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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 األخوة المساهمين 

 أما بعد                                                                        السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 .1111مارس  11يطيب يل أن أعرض لكم اليوم ما حققته الشركة من نتائج ىف عامها املنقضي يف 

، بل يف التوسع احمللي واخلارجي عن ممتازة مازالت متضي قدمًا ليس فقط بتحقيق نتائج  -وهلل احلمد  -الشركة  إن
دوو  حيث شهد هذا العام  ت جديدة والدوو  يف أسوا  جديدةجديدة وافتتاح حمال وكاالت جتاريةطريق إضافة 

بإذن اهلل يف األعوام القليلة القادمة  ىف زيادة أرباح الشركةيتوقع هلا املسامهة  وأمريكا والىتألسوا  جديدة بأذربيجان 
 .إمكانيات  تلك األسوا  منتميز به تنظرا ملا 

وحتقيق ، لقد بذلت الشركة جهودًا ضخمة للحفاظ على ما إكتسبته من جناحات، وتدعيم نتائج أعماهلا اجليدة
الرقابية الداولية، وإستكما  اخلطط حنو التطبيق الكامل  أنظمتها وإجراءاهتا مفهوم فصل امللكية عن اإلدارة، و تطوير

أحد أفضل األنظمة العاملية ىف جما  جتارة التجزئة ، واستمرار السعى حنو إجتذاب املزيد من املوظفني  –لنظام أوراكل 
 .ا  مبيعات التجزئة بشركات عامليةاملؤهلني ذوى اخلربات والذين هلم سابق إجنازات ىف جم

كة على أن متنح مسامهيها أفضل عائد على اإلستثمار من حيث توزيعات األرباح والعوائد وحتقيق األرباح، ر  الشر حت
املستهلك  حيث وفرت له العديد من االوتيارات  إضافة إىل إلتزام الشركة حنو. الطويل أو سواء على املدى القصري

من املاركات العاملية التجارية املتنوعة  ةمنتقاراقية و  املثلى اليت تتناسب وحاجاته ومتطلباته وذلك من وال  تشكيلة
وحتقق النمو املستمر واألسوا  اآلورى الىت تغطيها أنشطة الشركة ، كافة أذوا  العمالء بالسو  السعودى   يالىت ترض

 . واملطرد للشركة
الشركات الصادرة عن هيئة دارة على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكمة اإلإنطالقًا من حر  جملس كما يطيب ىل 

السو  املالية وضمان تطبيق أفضل املمارسات الدوليه للحوكمة والىت تكفل حقو  املسامهني وحقو  أصحاب 
، بكر أبو اخلري وشركاه  –مكتب ديلويت اإلشارة إىل ما إنتهى إليه تقرير ، وتدعيم بيئة الرقابة بالشركة املصاحل 

موقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها الشركة ىف هذا األطار  مبهمة تقييموالذى كلفته الشركه 
قياساً على اللوائح والتعليمات الصادرة عن اهليئة ، وأفضل املمارسات املعتمده لدى اجلهات الدولية القيادية ىف جما  

وتقرتب ة الشركات الصادرة عن اهليئة ، تلتزم بشكل كبري مبتطلبات قواعد حوكم" من أن الشركة حوكمة الشركات 
ها ، كما وأن حتسني عدد من النواحى لتتفق مع، وحتتاج فقط إىل املمارسات الدولية الرائدة ىف حوكمة الشركات من 
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وعموم متطلبات معايري األداء املهىن الصادرة عن معهد املراجعيني الداوليني يتفق أداء إدارة املراجعة الداولية بالشركة 
 ."اجملا  بالواليات املتحدة األمريكية ، وتطبق حزمة ممارسات رائدة يف هذا

الشركة يشكلون حجر األساس يف كل ماحققناه حىت اآلن، ويسعدين  يهذا الصدد إىل أن موظف يف أن نشريوالبد 
وقت ذاته مجيع يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر جلميع موظفي الشركة حلماسهم وإوالصهم يف العمل، وأشكر يف ال

 .شركائنا لدعمهم ألنشطتنا
 .التوفيق واهلل من وراء القصد و هو ويل

 رئيس مجلس اإلدارة  
 فواز بن عبدالعزيز الحكير                                                                                           
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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 المحترمين            مساهمي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  /دة إلى السا
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

 أما بعد
للفرتة ( 1111) ةيسر جملس إدارة شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة املالي

املركز املاىل وقائمة الدول والتدفقات النقدية )ئم املالية والذى يتضمن القوا.  11/1/1111 – 1/4/1111
  . إرنست ويونغ /واإليضاحات اخلاصة هبا، وكذلك تقرير مراقب احلسابات السادة ( والتغريات ىف حقو  املسامهني

 مقدمة .1

ة يف اململكة الرائدة يف جما  أزياء التجزئ اتالشركمن ضمن أن تكون  -بفضل اهلل و توفيقه  – ركة شالاستطاعت 
تشرة يف أرجاء مملكتنا حمل جتاري من 1181من وال  ماركة عاملية  87 لسعودية، حيث تدير الشركة حالياً العربية ا
تباشر أعماهلا ىف  إستطاعت الشركة من وال  وطتها الطموحة لإلنتشار أن  حيث ويف العديد من دو  العاملاحلبيبة 

 .موظف 1,411يقارب ما ويعمل يف الشركة حاليًا  .أمريكايجان ، كل من مصر ، األردن ، كازوستان ، أذرب
ل الشركة تعمل جاهدة لتوفري ويارات األزياء املفضلة لدى عمالئها الكرام، وأن تكون اخليار األو  لشركائها ظوست

 .اإلسرتاتيجيني
على مستوى املبيعات  – احلمد وهلل –لقد استطاعت الشركة يف هذا العام أن حتقق نتائج ممتازة ومبعدالت منو عالية 

يف العام السابق، مليون لاير  1,584 ـمليون لاير مقارنة ب 1,111مبيعات مبقدار حيث حققت الشركة . واألرباح
مليون لاير يف العام  115ـ مليون لاير مقارنة ب 448كما حققت الشركة صايف أرباح قدره %. 14,4ومبعد  منو بلغ 

لاير يف هذا  1,16لاير يف العام املاضي إىل  4,51وقد إرتفع العائد على السهم من %. 41السابق، ومبعد  منو بلغ 
 .الشركة حققت عوائد مرتفعة على حقو  امللكية و على إمجايل األصو  وهبذه النتائج تكون. لعام

 1.1ألصو  ، ومعد  دوران اة مر  4.8دوران املخزون كما حققت الشركة معدالت كفاءة عالية، حيث بلغ معد  
 .مرة وال  السنة املالية
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 وصف النشاط .1

حاليًا نشاطها  الشركة وتزاو  .السعودية العربية اململكة التجزئة يف أزياء سو  يف الرائدة الشركات إحدى الشركة تعترب
ومجهورية  تانكازاوس  مجهوريةو  اهلامشيةية األردناململكة و  العربية مصرمجهورية و  اململكة العربية السعوديةيف كل من 
والتجزئة ىف املالبس اجلاهزة واألحذية  وتشمل أغراض الشركة جتارة اجلملة والواليات املتحدة األمريكية أذريبجان

  .اهتاواألحذية الرياضية وجتهيز والعبايات واجلالبيات واإلكسسوارات الرجالية والنسائية واألطفا  
 النسائية األزياء تشمل واليت ، األزياء سو  يف القطاعات مجيع يةاألمساء التجار  من الواسعةة الشركة تشكيل تغطي

 يف كما الشركة وتدير .والعبايات واجلالبيات  الرجالية واألحذية واألزياء األطفا  وأزياءاملتاجر ذات األقسام املتعددة 
دة وال  العام بنحو جها بصايف زيادة يف عدد احملالت اجلدير اململكة ووا حماًل داول 1181 م حنو 11/1/1111

على ريادهتا لسو  أزياء  احملافظةمن الشركة  وهو األمر الذي مكن عاملي جتاري إسم 87بذلك  حماًل، ممثلة 147
   .التجزئة احمللي واإلقليمي

األسوا  الدولية اليت لينضما بذلك جملموعة  ألسوا  أذربيجان وأمريكاشهد هذا العام دوو  الشركة ألو  مرة وقد 
 .وام القليلة املاضيةعستثماراهتا وال  األتعزز هبا إ طاعت الشركة أنإست

سعودى بنسبة منو  مليار لاير 1,1م حنو  11/1/1111املنتهي بتاريخ وقد بلغت إيرادات الشركة وال  العام املاىل 
بيعاهتا، مقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات النشاط بالشركة منوا ىف حجم م% 14,4بلغت حنو 

 :وذلك وفقا ملا يلي
 النسائية المالبس قطاع 1.1

 من السو  قطاع معظمها يف تستهدفاليت من املاركات العاملية  للمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
 شووأوي ومونسون سيلفردج وميس وجينيفر هاريف آنو  واليس و برومود و وكامايو السينزا املتوسط مثل الدول يذو 
بنسبة منو لاير  مليون 1,117املالبس النسائية وال  العام املاىل مبيعات بلغت حنو وقد حقق قطاع .  موداو فري و 

 .مقارنة بالعام السابق% 4بلغت حنو 
 (الكبيرة)المتعددة  مذات األقسا  أزياء المتاجر قطاع 1.1

تقدم  جاب، واليت سبنسر و آند وماركس زارا لمث الكبرية ذات املساحة املنوعة احملالت جما  يف تعترب الشركة رائدة
مليون  1,541املاىل مبيعات بلغت وقد حقق قطاع املتاجر الكبرية وال  العام . واألطفا  والنساء للرجا  املالبس

 .مقارنة بالعام السابق % 17بنمو قدره حنو  لاير
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 األطفال أزياء قطاع 1.1

 من وقاعدة عريضة من أمهية له ملا اجملا  هذا يف عملها سنوات ايةبد منذ األطفا  أزياء قطاع على الشركة ركزت لقد
 التجارية العاملية األمساء من كبري عدد عن طريق إستقطاب نشاطها توسيع إىل الشركة عمدت املستهلكني، فقد

 ور،سريجينت ميج إجزيت، الشركة لدى حاليا تلك العالمات املوجودة ومن. القطاع هذا يف مناسبة مكانة لتضمن
 116وقد حقق قطاع أزياء األطفا  وال  العام املاىل مبيعات بلغت .كيدز   – دي وإف جي فوريز و  لويل ايه وتيب

ويعترب هذا القطاع من القطاعات الواعدة للشركة،  .لسابق مقارنة بالعام ا% 11بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير
 . ال  افتتاح حمالت جديدة و إضافة ماركات جديدةحيث تنوي الشركة زيادة حصتها السوقية فيه وذلك من و

 األحذية قطاع 4.1

 ناينكالركس و   وتشمل حمفظة الشركة ماركات .عاملياً  املعروفة األحذية قطاع يف التجارية متثل الشركة عدد من األمساء
 117ت بلغت املاىل مبيعاوقد حقق قطاع األحذية وال  العام  ج،سربن و كيث آند تشارلز و فيز ألدو و و ويست

 .العام السابقمقارنة ب% 51بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير
 الرجالية المالبس قطاع 2.1

 الشركة حصة إمتلكت قد و .القادمة القليلة السنوات له يف املتوفرة النمو وبفر  القطاع هذا بأمهية الشركة تؤمن إدارة
 .وسيليو آند جونز جاك مثل الرجالية للمالبس لتجاريةا األمساء من متميزة تشكيلة لتقدميها نتيجة القطاع من جيدة

% 14بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير 51حنو  وقد حقق قطاع املالبس الرجالية وال  العام املاىل مبيعات بلغت
 .مقارنة بالعام السابق

 قطاع العبايات و الجالبيات 2.1
مليون  15مقدارها ققت الشركة يف هذا القطاع مبيعات وقد ح. تعمل الشركة أيضًا يف جما  العبايات و اجلالبيات

 .مقارنة بالعام السابق% 14بنسبة منو بلغت حنو  لاير سعودي وال  العام
 أخرى 2.1

 .  وال  العاممليون لاير سعودى  11 قدرها مبيعاتحققت الشركة من قطاعات أورى 
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 تحليل إيرادات النشاط 8.1

إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة عن العام  إلمجايل ، والتحليل اجلغرايفلإليرادات يبيان التحليل القطاعفيما يلى 
 (:باملليون لاير)طق البيع وفقا ملنا 11/1/1111 – 1/4/1111
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سياسات الويرجع منو اإليرادات الذي حدث وال  العام إىل اجلهود املتواصلة الىت تبذهلا الشركة ىف تنفيذ العديد من 
 :من أمهها ، واليتتدعيم انشطتها، وذلك  ىف العديد من اجملاالتل ططاخلو 
  ىف املتوسط مقارنة مببيعات العام السابق % 18زيادة املبيعات لنفس احملل بنسبة منو بلغت حنو. 
 ركة ىف الفوز بثقة عدد من املاركات العاملية إستقطاب املزيد من الوكاالت التجارية العاملية، حيث جنحت الش

إف أند  –بيا وجاراج وتيسكو ستيف مادن و  ، ومنهاأو ىف األسوا  اخلارجية  هلا باململكة ديدة لتصبح وكيالً اجل
إضافة لتقييم الشركة املستمر للعديد  .دييأدليس و ز وبالنكو وآى آم ونارتشى و  توب مان -إف وتوب شوب 

 .من املاركات العاملية األورى
 إجنازًا ىف عدد احملالت املضافة ، مع هذا العام كة ووارجها، والىت حققت ىف أحناء اململ زيادة عدد املتاجر

حبيث كان صايف الزيادة  ،مالحظة أنه مت إغال  عدد من احملالت اليت مل حتقق مبيعات بصورة مرضية وال  العام
 .حمل 1181عدد احملالت حماًل ليصل  147 وال  العاميف عدد احملالت اليت مت إفتتاحها أو إضافتها 
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 الخططو  التوسعات و األخطار .1

 التوسعات  1.1

حمل  665حيث مت زيادة عدد احملالت التجارية إىل . لقد استطاعت الشركة وال  العام توسيع أعماهلا داوليا ودوليا
اج آي آم وبيا وجار " أمساء جتارية 11عدد قد أضافت الشركة وال  العام ، و  وارجها 171داول اململكة وإىل 

ظتها التجارية ليصل فإىل حم" توب مان وكلزوىن  –نسائى وبالنكو وناريتشى وتوب شوب  –وليبسى وإف جى فور 
منتشرة ىف مجهورية مصر العربية واألدرن وكازوستان  وكالة 87اليت تديرها الشركة إىل  الوكاالت التجاريةعدد 

  . وأذربيجان والواليات املتحدة االمريكية
 

م ، قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم لشراء 1111مارس  11املنتهي يف وال  العام املايل ارة إىل أنه و جتدر اإلش
م 1111مارس  11يف  و وال  الربع الثاين من العام املنتهي. من ريتيل جروب اخلليج% 111نسبة ملكية قدرها 

يج من إكما  إجراءات املراجعة للفرتة ، قررت الشركة متديد مذكرة التفاهم لكي تتمكن شركة ريتيل جروب اخلل
، وذلك ألن القيمة النهائية حسب توصية املستشار املايل املنتهية يف حينه، ولكي تتم مراجعة كامل العقود واألصو 

دد على أساس قيمة صايف األصو  كما يف  م، واليت سوف تنعكس 1111مارس  11لتكلفة االستحواذ سوف حتح
هذا وقد قررت الشركة وال  السنة املنتهية يف . يف ذلك التاريخ ريتيل جروب اخلليجاجعة لشركة يف القوائم املالية املر 

 .عدم املضي يف عملية اإلستحواذ هذه نظرا لعدم جدوى الفرصة اإلستثمارية منها حاليا 1111مارس  11

 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  1.1

 الضعيف األداء ذات التجارية األسماء 1.1.1

بعد دراسة اجلدوى املتوقعة من طرح  السعودية للسو  العامل حو  واملنتشرة املعروفة التجارية األمساء بتقدمي الشركة زمتلت
 حيدث قد ذلك أن إال البداية منذ معروف جتاري إسم أي يفشل أن من النادر أنه من وبالرغم .هذه املاركات العاملية 

احملافظة على األمساء  مرة للجدوى اإلقتصادية من املاركات العاملة من أجلبعملية تقييم مستالشركة  تقومو  .أحيانا
التجارية اجليدة وإهناء التعامل مع األمساء التجارية غري املرحبة إذا ما إقتضى األمر ذلك مبا يضمن وحيافظ على 

 .مصلحة الشركة ومسامهيها
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 المربحة غير المتاجر 1.1.1
 فرع يف كل جتاري إسم كل أداء عن ومعلومات شهرية بتقارير مزودة ارةاخلس و للربح مفصلة دراسة الشركة تعد

 ال قد ذلك ومع. ومتجر  ماركة كل حسبوتكلفة املبيعات ومصاريف البيع   املبيعات التقارير هذه وتظهر .ومنطقة
 سلوك أو ،السو  ظروف على تطرأ اليت وارجية كالتغريات عوامل بسبب هلا ةتوقعامل نتائجال املتاجر حتقق بعض

 يهاعل تعديالت إحداث أواملتاجر غري املرحبة  بإغال  الشركة تقوم قد احلالة هذه ويف مثل .مالعا الذو  وتغري العميل
 . للشركة العامة األهداف لتحقيق

 المخزون فائض 1.1.1
املخزون  أن إذ .الىت تواجهها أهم املخاطر من منتجاهتا تسويق على شركة تعمل ىف جما  جتارة التجزئة ة أيقدر  تعد

ملواجهة هذه املخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات و  .هوامش الربح على سلبا ويؤثر املا  رأس جيمد الفائض
الىت يتم شراؤها ىف بداية كل موسم لكل صنف على حده كما تقوم برتويج خمزون أور املدة من وال  مواسم 

  .ختفيضات حمددة لبيعها
 التوسعاتقة بلالمخاطر المتع 4.1.1
 الشركة قدرة تعتمد و .السو  يف تطرحها اليت األمساء التجارية عيتنو و  فروعها عدد زيادة يف ستمراراالالشركة  تنوي
، و املعلومات إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظمة وتطوير ستمرار بتطبيقااليف  قدرهتا على التوسع هذا إدارة يف

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

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

مع املركز الرئيسى  -عرب الوسائل االلكرتونية احلديثة  -جلميع فروعها اخلارجية   املباشر والدائم والفورى االتصا
 .للشركة 
 المنافسة 2.1.1

ك بناء على لديها وذل اليت العاملية اإلمتياز حقو  من يأ إهناء عليها يرتتب قد ن الشركة ال ترى أى خماطر جوهريةإ
 . لشركة بالوكاالت التجارية الىت لديهاتربط ا العالقة املمتازة اليت
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 العمالت صرف تذبذب أسعار أخطار 2.1.1
املنتجات،  وأرباح تكاليف على مباشر بشكل األجنبية العمالت مقابل السعودي الريا  صرف سعر تقلب يؤثر
رو اليو ك ،السعودي الريا  غري أورى بعمالت مثنها دفعتم ي لبضائع شراء عمليات الشركة أعما  تتضمن حيث

مما حيد من أثر  ، أسعار الصرف تقلب عن الناجتة األوطار من جزء كبري بتغطية الشركة تقومو  واجلنيه الربيطاين،
 . التغريات ىف أسعار الصرف على نتائج أعما  الشركة

 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 2.1.1
  تطبيقالشركة إىللذى تعمد ،  رئيسنيه الوموظفي التنفيذيني مدرائه ووربات قدرات على أي نشاط عتمدي

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

 ططو الخ الرؤي المستقبلية 1.1

 تجاريةالوكاالت ال 1.1.1
لتجزئة باململكة العربية السعودية، وهو ا أزياءمعدالت النمو وتدعيم ريادهتا لسو   زيادة يفشركة سعيها تواصل ال

سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة املزيد من  يف و .سو ال يفاألمر الذى لن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة 
رؤية الشركة واسرتاتيجيتها الشركة، ومبا يتفق و الوكاالت التجارية ذات الشهرة العاملية ىف خمتلف قطاعات أنشطة 

 دييستيف مادن وبيا وز الوكاالت العاملية ومنها من  11و قد جنحت الشركة وال  العام ىف الفوز بعدد . العملية
ستقوم الشركة بإذن اهلل بطرح و  .توب مان  –وتوب شوب نسائى وجاراج وليبسى وناريتشى  – روإف جى فو  وستة

  .وكاالت التجارية اجلديدة بالسو  السعودى منها تيسكو إف أند إف وبالنكو املزيد من ال
 شبكة محالت البيع 1.1.1

وارجها من أجل حتقيق ودمة حناء اململكة العربية السعودية و ال تألو الشركة جهدا حنو توسيع شبكة حمالهتا ىف كافة أ
ا  أورى وارج اململكة باإلضافة إىل زيادة والشركة مستمرة ىف دراسة إمكانية الدوو  ىف أسو . أفضل لعمالئنا

  .تواجدها ىف العديد من مدن اململكة
 
 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 15                                                                                                                                                                                  11/1/1111 – 1/4/1111التقرير السنوى 

 فرص التوسع واإلستحواذ 1.1.1
الفر  اإلستثمارية اخلاصة باإلستحواذ على شركات أورى تعمل ىف نفس  ةسادر ب بشكل مستمر الشركةتقوم 

عربية السعودية ووارجها، وتدعيم أنشطتها داول اململكة الوسع التو ما إذا كانت ستدعم وطة الشركة يف النشاط، 
 .التجارية 
 تقنيات نظم المعلومات 4.1.1

إميانا منها بأمهية تطوير تقنيات نظم املعلومات ودورها ىف حتقيق األهداف وزيادة فعالية اإلدارة حنو مساندة النمو 
 – 1/4/1111ايل العام امل)وتأكيد الريادة، فقد اختذت الشركة قرارها االسرتاتيجي منذ مخس سنوات 

بالتعاقد على شراء نظام أوراكل جبميع تطبيقاته، وقد متكنت الشركة وبعد عام واحد فقط من ( 11/1/1118
وىف زمن قياسي من االنتهاء من مراحل ( 11/1/1117 – 1/4/1118العام املايل )التعاقد على شراء النظام 

، األجور والرواتب موضع امج احلسابات، املوارد البشريةمن بر اإلعداد واالوتبارات الالزمة لتطبيق النظام، ووضع كل 
وقد أمتت الشركة وال  العام بتطبيق برناجمى البيع بالتجزئة ، واألصو  الثابتة على  .م1118  عاميف يالفعل التطبيق

ت العامله ركات واحملالمجيع املاركات واحملالت العاملة باململكة العربية السعودية ، وجارى تطبيق تلك األنظمه على املا
إضافة إىل قيام الشركة بتطبيق نظام حديث لنقاط البيع مما سيمكنها مستقباًل من تطبيق برامج . ىف األسوا  اخلارجية 
 .والء للعمالء وحتفيزهم
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 األداء المالي .4

 أهم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4

 قائمة المركز المالي الموحدة
 (لاير سعودى 111)   مارس 11 كما في  

  1111 1111 )*( 1111 1112 1118 
           الموجودات

           موجودات متداولة
 18,511 14,111 81,861 118,115 167,148 نقد وما يف حكمه

 151,157 114,741 481,116 567,551 845,611 خمزون
 111,887 174,178 115,511 411,111 458,161 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آورون

 244,211 221,442 828,418 1,112,222 1,411,122 مجموع الموجودات المتداولة
           موجودات غير متداولة

 115,118 148,614 115,614 116,118 144,161 استثمارات يف حقو  ملكية شركات
 416,115 111,511 116,151 111,168 861,146 بالصاىفوإستثمارات ممتلكات ومعدات 

 14,511 51,686 111,785 111,116 116,586 أصو  غري ملموسة أورى
 288,248 212,412 1.118,841 1,111,121 1,124,112 مجموع الموجودات غير المتداولة

 1,111,121 1,282,822 1,882,122 1,122,121 1,222,412 مجموع الموجودات
           المطلوبات وحقوق المساهمين

           مطلوبات متداولة
 111,111 181,111 81,111 75,611 111,174 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 1 1 1 85,111 111,111 قروض ألجلمتويل املراحبة والاجلزء املتداو  من 
 66,771 151,111 146,518 175,116 141,817 دائنون جتاريون

 111,744 181,788 117,681 111,511 111,161 مصاريف مستحقة ومطلوبات أورى
 1 1 141 1 7,741 مطلوب ألطراف ذات عالقة

 112,141 228,121 412,112 222,214 288,242 مجموع المطلوبات المتداولة
           مطلوبات غير متداولة

 1 1 111,111 115,111 111,517 قروض ألجلمتويل مراحبة و 
 11,511 17,615 18,611 41,711 46,151 تعويضات هناية اخلدمة

 11,211 18,212 112,212 122,811 121,221 مجموع المطلوبات غير المتداولة
           حقوق المساهمين

 811,111 811,111 811,111 811,111 811,111 رأس املا 
 16,511 76,817 111,776 144,411 176,184 احتياطي نظامي

 115,671 81,116 171,456 151,174 511,111 اةقأرباح مب
 212,488 821,842 1,124,148 1,124,811 1,411,111 مجموع حقوق المساهمين

 1 1 12,828 11,118 11,222 حقوق األقلية
 1,111,121 1,282,822 1,882,122 1,122,121 1,222,412 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 .اشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية كى تتم  1111أعيد تبويب بعض أرصدة عام )*( 
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 قائمة الدخل الموحدة
 مارس 11السنة المالية المنتهية فى   

  1111 1111 1111 1112 1118 
  1,281,222  1,822,111 1,124,182 1,224,218 1,111,222 مبيعات التجزئة
 (617,681) (1,116,114) (1,111,716) (1,415,481) (1,855,114) تكلفة املبيعات

 224,282 221,128 241,221 1,112,111 1,442,121 الربح اإلجمالي
 (418,415) (116,681) (811,115) (788,167) (1,111,814) مصاريف التشغيل

 112,221 122,221 141,242 121,214 412,248 الربح التشغيلي
  1,222  11,611 (11,111) (18,441) (845) حصة من أرباح شركات زميلة

 (8,161) (11,457) (11,864) (11,415) (18,811) مصاريف متويل
  6,616  41,117 44,818 111,171 81,641 إيرادات أورى بالصايف

  111,121  112,818 141,828 114,222 484,111 الربح قبل الزكاة
 (11,781) (8,456) (11,156) (15,176) (15,758) الزكاة والضرائب
 111,411 111,122 111,218 112,281 448,121 ق األقليةالربح قبل حقو 
     (7) (4,116) (771) حقو  األقلية

  111,411  111,128 111,211 112,421 442,181 الربح الصافي

 
 

 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق 1.4
 قائمة الدخل الموحدة

 مارس 11السنة المالية المنتهية فى   
 نسبة التغير التغير 1111 1111  

 14% 218,128 1,224,218 1,111,222 مبيعات التجزئة
 11% (116,717) (1,415,481) (1,855,114) تكلفة املبيعات

 18% 118111 1,112,111 1,442,121 الربح اإلجمالي
 11% (144,511) (788,167) (1,111,814) التشغيلمصاريف 

 11% 121214 121,214 412,248 الربح التشغيلي
% 11,168 (18,441) (845) حصة من أرباح شركات زميلة -65  

 7% (1,117) (11,415) (18,811) مصاريف متويل
% (16,841) 111,171 81,641 إيرادات أورى بالصايف -17  

 44% 142,121 114,222 484,111 الربح قبل الزكاة
 118% (11817) (15,176) (15,758) الزكاة والضرائب

 41% 118,281 112,281 448,121 األقلية الربح قبل حقوق
% 1112 (4,116) (771) حقو  األقلية -86  

 41% 111,212 112,421 442,181 الربح الصافي
         (بالريال السعودى)ربح السهم 

 11% 1,14 1,24 2,18 من الربح من األعمال
%41 1,77 4,21 2,12 من الربح الصافى  
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 اتها التابعةشركإيرادات الشركة و  تحليل 1.4

مليون لاير من نشاطها داول اململكة، كما حققت شركاهتا التابعة ما  1,641لقد حققت الشركة إيرادات بلغت 
 :واجلدو  التايل يوضح اإليرادات من كل شركة تابعة بالتفصيل. مليون لاير 111يعاد  

 النسبة من المبيعات (مليون لاير)إجمالى المبيعات  الشركة
 %37 1,198 لعزيز احلكري وشركاهفواز عبد ا

 %35 1,114 الوحيدة للتجهيزات احملدودة

 %8 257 هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة

 %4 135 السعودية للتجزئة احملدودة

 %7 209 وهبة التجارية احملدودة

 %1 25 الفريدة للوكاالت التجارية

 %8 260 والفروع وارج اململكةالشركات 

 %100 3,198 مالىإج

 اإلنحرافاتالنتائج المالية و تحليل  4.4

مقارنة  م11/1/1111 عشر شهرا املنتهية يف مليون لاير وال  األثين 448حققت الشركة صاىف أرباح قدرها 
، وأرباح تشغيلية % 41مليون لاير وبنسبة منو بلغت حنو  115لنفس الفرتة من العام السابق قدره  أرباح بصايف
ليون لاير لنفس الفرتة م 111مقارنة بـ  م11/1/1111مليون لاير وال  األثين عشر شهرا املنتهية ىف  411 مقدارها

لاير للسهم عن الفرتة   1,16، وبلغت رحبية السهم من الربح الصايف % 11من العام السابق وبنسبة تغري بلغت 
  .ملاضىلاير للسهم ىف العام ا 4,51مقارنة بـ   م11/1/1111املنتهية ىف 

مليون لاير  1,111 حيث بلغت مبيعات العام احلايل اإلرتفاع يف األرباح التشغيلية إىل منو املبيعات ويعود سبب
املبيعات لنفس ويرجع ذلك إىل زيادة  .%14للعام املاضى وبنسبة منو مقدارها  مليون لاير 1,584سعودى مقارنة بـ 

عدد احملالت اليت مت مقارنة مببيعاته وال  العام السابق ، وزيادة % 18املتجر بنسبة منو بلغت ىف املتوسط حنو 
 . بشكل منضبط مما ساهم ىف زيادة الرحبية املصاريف التشغيلية ، واحملافظة على للشركة  إضافتها
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 المعايير المحاسبية .2

عن اهليئة السعودية للمحاسبني تلتزم الشركة عند إعداد القوائم املالية املالية املوحدة باملعايري احملاسبية الصادرة 
، وتقوم الشركة حاليًا بدراسة التحو  إىل معايري احملاسبة الدولية ليس هناك اوتالف عن هذه املعايريالقانونيني، و 

 .حسب التوجيهات الصادرة من اهليئة هبذا اخلصو  

   الشركات التابعة و فروعها .2

 أسم الشركة
رأس مال 

 الشركة
 لاير سعودى

 سيسمكان التأ
مكان مزاولة 

 النشاط
 النشاط

نسبة الملكية لسنة 
1111/1111 

نسبة الملكية لسنة 
1111/1111 

شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية 
 )*(للتجارة 

511,111 
اململكة العربية  اململكة العربية السعودية

 السعودية
 % 111 % 111 التجزئةو جتارة اجلملة 

 )*(دودةشركة الوحيدة للتجهيزات احمل
 

1,111,111 
اململكة العربية  اململكة العربية السعودية

 السعودية
 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 للتجزئة احملدودة شركة السعوديةال
511,111 

اململكة العربية  اململكة العربية السعودية
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 )*(ودة شركة وهبة التجارية احملد
511,111 

اململكة العربية  اململكة العربية السعودية
 السعودية

 %111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية احملدودة
511,111 

اململكة العربية  اململكة العربية السعودية
 السعودية

 % 81 % 81 جتارة اجلملة والتجزئة

 %75 %75 جتارة اجلملة والتجزئة كازاوستان كازاوستان 11,171 **() جموعة التجزئة كازاوستان
 %67 %67 جتارة اجلملة والتجزئة مصر مصر 1,151,111 جمموعة التجزئة مصر
 %65 %65 جتارة اجلملة والتجزئة األردن األردن 1,761,111 جمموعة التجزئة األردن

 1,181 اجملموعة األمريكية للتجزئة
 الواليات املتحدة

 األمريكية
الواليات املتحدة 

 األمريكية
-----  %111 جتارة اجلملة والتجزئة

-----  %61 جتارة اجلملة والتجزئة أذربيجان أذربيجان 1,174 )***(جمموعة التجزئة أذربيجان 
من  %65ركة وهبة التجارية احملدودة مملوكة بنسبة اإلستثمارات ىف شركات الوحيدة للتجهيزات احملدودة وهيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة وش)*( 

   .مملوكة بشكل متباد % 5قبل الشركة بشكل مباشر و
إن  . ملية متثل جمموعة كازوستان ثالثة منشأت هى شركة كازوستان إلدارة التجزئة ، وشركة كازوستان لتجارة األزياء ، وشركة كازوستان للموضة العا)**( 

 .بصورة مباشرة % 75كة بنسبة كافة هذه املنشأت مملو 
جمموعة "، قامت الشركة بتأسيس تسع شركات ىف مجهورية أذربيجان يشار إليها بشكل مجاعى بـ  1111مارس  11وال  السنة املنتهية ىف )***( 

تغريت ملكية هذه  1111مارس  11ووال  الربع األوري من السنة املنتهية ىف . بصورة غري مباشرة % 65ومجيعها مملوكة بنسبة " أذربيجان للتجزئة
 % .61إىل % 65املنشأت من 
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 األسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة .2

 .اليوجد أسهم و أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة

 سياسة توزيع األرباح .8

 األورى والتكاليف وميةالعم املصروفات مجيع وصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح تتمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجها ملا هو مدرج وفق

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

 . املا  رأس نصف املذكور االحتياطي بلغ مىت التجنيب
 لتكوين الصافية األرباح من نسبة جتنيباجلمعية العامة العادية  ومبوافقة اإلدارة جملسللشركة بتوصية من  جيوز ( ب)

 .اتفاقى خيصص لدعم املركز املاىل للشركة احتياطي
 . املدفوع املا  رأس من %(5) تعاد  جيوز بعد ذلك توزيع دفعة للمسامهني ( ج)
وحبد أقصى ال يزيد  ةاإلدار  جملس ألعضاء كمكافأة الباقي من%( 5) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد خيصص(  د )

 . )*(عن مائة الف لاير لكل عضو 
وجيوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط املوضوعة من  .ويوزع الباقى بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية من االرباح

 .اجلهات املختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية 
 
ام األساسى للشركة اخلاصة مبكافأة أعضاء جملس إدارة الشركة من النظ( 41)من املادة ( د)جارى تعديل الفقرة )*(  

وحبد  اإلدارة جملس ألعضاء كمكافأة الباقي من%( 5) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد خيصص" لتصبح كما يلى 
لعام ، على أن تطبق بدًء من اواحلصو  على املوافقات الالزمة إلقرارها " لف لاير لكل عضوأ مائىتأقصى ال يزيد عن 

 .القادم
 

لاير لكل سهم للمسامهني املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز ( 1)وقد مت وال  العام توزيع أرباح نقدية مبقدار 
م ، ويتقدم جملس اإلدارة ضمن 18/11/1111بنهاية تداو  يوم الثالثاء املوافق ( تداو )اإليداع لألورا  املالية 

 . العادية للشركة بالتوصية إلعتماد قرار توزيع تلك األرباح مقرتحات جدو  أعما  اجلمعية العمومية 
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 م 11/1/1111مقترح توزيع صافى أرباح العام المنتهى فى  1.8
 لاير سعودى انــــــــــــــــيــب

 151,171,564 1111أبريل  1رصيد األرباح املرحلة ىف 
 448,171,661 (الزكاة الشرعية بعد) 1111/1/11صاىف األرباح عن السنة املالية املنتهية يف 

  :   يخصم
 (44,817,111) %(11)احتياطى نظامى 

 411,141,761 1111/1/11صاىف رصيد األرباح عن السنة املالية ملنتهية يف 
 151,111,461 (قبل اقرتاح التوزيع) 1111مارس  11رصيد االرباح املبقاة ىف 

  :   يخصم
 (141,111,111) لاير عن كل سهم  1ة وال  السنة توزيع النقدية املقرتحة واملوزع

 511,111,461 (بعد وصم التوزيعات) 1111مارس  11صاىف رصيد االرباح املبقاة ىف 
 211,112,421 (بعد التوزيعات)  1111مارس  11رصيد االرباح المبقاة فى 

 وصف المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت .2

 .ألسهم ذات األحقية يف التصويتال يوجد مصاحل فئة ا

وأزواجهم  وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .11
 في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة وأوالدهم القصر

وأزواجهم بالشركة وكبار التنفيذيني دارة جملس اإلأعضاء ألى من تعود حقو  ويار وحقو  اكتتاب مصاحل و ال يوجد 
، خبالف ما سريد ذكره ألعضاء  أدوات دين الصادرة من الشركة أو شركاهتا التابعة وأيف أسهم وأوالدهم القصر 

 .بالتقرير( 18)صفحة  1.15جملس اإلدارة بالفقرة رقم 

 القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة .11

- :مليون لاير سعودي موزعة على النحو التاىل  171حنو ىل القروض ىف بداية العام املاىل بلغ إمجا
 1/4/1111الرصيد فى  بيان

 75,611,181 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل
 85,111,111 اجلزء املتداو  من متويل املراحبة والقروض ألجل

 115,111,111 متويل املراحبة والقروض ألجل
 182,211,221 (لاير سعودى) إجمالى
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 بعضتفاقًا مع بنوك حملية إلعادة جدولة إ 1111مارس  11وال  العام املاىل املنتهى ىف وقعت الشركة وقد 
مليون لاير سعودي إىل مراحبة متوسطة األجل يتم سدادها على أقساط  111تسهيالت املراحبة قصرية األجل مببلغ 
وختضع تسهيالت .  م1111مليون لاير سعودي ابتداءًا من يوليو  15نها ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط م

 . املراحبة لعمولة سايبور مضافاً إليها نسبة هامشية سنوية
- :العام حصلت الشركة على التسهيالت اإلضافية التالية وال  و 
احدى ( IFC) متويل مراحبة مع مؤسسة التمويل الدولية إتفاقيةوقعت الشركة  1111أكتوبر  1بتاريخ  -1

واليت مت ، ( مليون لاير سعودي 5,780ما يعاد  )مليون دوالر أمريكي  05مؤسسات البنك الدويل بقيمة 
مدة التمويل 1555أكتوبر   05إعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية للشركة جبلستها املنعقدة بتاريخ 

قد بأقساط نصف سنوية متساوية ، وخيضع مخس سنوات وستة أشهر ويبدأ سداده بعد سنتني من تاريخ الع
 .دا هامش الربح املتفق عليه سنوياالتمويل لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بني البنوك يف لندن زائ

 .من إمجايل مبالغ القروض املستحقة عليها مليون لاير سعودي 555بسداد مبلغ وقد قامت الشركة وال  العام 
- :مليون لاير سعودي موزعة على النحو التاىل  516العام املاىل حنو  وقد بلغ إمجاىل القروض ىف هناية

 11/1/1111الرصيد فى  بيان
 111,171,861 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 111,111,111 اجلزء املتداو  من متويل املراحبة والقروض ألجل
 111,517,111 متويل املراحبة والقروض ألجل

 212,111,222 (لاير سعودى) إجمالى

 وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم .11

 .اليوجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة من الشركة

 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .11

 .اليوجد حقو  حتويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة

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

 .الدين املسرتدة أو امللغاة للشركة و شركاهتا التابعة اليوجد أدوات
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 مجلس اإلدارة .12

 تكوين مجلس اإلدارة 1.12

وافقت اجلمعية ، وقد  11/1/1111جتدر اإلشارة ىف البداية إىل إنتهاء الدورة األوىل جمللس إدارة الشركة بتاريخ 
م 1/8/1111دورتة الثانية اليت تبدأ يف  على تشكيل جملس اإلدارة يف 1111يونيه  7بتاريخ للشركة العامة العادية 

،  11/1/1111م ، وفيما يلى عرض تشكيلى جملس اإلدارة للدورة األو  املنتهية ىف  11/1/1114، وحىت 
  -: 11/1/1114حىت و  1/8/1111والدورة الثانية للفرتة من 

 :أعضاء كما يلي 8ن م 11/1/1111ىف دورته األو  املنتهية بتاريخ جملس إدارة الشركة تشكيل : أوال

 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 العضوية فى شركات

 مساهمة أخرى
 التوجد غري تنفيذى رئيس جملس اإلدارة سعودي العزيز احلكري فواز عبد/ سعادة الدكتور
 التوجد غري تنفيذى عضوا سعودي العزيز احلكري سلمان عبد/ سعادة املهندس
 التوجد تنفيذى عضوا سعودي عبد العزيز احلكريعبد اجمليد / سعادة الدكتو

       شركة فاس السعودية القابضة وميثلها
غري أعضاء يف جمالس إدارات 

 شركات مسامهة آورى
 غري تنفيذى عضوا سعودي على حممد الغيث/ األستاذ سعادة 

 غري تنفيذى عضوا سعودي منصور سعد العجالن/ األستاذسعادة  

 مستقل عضوا سعودي عجالن عبدالرمحن العجالن /األستاذسعادة 
الشركة السعودية خلدمات 

 (ساسكو)السيارات واملعدات 

 مستقل عضوا سعودي والد بن حممد صاحل سلطان/ سعادة األستاذ 
 *توىف وال  العام املاضى رمحه اهلل

ووال  فرتة عضويته مل يكن عضواً 
 ىف جملس إدارة أى شركة أورى

 .والد بن سلطان ، واجمللس يدعو اهلل عز وجل للفقيد بالرمحه وألهله بالسلوان/ رمحه اهلل تعاىل وال  العام عضو جملس اإلدارة سعادة األستاذإىل إنتقل )*( 

 
 :11/1/1114وحىت  1/8/1111للفرتة من  الثانيةىف دورته جملس إدارة الشركة تشكيل : ثانيا

 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 فى شركاتالعضوية 

 مساهمة أخرى
 التوجد غري تنفيذى رئيس جملس اإلدارة سعودي فواز عبدالعزيز احلكري/ سعادة الدكتور
 التوجد غري تنفيذى عضوا سعودي سلمان عبدالعزيز احلكري/ سعادة املهندس
 التوجد تنفيذى عضوا سعودي عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/ رسعادة الدكتو 
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 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 فى شركاتالعضوية 

 مساهمة أخرى
       ة القابضة وميثلهاشركة فاس السعودي

غري أعضاء يف جمالس إدارات شركات 
 مسامهة آورى

 غري تنفيذى عضوا سعودي منصور سعد العجالن/ األستاذ سعادة 
 غري تنفيذى عضوا سعودي البزيوى الرمحن بن موالي عبد/ األستاذسعادة 

 مستقل عضوا سعودي الرمحن العجالن عجالن عبد/ األستاذسعادة 

ة السعودية خلدمات السيارات الشرك -1
 (ساسكو –و املعدات 

 شركة سعودي المينو -1
نرتناشيونا  إشركة دريك اند سكل  -1

 السعودية
 بنك الرياض -1 مستقل عضوا سعودي لاهلل أبا اخلي فارس عبد/ الدكتورسعادة 

 

  إجتماعات مجلس اإلدارة 1.12

ذلك ملناقشة املوضوعات املتعلقة بالسنة املالية إجتماع حسب النصاب القانوين، و ( 4)عقد جملس اإلدارة عدد 
 -:ويوضح اجلدو  التايل موقف حضور أعضاء جملس اإلدارة إلجتماعات اجمللس 11/1/1111املنتهية يف 

 1/2/1111جلسة  األسم
جلسة 

8/2/1111 
جلسة 

12/11/1111 
 إجمالى 12/1/1111جلسة 

نسبة 
 الحضور

 حضر حضر حضر رياحلك العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 إعتذر ووكل عنه
 عضو أور

4 111% 

 احلكري العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس
 حضر حضر حضر

 إعتذر ووكل عنه
 عضو أور

4 111% 

 %111 4 حضر حضر حضر حضر عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةسعاد

 على حممد الغيث /األستاذسعادة 
إعتذر ألسباب 

 شخصية
--  كيل اجمللس بدورته الثانيةغري موجود بتش

 حضر حضر سعد العجالن منصور /األستاذسعادة 
إعتذر ألسباب 

 شخصية
 %85 1 حضر

 عبدالرمحن بن موالي/ األستاذ سعادة 
 البزيوى

 %51 1 حضر حضر غري موجود بتشكيل اجمللس السابق

 %111 4 حضر حضر حضر حضر الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 
--  غري موجود بتشكيل اجمللس بدورته الثانية توىف رمحه اهلل والد بن حممد صاحل سلطان/األستاذدة سعا

 فارس عبد اهلل أبا اخليل /سعادة الدكتور
غري موجود بتشكيل 

 اجمللس السابق
إعتذر ألسباب 

 شخصية
 %15 1 إعتذر ألسباب شخصية حضر
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 :اإلجتماعات ما يلىوكانت أهم القرارات الصادرة عن اجمللس ىف تلك 
 
واملوافقة على تقرير مراقب احلسابات ،  11/1/1111احلسابات اخلتامية للشركة للفرتة املنتهية ىف إعتماد  -1

 .11/1/1111عن العام املنتهي ىف 
، م  11/1/1111كما ىف  الربع سنويةالقوائم املالية إستعراض أعما  ونتائج الشركة ، وإعتماد  -1

11/6/1111  ،11/11/1111  ،11/1/1111 
 .م 11/1/1111املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن العام املاىل املنتهى ىف  -1
 .التوصية للجمعية العمومية بإوتيار احملاسب القانوين من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة -4
 11/1/1114حىت  1/8/1111من لفرتة لرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب إوتيار التصويت على  -5

 . (ثالث سنوات)
 . ع األعما  الدولية وارج اململكةتوسي -1
 .تشكيل جلنة الرتشيحات ومناقشة تشكيل جلنة املراجعة -8
 . متابعة تطبيق نظام أوراكل و اإلطالع على املستجدات يف تطبيقه -7
 .اخلري وشركاه بكر أبو  –متابعة مشروع حوكمة الشركات املكلف به مكتب ديلويت أند توش  -6

لاير لكل سهم للمسامهني املسجلني بسجالت الشركة لدى مركز ( 1)املوافقة على توزيع أرباح نقدية مبقدار  -11
م ، والتوصية للجمعية 18/11/1111بنهاية تداو  يوم الثالثاء املوافق ( تداو )اإليداع لألورا  املالية 

 .العامة باملوافقة 
احدى مؤسسات البنك الدويل بقيمة ( IFC)ملراحبة مع مؤسسة التمويل الدولية إتفاقية متويل ااملوافقة على  -11

 ، والتوصية للجمعية العمومية باملوافقة( مليون لاير سعودي 5,780ما يعاد  )مليون دوالر أمريكي  05
أكتوبر 05ه املوافق 5301ذو احلجة  0بتاريخ  إجتماعها العادى املنعقد، والىت وافقت عليه ب عليها

 .م1555
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 وزوجاتهم وأوالدهم القصر مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة 1.12

ألى من أية مصلحة أو حقو  إوتيار أو حقو  إكتتاب تعود  وال يوجد خبالف ما أشتمل عليه اجلدو  السابق
 .شركاهتا التابعة  أى منأو ىف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أزواجهم أو أوالدهم القصر عضاء جملس إدارة أ

 لجان مجلس اإلدارة 4.12

 .جلنة املراجعة و جلنة الرتشيحات و املكافأت، ويف ما يلي وصف هلذه اللجان جمللس إدارة الشركة جلنتان فرعيتان مها
 لجنة المراجعة  1.4.12

، وقد  1118يونيو  11مت تشكيل جلنة املراجعة بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ 
اللجنة احلالية بعملها حىت تشكيل جلنة أورى ،  أن تستمر 18/11/1111قرر جملس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ 

 :وتتكون اللجنة من األعضاء التايل ذكرهم
 

 األسم
عدد األسهم فى 

 بداية العام

نسبة الملكية 
فى بداية 

 العام

صافى التغير فى 
عدد األسهم 

 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالى عدد 
األسهم فى نهاية 

 العام

 4,611,111 %1.11 0 %8 4,611,111 كريالعزيز احل فواز عبد/سعادة األستاذ

 4,611,111 %1.11 1 %8 4,611,111 العزيز احلكري سلمان عبد/سعادة املهندس

 4,611,111 %1.11 1 %8 4,611,111 عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/سعادة الدكتور

 شركة فاس السعودية القابضة وميثلها
14,111,11

1 
46% 1 1.11% 14,111,111 

 ميثل شركة فاس السعودية القابضة منصور سعد العجالن / األستاذ سعادة 

 ميثل شركة فاس السعودية القابضة البزيوى عبدالرمحن بن موالي/ األستاذسعادة 

 1,111 %1.11 1 1 1111 عجالن عبدالرمحن العجالن/ األستاذسعادة 

 يوجدال  %1.11 1 1 ال يوجد لفارس عبداهلل أبا اخلي / سعادة الدكتور
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 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء
 غري تنفيذي رئيسا سعودي سلمان عبد العزيز احلكري/ سعادة املهندس  -1
 مستقل عضوا سعودي يعبد الرمحن العنقر /  الدكتور   -1
 غري تنفيذي عضوا سعودي يالبزيو  يموالبن عبد الرمحن  / األستاذ   -1

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

والعمل على متابعة تصويبها مبا ميكن من توفري تقييم مستمر لنظام الرقابة الداولية ومدى فعاليته ويأيت ذلك ضمن 
أهداف جملس اإلدارة يف احلصو  على تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداولية ، 

 :راجعة الداولية فيما يليوتتمثل املهام الرئيسية ألعضاء جلنة امل
 التوصيه جمللس اإلداره بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم أو أجورهم ومتابعة أعماهلم. 
  العمل علي حل املشاكل اليت قد يواجهها احملاسب القانوين أثناء تأديته لعملية املراجعه ، والتأكد من أن احملاسب

 .تصا  برئيس جلنة املراجعه يف أي وقت القانوين لديه إمكانية اإل
  دراسة التوصيات اليت توصل اليها احملاسب القانوين ومتابعة درجة إستجابة اإلداره هلا وإختاذها لإلجراءات

 .التصحيحيه بناء علي تلك التوصيات
 ء الرأي وتوجيه التوصيه دراسة القوائم املاليه الربع سنويه واحلسابات اخلتاميه قبل عرضها علي جملس اإلداره وإبدا

 .بشأهنا 
  دراسة نظام الرقابه الداوليه ودراسة تقارير املراجعه الداوليه ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيه للملحوظات

 .الوارده بتلك التقارير 
  حددها هلا اإلشراف علي إدارة املراجعه الداوليه يف الشركه من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ وحتقيق املهام اليت

 .جملس اإلداره 
  إعداد تقييم ألداء إدارة املراجعه الداوليه واملراجعني هبا. 
  مناقشة اإلحنرافات واألوطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعه الداوليه والتاكد من قيام اإلداره من

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

 .املقدمة عن طريقهم
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 :كما يلى  موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتماعاتإجتماعات، كان  4ة وال  العام عدد وقد عقدت اللجن

 األعضاء
 إجتماع

1/2/1111 
 إجتماع

12/2/1111 
 إجتماع

18/2/1111 
 إجتماع

12/11/1111 
 نسبة 

 الحضور
 %111 حضر حضر حضر حضر سلمان عبد العزيز احلكري/ سعادة املهندس 

 حضر يعبد الرمحن العنقر /  الدكتور سعادة 
إعتذر ألسباب 

 شخصية
 %85 حضر حضر

 %111 حضر حضر حضر حضر يالبزيو  يعبد الرمحن موال/  األستاذ سعادة 

 :اعات ىف األتىوقد متثلت أهم أعماهلا وال  تلك اإلجتم
 .القوائم املالية الربع سنوية للشركةاحلسابات اخلتامية و إعتماد  -1
 .اإلجتماع مع كل من احملاسب القانوىن ، واملراجع الداولى للشركة -1
إعداد قائمة ترشيح ملراقىب احلسابات للعرض على اجلمعية العامة العادية للشركة إلوتيار احملاسب القانوىن من  -1

 القوائم، و  11/1/1111حىت  1/4/1111الفرتة من  م1111اجعة القوائم املالية للعام املاىل بينها وذلك ملر 
 .املالية الربع سنوية ، واملوافقة على أتعابه

 . (COSO)لنظام ، واملراجعة السنوية هلا وفقا نظام الرقابة الداولية فعالية متابعة  -4
 . مراجعة مراحل تطبيق نظام أوراكل -5

 والمكافأتلجنة الترشيحات  1.4.12

يونيو  11بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  الرتشيحات واملكافأتمت تشكيل جلنة 
، بنفس تشكيلها التجديد للجنة السابقة  18/11/1111، وقد قرر جملس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ  1118

 :همذكر  تتكون اللجنة من األعضاء التايلالسابق ، و 
 فئة العضوية صفة العضوية األعضاء

 تنفيذي رئيسا عبداجمليد عبد العزيز احلكري/ سعادة الدكتور
 مستقل عضوا عجالن عبد الرمحن العجالن/  سعادة األستاذ 
 تنفيذى عضوا )*(مجيل األمسرى /  سعادة األستاذ 

 . مجيل األمسرى ، لذلك لزم التنويه/سعادة األستاذأسم سلمان عبد العزيز احلكري بدال من /سعادة املهندسم حيث وضع أسورد وطأ مطبعى بتقرير جملس اإلدارة للعام السابق )*( 
تتمثل املهمة األساسية للجنة الرتشيحات واملكافأت ىف حتديد األفراد املؤهلني واملرشحني ليكونوا أعضاء مبجلس 

مساعدة جملس اإلدارة ىف وضع نظام سليم وبناء السياسات اإلدارة وتنطبق عليهم الشروط الالزمة للعضوية ، وكذلك 
 :، ومنهاما  الىت متكنها من حتقيق مهامهاويشمل نطا  عمل اللجنة القيام بكل األع  .واالجراءات الالزمة لذلك
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 أي  التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح
 .شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة

  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 ألعما 

 .جملس اإلدارة
 راجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤهام. 
 حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. 
  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، و عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل

 .ية جملس إدارة شركة أورىعضو 
  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، يراعى عند وضعها

 .استخدام معايري ترتبط باألداء
مت  8/1/1111بتاريخ  اً واحد اً إجتماع 11/1/1111– 1/4/1111وقد عقدت اللجنة وال  العام املاضى 

لذاتية والتوصية للجمعية العمومية باملرشحني لشغل مناصب أعضاء جملس اإلدارة يف والله اإلطالع على السري ا
 :، وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدو  التاىل 11/1/1114وحىت  1/8/1111دورته الثانية اليت تبدأ يف 

 األعضاء
 إجتماع

2/2/1111 
 نسبة الحضور

 %111 حضر عبداجمليد عبد العزيز احلكري/ سعادة الدكتور
%111 حضر عجالن عبد الرمحن العجالن/  سعادة األستاذ   

%111 حضر مجيل األمسرى/  سعادة األستاذ   

 كبار التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة و ألالعقود التي يوجد فيها مصالح  .12

ع شركات رتبط بتعاقدات م، وهى ت"(اجملموعة)"زيز احلكري وشركاه الشركة هى إحدى شركات جمموعة فواز عبد الع
ية تنافسية ألسعار ، وقد حصلت الشركة مبوجبها على قيم إجيار من ذلك عقود إجيارات بعض احملالت، اجملموعة

الظهران  باململكة ومنها مركز ، إضافة لتمتعها مبواقع مميزة بأرقى املراكز واملوالت التجارية باحناء خمتلفةالسو  املثيلة
ى بالزا التجارى، السالم مو ، مركز إبن ولدون بالزا التجارى، مو  جارى، مركز صحار ، وريص بالزا التمو 

، والىت إستطاعت هيز وتعديل ديكورات حمالت البيعيضاف لذلك عقود إنشاء وجت .، عزيز مو  وأورىالنخيل بالزا
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فق ومتطلبات الشركة مبوجبها من االستفادة من وربات اجملموعة املرتاكمة ىف هذا اجملا  لضمان التنفيذ مبستوى يت
عرض الوكاالت التجارية العاملية وسرعة التنفيذ ، واحلصو  على أفضل أسعار التنفيذ املوجودة بالسو  ، وأنه من 

 .مصلحة الشركة ودعما لنشاطها اإلستمرار هبذه التعامالت
هـ 1411رجب  1عاء اجتماع اجلمعية العامة العادية الذي عقد يوم األربو قد متت املوافقة على هذه التعامالت يف 

 .م1111يونيو  7 املوافق
  :متثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة ىف األيت  1111/ 11/1يف  ياملنته ووال  العام املايل

اململوكة لشركاء  مليون لاير سعودى قيمة مبيعات اجلملة تصدير لشركات ريتيل جروب لبنان 11,461مبلغ  -
وهي مملوكة لكل من فواز بن % 46بنسبة ضافة اىل شركة فاس القابضة باإل% 51بنسبة حمليني يف لبنان 

 اجمليد بن عبدالعزيز احلكري العزيز احلكري وعبد عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبد
اململوكة لشركة فاس القابضة وهي  املراكز العربية ةمليون لاير سعودى قيمة إجيارات لصاحل شرك 111,117مبلغ  -

، وشركة  العزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري واز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدف: مملوكة لكل من
 . فواز عبدالعزيز احلكري وسلمان عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد عبدالعزيز احلكرياملراكز املصرية اململوكة لكل من 

رض البيع اجلديدة واملضافة وال  العام مليون لاير سعودى قيمة تكاليف جتهيز حمالت ومعا 18,646مبلغ  -
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن : اململوكة لكل منلصاحل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه العقارية 

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

 :( األرقام مقربة) على النحو التايل 1111مارس  11يف 

 أسم الشركة
 1111مارس  11 الرصيد كما في نوع الرصيد

 (مليون لاير)
 مارس 11 الرصيد كما في

 (مليون لاير) 1111
رقم 

 المالحظه

 أ 111 117 مدين شركة المراكز العربية

 أ 1 6 دائن صريةشركة المراكز الم

 ب 56 15 مدين شركة فواز الحكير العقارية

 ج 11 41 مدين لبنان - مجموعة التجزئة ةشرك

 ، وشركة املراكز املصرية ملوكة لشركة املراكز العربيةاملتجارية المعات ت اجملالاحمل اتمتثل تلك القيمة إجيار  ـ أ
 .املستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه
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أعما  اإلنشاءات الداولية والتجهيزات ىف احملالت اململوكة من قبل شركة فواز عبد العزيز متثل تلك القيمة  ـ ب
 .العقاريةوشركاه احلكري عبد العزيز شركة فواز احلكري وشركاه ، واملنفذة من قبل 

 . % 5بح مقابل هامش ر لشركات جمموعة التجزئة متثل تلك القيمة املبيعات اليت مت تصديرها     . ج

 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .12

والىت ختص العام ألف لاير سعودي  811بإمجاىل قدره  عضوية مكافأتوال  العام تقاضى أعضاء جملس اإلدارة 
وقد تقاضى عضو جملس اإلدارة املنتدب إضافة ملكافأة العضوية رواتب وبدالت ،  11/1/1111هى ىف تاملاىل املن

 : (لاير سعودى) وفق املوضح باجلدو  التاىللاير سعودى  1,141,111ة وتعويضات وال  العام بقيم

 األسم
عن مكافأة العضوية 

العام المنتهى فى 
11/1/1111 

 اإلجمالى بدالت رواتب وتعويضات

 111,111- -  111,111 احلكري العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 111,111- -  111,111 احلكري العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس

العضو  – عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةسعاد
 املنتدب

111,111 744,441 165,511 1,141,111 

 111,111- -  111,111 على حممد الغيث /األستاذسعادة 
 111,111- -  111,111 سعد العجالن منصور /األستاذسعادة 
 111,111- -  111,111 الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 

 111,111- -  111,111 والد بن حممد صاحل سلطان/األستاذورثة سعادة 
 1,841,111 122,221 844,441 211,111 إجمالى

 عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح تنازالت  .18

أى من ن عأو كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس إدارة الشركة املسامهني أى من من  تتنازال ةمل يصل إىل الشركة أي
 .أو الرواتب أو التعويضات األرباححقوقهم سواء يف 

 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .12

ارة وال  غري أعضاء جملس اإلدمن " التنفيذي للشركةاملدير من بينهم املدير املاىل ، و "كبار تنفيذيني الاخلمسة حصل 
مليون لاير ، ويظهر  11,116وتعويضات بلغت  على رواتب ومكافأت م11/1/1111ىف  ياملنته العام املايل

 :اجلدو  التايل بيان تلك املبالغ
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 بيان
الرواتب 

 البدالت والتعويضات
المكافأت 

 الدورية والسنوية 
الخطط 
 إجمالى أخرى التحفيزية

 4,378,970     3,058,970 432,000 888,000 املدير التنفيذى
 1,028,926 796,560 124,440 املدير املاىل

  
1,949,926 

 2,228,926     1,028,926 312,000 888,000 مدير العمليات
 1,028,926 362,000 600,000 إنديتكس –مدير عمليات 

  
1,990,926 

 2,060,926     1,028,926 432,000 600,000 مدير مشرتيات التجزئة
 12,609,674 0 0 7,174,674 2,334,560 3,100,440 إجمالى

 النظاميةالمدفوعات  .11
 ( *ماليين الرياالت)المدفوعات النظامية 

 الجهة الحكومية
 مارس 11السنة المالية المنتهية فى 

1111 1111 
 81.1 61,81 الرسوم اجلمركية
 1.14 14,44 الزكاة والضريبة

 7.11 11,64 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 5.11 1,8 تكاليف تأشريات وجوازات

 1 1,1 "وم البلديات وتراويص احملالترس"أورى 
 24,4 118,21 إجمالى الدفعات إلى الجهات الحكومية

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

 الزكاة الشرعية .11

، وال  1111مارس  11ىت السنة املنتهية ىف لكافة السنوات حملصلحة الزكاة والدول ا الزكوية الشركة إقراراهتدمت ق
من قبل قيد املراجعة  1111،   1111،  1116،  1117مارس  11تزا  اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية ىف 

 .املصلحة 
، والىت أظهرت  1118حىت  1111مارس  11ووال  العام إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية ىف 

مليون لاير سعودى  4، وقد أعرتضت الشركة على بعض البنود جمموعها مليون لاير  11,111فية مببلغ مطالبات إضا
، وبناء علي ذلك  قدمت الشركة وطاب ضمان باملبلغ املعرتض عليه ، واستلمت شهادات الزكاة النهائية للسنوات 

 .ملدة النظامية لتقدمي االعرتاضمليون لاير األورى وال  ا 1املذكورة ، وجارى تقدمي إعرتاض على مبلغ 
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ليون لاير، وذلك م 41,111خمصص مببلغ  11/1/1111وقد كونت الشركة ىف هناية العام املاىل املنتهى بتاريخ 
وتتمثل حركة خمصص الزكاة الشرعية وال    م11/1/1111بتاريخ  يملقابلة الزكاة املستحقة عن العام املاىل املنته

 :ىف األتى م11/1/1111اريخ بت يالعام املاىل املنته
 (ماليين الرياالت) مخصص الزكاة الشرعية

 15,811 1/4/1111رصيد خمصص الزكاة الشرعية ىف 
 14,645 1111مارس  11املالية املنتهية ىف املخصص للسنة 

 (14,411) 1111مارس  11املالية املنتهية ىف  املسدد وال  السنة
 42,111 11/1/1111رصيد مخصص الزكاة الشرعية فى 

 .11/1/1111ويعترب خمصص الزكاة الشرعية كاف وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام املاىل املنتهى بتاريخ 

 االستثمارات واإلحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين .11

 .م العمل يف اململكةفيما عدا تلك املقررة حسب نظا إحتياطيات مت إنشاؤها لصاحل املوظفني وأاستثمارات ال يوجد 

 إقرارات مجلس اإلدارة .11

 مت إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح. 
 ومت تنفيذه بفعاليةالرقابة الداولية على أسس سليمة مت إعداد نظام ،. 
  والصادرة مت إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها باململكة العربية السعودية

 .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 ليس هناك شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها. 
 مل تصدر الشركة أو شركاهتا التابعة أية أورا  مالية مثل أسهم ويار أو حقو  ميكن أن حتو  إىل أسهم. 
 ال توجد أسهم ذات أحقية ىف التصويت. 
  السنة ال توجد قروض معلقة وال. 
 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

 .عائالهتم غري تلك املذكورة سابقا
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 ىف الشركة ممل تستلم الشركة أى تناز  عن حقو  من أى مساه. 
 الشركة ييات أورى مت إنشاؤها ملصلحة موظفال توجد أية إستثمارات أو إحتياط. 
  ال ميتلك أعضاء جملس اإلدارة ، وكبار التنفيذيني بالشركة أية حقو  أو مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 الجزاءات والغرامات .14

على  ( مخسون ألف لاير (51,111السو  املالية بفرض غرامة مالية مقدارها هيئة قامت  15/6/1111بتاريخ 
حيتِو تقرير جملس إدارهتا املرفق  حيث ملمن املادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات،  (و) ملخالفتها الفقرة الشركة 

املفروضة على الشركة من اهليئة م على الغرامة 1111مارس  11املنتهى ىف ضمن القوائم املالية السنوية للعام املايل 
 " .وقد وضعت الشركة اإلجراءات الكفيلة مبنع تكرار ذلك مستقبال .م18/11/1111بتاريخ 

 مقترحات مجلس اإلدارة .12

 .م  1111/ 1/ 11املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية ىف  -1

م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام املاىل  1111/ 1/ 11املوافقة على القوائم املالية للشركة كما ىف  -1
 .املنتهى ىف نفس التاريخ

 .إىل العام القادم 11/1/1111املوافقة على ترحيل األرباح املبقاة ىف  -1

 11/1/1111 احد عن الفرتة املنتهيه يفلاير للسهم الو ( 1)إعتماد قرار جملس اإلدارة بشأن توزيع االرباح بواقع  -4
 .ومت توزيعها م 18/11/1111 الثالثاء املوافقاملي االسهم بنهاية تداو  يوم استحقت حل. م

املوافقة على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأه ألعضاء جملس اإلدارة حسب النظام األساسي للشركة بواقع  -5
 .لاير لكل عضو  111,111

 .م11/1/1111هية ىف أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنت املوافقة على إبراء ذمة -1

جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم املالية ، الذى سيتم ترشيحه من قبل املوافقة على إوتيار احملاسب القانوىن  -8
املالية والقوائم ، والبيانات " 1111مارس  11إىل  1111أبريل  1الفرتة املالية من "م  1111للعام املاىل 
 . وحتديد أتعابه  الربع سنوية ،

بني الشركة وشركة املراكز  1111مارس  11وال  العام املاىل املنتهى ىف ملوافقة على األعما  والعقود اليت متت ا -7
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري : العربية اململوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من

 .م1111مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتويص هبا ، وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري 
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بني الشركة وشركة املراكز  1111مارس  11وال  العام املاىل املنتهى ىف املوافقة على األعما  والعقود اليت متت  -6
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري : اململوكة لكل من املصرية
 .م1111مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لويص هبا والرت 

بني الشركة وشركة فواز  1111مارس  11وال  العام املاىل املنتهى ىف املوافقة على األعما  والعقود اليت متت  -11
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري : العقارية اململوكة لكل منوشركاه احلكري عبد العزيز 

 .م1111مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتويص هبا داجمليد بن عبدالعزيز احلكري وعب

بني الشركة وشركة ريتيل  1111مارس  11وال  العام املاىل املنتهى ىف املوافقة على األعما  والعقود اليت متت   -11
% 46بنسبة اس القابضة باإلضافة اىل شركة ف% 51بنسبة حمليني يف لبنان جروب لبنان اململوكة لشركاء 

 ملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكريامل
 .م1111مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتويص هبا 

راض جديدة لنشاط من النظام األساسى للشركة ، بإضافة أغ( 1)للمادة رقم ( 6)فقرة برقم املوافقة على إضافة  -11
 .الشركة 

 .من النظام األساسى للشركة اخلاصة بإوتصاصات جملس اإلدارة (11)املادة املوافقة على تعديل  -11

من النظام األساسى للشركة اخلاصة بأسلوب التصويت ىف اجلمعيات العمومية ( 14)تعديل املادة املوافقة على  -14
بداية  يطبق ىف حا  املوافقة عليهأسلوب التصويت الرتاكمى سب اخلا تعديل المع اإلشارة إىل أن للمسامهني ، 

 .اإلدارة من الدورة الرابعة جمللس

مبكافأة أعضاء جملس اخلاصة من النظام األساسى للشركة ( 41)من املادة رقم ( د)املوافقة على تعديل الفقرة رقم  -15
بداية من العام  قة عليهبق ىف حا  املوافطياإلدارة ، مع اإلشارة إىل أن تعديل مكافأة أعضاء جملس اإلدارة س

 . 1111مارس  11املنتهى ىف املاىل 

 تقرير المحاسب القانوني  .12
م أي فقرات واصة بلفت 1111مارس  11على القوائم املالية السنوية للشركة ىف  يمل يتضمن تقرير املراجع اخلارج

 .اإلنتباه
  المحاسب القانونيإستبدال  .12

مارس  11بنهاية العام املنتهي يف ( بكر أبو اخلري وشركاه -ديلويت آند توش  )السابق لقانوين نظراً إلمتام احملاسب ا
  وتاريخ /111لفرتة اخلمس سنوات وهو يقوم مبراجعة الشركة، و متاشيًا مع القرار الوزاري رقم  1111

إرنست /السادة)القانوين  قامت وال  العام بتعني احملاسبالشركة عن وزارة التجارة فإن  هـ الصادر7/7/1416
  .م1111يونيو  7 جبلستها بتاريخناء على قرار اجلمعية العامة العادية للشركة ب. ( ويونغ
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 حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية. 18

 الئحة حوكمة الشركات 1.18

قد  وأصحاب املصاحل، و اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقو  املسامهنيتعمل الشركة دومًا على 
حوكمة إنشاء وتطبيق نظام لل  11/1/1118– 1/4/1111ته بداية من عام ضع جملس إدارة الشركة يف أولوياو 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السو  املالية يف اململكة العربية  بالشركة يتوافق مع متطلبات
 .م 1111 /11 /11هـ املوافق  1418 /11 /11ريخ وتا 1111-111-1رقم  القرار السعودية مبوجب

م العديد من السياسات الىت جاءت 11/1/1118– 1/4/1111من العام املاىل أصدرت الشركة بداية  و قد
متفقة ىف جمملها مع اإلطار الرقايب، وقواعد الشفافية واالفصاح الىت وردت بالئحة حوكمة الشركات عند صدورها عن 

 : ة ، ومن أهم تلك السياساتهيئة السو  املالي
إصدار دليل السياسات املالية العامة جلميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب مجيع املوظفيني املعنيني على  .1

 .تطبيقه
 .الشركة يملوظف واملهين يالوظيفإصدار دليل قواعد السلوك  .1
 .هنية املتعارف عليها دولياإعادة تنظيم إدارة املراجعة الداولية بالشركة وفقا للقواعد امل .1
 .القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداولية جلميع موظفى الشئون املالية التنفيذيني بالشركة .4
  .إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة .5

إطار تطبيق متطلبات  م بإصدار العديد من اللوائح اليت تنصب يف1118وقد قامت الشركة يف أكتوبر من العام 
 :احلوكمة وذلك على النحو التايل

 .ضوابط تشكيل جلنىت املراجعة والرتشيحات واملكافأت  .1
 .الئحة سياسة حقو  املسامهني ، واجلمعية العامة .1
 .الئحة سياسة واجراءات االفصاح والشفافية .1
 .الئحة عمل جملس االدارة .4
 .سامهنيسياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ، وامل .5
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 مواد الئحة حوكمة الشركات اإللزامية 1.18

وتاريخ  1117-11-1يف إطار إلتزام الشركة بتطبيق متطلبات احلوكمة ويف ضوء قرار جملس هيئة السو  املالية رقم 
م املتضمن إلزام الشركات املدرجة أسهمها يف السو  املالية السعودية 11/11/1117هـ املوافق 11/11/1416

 :املواد فإن الشركة تؤكد على إلتزامها بالتطبيق الكامل للمواد املذكورة وذلك على النحو التايلبتطبيق بعض 
 موقف التطبيق تاريخ اإللزام موضوع المادة الفقرة رقم المادة

 مت التطبيق بالكامل م11/11/1117 اإلفصاح ىف تقرير جملس اإلدارة كل الفقرات 6

 ب 11
لية واإلشراف أنظمة وضوابط الرقابة الداو

 عليها
 مت التطبيق م1/1/1111

 مت التطبيق م1116عام  تكوين جملس اإلدارة ، هـ ج 11
 مت التطبيق بالكامل م1116عام  جلنة املراجعة كل الفقرات 14

 م 1111عام  جلنة الرتشيحات واملكافأت كل الفقرات 15
بالكامل ابتداءاً  مت التطبيق
 م1/1/1111من 

 مة الشركات اإلسترشاديةمواد الئحة حوك 1.18

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

 الحوكمة المواد اإلسترشادية غير المطبقة من الئحة 4.18

من املادة السادسة من الالئحة واملتعلقة بإتباع أسلوب التصويت الرتاكمى عند التصويت إلوتيار ( ب)الفقرة  -
جملس إدارة الشركة على تعديل طريقة اإلدارة ىف اجلمعية العامة ، وجارى احلصو  على موافقة  أعضاء جملس

على اجلمعية ، والعرض للشركة إىل طريقة التصويت  التصويت إلوتيار أعضاء جملس اإلدارة بالنظام األساسى
 .للموافقةبإقرتاح العامة 

من املاده السادسه من الالئحه واملتعلقه باإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخا  ( د)الفقرة  -
لى سياستهم يف ذوى الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم مثل صناديق االستثمار للتعرف ع

 .، علماً بأنه ليس للشركة سيطرة على ما يقوم املستثمرين باإلفصاح عنه ىف تقاريرهميتالتصو 
فإن اهليكل الرأمساىل األمثل للشركة ، بتحديد  من الالئحه واملتعلقه شرةامن املادة الع (أ)الفقرة من  (1)البند  -

دافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية ، وجارى العمل على بتحديد إسرتاتيجيات الشركة وأهقد قام جملس اإلدارة 
 .عند اإلنتهاء منه وإقراره حتديد اهليكل الرأمساىل األمثل للشركة ، ووضعه موضع التطبيق العملى
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املكتوبة واملعايري واإلجراءات  بالسياسات من الالئحه واملتعلقه شرةاعالمن املادة  (د)الفقرة من  (1)بند ال -
توصية بالرتشيح لعضوية ضحة واحملددة للعضوية ىف جملس اإلدارة ، فقد قامت جلنة الرتشيحات واملكافأت بالالوا

وفقا للسياسات واملعايري العامة الواردة  11/1/1114إىل  1/8/1111اجمللس ىف دورته الثانية للفرتة من 
على إعداد سياسات ومعايري واجراءات  بالنظام األساسى للشركة ، والئحة عمل جملس اإلدارة ، وجارى العمل

 .واضحة وحمددة للعضوية ىف جملس اإلدارة ، وإقرارها ووضعها موضع التنفيذ الفعلى
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة   .12

لداولية ، وتقوم إدارة املراجعة ارة جمللس اإلدارة وجلنة املراجعةلدى الشركة إدارة مراجعة داولية مستقلة تتبع مباش
، وتقدم إدارة املراجعه الداوليه ودمات الشركةبتنفيذ مهام عملها وفقا لالئحة املراجعة املعتمدة من جملس إدارة 

هذا والختضع  .يف القيام مبسئولياهتا موضوعية مستقلة هبدف مساعدة جملس االداره وجلنة املراجعة واإلداره التنفيذية
وهلا كامل الصالحيات للوصو  الكامل غري املقيد جلميع  ةالتنفيذي ةدار من قبل اإل إدارة املراجعة الداولية ألى تأثري

وقد تبنت إدارة املراجعة الداولية عند تنفيذ أعماهلا منهجًا منتظماً  .ذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عملهااملستندات و 
وقد مشل نطا  عمل إدارة  .صوهلامحاية ألتقييم وحتسني فاعلية الرقابة الداولية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركه و 

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

 ة ايل االنشط ةلوية الداوليمع إعطاء األو  ةة إدارات الشركه وال  فرتات دوريتدقيق والفحص الدوري لغالبيال
 .ةوالوظائف ذات املخاطر العالي

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

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

 .كفاءة اإلجراءات املتخذه وكفايتها
 تائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ن 1.12

إدارة املراجعة الداولية  مع م1111/1111لعام قامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ وطة املراجعة املعتمدة 
زيز ة وطوات إجيابية لتعلقد وطت الشرك و .باالضافة اىل متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املراجعة الداولية
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، واحملافظة على أصو  الشركة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية الىت يتم إعدادها نظام الرقابة الداولية لديها
كما تقوم إدارة املراجعة الداولية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداولية بشكل مستمر   .من واقع السجالت احملاسبية

يشمل نظام الرقابة الداولية و  ،ية وتشغيلية لتقييم أعما  الشركةفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مالللتأكد من ك
 : لدورات العمل والتقارير املالية املختلفة بالشركة على تلك السياسات واإلجراءات الىت

 س إىل حد ما تعك و دقيقة و تتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل الذى يضمن إتاحة معلومات تفصيلية
 .عامالت والتصرفات يف أصو  الشركةحقيقة امل

 ملعايري احملاسبية املتعارف توفر تأكيدات معقولة بأن تسجل املعامالت يسمح بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع ا
إستيفاء   أنه قد روعى ، وعليها باململكة العربية السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

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

  توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق مبنع أو الكشف يف الوقت املناسب للشراء غري مروص به أو اإلستخدام أو
 .كة اليت ميكن أن يكون هلا تأثري جوهري على القوائم املاليةالتصرف يف أصو  الشر 

إن مجيع نظم الرقابة الداولية، مهما كانت جيدة التصميم، فإهنا حتتوى وطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة على منع أو 
ظام فعااًل ىف إكتشاف كما أهنا ال توفر تقييما للفرتة الزمنية املستقبلية الىت يظل والهلا الن .اكتشاف كافة األوطاء

احلكم على درجة  املخاطر بسبب التغريات يف الظروف الىت ميكن أن يصبح النظام غري مالئم ىف هذا اجملا ، أو يف
لفاعلية إجراءات  م1111/1111وميكن عرض نتائج املراجعة وال  العام املاىل  .اإللتزام بالسياسات واللوائح

 :األيت الرقابة الداولية يف
 لمراجعة خالل العام ا 1.12

 11قامت إدارة املراجعة الداولية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداولية على القوائم والتقارير املالية كما ىف تاريخ 
وذلك بإستخدام األطر واملعايري اليت وضعتها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ، والىت  .م1111مارس 

للشركات  COSOوالتوجيهات الصادرة عن  اإلطار املتكامل– COSOومعايري الرقابة الداولية تعرف بإطار 
وبناء على اإلطار واملعايري املشار إليها ، فقد مت تقييم خماطر الرقابة الداولية بالشركة ، ىف ضوء املبادئ ،  –الصغرية 

ن حتديد سبعة دورات عمل ابة الداولية ، والذى أسفر عاملرتبطة واملستمدة من العناصر اخلمسة الىت رمسها اإلطار للرق
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مبا يف )ية التقارير املال،  األصو  الثابتة،  والنفقات املرتبطة هبا حسابات املوردون،  املخزون،  اإليرادات: يرئيسية ه
 . نظم تكنولوجيا املعلومات،   واألجور تكاليف التوظيف،  (ذلك الزكاة والضرائب

 جعةنتائج المرا 1.12
وأنشطة الرقابة املرتبطة بعدد من  دارية بشأن تطوير وحتسني إجراءاتوقد مت مالحظة احلاجة إىل إختاذ قرارات إ

   .التقارير املاليةو  األصو  الثابتة و ة بشكل أساسى بدورات عمل املخزونأهداف الرقابة الداولية ، واملرتبط
 قرارات اإلدارة 4.12

بىن السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وخباصة فيما يتعلق باألصو  الثابتة ، وقد قامت إدارة الشركة بت
حتقيق اإليرادات ، حسابات املوردون ، أنشطة ومعامالت املوارد البشرية ، وعالوة على ذلك ، وضعت اإلدارة وطة 

 .ات الرقابة الداولية من العام القادم عمل إلجناز كل اإلجراءات اليت مت حتديدها قبل املراجعة السنوية لفعالية إجراء
،  موقف تطبيق الحوكمة بالشركةل" بكر أبو الخير وشركاه –ديلويت "تقييم المكتب اإلستشارى  .11

 ومراجعة جودة األداء إلدارة المراجعة الداخلية بالشركة
صادرة عن هيئة السو  املالية شركة على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الالإنطالقاً من حر  جملس إدارة 

وضمان تطبيق أفضل املمارسات الدوليه للحوكمة والىت تكفل حقو  املسامهني وحقو  أصحاب املصاحل ، فقد  
مبهمة تقييم موقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، "( اإلستشارى)"بكر أبو اخلري وشركاه  –كلفت الشركة مكتب ديلويت 
لشركة ىف هذا األطار قياسًا على اللوائح والتعليمات الصادرة عن اهليئة ، وأفضل وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها ا

بورصة األورا  املالية بنيويورك ، : املمارسات املعتمده لدى اجلهات الدولية القيادية ىف جما  حوكمة الشركات مثل 
ضافة ملهمة مراجعة جودة األداء إلدارة بالواليات املتحدة األمريكية ، باإل" ناسداك"وبورصة تداو  األورا  املالية 

 : املراجعة الداولية بالشركة ، وقد إنتهى تقرير اإلستشارى إىل األتى 
تلتزم الشركة بشكل كبري مبتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة ، وحتتاج لتحسني عدد من النواحى  -

 . لتتفق مع املمارسات الدولية الرائدة ىف حوكمة الشركات

يتفق أداء إدارة املراجعة الداولية بالشركة وعموم متطلبات معايري األداء املهىن الصادرة عن معهد املراجعيني  -

 .اجملا  الداوليني بالواليات املتحدة األمريكية ، وتطبق حزمة ممارسات رائدة يف هذا

جملس هيئة السو  املالية الرئيس التنفيذى  رئيس –عبد الرمحن بن عبد العزيز التوجيري / مت إطالع معاىل الدكتور وقد 
عبد اجمليد / الدكتور والله أعرب ألفان وإثنا عشر مارس من العام امليالدى على نتائج عمل اإلستشارى خبطاب ىف 
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العضو املنتدب للشركة عن سعادته بالنتائج الىت وصلت إليها الشركة ىف جما  تطبيقات احلوكمه ، مؤكدا ىف  –احلكري 
ت ذاته على حر  جملس إدارة الشركة على عدم إدوار اجلهد واملضي قدما ىف وضع وتطبيق برنامج للتحسني الوق

املستمر حلوكمة الشركة وحتسني بيئة رقابتها ، وأن تكون ىف مصاف الشركات القيادية يف اململكة يف جما  حوكمة 
 . الشركات

 والمساهمة اإلجتماعية برنامج السعودة .11

أن السعودة ويار إسرتاتيجي، ومطلب وطين له أمهية واصة، وىف سبيل ذلك تبذ  الشركة غاية جهدها تؤمن الشركة ب
و التدريب  و املساندة التوظيف فر  يف توفري يتمثل برنامج وفق العمل هي الشركة سياسة إن. لتحقيق هذا اهلدف

 إدارة مع األسرتاتيجيات ومناقشة البشرية بطرح للموارد العامة األدارة تقوم كما .الشركة إدارة يف السعودية للكوادر

 .للموظفني الوظيفي للتطوير املهين واملسار التدريب من أجل برامج الشركة

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

 طرح برامج لتطوير وتأهيل املوظفني السعوديني واملرشحني للوظائف القيادية وتشمل: 
o برنامج التأهيل اإلرشاد: 

يتم ترشيح وإوتيار مخسة موظفني سعوديني كل سنة لإللتحا  بربنامج التأهيل واإلرشاد مع أحد مدراء 
الشركة التنفيذيني حبيث حيصل من والهلا املوظف املرشح على الفرصه إلكتساب املهارات واخلربات 

 . العملية منهم واالقتداء هبم
o سيةبرنامج البعثات الدرا: 

 .يتم ترشيح وإوتيار مخسة موظفني سعوديني كل سنة إلكما  تعليمهم الدراسي على نفقة الشركة
o برنامج العمل وارج اململكة: 

حيصل املوظف السعودي على الفرصة للرتشيح واإلوتيار بأن يعار للعمل يف أحد فروع الشركة وارج 
 .ا املزيد من اخلرباتاململكة العربية السعودية لفرتة حمدودة يكتسب من والهل

  بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب وا  ( البائعني  وحماسبني الصندو ) تطوير أداء املوظفني السعوديني
 :مبدراء املعارض ، والذى تضمن الرتكيز على تنمية املهارات التالية

 ودمة الزبائن  .1
 إدارة عمليات املعرض  .1
 إدارة عمليات الصندو   .1
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 املستهدفة  حتقيق املبيعات .4
 مراجعة عمليات املعرض  .5
 العرض املرئي  .1
 أساسيات شوؤن املوظفني  .8
 .مهارات القيادة  .7
  اإلتفا  والتعاون مع جمموعة من املراكز واإلدارات يف جما  توظيف السعوديني يف جمموعة من مدن يف مناطق

 :اململكة ، ومنها 
 .الغرفة التجارية  .1
 .مكتب العمل والعما   .1
 .خمتلفة مجعيات وريية  .1
  وذلك فيما ( البائعني وحماسبني الصندو ) تعديل نظام الدوام الرمسي يف الشركة بالنسبة للموظفني السعوديني

يتعلق بالدوام املسائي وال  مخس أيام يف األسبوع وذلك للموائمة بني إبقاءهم على رأس العمل وتشجيع 
 .توحتفيز املوظفني على أكما  التحصيل العلمي ىف نفس الوق

  املشاركة اجملتمعية ىف العديد من نواحى األنشطة ، ومنها: 
o  صندو  و  بالتعاون مع وزارة العمل، 1111يناير مبدينة الرياض وال  شهر لقاءات توطني الوظائف

 .تنمية املوارد البشرية
o  توظيف العمالة النسائية الوطنيةبرنامج. 
o  بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك ةجد ،الدمام ،الرياضمبدن املشاركة يف برنامج طاقات. 
o  وزارة الشؤون و  الصندو  اخلريي اإلجتماعيحتت إشراف نتهية بالتوظيف املتدريب الإتفاقيات

، مكة املكرمة، جدة، الرياضمدن بالتعاون مع املركز العاملي إلعداد القادة يف كل من ، و  اإلجتماعية
 .اهبأ، جيزان ، األحساء

o وزارة الشؤون اإلجتماعية، و الصندو  اخلريي اإلجتماعيلتوظيف حتت إشراف اإلتفاقيات املنتهية با  ،
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 ف النسائلوظائاتوظيف وتدريب ، فيما يتعلق ب مجعية النهضة النسائية اخلريية
شاركة يف يوم ، وامليدانية يف احملالت بالتعاون مع اجلمعيةاملتدريب البرامج اإلدارية، وتنظيم العديد من 

 .التوظيف املفتوح للمعاقني بالتعاون مع اجلمعية
o  عبداللطيف وع بالتعاون مع مشر تعاون مستمر يف برامج التوظيف املباشر واإلستقطاب يف مجيع املناطق

 .باب رز -مجيل 
o  الغرف التجارية بالتعاون مع على مدار العام وورش العمل فتوحه املتوظيف اليام أستقطاب و االبرامج

 .أهبا، جيزان، الدمام، جدة، الصناعية يف مناطقالرياض
o لعامي ر والسادس عشر املشاركة يف يوم اخلريج والوظيفة اخلامس عش: الرياض – معهد اإلدارة العامة

ستقطاب ورجيي املعهد للوظائف ، وإبرامج تدريب لطالب املعهد قبل التخرجو  ، 1111و  1111
 .اإلدارية

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

o  الرياضدة، رش العمل املنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث احملالت النسائية يف كل من جاملشاركة يف و ،
 .الدمام

o برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع . الدمامب فهد بن عبدالعزيز لتنمية الشباب برنامج األمري حممد بن
 .وزارة العمل

o وزارة العمل والغرفة التجارية برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع . الرياضمعاهد اإلقمار للتدريب ب
 .الصناعية

o  املشاركة يف امللتقى اخلريي األو  للتوظيف يف القطيف بالتعاون مع مجعية مضر اخلريية للخدمات
 .اإلجتماعية

o  باملنطقة الشرقية ملتقى توظيف ذوي ( مركز األمري سلطان للعلوم والتقنية)املشاركة يف معرض سايتك
 .اإلحتياجات اخلاصة
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 حداث الالحقةاأل .11

جمموعة )فيصل اجلديعي / توقيع اتفاقية تفاهم مبدئيه ملدة ثالثة اشهرمع السيد قامت الشركة ب 21/2/2112 بتاريخ
تدير  .لشراء اجملموعة والعاملة يف جما  جتارة املالبس و االزياء يف اململكة العربيه السعوديه ( نسك للشركات التجاريه

اركات العامليه يف اململكة العربيه السعوديه منها ماركة ماجنو ، اسرتادا فريوس ، اوكيدي جمموعة نسك حاليا عدد من امل
وحيقق هذا االستحواذ جماالت رحبه من الرفع التشغيلي و ستستفيد احملالت . ، جريي ويرب، مان سيكريت وغريها 

حلكري نظرا حلجم اعماهلا يف السو  السعودي اليت سيتم االستحواذ عليها من املزايا اليت تتمتع هبا حمالت شركة فواز ا
كمستشار مايل وفقًا لتعليمات هيئة السو  " سامبا كابيتا "و وربة الشركة يف ادارة املاركات العامليه ، وقد مت تعيني 

اء ومن اجلدير بالذكر انه سيتم االتفا  على قيمة الصفقة وطريقة سدادها بعد انته.املالية لدراسة وإمتام العملية 
وسوف .املستشار املايل من اعماله و القيام باجراءات الفحص النافية للجهاله من الناحيه املاليه و احملاسبيه و القانونية

 يتم االعالن الحقا على اور املستجدات ىف تارخية

 ةمتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية واإليضاحات المتم   .11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































