فقد أدى ذلك إىل زيادة األسهم اململوكة جلميع أعضاء جملس إدارة الشركة  بواقع سهم واحد لكل سهمنينظراً لقرار الشركة بتوزيع أسهم جمانية *
 % .51بنسبة م 12/7/2112بتاريخ 

 األسم
عدد األسهم فى 

 بداية العام

نسبة 
الملكية فى 
 بداية العام

صافى التغير فى 
عدد األسهم 

 * خالل العام

ير نسبة التغ
 خالل العام

إجمالى عدد 
األسهم فى نهاية 

 العام

نسبة 
الملكية فى 

 العام نهاية

 %1 1,221,111 %21 3,421,111 %1 4,411,111 العزيز احلكةر فواز عبد/سعادة األستاذ

 %1 1,221,111 %21 3,421,111 %1 4,411,111 العزيز احلكةر سلمان عبد/سعادة املهندس

 %1 1,221,111 %21 3,421,111 %1 4,411,111 د عبد العزيز احلكةرعبد اجملي/سعادة الدكتور

 %44 21,421,111 %21 11,121,111 %44 24,211,111   :شركة فاس السعودية القابضة وميثلها

 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 ال يوجد                              منصور سعد العجالن/  األستاذ سعادة  .1

 %1 121 %21 21 %1 111 دالرمحن بن موالي البزيوىعب/ األستاذسعادة  .3

 %1 1,211 %21 211 %1 1,111  أمحد حممد ال الشيخ / سعادة االستاذ  .2

 %1 1,211 %21 211 %1 1,111 عجالن عبدالرمحن العجالن/ األستاذسعادة 

 %1 4,211 %221 2211 %1 1,111 فارس عبداهلل أبا اخليل / سعادة الدكتور

 %1 1,211 %21 3211 %1 2,111 عمار عبدالواحد اخلضةري/ اذ سعادة االست
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ألى من أية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود  وال يوجد خبالف ما أشتمل عليه اجلدول السابق
 .ا التابعة شركااه أى منأو ىف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أزواجهم أو أوالدهم القصر عضاء جملس إدارة أ

 لجان مجلس اإلدارة 4.12

ويف ما يلي وكمة احلوجلنة ،  املكافأتنة املراجعة ، وجلنة الرتشيحات و جلهم  ثالث جلان فرعيةجمللس إدارة الشركة 
 .وصف هلذه اللجان

  لجنة المراجعة 1.4.12

، وقد  3111يونيو  32امة بتاريخ مت تشكيل جلنة املراجعة بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلمعية الع
 اللجنة احلالية بعملها حىت تشكيل جلنة أخرى ، أن تستمر 11/11/3111اإلدارة بإجتماعة بتاريخ قرر جملس 

وتتكون اللجنة من األعضاء  بتشكيل جلنة جديدة ،  1/1/3114وسيقوم جملس اإلدارة بدورته اجلديدة بدءًا من 
 :التايل ذكرهم

 
 فئة العضوية صفة العضوية ةالجنسي األعضاء

 غةر تنفيذي رئيسا سعودي سلمان عبد العزيز احلكةر/ سعادة املهندس  -1
 مستقل عضوا سعودي يعبد الرمحن العنقر /  الدكتور سعادة   -3
 غةر تنفيذي عضوا سعودي يالبزيو  يموالبن عبد الرمحن /  األستاذ سعادة   -2

اإلدارة بدعم إرساء أفضل املمارسات يف جمال احلوكمة و املسامهة يف تعزيز  تقوم جلنة املراجعة املنثبقة عن جملس
وإستقاللية املراجعني الداخليني واخلارجيني واإلهتمام بأي مالحظات تتبني للمراجعني والتأكد من التعامل معها جبدية 

لية ومدى فعاليته ويأيت ذلك ضمن والعمل على متابعة تصويبها مبا ميكن من توفةر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخ
أهداف جملس اإلدارة يف احلصول على تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، 

 :وتتمثل املهام الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة الداخلية فيما يلي
 يد أتعاهبم أو أجورهم ومتابعة أعماهلمالتوصيه جمللس اإلداره بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتد. 
  العمل علي حل املشاكل اليت قد يواجهها احملاسب القانوين أثناء تأديته لعملية املراجعه ، والتأكد من أن احملاسب

 .القانوين لديه إمكانية اإلتصال برئيس جلنة املراجعه يف أي وقت 
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  متابعة درجة إستجابة اإلداره هلا وإختاذها لإلجراءات دراسة التوصيات اليت توصل اليها احملاسب القانوين و
 .التصحيحيه بناء علي تلك التوصيات

  دراسة القوائم املاليه الربع سنويه واحلسابات اخلتاميه قبل عرضها علي جملس اإلداره وإبداء الرأي وتوجيه التوصيه
 .بشأهنا 

 خليه ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيه للملحوظات دراسة نظام الرقابه الداخليه ودراسة تقارير املراجعه الدا
 .الوارده بتلك التقارير 

  اإلشراف علي إدارة املراجعه الداخليه يف الشركه من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ وحتقيق املهام اليت حددها هلا
 .جملس اإلداره 

 ملراجعه الداخليهإعداد تقييم ألداء إدارة ا. 
  األخطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعه الداخليه والتاكد من قيام اإلداره من مناقشة اإلحنرافات و

 .إختاذ االجراءات التصحيحيه املناسبه
  التأكد من وجود اإلجراءات اليت متكن املوظفني من تقدمي الشكاوي حبيث تضمن السريه التامه هلم وللمعلومات

 .املقدمة عن طريقهم
 :كما يلى  موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتماعاتإجتماعات، كان  2ة خالل العام عدد لجنوقد عقدت ال

 األعضاء
 إجتماع

12/4/1013 
 إجتماع

7/2/1013 
 إجتماع

14/7/1013 
 إجتماع

17/10/1013 
 إجتماع

14/1/1014 
 نسبة 
 الحضور

سلمان / سعادة املهندس 
 عبد العزيز احلكةر

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

عبد /  الدكتور سعادة 
 يالرمحن العنقر 

 %60 حضر إعتذر حضر حضر  إعتذر 

عبد /  األستاذ سعادة 
 يالبزيو  يالرمحن موال

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

 :وقد متثلت أهم أعماهلا خالل تلك اإلجتماعات ىف األتى
 .القوائم املالية الربع سنوية للشركةاحلسابات اخلتامية و إعتماد  -1
 .اع مع كل من احملاسب القانوىن ، واملراجع الداخلى للشركةاإلجتم -3
 .مراجعة وإعتماد اخلطة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية -2
 إستعراض التقرير السنوى ألعمال اللجنة خالل العام للعرض على جملس اإلدارة -4
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إلختيار احملاسب القانوىن من  احلسابات للعرض على اجلمعية العامة العادية للشركة إعداد قائمة ترشيح ملراقيب -2
 القوائم، و  21/2/3114حىت  1/4/3112الفرتة من  م3112بينها وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام املاىل 

 .املالية الربع سنوية ، واملوافقة على أتعابه
مة بالشركة ، ملوقف تطبيق احلوك" بكر أبو اخلةر وشركاه –ديلويت "متابعة نتائج تقييم املكتب اإلستشارى  -0

 ومراجعة جودة األداء إلدارة املراجعة الداخلية بالشركة ووضع توصياته حيز التنفيذ
 لجنة الترشيحات والمكافأت 1.4.12

يونيو  32بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  الرتشيحات واملكافأتمت تشكيل جلنة 
، بنفس تشكيلها التجديد للجنة السابقة  11/11/3111جتماعة بتاريخ ، وقد قرر جملس اإلدارة بإ 3111

 :ذكرهم تتكون اللجنة من األعضاء التايلالسابق ، و 
 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء

 مستقل رئيسا سعودي  عجالن عبد الرمحن العجالن/  سعادة األستاذ 
 تنفيذي عضوا سعودي عبداجمليد عبد العزيز احلكةر/ سعادة الدكتور
 تنفيذى عضوا سعودي مجيل األمسرى /  سعادة األستاذ 

 

تتمثل املهمة األساسية للجنة الرتشيحات واملكافأت ىف حتديد األفراد املؤهلني واملرشحني ليكونوا أعضاء مبجلس 
م سليم وبناء السياسات اإلدارة وتنطبق عليهم الشروط الالزمة للعضوية ، وكذلك مساعدة جملس اإلدارة ىف وضع نظا

 :، ومنهامال الىت متكنها من حتقيق مهامهاويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األع  .واالجراءات الالزمة لذلك
  التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايةر املعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح أي

 .بالشرف واألمانة شخص سبق إدانته جبرمية خملة
  املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات

  واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال
 .جملس اإلدارة

 لتوصيات يف شأن التغيةرات اليت ميكن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع ا. 
 حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتا  معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. 
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  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، و عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل
 .عضوية جملس إدارة شركة أخرى

 ياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، يراعى عند وضعها وضع س
 .استخدام معايةر ترتبط باألداء

 : إجتماعان مت خالهلما  21/2/3114– 1/4/3112وقد عقدت اللجنة خالل العام املاضى 
لسة السابقة بتاريخ مراجعة موقف صرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة السابق إعتماده يف حمضر اجل -1

 .م33/1/3113هـ املوافق 2/4/1422
 .شروط وإستقالل أعضاء جملس اإلدارة وعدم جتاوزهاالتأكد من توافق  -3
ني لعضوية جملس اإلدارة يف دورته الثالثة للفرتة من باملؤهلالشركة واجلمعية العمومية إدارة التوصية جمللس  -2

 م21/0/3111م وحىت 1/1/3114
 :احلضور وفق املوضح باجلدول التاىلوكان موقف     

 األعضاء
 إجتماع

17/10/1013 
 إجتماع 

13/01/1014 
 نسبة الحضور

 %111 حضر حضر عجالن عبد الرمحن العجالن/  سعادة األستاذ 
%21 إعتذر حضر عبداجمليد عبد العزيز احلكةر/ سعادة الدكتور  

%21 حضر إعتذر مجيل األمسرى/  سعادة األستاذ   

 

 حوكمة ال لجنة 3.4.12

من أجل ضمان اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وحقوق أصحاب املصاحل وتزامناً 
هـ املوافق 11/3/1424وتاريخ ( 3113-41-2)مع صدور قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 

ة الشركات واخلاصة بوضع نظام حوكمة من املادة العاشرة من الئحة حوكم( ج)م بإلزامية الفقرة 21/13/3113
بكر أبواخلةر  –ديلويت "م ، ويف ضوء تقرير املكتب اإلستشاري 21/0/3112خاصة بكل شركة وذلك إبتداًء من 

وقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، بتقييم م 3113والذي عهدت إليه الشركة خالل العام املنتهي يف مارس " وشركاه
وتاريخ  3/3112رة رقم يف ضوء قرار جملس االدا، وذلك احلوكمة نة جل اإلدارة بتشكيلأوصى جملس 

وكة اخلاص بالشركة وموافقة اجلمعية العامة العادية للشركة يف جلستها املنعقدة احلبشأن اعتماد نظام  14/1/3112
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من  11ادة على ذلك النظام وفقًا لنص الفقرة ج من امل م3112يوليو  10هـ املوافق 1424رمضان 1يوم الثالثاء 
 .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة العامة للسوق املالية واملتضمنة الضوابط اخلاصة بلجنة حوكمة الشركات

وكمة يف التأكيد على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة احلتتمثل املهمة األساسية للجنة 
مال الىت متكنها من يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعاخلاص بالشركة ، و  السوق املالية ، وكذا نظام احلوكمة

 :، ومنهاحتقيق مهامها
  التأكد من سهولة حصول املسامهني على املعلومات وممارستهم لكافة حقوقهم املنصوص عليها يف الئحة

 .حوكمة الشركات
  ص عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج والئحة التأكد من تضمني تقرير جملس اإلدارة لكافة البيانات املنصو

 .حوكمة الشركات
  التأكد من قيام جملس اإلدارة بوظائفه األساسية وإلتزامه جبميع مسئولياته ، مع التأكيد على توافر مجيع الشروط

 .الواجبة يف تكوين اجمللس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم اإلخالل هبا
 ملها ودورها املنوط هبا أداؤه ، مع إقرتا  تشكيل جلان جديدة يف حالة التأكد من قيام مجيع جلان اجمللس بع

 . احلاجة لذلك
 .وكمة للقيام مبهامهااحلوتعكف الشركة حالياً على تشكيل جلنة 

 كبار التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة و أللعقود التي يوجد فيها مصالح ا .16

رتبط بتعاقدات مع شركات ، وهى ت "(اجملموعة)"شركاه زيز احلكةر و الشركة هى إحدى شركات جمموعة فواز عبد الع
ية تنافسية ألسعار ، وقد حصلت الشركة مبوجبها على قيم إجيار احملالت جلزء منمن ذلك عقود إجيارات ، اجملموعة

الظهران  كزباململكة ومنها مر  ، إضافة لتمتعها مبواقع مميزة بأرقى املراكز واملوالت التجارية باحناء خمتلفةالسوق املثيلة
، عزيز  ، مول النخيل بالزا مول العرب،  ، السالم مول ، مركز صحارى بالزا التجارى جارى، خريص بالزا الت مول
، والىت إستطاعت  هيز وتعديل ديكورات حمالت البيععقود إنشاء وجتبعض يضاف لذلك  .وأخرىوالنور مول مول 

رتاكمة ىف هذا اجملال لضمان التنفيذ مبستوى يتفق ومتطلبات الشركة مبوجبها االستفادة من خربات اجملموعة امل
الوكاالت التجارية العاملية وسرعة التنفيذ ، واحلصول على أفضل أسعار التنفيذ املوجودة بالسوق ، وأنه من مصلحة 

الت جديدة يف العام إفتتا  حم ، ومن اجلدير بالذكر أنه مت خالل التعامالتالشركة ودعما لنشاطها اإلستمرار هبذه 
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عام من قبل شركة املراكز العربية ، وذلك إضافة إىل عدد من املراكز خالل ال مت إفتتاحه مول السالم جبده والذي
 .التجارية اآلخرى اململوكة من قبل شركة املراكز العربية

هـ 1424 مضانر  1 الثاءثعقد يوم الاجتماع اجلمعية العامة العادية الذي و قد متت املوافقة على هذه التعامالت يف 
 .م3112 ليويو  10 املوافق

  :متثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة ىف األيت  3114/ 21/2يف  ياملنته وخالل العام املايل
اململوكة لشركة فاس القابضة وهي  املراكز العربية ةمليون لاير سعودى قيمة إجيارات لصاحل شرك 302,011مبلغ  -

هذا   ، احلكةرالعزيز احلكةر وعبداجمليد بن عبدالعزيز  ز بن عبدالعزيز احلكةر وسلمان بن عبدفوا: مملوكة لكل من
 .حمل 24وقد بلغ عدد احملالت اجلديدة املستأجرة من شركة املراكز العربية خالل العام 

ز عبدالعزيز فواشركة املراكز املصرية اململوكة لكل من لصاحل مليون لاير سعودى قيمة إجيارات  4,000مبلغ  -
 .كةر وعبداجمليد عبدالعزيز احلكةراحلكةر وسلمان عبدالعزيز احل

مليون لاير سعودى قيمة تكاليف جتهيز حمالت ومعارض البيع اجلديدة واملضافة خالل العام  110,444مبلغ  -
ةر وسلمان بن فواز بن عبدالعزيز احلك: اململوكة لكل منلصاحل شركة فواز عبد العزيز احلكةر وشركاه العقارية 

 . عبدالعزيز احلكةر وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكةر
وقد كانت أرصدة الشركات ذات العالقة كما  .وقد متت مجيع هذه التعامالت وفق أسعار تنافسية ، ومميزة ، وعادلة

 :( األرقام مقربة) على النحو التايل 3114مارس  21يف 

 1014مارس  31 الرصيد كما في نوع الرصيد أسم الشركة
 (مليون لاير)

 1013مارس  31 الرصيد كما في
 (مليون لاير)

رقم 
 المالحظه

 أ 130 44 (دائن/)مدين شركة المراكز العربية

 أ 1 34 (دائن/)مدين شركة المراكز المصرية

 ب 30 (01) (دائن/)مدين شركة فواز الحكير العقارية

 ج 23 40 (دائن/)مدين لبنان - مجموعة التجزئة ةشرك

املستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز  ، وشركة املراكز املصرية ملوكة لشركة املراكز العربيةاملتجارية المعات اجمليف ت الاحمل اتمتثل تلك القيمة إجيار  ـ أ
 .احلكةر وشركاه

شركة العزيز احلكةر وشركاه ، واملنفذة من قبل  أعمال اإلنشاءات الداخلية والتجهيزات ىف احملالت اململوكة من قبل شركة فواز عبدمتثل تلك القيمة  ـ ب
 .العقاريةوشركاه احلكةر عبد العزيز فواز 

 . % 2مقابل هامش ربح لشركات جمموعة التجزئة متثل تلك القيمة املبيعات اليت مت تصديرها     . ج
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 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .17

والىت ختص العام لاير سعودي  مليون 1,411دره قبإمجاىل  عضوية مكافأتخالل العام تقاضى أعضاء جملس اإلدارة 
خالل العام  اجمللس أو جلانه إجتماعاتعضاء اجمللس بدالت حضور أ كما تقاضى،   21/2/3112هى ىف تاملناملاىل 

بدالت  وتقاضى عضو جملس اإلدارة املنتدب إضافة ملكافأة العضوية ألف لاير سعودي ، يف حني  121بإمجايل قدره 
وفق  لاير سعودى 1,141,111بقيمة رواتب وبدالت وتعويضات خالل العام ات اجمللس أو جلانه حضور إجتماع

 : (لاير سعودى) املوضح باجلدول التاىل

 األسم
مكافأة العضوية 
عن العام المنتهى 

 31/3/1013فى 

بدالت حضور 
إجتماعات 
 المجلس أو

 هلجان

 اإلجمالى بدالت رواتب وتعويضات

 311,111- -  11,111 311,111 احلكةر العزيز عبد زفوا /الدكتور ةسعاد
 322,111- -  22,111 311,111 احلكةر العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس

 – عبد اجمليد عبد العزيز احلكةر/الدكتور ةسعاد
 العضو املنتدب

311,111 12,111 044,441 342,201 1,222,111 

 322,111- -  22,111 311,111 عبدالرمحن بن موالي البزيوى /األستاذسعادة 
 311,111- -  11,111 311,111 سعد العجالن منصور /األستاذسعادة 
 331,111- -  31,111 311,111 الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 
 312,111- -  2,111 311,111 فارس عبداهلل أبا اخليل /األستاذسعادة 

 116701000 1,21260 8441440 1301000 114001000 إجمالى

 عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح تنازالت  .18

أى من عن أو كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس إدارة الشركة املسامهني أى من من  تتنازال ةمل يصل إىل الشركة أي
 .أو الرواتب أو التعويضات األربا حقوقهم سواء يف 

 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .,1

ارة خالل غةر أعضاء جملس اإلدمن " التنفيذي للشركةاملدير من بينهم املدير املاىل ، و "كبار تنفيذيني الاخلمسة حصل 
، ويظهر  مليون لاير 10.120وتعويضات بلغت على رواتب ومكافأت  م21/2/3112ىف  ياملنته العام املايل

 :اجلدول التايل بيان تلك املبالغ
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 بيان 
الرواتب 

 لبدالتا والتعويضات
المكافأت 

 الدورية والسنوية 
الخطط 
 إجمالى أخرى التحفيزية

رواتب وتعويضات ومكافآت  إجمالى
الخمسة التنفيذين الكبار من بينهم 

 المدير المالي والمدير التنفيذي
416061114 116,61776 10,41,,341 0 0 16,731,341 

 المدفوعات النظامية .10
 ( *تماليين الرياال)المدفوعات النظامية 

 الجهة الحكومية
 مارس 31السنة المالية المنتهية فى 

1014 1013 
   120.22              113.0            الرسوم اجلمركية
    30.22    11.1 الزكاة والضريبة

      11.21      31.2 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 1.10 12.0 تكاليف تأشةرات وجوازات

 3.14 0.2 "رسوم البلديات وتراخيص احملالت"أخرى 
 1,1.14 118.1 إجمالى الدفعات إلى الجهات الحكومية

 متثل املبالغ املشار إليها أعاله املبالغ الفعلية املدفوعة للجهات احلكومية املوضحة باجلدول* 

 وضريبة الدخل الزكاة الشرعية .11

 لهاالموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التابعة 
م ومت 3113مارس  21لكافة السنوات حىت السنة املنتهية ىف ملصلحة الزكاة والدخل ا الزكوية الشركة إقرارااهدمت ق

،   3111،  3114،  3110مارس  21، وال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية ىف إستالم شهادة الزكاة 
 .من قبل املصلحة قيد املراجعة  3113،  3111
 3113مارس  21إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية ىف  3113مارس  21السنة املنتهية يف وخالل 
، وقد أعرتضت الشركة على بعض البنود مليون لاير  11.132، والىت أظهرت مطالبات إضافية مببلغ  3111حىت 

باملبلغ املعرتض عليه ، واستلمت مليون لاير سعودى ، وبناء علي ذلك  قدمت الشركة خطاب ضمان  4جمموعها 
 0 باقي بنود مطالبات املصلحة البالغة وقد قامت الشركة باإلعرتاض علىشهادات الزكاة النهائية للسنوات املذكورة ، 

 .وال يزال االعرتاض قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة مليون لاير
 التابعة األجنبية الضريبي للشركاتالموقف 
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 21 السنة املنتهية يف حىت يف مصر واألردن والواليات املتحدة األمريكيةلشركات التابعة ارات الضريبية لتقدمي اإلقر مت 
السنة  حىت ازاخستان وجورجيا وأذربيجانيف كلشركات التابعة يف حني مت تقدمي اإلقرارات الضريبية ل ،  3112مارس 

يف تلك الدول املراجعة من قبل السلطات الضريبية املعنية  تزال تلك اإلقرارات قيدوال  3112ديسمرب  21 املنتهية يف
 .يبة الدخلباحتساب ضر  السلطات الضريبية املعنيةحيث قامت  األردن فيما عدا
لاير،  ليونم 03.014خمصص مببلغ  م21/2/3114وقد كونت الشركة ىف هناية العام املاىل املنتهى بتاريخ هذا 

وتتمثل حركة خمصص   م21/2/3114بتاريخ  يالعام املاىل املنته حىتاملستحقة  وضريبة الدخلوذلك ملقابلة الزكاة 
 :ىف األتى م21/2/3114بتاريخ  يخالل العام املاىل املنتهوضريبة الدخل الزكاة الشرعية 

 حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 الزكاة الشرعية

 (ماليين الرياالت)
 ضريبة الدخل

 (ماليين الرياالت)
 كاة وضريبة الدخلإجمالي الز 

 (ماليين الرياالت)
 23.214 1.040 21.031 1/4/3112خصص ىف املرصيد 

 41.420 14.411 31.121 3114مارس  21املالية املنتهية ىف املخصص للسنة 
 (11.020) (0.111) (2.120) 3114مارس  21املالية املنتهية ىف  املسدد خالل السنة

 ,81.61 8.202 74.114 31/3/1014مخصص فى الرصيد 

كاف وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام املاىل املنتهى بتاريخ وضريبة الدخل  ويعترب خمصص الزكاة الشرعية 
 .م21/2/3114

 االستثمارات واإلحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين .11

 .املقررة حسب نظام العمل يف اململكةال يوجد استثمارات أو إحتياطيات مت إنشاؤها لصاحل املوظفني فيما عدا تلك 

 إقرارات مجلس اإلدارة .13

 مت إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح. 
 ومت تنفيذه بفعاليةالرقابة الداخلية على أسس سليمة مت إعداد نظام ،. 
 ليس هناك شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها. 
  كة وفقا للمعايةر احملاسبية املتعارف عليها باململكة العربية السعودية والصادرة مت إعداد القوائم املالية املوحدة للشر

 .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 مل تصدر الشركة أو شركااها التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق ميكن أن حتول إىل أسهم. 
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 ال توجد أسهم ذات أحقية ىف التصويت. 
  قروض معلقة خالل السنةال توجد. 
 ال توجد قروض ألي من أعضاء جملس اإلدارة. 
  الشركة مل تربم أي صفقة متعلقة بأسهمها. 
  مل تكن هناك أية تعامالت ىف أسهم الشركة مع أى عضو من أعضاء جملس اإلدارة ، أو أى فرد من أفراد

 .عائالاهم غةر تلك املذكورة سابقا
  ىف الشركة حقوق من أى مساهممل تستلم الشركة أى تنازل عن. 
 الشركة ييات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفال توجد أية إستثمارات أو إحتياط. 
  ال ميتلك أعضاء جملس اإلدارة ، وكبار التنفيذيني بالشركة أية حقوق أو مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 الجزاءات والغرامات .14

م ، يف حني مت 3114مارس  21املايل املنتهي يف أية جزاءات أو غرامات على الشركة خالل العام  مل يتم توقيع
وذلك وفق قرار عضاء جملس األدارة حد أعالقة بأشخص ذي عشرة آالف لاير على ( 11,111)توقيع غرامة قدرها 

لقيامه ببيع عدد م 2/11/3112هـ املوافق 3/1/1422وتاريخ ( 3112-41-0)جملس هيئة السوق املالية رقم 
، خالل فرتة احلظر املنصوص عليها يف م 33/13/3113سهم من أسهم الشركة اململوكه له بتاريخ  12,211

 .من املادة اخلمسني من قواعد التسجيل واإلدراج" 1"الفقرة 

 مقترحات مجلس اإلدارة .12

 .م  3114/ 2/ 21املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية ىف  -1
م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام املاىل  3114/ 2/ 21املوافقة على القوائم املالية للشركة كما ىف  -3

 .املنتهى ىف نفس التاريخ
 .م21/2/3114أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  املوافقة على إبراء ذمة -2
جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم املالية الذى سيتم ترشيحه من قبل  ،املوافقة على إختيار احملاسب القانوىن  -4

املالية والقوائم ، والبيانات " 3112مارس  21إىل  3114أبريل  1الفرتة املالية من "م  3114للعام املاىل 
 . وحتديد أتعابه  الربع سنوية ،
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بني الشركة وشركة  م3114مارس  21نتهى ىف خالل العام املاىل املاملوافقة على األعمال والعقود اليت متت  -2
فواز بن عبدالعزيز احلكةر وسلمان بن عبدالعزيز : املراكز العربية اململوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من

 .م3112مارس  21يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا ، احلكةر وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكةر 
بني الشركة وشركة  م3114مارس  21خالل العام املاىل املنتهى ىف مال والعقود اليت متت املوافقة على األع -0

فواز بن عبدالعزيز احلكةر وسلمان بن عبدالعزيز احلكةر وعبداجمليد بن عبدالعزيز : اململوكة لكل من املصريةاملراكز 
 .م3112مارس  21يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا احلكةر 

بني الشركة وشركة فواز  م3114مارس  21خالل العام املاىل املنتهى ىف ة على األعمال والعقود اليت متت املوافق -1
فواز بن عبدالعزيز احلكةر وسلمان بن عبدالعزيز احلكةر : العقارية اململوكة لكل منوشركاه احلكةر عبد العزيز 

 .م3112مارس  21يف املنتهى املاىل لعام لوالرتخيص هبا وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكةر 
بني الشركة وشركة ريتيل م 3112مارس  21يف املاىل املنتهى  الرتخيص باألعمال والعقود اليت تتم خالل العام  -0

% 44بنسبة باإلضافة اىل شركة فاس القابضة % 21بنسبة حمليني يف لبنان جروب لبنان اململوكة لشركاء 
 .كةر وسلمان بن عبدالعزيز احلكةر وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكةرملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز احلامل
النصف الثاين من احد عن لاير للسهم الو ( 2)إعتماد قرار جملس اإلدارة بشأن توزيع االربا  بواقع التوصية ب  -4

اخلميس املوافق استحقت حلاملي االسهم بنهاية تداول يوم . م21/2/3114 املنتهيه يف السنة املالية
 .م34/4/3114

، وذلك هبدف حتقيق قيمة سهمتوزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل ب ة جملس اإلدارةتوصيعلى  املوافقة -11
مليون لاير  1,121مضافة للمسامهني وتدعيم راس املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 

 112,111,111هبذا سةرتفع عدد أسهم الشركة من ، و  %111مليون لاير بنسبة زيادة قدرها  3,111إىل 
وسيتم متويل هذه القيمة من بند االربا  ، سهم  112,111,111سهم بزيادة  311,111,111سهم اىل 
 .لاير 230,310,214لاير ، وبند اإلحتياطي النظامي بواقع  131,131,000بواقع املبقاة 

 .إىل العام القادم 21/2/3114املوافقة على ترحيل األربا  املبقاة ىف  -11
 .املوافقة على حتويل كامل رصيد اإلحتياطي النظامي إىل رأس املال وفقاً ملقرت  الزيادة املقدم من اجمللس -13
 .من النظام األساسي للشركة مبا يتفق مع الزيادة املقرتحة يف رأس املال( 1)املوافقة على تعديل املادة  -12
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 تقرير المحاسب القانوني  .16
م أي فقرات خاصة بلفت 3114مارس  21على القوائم املالية السنوية للشركة ىف  يتقرير املراجع اخلارجمل يتضمن 

 .اإلنتباه

 حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية. 27

 الئحة حوكمة الشركات 1.17

حاب املصاحل، اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصتعمل الشركة دومًا على 
إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة  3110/3111املاىل عام الضع جملس إدارة الشركة يف أولوياته بداية من قد و و 

رقم  القرار الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب بالشركة يتوافق مع متطلبات
 .م 13/11/3110هـ املوافق  31/11/1431وتاريخ  1-313-3110

إلطار وفقا ل أصدرت العديد من السياساتوقد إختذت جمالس إدارات الشركة املتعاقبة العديد من األجراءات و 
الىت عن هيئة السوق املالية ، و الصادرة فصا  الىت وردت بالئحة حوكمة الشركات الرقايب، وقواعد الشفافية واإل
 : ميكن إستعراضها  وفقا لألتى

  1006/1007العام المالى 
العدد من السياسات ، وإختذت عدد من االجراءات  3110/3111أصدرت الشركة بداية من العام املاىل 

 :وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات ، كان أمهها ما يلى
دليل السياسات املالية العامة جلميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب مجيع املوظفيني إصدار  .1

 .يهااملعنيني عل
 .الشركة يملوظف واملهين يقواعد السلوك الوظيفدار إص .3
 .إعادة تنظيم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وفقا للقواعد املهنية املتعارف عليها دوليا .2
 .القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية جلميع موظفى الشئون املالية التنفيذيني بالشركة .4
 .حيات والسلطات إلدارة الشركةإعداد الئحة مالية لتفويض الصال .2

  1007/1008العام المالى 
عديد من اللوائح اليت تنصب يف إطار تطبيق الصدار ستكمال إم بإ3111قامت الشركة يف أكتوبر من العام 

 :متطلبات احلوكمة وذلك على النحو التايل
 . ضوابط تشكيل جلنىت املراجعة والرتشيحات واملكافأت (1
 .امهني ، واجلمعية العامةالئحة سياسة حقوق املس (3
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 .الئحة سياسة واجراءات االفصا  والشفافية (2
 .الئحة عمل جملس االدارة (4
 .سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ، واملسامهني (2

  1011/1011العام المالى 
لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، " بكر أبو الخير وشركاه –ديلويت "تقييم المكتب اإلستشارى 

 عة جودة األداء إلدارة المراجعة الداخلية بالشركةومراج
إنطالقًا من حرص جملس إدارة الشركة على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
السوق املالية وضمان تطبيق أفضل املمارسات الدوليه للحوكمة والىت تكفل حقوق املسامهني وحقوق 

مبهمة تقييم "( اإلستشارى)"بكر أبو اخلةر وشركاه  –الشركة مكتب ديلويت أصحاب املصاحل ، فقد كلفت 
موقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها الشركة ىف هذا األطار قياسًا على اللوائح 

ال حوكمة والتعليمات الصادرة عن اهليئة ، وأفضل املمارسات املعتمده لدى اجلهات الدولية القيادية ىف جم
بالواليات املتحدة " ناسداك"بورصة األوراق املالية بنيويورك ، وبورصة تداول األوراق املالية : الشركات مثل 

األمريكية ، باإلضافة ملهمة مراجعة جودة األداء إلدارة املراجعة الداخلية بالشركة ، وقد إنتهى تقرير 
 : أنه اإلستشارى إىل 

طلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة ، وحتتاج لتحسني عدد من تلتزم الشركة بشكل كبةر مبت -
 .النواحى لتتفق مع املمارسات الدولية الرائدة ىف حوكمة الشركات 

يتفق أداء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وعموم متطلبات معايةر األداء املهىن الصادرة عن معهد  -
وتعترب من أفضل أقسام املراجعة الداخلية يف منطقة تحدة األمريكية ، املراجعيني الداخليني بالواليات امل

 .الشرق األوسط
وقد مت إطالع معاىل الدكتور رئيس جملس هيئة السوق املالية الرئيس التنفيذى على نتائج عمل اإلستشارى 

ضو املنتدب الع –عبد اجمليد احلكةر / أعرب خالله الدكتور  3113خبطاب ىف مارس من العام امليالدى 
للشركة عن سعادته بالنتائج الىت وصلت إليها الشركة ىف جمال تطبيقات احلوكمه ، مؤكدا ىف الوقت ذاته على 
حرص جملس إدارة الشركة على عدم إدخار اجلهد واملضي قدما ىف وضع وتطبيق برنامج للتحسني املستمر 

شركات القيادية يف اململكة يف جمال حوكمة حلوكمة الشركة وحتسني بيئة رقابتها ، وأن تكون ىف مصاف ال
 .الشركات 

 
 
 



 
______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 22                                                                                                                                                                                  21/2/3114 – 1/4/3112التقرير السنوى 

  1011/1013العام المالى 
شرعت الشركة بعد ذلك من فورها إىل املراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات واللوائح واإلجراءات 

ذًا ىف اإلعتبار الصادرة عنها ىف جمال احلوكمة هبدف حتسني كافة النواحى الىت أبرزها تقرير اإلستشارى آخ
مواد الئحة حوكمة الشركات الىت صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن جملس هيئة السوق املالية خالل العامني 

النسخة  2013/2012، وكان من نتيجة هذا اجلهد إصدار الشركة خالل العام املاىل  3112،  3113
 :املعدلة من أدلة وسياسات احلوكمة هبا ، والىت متثلت ىف األتى

 .دليل حوكمة الشركات (1
 .دليل عمل جملس اإلدارة (3
 .دليل املسامهني (2
 .واملسامهنيواملوظفني ، سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ،  (4
 .قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الشركةميثاق  (2
 . سياسة التداول بناء على معلومات داخلية (0
 .سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة (1
ات ومعايةر وإجراءات العضوية ىف جملس اإلدارة ، وقد مت إقراراها من اجلمعية العامة للشركة سياس (0

 .م32/2/3112جبلستها بتاريخ 
  1013/1014العام المالى 

والىت تقضى "( اهليئة)"من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ( ج)وفقا ألحكام الفقرة 
 العام عليه واإلشراف - الالئحة هذه أحكام مع يتعارض ال مبا - بالشركة خاص حوكمة نظام"بوضع 
وتاريخ ( 3113-41-2)، والىت صدر قرار جملس اهليئة رقم " احلاجة عند وتعديله فاعليته مدى ومراقبة
 السعودية  املالية السوق يف أسهمها املدرجة م بإلزامية الشركات21/13/3113هـ املوافق 11/3/1424
 .م 21/0/3112من  ابتداءً  وذلك هبا ،( تداول)

فقد قامت الشركة بإعداد نظام احلوكمة اخلاص هبا ، ومت إعتماده من اجلمعية العامة للشركة جبلستها املنعقدة 
م ، والذى كان قد سبق إعتماده من جملس إدارة الشركة ، وتسليم نسخة منه إىل 10/1/3112بتاريخ 

 :وقد تضمن إطار عمل نظام احلوكمة اخلاص بالشركة األتىم ، 21/0/3112اهليئة ىف تاريخ 
 .اهليكل التنظيمي حلوكمة الشركة (1
 .املبادئ الرئيسية لنظام حوكمه الشركة (3
  .سياسة اإلفصا  والشفافية (2
  .دليل عمل جملس اإلدارة (4
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 .سياسة وإجراءات العضوية ىف جملس اإلدارة (2
 .جلان جملس اإلدارة (0
 .ملميثاق أخالقيات وسلوكيات الع (1
 .سياسة تنظيم تعارض املصاحل (0
 .سياسة التداول بناء على معلومات داخلية (4
 .دليل املسامهني (11
 .سياسة املسامهة اإلجتماعية للشركة (11
آليات تقييم فعالية األداء الوظيفى ، وذلك لتقييم فعالية األداء لكل من أعضاء جملس االدارة  (13

دئ األساسية الىت يرتكز عليها نظام حوكمة واللجان املنبثقة عنه بشكل دورى ، وذلك كأحد املبا
 .الشركة

 (مخطط) 1014/1012الحالى العام المالى 
ختطط الشركة ىف إطار احلرص على التأكد من التفهم الكامل ملتطلبات نظام احلوكمة اخلاص هبا ، وضمان 

 3114/3112اىل سالمة املمارسات العملية له ، إىل تنظيم عدد من ورش العمل خالل العام املاىل احل
لكل من املديرين التنفيذيني بالشركة ، وأعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ، وذلك للتعريف باألطار 
العملى لنظام احلوكمة اخلاص هبا ، ومدى إتفاقه مع الرؤى األسرتاتيجية ألعضاء جملس االدارة ، والتأكد من 

 .تطبيقه عمليا على حنو شامل ودقيق
 حة حوكمة الشركات اإللزاميةمواد الئ 1.17

وتاريخ  3110-20-1يف إطار إلتزام الشركة بتطبيق متطلبات احلوكمة ويف ضوء قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 
م املتضمن إلزام الشركات املدرجة أسهمها يف السوق املالية السعودية 11/11/3110هـ املوافق 13/11/1434

 :ؤكد على إلتزامها بالتطبيق الكامل للمواد املذكورة وذلك على النحو التايلبتطبيق بعض املواد فإن الشركة ت
رقم 
 المادة

 تاريخ اإللزام فقرةموضوع ال الفقرة موضوع المادة
موقف 
 التطبيق

حقوق املسامهني املتعلقة  2
 جلمعية العامةبإجتماع ا

متكني املسامهني من األطالع على حمضر  (ط)
وتزويد اهليئة بنسخة  إجتماع اجلمعية العامة ،

 منه

 مت التطبيق 1/1/3112

حقوق املسامهني املتعلقة  2
 جلمعية العامةبإجتماع ا

 مت التطبيق 1/1/3112 إعالم السوق بنتائج اجلمعية العامة (ى)

 مت التطبيق 11/11/3110 اإلفصا  ىف تقرير جملس اإلدارة كل الفقرات اإلفصا  ىف تقرير جملس اإلدارة 4
 مت التطبيق 1/1/3113أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف  (ب) ظائف األساسية جمللس االدارةالو  11
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رقم 
 المادة

 تاريخ اإللزام فقرةموضوع ال الفقرة موضوع المادة
موقف 
 التطبيق

 عليها
 مت التطبيق 21/0/3112 نظام احلوكمة اخلاص بالشركة (ج) الوظائف األساسية جمللس االدارة 11
 سياسات ومعايةر وإجراءات العضوية يف (د) الوظائف األساسية جمللس االدارة 11

 جملس اإلدارة
 مت التطبيق 21/0/3112

أغلبية أعضاء جملس األدارة من غةر  (ج) تكوين جملس اإلدارة 13
 التنفيذيني

 مت التطبيق 3114عام 

عدم جواز اجلمع بني منصب رئيس جملس  (هـ)  تكوين جملس اإلدارة 13
 اإلدارة وأى منصب تنفيذى بالشركة

 مت التطبيق 3114عام 

 مت التطبيق 1/1/3112 اإلخطار بإنتهاء عضوية عضو جملس االدارة (ز) اإلدارة تكوين جملس 13
 مت التطبيق 3114عام  جلنة املراجعة كل الفقرات جلنة املراجعة 14
 مت التطبيق 1/1/3111 جلنة الرتشيحات واملكافأت كل الفقرات جلنة الرتشيحات واملكافأت 12

 
 يةمواد الئحة حوكمة الشركات اإلسترشاد 3.17

مجيع الشركة تعمل جاهدة من أجل تطبيق  ما تزال أحكامها إسرتشادية  فإن فيما يتعلق بباقى مواد الالئحة واليت
 .أحكام الئحة حوكمة الشركات كلياً أو جزئياً باستثناء بعض الفقرات واليت مل يتم تطبيقها كلياً 

 المواد اإلسترشادية غير المطبقة من الئحة الحوكمة 4.17

من املادة السادسة من الالئحة واملتعلقة بإتباع أسلوب التصويت الرتاكمى عند التصويت إلختيار ( ب)الفقرة  -
على  21/1/3113وافقت اجلمعية العامة للشركة جبلستها بتاريخ  .أعضاء جملس اإلدارة ىف اجلمعية العامة 

معيات العمومية للمسامهني ، من النظام األساسى للشركة اخلاصة بأسلوب التصويت ىف اجل( 24)تعديل املادة 
الفرتة من )على أن يطبق التعديل اخلاص بأسلوب التصويت الرتاكمى بداية من الدورة الرابعة جمللس اإلدارة 

1/1/3111 - 21/0/3131.) 
من املاده السادسه من الالئحه واملتعلقه باإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص ( د)الفقرة  -

لصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غةرهم مثل صناديق االستثمار للتعرف على سياستهم يف ذوى ا
 .التصويت، علماً بأنه ليس للشركة سيطرة على ما يقوم املستثمرين باإلفصا  عنه ىف تقاريرهم
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 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  .18

، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية رة جمللس اإلدارة وجلنة املراجعةلة تتبع مباشلدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستق
، وتقدم إدارة املراجعه الداخليه خدمات الشركةبتنفيذ مهام عملها وفقا لالئحة املراجعة املعتمدة من جملس إدارة 

هذا والختضع  . القيام مبسئوليااهايف موضوعية مستقلة هبدف مساعدة جملس االداره وجلنة املراجعة واإلداره التنفيذية
وهلا كامل الصالحيات للوصول الكامل غةر املقيد جلميع  ةالتنفيذي ةدار إدارة املراجعة الداخلية ألى تأثةر من قبل اإل

وقد تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجًا منتظماً  .ذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عملهااملستندات و 
وقد مشل نطاق عمل إدارة  .صوهلاييم وحتسني فاعلية الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركه ومحاية ألتق

املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة 
 :يليحتقيق أهداف الشركة وقد مشل نطاق ادارة املراجعة الداخلية ما  الداخلية قد مت تنفيذها بالدقة الالزمة ومبا يضمن

 ة ايل االنشط ةلوية الداخليمع إعطاء األو  ةة إدارات الشركه خالل فرتات دوريالتدقيق والفحص الدوري لغالبي
 .ةوالوظائف ذات املخاطر العالي

 الحظات اليت تكشفت أثناء عملية الفحص وكذا اليت مت فحص أعماهلا بامل ةإبالغ املسؤولني يف االدارات املختلف
 .توصيات اإلدارة ملعاجلة تلك املالحظات

 ملعاجلة املالحظات وتنفيذ التوصيات اليت تضمنتها  ةدارات املختلفتقييم االجراءات اليت يقدمها املسؤولني يف اإل
شة األمر مع املسؤولني للتاكد من  ويف حال عدم كفاية االجراءات اليت مت إختاذها فقد مت مناق ةرير املراجعتقا

 .كفاءة اإلجراءات املتخذه وكفايتها
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  1.18

إدارة املراجعة الداخلية  مع م3112/3114لعام قامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة 
زيز لقد خطت الشركة خطوات إجيابية لتع و .تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املراجعة الداخليةباالضافة اىل متابعة 

، واحملافظة على أصول الشركة وتوفةر قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية الىت يتم إعدادها نظام الرقابة الداخلية لديها
الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر  كما تقوم إدارة املراجعة  .من واقع السجالت احملاسبية

يشمل نظام الرقابة الداخلية و  ،ية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركةللتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مال
 : لدورات العمل والتقارير املالية املختلفة بالشركة على تلك السياسات واإلجراءات الىت
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 بشكل تعكس  و دقيقة و حتفاظ بالسجالت بالشكل الذى يضمن إتاحة معلومات تفصيليةتتعلق باال
 .عامالت والتصرفات يف أصول الشركةحقيقة امل جوهري

 ملعايةر احملاسبية املتعارف ل املعامالت يسمح بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع ايتوفر تأكيدات معقولة بأن تسج
إستيفاء   يأنه قد روع ، وعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيعليها باململكة العربية الس

كافة التوقيعات واإلعتمادات الالزمة وفقا هليكل تفويض السلطات والصالحيات إلدارة الشركة قبل تسجيل 
 .أى من الفواتةر أو النفقات املختلفة

 الوقت املناسب للشراء غةر مرخص به أو اإلستخدام أو  توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق مبنع أو الكشف يف
 .التصرف يف أصول الشركة اليت ميكن أن يكون هلا تأثةر جوهري على القوائم املالية

إن مجيع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإهنا حتتوى خطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة على منع أو 
كما أهنا ال توفر تقييما للفرتة الزمنية املستقبلية الىت يظل خالهلا النظام فعااًل ىف إكتشاف  .اكتشاف كافة األخطاء

احلكم على درجة  املخاطر بسبب التغةرات يف الظروف الىت ميكن أن يصبح النظام غةر مالئم ىف هذا اجملال، أو يف
لفاعلية إجراءات  م3112/3114م املاىل وميكن عرض نتائج املراجعة خالل العا .اإللتزام بالسياسات واللوائح

 :األيت الرقابة الداخلية يف
 المراجعة خالل العام  1.18

 21قامت إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير املالية كما ىف تاريخ 
ضعتها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ، والىت وذلك بإستخدام األطر واملعايةر اليت و  .م3114مارس 

للشركات  COSOوالتوجيهات الصادرة عن  اإلطار املتكامل– COSOتعرف بإطار ومعايةر الرقابة الداخلية 
ء املبادئ وبناء على اإلطار واملعايةر املشار إليها ، فقد مت تقييم خماطر الرقابة الداخلية بالشركة ، ىف ضو ،  –الصغةرة 

ن حتديد سبعة دورات عمل املرتبطة واملستمدة من العناصر اخلمسة الىت رمسها اإلطار للرقابة الداخلية ، والذى أسفر ع
مبا يف )ية التقارير املال،  األصول الثابتة،  والنفقات املرتبطة هبا حسابات املوردون،  املخزون،  اإليرادات: يرئيسية ه

 . نظم تكنولوجيا املعلومات،   واألجور تكاليف التوظيف ، (ذلك الزكاة والضرائب
 نتائج المراجعة 3.18

وأنشطة الرقابة املرتبطة بعدد من أهداف  دارية بشأن تطوير وحتسني إجراءاتمت مالحظة احلاجة إىل إختاذ قرارات إ
   .التقارير املاليةو  األصول الثابتة و ة بشكل أساسى بدورات عمل املخزونالرقابة الداخلية ، واملرتبط
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 قرارات اإلدارة 4.18
وقد قامت إدارة الشركة بتبىن السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وخباصة فيما يتعلق باألصول الثابتة ، 

وضعت اإلدارة خطة حتقيق اإليرادات ، حسابات املوردون ، أنشطة ومعامالت املوارد البشرية ، وعالوة على ذلك ، 
اليت مت حتديدها قبل املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من ذ مقرتحات وتوصيات املراجعة لتنفيعمل 

 .العام القادم

 والمساهمة اإلجتماعية برنامج السعودة .,1

ركة غاية جهدها تؤمن الشركة بأن السعودة خيار إسرتاتيجي، ومطلب وطين له أمهية خاصة، وىف سبيل ذلك تبذل الش
وهي تعد من أعلى %  25يق هذا اهلدف ، وقد حققت الشركة خالل العام املاضي نسبة سعودة تصل إىل حنو لتحق

 .نسب السعودة يف قطاع التجزئة
 يف السعودية و التدريب للكوادر و املساندة التوظيف فرص يف توفةر يتمثل برنامج وفق العمل هي الشركة سياسة إن 

 من أجل برامج الشركة إدارة مع األسرتاتيجيات ومناقشة البشرية بطر  للموارد العامة رةاألدا تقوم كما الشركة ، إدارة

 .للموظفني الوظيفي للتطوير املهين واملسار التدريب

 :وقد متثلت مساعى الشركة حنو هذا التوجه خالل العام املاضي يف اآليت 

 ئف القيادية وتشملطر  برامج لتطوير وتأهيل املوظفني السعوديني واملرشحني للوظا: 
o  اإلرشادو برنامج التأهيل: 

سعوديني كل سنة لإللتحاق بربنامج التأهيل واإلرشاد مع أحد الوظفني بعض امليتم ترشيح وإختيار 
مدراء الشركة التنفيذيني حبيث حيصل من خالهلا املوظف املرشح على الفرصه إلكتساب املهارات 

 . واخلربات العملية منهم واالقتداء هبم
o برنامج البعثات الدراسية: 

 .سعوديني كل سنة إلكمال تعليمهم الدراسي على نفقة الشركةالوظفني بعض امليتم ترشيح وإختيار 
o برنامج العمل خارج اململكة: 

حيصل املوظف السعودي على الفرصة للرتشيح واإلختيار بأن يعار للعمل يف أحد فروع الشركة خارج 
 .رتة حمدودة يكتسب من خالهلا املزيد من اخلرباتاململكة العربية السعودية لف

  بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص ( البائعني  وحماسبني الصندوق) تطوير أداء املوظفني السعوديني
 :مبدراء املعارض ، والذى تضمن الرتكيز على تنمية املهارات التالية
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 خدمة الزبائن  .1
 إدارة عمليات املعرض  .3
 الصندوق  إدارة عمليات .2
 حتقيق املبيعات املستهدفة  .4
 مراجعة عمليات املعرض  .2
 العرض املرئي  .0
 أساسيات شوؤن املوظفني  .1
 .مهارات القيادة  .0
 بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص مبدراء (   مدراء املعارض) طوير أداء املوظفني السعوديني ت

 . املوالت ومدراء املناطق
  عة من املراكز واإلدارات يف جمال توظيف السعوديني يف جمموعة من مدن يف مناطق اإلتفاق والتعاون مع جممو

 :اململكة ، ومنها 
 .الغرفة التجارية  .1
 .مكتب العمل والعمال  .3
 .مجعيات خةرية خمتلفة  .2
  املشاركة اجملتمعية ىف العديد من نواحى األنشطة ، ومنها: 

o  توظيف العمالة النسائية الوطنيةبرنامج. 
o بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك جدة ،الدمام ،الرياضمبدن يف برنامج طاقات  املشاركة. 
o  وزارة الشؤون و  الصندوق اخلةري اإلجتماعيحتت إشراف نتهية بالتوظيف املتدريب الإتفاقيات

، مكة املكرمة، جدة، الرياضمدن بالتعاون مع املركز العاملي إلعداد القادة يف كل من ، و  اإلجتماعية
 .ا، أهبجيزان ، اءاألحس

o  وزارة الشؤون اإلجتماعية، و الصندوق اخلةري اإلجتماعياإلتفاقيات املنتهية بالتوظيف حتت إشراف  ،
بالتعاون مع أكادميية القنصل للتدريب للوظائف النسائية يف حمالت بيع املستلزمات النسائية يف كل من 

 .الدمام، و جدة، و  الرياضمدن 
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o ية يف احملالت والوظائف لوظائف النسائاتوظيف وتدريب ، فيما يتعلق ب خلةريةمجعية النهضة النسائية ا
شاركة يف يوم ، وامليدانية يف احملالت بالتعاون مع اجلمعيةاملتدريب البرامج اإلدارية، وتنظيم العديد من 

 .التوظيف املفتو  للمعاقني بالتعاون مع اجلمعية
o إلستقطاب يف مجيع املناطقباشر واتعاون مستمر يف برامج التوظيف امل. 
o تنظيم محالت منتظمة لتربع املوظفني بالدم بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي. 
o  برامج االستقطاب وأيام التوظيف املفتوحه وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية

 .، أهبا ، جيزان الرياض، جدة، الدمام الصناعية يف مناطق
o  السابع  يف يوم اخلريج والوظيفة  والرعاية الذهبية   املشاركة: الرياض –القسم الرجايل  اإلدارة العامةمعهد

ستقطاب خرجيي املعهد للوظائف ، وإبرامج تدريب لطالب املعهد قبل التخرجو   3112عشر لعام 
 .اإلدارية

o استقطاب املتقدمني . بالتوظيف توقيع اتفاقيات شاملة للتدريب املنتهي. صندوق تنمية املوارد البشرية
 .للوظائف بالتعاون مع مكاتب الصندوق يف مجيع املناطق

o الرياضدة، املشاركة يف ورش العمل املنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث احملالت النسائية يف كل من ج ،
 .الدمام

o   يوم اخلريج والوظيفة املشاركة والرعاية الرئيسي يف: الرياض  –معهد اإلدارة العامة القسم النسائي 
 .واستقطاب خرجيات املعهد للوظائف اإلدارية واملبيعات , وبرنامج تدرييب ملتدربات املعهد قبل التخرج 

o  3112املشاركة يف يوم اخلريج والوظيفة لعام :الرياض  –جامعة امللك سعود القسم النسائي. 
o ية الفيصل مينت عبدالرمحن وأكادتدريب تعاوين مع جامعة امللك سعود وجامعة األمةرة نورة ب. 
o املشاركة مع كلية التقنية واجلامعات يف التوظيف اجلزئي مع هناية كل فصل دراسي. 
o مة شركة الرما  العاملية للدعاية الذي تنظ املشاركة والرعاية الذهبية  يف ملتقى التوظيف واإلستقطاب

 .م 3112واإلعالن القسم النسائي لعام 
o  حافز"طاقات يف توفةر واستقبال باحثات العمل من املسجالت يف برنامج املشاركة مع مركز". 
o املشاركة يف التوظيف للقسم النسائي يف كل من نطاقات املقام يف معارض الرياض. 



 
______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 51                                                                                                                                                                                  21/2/3114 – 1/4/3112التقرير السنوى 

o قسم المعهد اإلدارة من م  3112لعام الثاين على التوايل ليف حصول الشركة على جائزة أفضل توظ
 .نسائيال
o م3112وخطاب شكر من معهد اإلدارة العامة قسم نسائي  حصول الشركة علي درع. 
o  م3112حصول الشركة علي درع وخطاب شكر من معهد اإلدارة العامة قسم رجال. 
o  م3112حصول الشركة على درع وخطاب شكر من الغرفة التجارية. 
o  م3112حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة األمةرة نوره بنت عبدالرمحن لعام. 
o م3112ول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة امللك سعود قسم النسائي لعام حص. 
o  م3112حصول الشركة على درع وخطاب شكر من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة لعام. 
o  م3112حصول الشركة على درع وخطاب شكر من كلية التقنية بالدمام لعام 

 األحداث الالحقة .30

مبا ،  م2112ابريل  21هـ املوافق 1225مجادى الثاين  21 األحديوم  ملنعقدةالشركة جبلسته اوصى جملس إدارة أ
 : يلي

  وذلك هبدف حتقيق قيمة مضافة للمسامهني وتدعيم راس سهمتوزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل ،
لاير مليون  2,111مليون لاير إىل  15151املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 

سهم اىل  115,111,111، وهبذا سةرتفع عدد أسهم الشركة من  %111بنسبة زيادة قدرها 
، على أن يتم متويل تلك الزيادة من خالل  سهم 115,111,111سهم بزيادة  211,111,111

 .التحويل من األربا  املبقاه واإلحتياطي النظامي

  م 21/2/2112السنة املالية املنتهية بتاريخ اين من النصف الثعن لاير مليون ( 215)توزيع أربا  مقدارها
رأس مال الشركة قبل الزيادة من % 21لاير لكل سهم ، وتعادل هذه االربا  املوزعه ما نسبته ( 2)بواقع 

 .املقرتحة أعاله

 .وافقة اجلمعية العمومية واجلهات النظامية املختصةمختضع التوصيات املذكورة أعاله إىل 
 


