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 ريال للسهم ١١٠بسعر لالكتتاب العام   طرحها شـركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه وذلك من خاللرأس مال من %٣٠ متثل ، سهم١٢,٠٠٠,٠٠٠ طرح

 
      

 )م٩/٩/٢٠٠٦املوافق  (هـ١٦/٨/١٤٢٧  وتاريخ٢٢٣٧رقم  مبوجب القرار الوزاري )قيد التحويل(سعودية شركة مسامهة 

  )م٧/١٠/٢٠٠٦املوافق (هـ ١٥/٩/١٤٢٧فترة االكتتاب من يوم السبت 
 )م١٦/١٠/٢٠٠٦املوافق  (هـ٢٤/٩/١٤٢٧يوم االثنني إىل 
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 متعهد التغطية االكتتاباملستشار املايل ومدير  

    
 البنوك املستلمة 

   
      
      

والمشار إليها            ( العربية السعودية           اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة                                  التسجيل و       قواعد     متطلبات       تم تقديمها حسب              معلومات      هذه على        صدار    اإل  نشرة   تحتوي      
 هذه،     صدار    اإل  نشرة  مجتمعين ومنفردين آامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في                                         ) جـ ( الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة                       يون  المدراء الحال       يتحمل    و  "). الهيئة     "بـ 

 إلى جعل أي         ة النشر    الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في                                                    الدراسات      علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع                     حسب    ويؤآدون    
تعلق بدقتها أو اآتمالها، وتخلي نفسها                            ت ، وال تعطي أي تأآيدات                     نشرة  السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال                                           ئة   هي    وال تتحمل       . مضللة      ها  إفادة واردة في       

 .ي جزء منها        أو عن االعتماد على أ              نشرة   صراحة من أي مسؤولية مهما آانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ال                                                  

 )م٢٣/٩/٢٠٠٦الموافق  (هـ١/٩/١٤٢٧ صدرت هذه النشرة بتاريخ
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 المدراء الحاليون   

 الصفة االسم
 رئيس  ال.................................................................................فواز عبد العزيز الحكير    

 المدير التنفيذي.....................................................................عبد المجيد عبد العزيز الحكير   . د
 مدير............................................................................... عبد العزيز الحكير   سلمان

 

  المقترح بعد التحول   مجلس اإلدارة  أعضاء 

 أعضاء يشمل الثالثة مدراء الحاليين وكل من منصور       ٧ون مجلس ادارة الشركة بعد التحول من       سيتك
وسيتم التصويت على اختيار األربعة أعضاء الجدد في الجمعية          . العجالن وعلي الغيث وعضوين اضافيين      
 :لتحول ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء بعد ا       . التأسيسية بعد اإلنتهاء من عملية االكتتاب  

 الصفة االسم
 رئيس مجلس اإلدارة .................................................................................فواز عبد العزيز الحكير    

 عضو ورئيس الشركة   .....................................................................عبد المجيد عبد العزيز الحكير   . د
 عضو ............................................................................... عبد العزيز الحكير   سلمان

 عضو ممثال  شركة فواز عبد..........................................................................................منصور العجالن
 العزيز الحكير وشركاه القابضة

عضو ممثال  شركة فاس .................................................................................................علي الغيث
 السعودية القابضة

 عضو  ..........................................................................................اختياره الحقايتم 
 عضو ..........................................................................................يتم اختياره الحقا

 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه

 

 شارع الشميسي
 ٣٥٩. ب. ص

 ١١٤١١الرياض 
 المملكة العربية السعودية  

 ٤٣٥٠٠٠٠تلفون 

 عنوان الشرآة
 

 ممثل الشرآة  عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير   / الدآتور
 ممثل شؤون المساهمين منصور العجالن 

 سكرتير مجلس ادارة الشرآة    رق خانطا
  



 

 
  د 

  

 
 تـداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠
 ٦٠٦١٢. ب. ص

 ١١٥٥٥الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 
 

 المستشار القانوني   

 مكتب المحامي محمد آل الشيخ  
 طريق الملك فهد   مبنى شركة الخزف السعودي،     

 ١٧٤١١. ب. ص
  ١١٤٨٤الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 +٩٦٦) ١ (٤٦٤ ٤٠٠٦: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٥ ١٣٤٨: فاكس

 

 المستشار المالي ومدير االكتتاب   

 
  المحدودةالعربية السعوديةإتش إس بي سي  

  طريق الملك عبداهللا  
 ٩٠٨٤. ب. ص

 ١١٤١٣ الرياض
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٣١٢٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٦٩٣٠: كسفا

 مستشار السوق  

 
 يورومونيتر انترناشيونال 

  شارع بريتون    ٦١-٦٠
 لندن، أي سي ون ام فايف يو اكس    

 المملكة المتحدة
 +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٢٥١ ٨٠٢٤ :هاتف
 +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٦٠٨ ٣١٤٩ :فاكس

 المحاسب القانوني   

 
  وشركاهم    بو الخيرأبكر ديلويت آند توش 

 محاسبون قانونيون 
 ٢١٣. ب .ص

 ١١٤١١الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٠١٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٨٦٥: فاكس
 



 

 
 ـ ه 

 متعهد تغطية االكتتاب   

 
 البنك السعودي البريطاني 

 ساعد بن جلوي   شارع األمير عبدالعزيز بن م  
 ٩٠٨٤ص ب 

 ١١٤١٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

 البنوك المستلمة  

 
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

 شارع العليا العام 
 ٢٨. ب. ص

 ١١٤١١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٩٩٢٢: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٤٣١١: فاكس

 
 مجموعة سامبا المالية 
 طريق الملك عبدالعزيز

 ٨٣٣. ب. ص
 ١١٤٢١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٤٧٧٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٩٤٠٢: فاكس

 
 البنك السعودي البريطاني 

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ٩٠٨٤. ب. ص

 ١١٤١٣الرياض 
 عربية السعوديةالمملكة ال

 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

 
 البنك السعودي لالستثمار 

 شارع المعذر
 ٣٥٣٣. ب. ص

 ١١٤٣١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٧٨ ٦٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٦٧٨١: فاكس

 
 البنك العربي الوطني
 شارع الملك فيصل

 ٩٨٠٢. ب.ص
 ١١٤٢٣الرياض 

 المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٧٧٤٧: فاكس

 
 البنك األهلي التجاري

 طريق الملك عبدالعزيز 
 ٣٥٥٥. ب. ص

 ١١٤٨١جدة 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ٢ (٦٤٩ ٣٣٣٣: هاتف
 +٩٦٦) ٢ (٦٤٣ ٧٤٢٦: فاكس

 
 بنك البالد

 طريق صالح الدين األيوبي 
 ١٤٠. ب. ص

 ١١٤١١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٨٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٩٨: فاكس

 
 البنك السعودي الفرنسي

 شارع المعذر
 ٥٦٠٠٦. ب. ص

 ١١٥٥٤الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٣١١: فاكس

 
 بنك الرياض

 دالعزيزطريق الملك عب
 ٢٢٦٢٢. ب. ص

 ١١٦١٤الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: فاكس

  
 البنك السعودي الهولندي

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ١٤٦٧. ب. ص

 ١١٤٣١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٠٢٨٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٣ ١١٠٤: فاكس

 
 بنك الجزيرة

 شارع خالد بن الوليد
 ٦٢٧٧. ب. ص

 ٢١٤٤٢جدة 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦) ٢ (٦٥١ ٨٠٧٠: هاتف
 +٩٦٦) ٢ (٦٥٣ ٢٤٧٨: فاكس

 



 

 
  و 

  

  ريال للسهم  ١١٠.........................................................االكتتاب  سعر 
  بالكامل  القيمة  سهم عادي مدفوع ٤٠,٠٠٠,٠٠٠......................................ةردإجمالي عدد األسهم المص

  بالكامل  القيمة  سهم عادي مدفوع ١٢,٠٠٠,٠٠٠..................................كتتابلال لمطروحةسهم ااألدد ع
مال     من رأس  % ٣٠ لالكتتاب طروحة  األسهم المتمثل......................ة رد المص من األسهمالكتتاب اسهم أنسبة 

  والمصدر الشركة المصرح به  
  ريال للسهم   ١٠........................................................القيمة االسمية 

  ريال  ١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠................... لالكتتابلمطروحة االقيمة اإلجمالية لألسهم 
  سهم ١٢,٠٠٠,٠٠٠............................عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

  ريال  ١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠....................................إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
  سهم ١٠.................................................الحد األدنى لالكتتاب

 ريال   ١,١٠٠..........................................قيمة الحد األدنى لالكتتاب
 سهم  ٢٥,٠٠٠...............................................الحد األقصى لالكتتاب 

 ريال   ٢,٧٥٠,٠٠٠........................................قيمة الحد األقصى لالكتتاب

  االكتتاب  بعد   االكتتاب بل ق  
 النسبة األسهم النسبة األسهم المساهمون البائعون 
  %٧  ..............٢,٨٠٠,٠٠٠....................%١٠..................٤,٠٠٠,٠٠٠.........................................فواز عبد العزيز الحكير

  %٧  ..............٢,٨٠٠,٠٠٠....................%١٠..................٤,٠٠٠,٠٠٠.......................................سلمان عبد العزيز الحكير 
 %٧  ..............٢,٨٠٠,٠٠٠....................%١٠..................٤,٠٠٠,٠٠٠..................................عبد المجيد عبد العزيز الحكير 

 %٢٤,٥..............٩,٨٠٠,٠٠٠....................%٣٥................١٤,٠٠٠,٠٠٠...........................م.م. ذ ة القابضة شركة فاس السعودي
 %٢٤,٥..............٩,٨٠٠,٠٠٠....................%٣٥................١٤,٠٠٠,٠٠٠....م.م.شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة ذ 

 %٧٠,٠٠............٢٨,٠٠٠,٠٠٠................% ١٠٠................٤٠,٠٠٠,٠٠٠..................... المساهمون البائعون–المجموع الجزئي 
 %٣٠,٠٠............١٢,٠٠٠,٠٠٠..................... -  ........................  -     .................................. المكتتبون–المجموع الجزئي 
 %١٠٠,٠٠............٤٠,٠٠٠,٠٠٠............%١٠٠,٠٠................٤٠,٠٠٠,٠٠٠.....................................................المجموع الكلي

ن   ي لمساهم على ا  االكتتاب  متحصالتسوف توزع صافي  .......................................استخدام متحصالت االكتتاب
 وفقا للنسبة المئوية لملكية كل من المساهمين        نيالبائع

الشركة    تحصل   ولن  طروحة لالكتتاب،  الم البائعين لألسهم 
 .بعلى أي جزء من متحصالت االكتتا  

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في     ............................................تخصيص أسهم االكتتاب 
 الموافق   (ـ ه٢٩/٩/١٤٢٧موعد أقصاه يوم   

 وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها  ).م ٢١/١٠/٢٠٠٦
 عن األسهم المطروحة لالكتتاب، فسيتم تخصيص بحد أدنى   

يتبقى   ما   سيتم تخصيصو ، سهم لكل مكتتب  أ عشرة ) ١٠(
 على أساس     )إن وجدت(ألسهم المطروحة لالكتتاب    من ا

 على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي ״بناءتناسبي 
  وإذا تجاوز عدد المكتتبين   . األسهم المطلوب االكتتاب فيها 

 ألف مكتتب، فإن الشركة ال        مليون ومائتين ) ١,٢٠٠,٠٠٠(
تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي   

وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد   . المكتتبينعلى عدد 
يتم التخصيص حسب    فسوف  ،األسهم المطروحة لالكتتاب  

 . السوق المالية ما تقرره هيئة 



 ملخص االكتتاب          

 
  ز  

 الموافق   (هـ  ١٥/٩/١٤٢٧ يوم السبت سيبدأ االكتتاب في.......................................................... االكتتابفترة
 أيام شاملة آخر يوم      ١٠ويستمر لفترة   )م٧/١٠/٢٠٠٦

هـ    ٢٤/٩/١٤٢٧ثنين إلغالق االكتتاب وهو يوم اال    
 .)م١٦/١٠/٢٠٠٦الموافق  (

 لالكتتاب أية أرباح تعلنها   مطروحة وستستحق األسهم ال .........................................................األرباحتوزيع 
 . والسنوات المالية التي تليهابعد بداية فترة االكتتابالشركة 

 ").سياسة توزيع األرباح "راجع قسم  (

مساهم    للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي    ......................................................حقوق التصويت
   الحق في  يمنح كل سهم صاحبه. حقوق تصويت تفضيلية

 سهم على األقل    ٢٠يحق لكل مساهم لديه    وصوت واحد،  
 ولالطالع     .العامةالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية  

 حقوق التصويت في الشركة راجع قسم     على تفاصيل 
 ."حقوق التصويت"

في     عدم جواز التصرف  لقيدالبائعون خضع المساهمون   ي...................................................القيود على األسهم 
من تاريخ بدء تداول األسهم   أشهر   مدتها ستة أسهمهم لفترة 

، ويجب أن يحصل أي     هيئة السوق المالية تعليمات تمشيا مع 
بيع متوقع لألسهم من قبل المساهمين البائعين بعد نفاذ فترة       

 .الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوال   

لم توجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية         ................................ة  في القائمة الرسمي األسهمادراج
وقد     . السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام 

تقدمت الشركة بطلب للجهات الرسمية بغرض تسجيل     
األسهم بالقائمة الرسمية، وتم الحصول على جميع  

ومن المتوقع     .  بعملية طرح األسهم   الموافقات الرسمية للقيام  
يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية   أن 

 )."للمستثمرين تواريخ مهمة  " راجع قسم  (تخصيص األسهم 

 . االكتتابهذايوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في  .....................................................عوامل المخاطرة
مخاطر تتعلق     ) أ(ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي   

مخاطر     ) ـ ج (سوق،  مخاطر تتعلق بال   ) ب (، الشركة نشاط ب
في      هذه المخاطر استعراضقد تم  و. العاديةتتعلق باألسهم

يجب مراجعتها     التي نشرةهذه ال من  "ةطراخ معوامل ال"قسم 
 .بالكتتاأسهم ا في  االستثمار بعناية قبل اتخاذ قرار 
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 التاريخ   الكتتابل المتوقع الجدول الزمني  

إلى  )م٧/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٥/٩/١٤٢٧ت من يوم السب.................................................................فترة االكتتاب
 )م١٦/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٤/٩/١٤٢٧يوم االثنين 

 )م١٦/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٤/٩/١٤٢٧يوم االثنين ..............وسداد قيمة االكتتاب طلبات االكتتاب  لتقديمموعدآخر 

   الفائضةمبالغال إعادةوشعار بالتوزيع النهائي اإل
 )م٢١/١٠/٢٠٠٦ق المواف (ـه٢٩/٩/١٤٢٧يوم .........................................)ابفي حالة وجود فائض لالكتت(

 بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة..................................................*سهماألتاريخ بدء تداول 
 

 .سوف يتم اإلعالن عن التاريخ الفعلي من خالل الصحف المطبوعة*

    

  تلك ويجب تعبئة  . ك المستلمة األخرى   ساب والبنو  ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع    
 . من هذه النشرة  " االكتتابشروط وتعليمات "وفقا للتعليمات المبينة في قسم  الطلبات  

المكتتبين الذين سبق لهم المشاركة في اإلصدارات األولية السابقة اإلكتتاب عن طريق اإلنترنت، أو            بإمكان
ن فروع البنوك المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة         الهاتف المصرفي، أو الصراف اآللي، في أي فرع م    

 :لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية  

 .  يجب أن يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى البنوك المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات            .١
أن ال يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات الشخصية للمكتتبين بإضافة أو حذف أحد أفراد           .٢

 .ئلتهعا
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يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم                 
وقد تم تعريف  . ويجب على مستلمي هذه النشرة قرائتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم      . المكتتبين

 ".تعريفات واختصارات " في هذه النشرة  تحت قسم     بعض المصطلحات المدرجة 

 الشركة

كشركة تضامن في ") الشركة"أو " الحكير"المشار إليها الحقا باسم  (تأسست شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه   
في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل    ) م١٩٩٠ مارس  ١٧الموافق  ( هـ ١٤١٠ شعبان ٢٠

قامت الشركة بتحويل  ) م٢٠٠٦ يناير  ٤الموافق  ( هـ  ١٤٢٦ ذو الحجة    ٤وفي . ١٠١٠٠٧٦٢٠٩التجاري رقم 
وقد رخص وزير التجارة والصناعة بالنيابة   . صفتها القانونية من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة   

 وتاريخ  ٢٢٣٧ بتحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  الى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم             
 ).م٩/٩/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٦/٨/١٤٢٧

سهم بقيمة ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠( أربعمائة مليون ريال مقسم إلى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠)يبلغ رأس مال الشركة المدفوع    
وبعد إنتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للتحول سوف يتم       .  رياالت للسهم الواحد ١٠اسمية قدرها 
وتعتبر الشركة محولة إلى شركة مساهمة تحويال     . لى وزير التجارة والصناعة إلعالن تحول الشركة   تقديم طلب إ

وسوف تبلغ نسبة ما يملكه المساهمون البائعون بعد           . صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها       
 .من رأس مال الشركة   % ٧٠اتمام عملية طرح االسهم لإلكتتاب  

م وكانت األغراض التي كونت الشركة ألجلها هي تجارة المالبس الجاهزة      ١٩٩٠كير عام تأسست شركة الح
وقد وجدت الشركة فرصة في اجتذاب شركات اجنبية لتنمية عملهم وقاموا         . واألقمشة واألحذية والعطورات    

عالميين من ذوي    بتطوير استراتيجية للقيام بذلك بناء على عالقات االمتياز حيث سعوا لبناء عالقات مع شركاء   
وقد ركزت استراتيجية التطوير اإلداري التي وضعوها على اقامة عالقة مميزة مع      . االمكانات للدخول إلى السوق   

الشركات العالمية المعروفة ترتكز على البيع من خالل سلسلة محالت واسعة االنتشار في المملكة وتوفير           
 . التسهيالت وإدارة تدفق المنتجات   

 عبدالعزيز الحكير وشركاه هي شركة رائدة في سوق المالبس واألزياء في المملكة العربية    إن شركة فواز
وتركز الشركة نشاطاتها على سوق الدخل المتوسط حيث قامت وماتزال تقوم بتقديم منتجات األزياء      . السعودية 

 سلسلة الوكاالت التي بحوزتها    كما أن تشكيلتها الواسعة من   . الرائدة في المملكة بأسعار تنافسية ذات جودة عالية    
تغطي معظم القطاعات الرئيسية في سوق المالبس النسائية ومالبس األطفال والمالبس الرجالية واألحذية               

 محال في جميع  ٦١٧م  ٢٠٠٦ مارس ٣١وقد بلغ ما تديره الشركة من محالت كما في  . والنظارات والمتاجر  
وقد شهدت الشركة في السنوات الثالث األخيرة نموا       . اري عالمي اسم تج ٤٢أنحاء المملكة ممثلة بما يزيد على   

 .عاليا في نشاطها مما جعل الحكير يحتل موقع ريادي في سوق األزياء والمالبس في المملكة    

 الرؤيـة  

المحافظة على وضعها في السوق بصفتها شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة في المملكة           "تتمثل رؤية الحكير في   
بية السعودية وأن تكون الشريك المفضل للشركات العالمية الرائدة من خالل طرح منتجات ذات جودة عالية                     العر

 ".تحقق القيمة مقابل المال لجميع العمالء   
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 نقاط القوة الرئيسية 

 ريادة السوق مع السمعة الجيدة في التسليم 

 في بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية        تحتفظ الحكير بمكانة مرموقة في السوق كواحدة من الشركات الرائدة      
وكشريك معتمد لشركات عالمية معروفة في العالم من خالل تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والتي تحقق قيمة     

 .مضافة لجميع العمالء 

 العالقات القوية مع الشركات العالمية  

وقد أقامت الشركة عبر     . ال بيع األزياء العالميةتعتبر الحكيرمن الشركات الرائدة في السوق السعودي في مج    
السنوات السابقة عالقات قوية مع أعرق الشركات المتخصصة في بيع المالبس ذات العالمات التجارية المعروفة      
في العالم واستفادت من خبرتهم ومعرفتهم والتي ساعدتها في الحصول على جوهر امتيازات بيع التجزئة وبناء              

وقد ساعدت التحالفات   . األمد مع الشركات المانحة لالمتيازات للحصول على حصة سوقية أكبر      عالقات طويلة  
االستراتيجية التي أقامتها الشركة مع العديد من الشركات العالمية على تحقيق أكبر حضور في مجال بيع التجزئة          

 .لألزياء في المملكة

 تشكيلة األسماء التجارية المنوعة   

 واسعة من األسماء التجارية التي تغطي القطاعات الرئيسية بما فيها األزياء النسائية وأزياء      تقدم الشركة مجموعة 
وتستهدف هذه األسماء التجارية بصورة رئيسية        . األطفال واألزياء الرجالية واألحذية والنظارات واألثاث المنزلي         

 .الءسوق الدخل المتوسط بحيث تتيح للحكير استهداف أكبر عدد ممكن من العم          

 فريق اإلدارة والقوى العاملة المتمرسة  

فمنذ    . إن التزام الحكير بثقافة الشركة ذات القيمة المضافة قد مكنها من اجتذاب واالحتفاظ بقوى عاملة مؤهلة            
وتعتقد الشركة أن فريقها اإلداري المتمرس   . إنشائها قامت الشركة بتوظيف وتطوير فريق اإلدارة واالحتفاظ به   

ولكي تستفيد   . ملة ذات الخبرة قد وفرت لها امكانية التكيف مع سوق األزياء المتغير بشكل مضطرد    وقواها العا 
الشركة من هذه القوة الرئيسية بحدها األقصى، فإن الحكير بصدد تعيين شركة في مجال استشارات الموارد           

 . بمواردها البشرية  البشرية للقيام بتطبيق نظام استراتيجي متطور يهتم بكل شؤون الحكير المتعلقة    

 الوفر االقتصادي 

تعتمد الشركة على قدرتها في تخفيض التكاليف من خالل االستفادة من حجمها الواسع الستئجار المحالت وجودة            
 .القوى العاملة واإلدارة الملتزمة ونموذج المساندة اللوجستية المتكامل          

 تاريخ النمو القوي 

ات القليلة الماضية حسب ما يتضح من قوائمها المالية وعدد المحالت            لقد توسعت الشركة بسرعة على مدى السنو     
م نمت المبيعات وصافي    ٢٠٠٥م وحتى مارس  ٢٠٠٣ففي السنوات الثالث السابقة من مارس      . التي افتتحتها 

وتعتقد الشركة أن هناك امكانية كبيرة      . على التوالي  % ٤١و  % ٣٢األرباح بمعدالت سنوية مركبة تصل إلى     
في تشكيلة المحالت في المملكة العربية السعودية نظرا  لحجم السوق والقوة الشرائية للمستهلكين ونسبة                للتوسع  

 محل جديد خالل السنوات       ٢٠٧وتدرس الحكير حاليا  مدى جدوى افتتاح ما يقارب     . النمو العالية في عدد السكان    
 .الخمس القادمة مما سيكون دافعا   للنمو في المستقبل     
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 )آالف الرياالت(تاريخي للشركة األداء ال

   مارس٣١السنة المنتهية في 
  م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 المبيعات ٥٧٢,٤٥٩ ٧٣٦,٦٢٦ ٩٩٩,٢٧٧
 مجمل الربح ٢٩٩,١٠١ ٣٧٢,٦٨٤ ٤٧٤,٦٩٨
 صافي الدخل  ٨٨,١٠٦ ١٠٩,٥١٠ ١٧٤,٤٦٣

 عدد المحالت  ٣٣٥ ٣٦١ ٤٥١
 الحكير : المصدر

 ميزة التسعير

عدة التكاليف مع امكانية الحصول على المنتجات بأسعار تنافسية إلضافة ميزة أخرى لنجاح       لقد ادى انخفاض قا  
وقد ساهم حجم السوق الكبير ونسبة النمو العالية في       . الشركة وقدرتها على المنافسة بجدية في السوق السعودي   

 .عدد السكان وأسلوب التكلفة المتدنية بشكل كبير في نجاح الشركة       

 لمنتجات وشرائها وتسويقها   الحصول على ا 

. تتفاوض الشركة بشكل مباشر مع المصنعين في جميع أنحاء العالم مستفيدة من العالقة الطويلة مع العديد منهم         
ويتم تأمين المنتجات مبكرا  بعد إرسال طلبات كبيرة مما ساهم في زيادة قدرة الشركة على شراء المنتجات بأسعار   

وتعتقد الشركة أن التنفيذ الكامل الستراتيجية التسويق المرئي سيساعد على اجتذاب      . تنافسية كما تم ذكره سابقا 
كما تعتقد بأن ارتباط هذه العوامل بالتحسينات المقررة على            . الزيارات المتكررة للمستهلكين لتحقيق انفاق أعلى  

 .إدارة سلسلة التوريد لديها وأنظمة تعويض المخزونات        

 الء التركيز الشامل على العم 

تستعمل الشركة بيانات المبيعات اليومية المستقاة من مدراء المحالت والمتاجر لتطوير المنتجات وتعديل التصاميم         
وتهدف الحكير إلى عرض المنتجات بأسعار جذابة مقارنة   . الحالية للوفاء برغبات المستهلكين باألسعار المناسبة 

تركيز على السياسة األساسية في مسح أسعار السوق           بالشركات األخرى المتخصصة في بيع التجزئة مع ال    
 .وعرض المنتجات ذات الجودة العالية والمنتجات األكثر تقدما في مجال األزياء بأسعار تنافسية مقبولة       

 المواقع المميزة 

توفر الشركة تدفقا متواصال من المنتجات الجديدة السيما في المحالت التي تحتل مواقع مميزة في الشوارع       
وتسمح مواقع محالت ومتاجر الحكير اإلستراتيجية والتصميم    . تجارية الرئيسية وفي مراكز التسوق المزدحمة    ال

الداخلي للمحالت مع العرض بطريقة مدروسة للمنتجات في نوافذ العرض الخارجية للشركة البقاء بصورة                 
 ذلك، تركز الشركة تركيزا كبيرا على    إضافة إلى. مستمرة في مقدمة االتجاهات الجديدة في سوق التجزئة لألزياء    

تعزيز خبرة التسويق في المحالت من خالل عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي يمكن للزوار مشاهدتها مع      
كما تهدف الشركة لجعل     . السماح لهم الشراء باستعمال بطاقات االعتماد الرئيسية وقبول إعادة السلع واستبدالها         

 . أمرا  ممتعا  حتى تعزز من ارتياد المستهلكين للمحالت في زيارات متكررة    التسوق في محالت الحكير 
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 مارس  ٣١المراجعة للسنوات المالية المنتهية في     أدناه مع القوائم المالية     الوارد القوائم المالية ملخص يجب قراءة 
أقسام أخرى من نشرة    ضمنة في  توالما  ة به المرفقاإليضاحات بما في ذلك    م ٢٠٠٦، و  ٢٠٠٥م، و٢٠٠٤م، و٢٠٠٣
 .اإلصدار

 )آالف الرياالت(ملخص النتائج الماليـة   
  مارس ٣١السنة المنتهية في    

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦ 
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 التعریف المصطلح
اتفاقية التعهد بالتغطية بين المساهمين البائعين والشركة ومتعهد تغطية        .....................اتفاقية التعهد بالتغطية 

 .االكتتاب
 .كة سهم عادي من أسهم الشر   ١٢,٠٠٠,٠٠٠...............................أسهم اإلكتتاب

هي االسم الذي يتم استخدامه للداللة على المنتج الذي تقوم شركة الحكير            .....................اسم تجاري أو ماركة 
 . بتسويقه واستعماله في عملية البيع  

 .الزوج والزوجة واألطفال  ........................................أقارب
 سهم من اسهم الشركة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ         ٤٠,٠٠٠,٠٠٠........................................األسهم

 . رياالت للسهم ١٠
 .)ج(ء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسمائهم في الصفحة      أعضا....................................اإلداريون 
من أسهم    % ٣٠ سهم عادي لالكتتاب العام تمثل     ١٢,٠٠٠,٠٠٠طرح ......................................اإلكتتاب

 .شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه  
البنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري وبنك البالد وبنك               .............................البنوك المستلمة  

لسعودي الفرنسي والبنك السعودي      الجزيرة وبنك الرياض والبنك ا  
ومصرف   الهولندي والبنك السعودي لإلستثمار والبنك العربي الوطني     

بنوك   المعينين من قبل الشركة ك   الراجحي ومجموعة سامبا المالية و      
 . لالكتتابمستلمة

 . أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية      ............................الجريدة الرسمية  
 .ة المملكة العربية السعودية    حكوم......................................الحكومة 

 .شركة فواز عبدالعزيز الحكير و شركاه  ..........................الحكير أو الشركة   
 .ريال سعودي.............................الريال أو ريال  

السوق المالية السعودية و تشمل حيث يسمح سياق النص، أي لجنة، أو          ........................................السوق  
فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن أن            لجنة

في (الحالي بالقيام بأي من وظائف السوق، و عبارة   في الوقت  يتم تكليفه
تعني إلى أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات التي          )السوق 

 وحتى يتم إنشاء السوق، فإن أي إشارة إليها تعني      .توفرها السوق
 ".تداول"

 .الشخص الطبيعي  ......................................الشخص 
 . قواعد التسجيل واإلدراج   قائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى   .............................القائمة الرسمية 

م    ٢٠٠٦ مارس  ٣١القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في        ......................القوائم المالية للشركة   
م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والتي        ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٥و

تم مراجعتها من قبل السادة مكتب بكر أبو الخير وشركاهم، عضو        
 .ديلويت آند توش   

 .مجلس ادارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه      .......................................المجلس 



 تعريفات واختصارات               
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 التعریف المصطلح
عبد المجيد عبد العزيز الحكير وسلمان عبد         . فواز عبد العزيز الحكير ود   ...........................المدراء الحاليون   

العزيز الحكير المساهمون بالنسبة ألي فترة محددة من الزمن هم حملة       
 .األسهم في تلك الفترة 

فواز عبدالعزيز الحكير وسلمان عبدالعزيز الحكير         : مو الشركة مساه.......................المساهمون البائعون  
وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وشركة فاس السعودية القابضة وشركة       

 .)و(فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة الواردة اسمائهم في صفحة        
شركة من قبل ال  إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة المعي ن         ............................المستشار المالي 

 .كمستشار مالي
مستشارو الشركة المعينون من قبل المساهمين البائعين والشركة فيما         ......المستشارون أو مستشارو الشركة    

 ).د(يتعلق باالكتتاب والواردة اسماؤهم في الصفحة      
 .المواطن السعودي الفرد الذي يكتتب في األسهم المطروحة       ......................................المكتتب
 .المملكة العربية السعودية   .......................................المملكة 

 .النظام األساسي للشركة الذي يسري مفعوله عند تحويل الشركة     .............................نظام األساسي ال
هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية،           .........................................الهيئة

من وظائف     أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة      
 .الهيئة

 يتم بموجبه منح شركة الحكير (Franchise or Distribution)حق تعاقدي ............................امتياز أو توزيع 
حق توزيع وبيع منتجات تحت اسم تجاري معين وبيع منتجات الجهة         

 .مانحة االمتياز واستعمال االسم التجاري للمنتجات في عملية تسويقها  
تحول شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من شركة ذات مسؤولية              ...............................تحول الشركة 

 .محدودة إلى شركة مساهمة   
 .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية     .........................................تداول 

 . ريال لكل سهم من أسهم االكتتاب   ١١٠...............................سعر اإلكتتاب
 .البنك السعودي البريطاني   ..........................................ساب

 .نموذج طلب لإلكتتاب في األسهم المطروحة  ..............................طلب اإلكتتاب
/٧/١٠الموافق   (هـ ١٥/٩/١٤٢٧المدة التي تبدأ من من يوم السبت        ..............................فترة اإلكتتاب 

 ).م١٦/١٠/٢٠٠٦الموافق   (هـ٢٤/٩/١٤٢٧يوم االثنين     إلى)م٢٠٠٦
قواعد التسجيل و اإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة                   ................قواعد التسجيل و اإلدراج    

و   ) ٣٠/م(من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم         ٦
 ).م٣١/٧/٢٠٠٣(هـ الموافق   ٢/٦/١٤٢٤تاريخ 

 .أعضاء مجلس اإلدارة في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه      ................أو المجلس   مجلس اإلدارة   
 .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة        ..............................مجلس التعاون  

 .هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتاب       ...................نشرة اإلصدار والنشرة   
  بتاريخ٦/رقم م رقمهو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي    ..............................نظام الشركات

 .هـ  وما ورد عليه الحقا  من تعديالت    ١٣٨٥ ربيع األول   ٢٢
 . المعين من قبل الشركة   اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة      ...............................مدير اإلكتتاب

 . المعين من قبل الشركة  ساب.....................متعهد تغطية اإلكتتاب 
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 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها    طروحة الم االستثمار في األسهم  يتعين على كل من يرغب في 
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج       .  المبينة أدناه  مخاطرةلعوامل ا  بما فيها بعناية  هذه النشرة   

ة التي تعتقد   طرا خفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم          جوهري أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و    
في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو                     ")اإلدارة("كة  إدارة الشر  

 حدوث إحدى أو بعض       ؤدي قد ي .التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية       
أسهم  استثماره في   المستثمر كامل أو جزء من   قد يخسر  و السوق    فيسهماألانخفاض سعر إلى   هذه المخاطر   

 .الشركة

2-1        

 األسماء التجارية ذات األداء الضعيف ١-١-٢

وبالرغم من أنه من   . تلتزم الشركة بتقديم األسماء التجارية المعروفة والمنتشرة حول العالم للسوق السعودية    
 أحيانا ، حيث تشهد بعض األسماء    النادر أن يفشل أي إسم تجاري معروف منذ البداية إال أن ذلك قد يحدث          

. التجارية إنتكاسا على مدى بضع سنوات من عملها إما بسبب المنافسة أو اإلفتقار لدعم الشريك األجنبي          
نتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن تمر بعض األسماء التجارية المعروفة بأوقات صعبة او غير مربحة مما يحتم       

 .حيان لوقف بعض األسماء التجارية من إتخاذ قرارات حاسمة في بعض األ 

 المتاجر غير المربحة ٢-١-٢

تعد الشركة دراسة مفصلة للربح و الخسارة مزودة بتقارير شهرية ومعلومات عن أداء كل إسم تجاري في             
كل فرع ومنطقة وتظهر هذه التقارير كثافة المبيعات بواسطة قياس الحركة التجارية وتكلفة المشروع التجاري              

ومع ذلك قد ال تنتج بعض المتاجر كما هو متوقع لها بسبب عوامل خارجية          . كل مشروعالمتغيرة حسب  
وفي    . كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، أو العامل الجغرافي، أو سلوك الزبون وتغير الذوق العام                 

 .لعامة للشركة مثل هذه الحالة قد تقوم الشركة بإغالق أو إحداث تعديالت على هذه المتاجر لتحقيق األهداف ا           

 فائض المخزون ٣-١-٢

تعد قدرة الشركة على تسويق منتجاتها من أكبر المخاطر في تجارة بيع التجزئة لألزياء، إذ أن المخزون                  
و لقد حافظت شركة الحكيرعبر    . الفائض يجمد رأس المال ويؤثر سلبا على إحتمال إزدهار المشروع التجاري       

وتعد تصفية البضائع عن طريق تخفيض األسعار    . لمحدد لبيعها السنوات على ترويج بضائعها خالل الموسم ا   
أو تقليل نسبة الربح مهمة جدا في تجارة بيع التجزئة للحفاظ على إنتظام البضاعة القديمة، وإال ستتأثر حركة             

 .التدفقات النقدية وبالتالي تصبح إستمرارية المشروع التجاري دون جدوى اقتصادية فعالة      

 إستراتيجية التوسع ٤-١-٢

قد يتأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي إذا لم تنجح إستراتيجيتها التوسعية، علما  أن الشركة قد شهدت           
فترة نمو متميزة خالل السنوات القليلة الماضية كما تنوي اإلستمرار في زيادة عدد فروعها و تنوع األسماء           

 إدارة هذا التوسع على قدرتها في       وستعتمد قدرة شركة الحكير في   . التجارية التي تطرحها في السوق  
كما تنوي الشركة تدريب    . اإلستمرار بتطبيق وتطوير األنظمة التشغيلية والمالية ونظم إدارة المعلومات          

وبالرغم من كل ما سبق ذكره، فإن عدم قدرة الشركة على المنافسة في           . وتحفيز وإدارة مواردها البشرية     
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إلى عدم قدرة الشركة على تعويض النفقات الرأسمالية وتكاليف اإلنتاج           األسواق الحالية أو الجديدة قد يؤدي           
  .والتوزيع والتسويق وكذلك التكاليف اإلدارية التي تتحملها في تطوير مثل هذه األسواق           

تجدر اإلشارة إلى أن سجل مسار الشركة يبين أنها نجحت خالل سنوات عملها السابقة في التعرف واإلستفادة              
الفعالة و طرق اإلدارة الناجحة في معظم األسماء التجارية التي قامت بتسويقها في السوق      من المفاهيم 

  .المحلية

 التنافس ٥-١-٢

من الشائع أن تدرج إتفاقيات اإلمتياز العالمية شروط لحد صاحب اإلمتياز من تمثيل شركات أخرى وبيع      
 .منتجات منافسة للمنتجات األجنبية األصلية

وإذا ما تم مخالفة أي  .  بعض إتفاقيات اإلمتياز والتي تضم شروط عدم المنافسة إن شركة الحكير طرف في 
من شروط عدم المنافسة المذكورة في االتفاقيات فإنه بإمكان الطرف األجنبي المع ني إعتبار شركة الحكير            

عتقد بأن   ومع ذلك، فإن الشركة ت   . مقصرة في تطبيق حقوق اإلمتياز مما قد يؤدي إلى فسخ مبكر لإلتفاقية    
الشركات األجنبية التي تتعامل معها على دراية تامة بأن شركة الحكير تعد شركة رائدة في تجارة بيع األزياء               
بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وأنها تحتضن عددا  كبيرا  من األسماء التجارية األجنبية، ولم تبد  في       

 . إنهاء أي من حقوق اإلمتياز العالمية التي لديها   السابق أية إعتراضات جوهرية قد يترتب عليها   

 أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت ٦-١-٢

قد يؤثر تقلب سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية بشكل سلبي على تكاليف وأرباح الشركة،    
الريال السعودي و       حيث تتضمن أعمال الشركة عمليات شراء لبضائع يدفع ثمنها بعمالت أخرى  غير  

وال تقوم الشركة بتغطية كامل األخطار الناتجة عن تقلب أسعار         . باألخص الدوالر األميريكي واليورو  
الصرف، وبالتالي قد يكون ألي تغير جذري في معدالت الفائدة أو أسعار الصرف للعمالت األجنبية أثرا  سلبيا            

 .على المشروع التجاري  على نتائج الشركة قد تصل إلى درجة تراكم الديون      

 اإلعتماد على العناصر البشرية الهامة ٧-١-٢

تعتمد شركة الحكير على قدرات وخبرات مدرائها التنفيذيين وموظفيها الرئيسين كما تعتمد الشركة على     
ويتضح بالنظر إلى تاريخ الشركة    . تطبيق إستراتيجيات مختلفة لمواجهة مخاطر فقدان موظفيها الفاعلين   

ومع   . إستطاعت أن تجد في معظم الحاالت بدالء مؤهلين ومحترفين ألولئك المنتهية خدماتهم        وخبرتها أنها 
ذلك ال تستطيع الشركة أن تضمن إستمرار قدرتها على اإلحتفاظ بخدمة مدرائها الرئيسيين الحاليين أو على       

ركة و وضعها المالي و     وبناء  على ذلك قد تتأثر أعمال الش    . إستقطاب موظفين مؤهلين جدد عند الحاجة إليهم      
نتاج أعمالها بشكل ملموس وسلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من الموظفين المؤهلين أو                 

 . إستقطاب بدالء على نفس الدرجة من المؤهالت    

 إطالق مفاهيم جديدة ٨-١-٢

يع ضمان جدوى    تتطلب إستراتيجية النمو في الشركة إطالق مفاهيم ومنتجات جديدة، غير أن الشركة ال تستط         
 .استمرارية هذه المنتجات والتي غالبا  ما يترتب على إطالقها تكاليف عالية في بداية طرحها إلى األسواق        
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 الحصة السوقية لألسماء التجارية الجديدة ١-٢-٢

ة قد يؤدي إلى   إن فشل شركة الحكير في تحفيز أو تعريف أو اإلستجابة لذوق المستهلك وإختياراته المتغير   
 الشركة على تحفيز   كما يعتمد نجاح أي منتج مقدم حديثا  على قدرة    . إنخفاض الطلب على منتجات الشركة   

وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على كسب     . أذواق وعادات الزبائن وتقديم أسماء جديدة تناشد إختياراتهم    
 .التجارية المطروحة حديثا  إستحسان العمالء أو الحصول على حصة سوقية هامة لألسماء       

 اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ٢-٢-٢

سوف يترتب على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية السماح للشركات األجنبية تملك حصص في أي      
وقبل انضمام المملكة إلى     . شركة سعودية يكون نشاطها القيام بأعمال التوزيع في تجارة الجملة وبيع التجزئة           

منظمة التجارة كانت هذه األنشطة مقصورة على المواطنين السعوديين والشركات المملوكة بالكامل من قبل            
وبعد ان انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فسوف يكون من الممكن تأسيس                . المواطنين السعوديين   

 : للشروط التالية   شركة سعودية أجنبية للقيام بأعمال التوزيع على أن تخضع مثل هذه الشركة       

 . سنوات من تاريخ اإلنضمام   ٣بعد % ٧٥و% ٥١ال يجوز أن تزيد الملكية األجنبية في الشركة عن      .١
 . مليون ريال لكل مقدم خدمة   ٢٠يجب أن ال تقل قيمة االستثمار األجنبي في الشركة عن   .٢
 ).ت الصغيرة مثال  عدم السماح بالمحال   (يمكن أن يتم تحديد حد أدنى لحجم المحالت ودور العرض        .٣
 .من الموظفين السعوديين سنويا      % ١٥يجب تدريب  .٤

وفي حين انه  سيسمح للشركات األجنبية الدخول في سوق بيع الجملة والتجزئة في المملكة فإنه سيتوجب على       
وتؤمن شركة الحكير بأنها تتمتع بوضع   . هذه الشركات مشاركة طرف سعودي لتأسيس أعمالهم في المملكة  

كون الشريك السعودي المحتمل ألي شركة أزياء ومالبس عالمية ترغب في الدخول في السوق              مثالي ألن ت
السعودي مباشرة نظرا  لحجم الخبرة والموارد التي تنفرد بها في سوق بيع الجملة والتجزئة باإلضافة إلى               

  ١٥ بما يزيد على معرفتها وادراكها التام بعادات وطبيعة المجتمع السعودي نتيجة لعملها في هذا المجال      
إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تستمر الشركات األجنبية في ممارسة نشاطها في السوق السعودي      . عاما 

من خالل موزعيين محليين مثل الحكير نظرا  لحجم االستثمار الذي يجب تقديمه من الشركات األجنبية      
 خدمات بيع الجملة والتجزئة في المملكة والذي   لتأسيس شركات ائتالف مع شركاء سعوديين للقيام بأعمال

 . مليون ريال  ٢٠يجب أال يقل عن  

 البيئة التنافسية ٣-٢-٢

ال يوجد ضمان إلستمرار قدرة شركة الحكير على المنافسة بشكل فع ال مع الشركات الحالية أوالجديدة في                 
 الربح وفقدان جزء من حصة      السوق وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في إنخفاض األسعار و هوامش      

كما قد تؤدي زيادة المنافسة إلى أن يقوم    . السوق، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا  على أرباح الشركة      
المنافسون بزيادة اإلنفاق على األنشطة التسويقية والتروجية، أو أن يقوموا بتسعير منتجاتهم بشكل غير             

 . ر على عمليات الشركة   منطقي، مما قد يؤدي إلى التأثير المباش  
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 عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة ١-٣-٢

ال يوجد حاليا  سوق مالي لتداول أسهم الشركة و ال توجد اي تأكيدات على وجود سوق فعال و مستمر لتداول         
أثر سيولة الشركة وسعر     وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول اسهم الشركة فقد تت          . أسهم الشركة بعد اإلكتتاب 

 . تداول أسهمها تأثرا  سلبيا   

تنافس ت والسوق الذي    كوضع الشركة وتطلعاتها المستقبلية   على عدة عوامل    ״لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناء
عوامل مثل النتائج المالية    بعض اليمكن أن تؤدي    و. والمالية  والتشغيلية اإلدارية   نتائج الشركة تقييمفيه و
خارجة عن نطاق سيطرة   أخرى  وعوامل   أللشركة والظروف العامة للسوق ووضع االقتصاد العام          لية المستقب

 .كبير في سعر وسيولة أسهم الشركة    تفاوتإحداث   الشركة إلى  

 توزيع األرباح ٢-٣-٢

يعتمد قرار الشركة لتوزيع أي أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي       
ات رأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع                   ومتطلب

وعليه فإن الشركة ال   . كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة    . االقتصادي العام
 أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار    تضمن للمساهمين الحاليين أو مساهميها في المستقبل أنه سيتم توزيع أية   

 .األرباح التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع  

 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين ٣-٣-٢

مور التي تحتاج موافقة من المساهمين       سوف يبقى المساهمون البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األ   
  المساهمون البائعون   يمتلك، حيث سدارة انتخاب أعضاء مجلس اإل ما في ذلك صفقات الشركة الهامة وب

مجتمعين هم روقدموعليه فسيكون ب  . من أسهم الشركة بعد االنتهاء من هذا االكتتاب      % ٧٠مجتمعون ما نسبته  
 عدا ما تم اإلشارة له من نظام الشركات في الفقرة      لى موافقة المساهمينإمور التي تحتاج  التأثير في جميع األ

ثر بشكل كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها   ؤ بطريقة قد تالوضع   ا وقد يستخدم هذ  ،٧٠ و٦٩
 .التشغيلية

 الكتتاب مستقباللسهم أبيع وطرح  ٤-٣-٢

إذا تم االعتقاد بإمكان      عقب إكمال عملية االكتتاب، أو     يةسوق المال   ال في األسهم قد يؤثر بيع عدد كبير من    
 . في السوق األسهم على سعر   حدوث ذلك، بصورة سلبية   

 يحظر عليهم    بدء تداول األسهم      تاريخ تبدأ من  مدتها ستة أشهر  حظر  لفترة  المساهمون البائعون    وسيخضع  
 التي يملكونها، ويرفع الحظر بعد الستة أشهر بعد أخذ موافقة هيئة السوق       بأي من األسهم التصرف خاللها

عملية االكتتاب، ولكن قد   من  اإلنتهاءصدار أسهم إضافية فور  ال تعتزم الشركة حاليا إ و. المالية على ذلك  
لى انخفاض القيمة  الحظر إ  بعد فترة   األسهم لعدد كبير من   البائعين، ن  ي المساهمأو طرح  ،صدار الشركة   إ يؤدي 

 .لألسهمالسوقية  
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وشركة  . ي المملكةقامت الشركة بتعيين يورومونيتر انترناشيونال إلعداد دراسة لسوق مالبس التجزئة ف        
 عاما في اعداد     ٣٠يورومونيتر انترناشيونال هي احدى الشركات االستشارية المعروفة وتتمتع بخبرة تزيد عن    

وتغطي الدراسات التي قامت بها الشركة على مدى العقود الثالثة المنصرمة أكثر من    . تقارير ودراسات للسوق
ن مليون استطالع واحصائية غطت الجوانب الديموغرافية         دولة حول العالم قامت خاللها بعمل أكثر م     ٢٠٥

 .١واالقتصادية واألسواق على اختالف تخصصاتها     

3-1       

قد  و  . في المملكة العربية السعودية    منافسة وتطورا قطاعات البيع بالتجزئةمن أكثر  والمالبس  األزياء قطاععد ي
زاد إهتمام العمالء بكل ما هو جديد        األخيرة حيث   العشر  نوات   في الس  وبشكل خاص  سريعا  نموا  هذا القطاع   شهد 

من سكان   % ٤٥تي تمثل أكثر من  لشريحة الشباب وا  هنا، ونخص بالذكر . وحديث من مالبس وأزياء عصرية  
 أزياء التجزئة أكثر مرونة   العالمي ما يجعل سوق     متابعة لإلعالم المملكة العربية السعودية، وهي أكثر شريحة     

 . التطور والنمو   سرعة فيو

م ٢٠٠٠ بليون ريال في عام  ٨,٣٦بحوالي   في المملكة العربية السعودية   لألزياء  التجزئة سوق   وقد تم تقدير
منتجات متفرقة ال يعات المسجلة من  بوقد تألفت معظم الم . ٢م٢٠٠٥ بليون ريال في عام  ٨,٥٥ إلى  وارتفعت

. ويةسياآل   القارة من  مستوردة في أغلب األحيان     المصدر فة غير معرونتجاتمتنتمي السماء تجارية عالمية أو من   
 كما هو موضح في الرسم البياني   ( ألسماء تجاريةالحاملة  نحو المالبس   جديدومع هذا النمو للسوق ظهر إتجاه      

وفي حين سجلت تلك المبيعات نسبة       . تجزئةتجارة ال متخصة في  عالمية  شركات عادة ما تباع عن طريق     ) ٣-٣
، سجلت هذه المبيعات نفسها    م٢٠٠٠من إجمالي المبيعات في سوق المالبس في عام      % ٢١,٤ ليحواقدرت ب

، متمثال  في إزدياد عدد السلع وعدد األسواق         م٢٠٠٥في عام % ٢٦,٨إرتفاعا ملحوظا وصل إلى نسبة  
 . العالمية  التجزئة صة بسالسل صختالم

 تقدیر حجم السوق : ١-٣ شكل 
 مليون ریال   العام

٨,٣٦٠...................................................................................................................................................٢٠٠٠ 
٨,٤٢٠...................................................................................................................................................٢٠٠١ 
٨,٤٥٠...................................................................................................................................................٢٠٠٢ 
٨,٤٨٠...................................................................................................................................................٢٠٠٣ 
٨,٥٠٠...................................................................................................................................................٢٠٠٤ 
٨,٥٥٠...................................................................................................................................................٢٠٠٥ 
 يورومونيتر: المصدر

من مبيعات % ٤١ في المملكة العربية السعودية بإعتبارها تمثل   تجزئة لألزياءتعد مدينة الرياض أكبر سوق 
 في المدن الكبيرة نموا  كبيرا  في   التجزئة  ولقد شهد سوق . ٣ جدة والدمام يم يتبعها كل من مدينت٢٠٠٥لعام  زياءاأل

بعض أقسام هذا السوق، كقسم تجارة المالبس     تعد  و. العقد األخير بسبب إزدياد عدد األسماء التجارية العالمية   
ن المتوقع أن تشهد     وم. النسائية على سبيل المثال، أكثر تطورا  من غيرها من األقسام التي التزال في بداياتها   

                                                 
 أعطت يورومونيتر موافقتها الكتابية على نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها آما ترد في نشرة اإلصدار ولم يتم سحب            ١

 .وال تمتلك يورومونيتر أسهما، أو مصلحة مهما آان نوعها في المصدر أو أي تابع له  . تلك الموافقة
 .يورومونيتر:  المصدر ٢
 .يورومونيتر:  المصدر ٣



 السوق    
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 سريعا  في السنوات القادمة مقارنة بغيرها من األقسام، تماما كما تعد المدن الكبيرة         نامية نموا ال األقسام الغير 
 الحداثة    ه كالرياض على سبيل المثال، أكثر حداثة من غيرها من المدن الصغيرة والتي يتوقع لها أن تواكب هذ                  

 .سريعا  في المستقبل القريب

 م ٢٠٠٥مبيعات األزياء حسب المدينة لعام  : ٢-٣ شكل 
  (%)النسبة 

 الرياض %٤١
 جدة %٣١
 الدمام %٢٢
 اخرى %٦

 المجموع  %١٠٠
 يورومونيتر : المصدر
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 نظرا  للتغيرات التي طرأت على      زياء ألسماء التجارية لأللي العقد األخير زيادة ثابتة     فية السوق ت الحصة  لقد شهد
في السنوات      المستهلكون السعوديون      زاد اهتمام  وقد .  العالميةزياءأذواق المستهلكين والتعرف على إتجاهات األ       

وجهة التصنيع ونوعية المواد        األخيرة وبشكل ملحوظ بكل ما يتعلق بمشتريات األلبسة بما فيها اإلسم التجاري         
الخام المستخدمة، باإلضافة إلى مطالبتهم بتقديم خدمات مميزة بما يتناسب مع القيمة المالية المدفوعة مقابل شراء    

 .حاجياتهم ولوازمهم 

األسواق التجارية    وجود    إال أن  ،إلسم التجاري لما يعنيه ا بوعي كاف ن يتمتعون  ين السعودي يومع أن المستهلك  
المتاجر   التسوق من  ، إذ أن هناك إقبال واسع على    للمستهلك سوق  ت ال وجهة ضروري في إختيارفقها المريحةاروم

  والذين  ن ي البارعي التجزئة بائعوهذا ما يميز  .خيارات واسعة من المنتجات  وة، فرق عمل مدرب لديهاالتي 
ولقد   . تزايد واإلحساس بمتعة التسوق عن طريق تشجيعهم للمستهلكين على اإلنفاق الم يحصدون نجاحا  في السوق  

ر السلع وطريقة تقديم الخطوط الجديدة     يشهدت بعض السالسل التجارية التي إعتمدت إستراتيجية سرعة تغي  
  .كمتاجر زارا على سبيل المثال نجاحا  أكثر من غيرها    

د قسمت السوق بشكل واضح بين       ولق. تعد المملكة العربية السعودية سوقا  هامة للمالبس النسائية ومالبس األطفال         و
  .األسماء التجارية المرتفعة والمتوسطة القيمة و سوق األسعار المخفضة      

تسيطر البضائع المستوردة من أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية على قطاعي  السلع ذات القيمة المرتفعة           
توردة من الشرق األقصى و جنوب شرق          والمتوسطة معا ، بينما يتميز سوق األسعار المخفضة بطرح  بضائع مس       

 .بية و األمريكية  وسماء التجارية األورألآسيا والتي يكون بعضها تقليد ل    

 مليون ريال    ٢,١٧٩حتى وصلت إلى    % ٢١,٨لقد إرتفعت نسبة المبيعات في سوق األسماء التجارية بنسبة     و
  .م٢٠٠٠ مليون ريال في عام    ١,٧٨٨,٩ بعد أن سجلت   م٢٠٠٤ عام تقريبا 

 زياءالمستلزمات البصرية واأل   وبالرغم من انه من المتوقع أن يتزايد النمو في القطاعات واألقسام الناشئة مثل           
 األطفال ستبقى العمود   أزياء النسائية وزياء أن األقسام األخرى واألكثر نضوجا مثل قطاعي  األ  إالالرجالية، 

 .باعتبارها القطاع األكبر واألكثر نشاطا    الفقري للسوق  
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 سماء التجاریة   إجمالي مبيعات المالبس التابعة لأل     : ٣-٣ شكل 
 مليون ریال       العام
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 عربية السعودية اإلمتياز في المملكة الحقوق سوق  ١-٢-٣

إمتيازات الوجبات السريعة   حقوق   وتمثل  .اإلمتياز بشكل كبير في السنوات العشر الماضية    سوق حقوق    لقد إزدهر 
حصتها السوقية      أعلى نسبة حيث تصل  منهاتشكل الشركات األمريكية  ، من سوق اإلمتياز المحلية  % ٦٠أكثر من 

و الفنادق و خدمات تأجير السيارات وخدمات المغاسل           الوجبات السريعة   تشمل نشاطات % ٧٠إلى أكثر من   
  .٤والطباعة 

لسوق     ا دخول بيةاألجنب التجزئة  شركات يساعد   قد  التجارة العالمية  منظمة  المملكة إلى وبالرغم من أن انضمام  
ة ي التجزئة األجنبشركات اغراءعامل مهم في سيبقى  مطلع على البلد    و وجود شريك محلي قوي    إال أن ،مباشرة 

 مع شريك محلي خيارا  مستحسنا ، سواء      الشركات العالمية  ، وبالتالي يبقى تحالف  على البحث على شركاء محليين   
 .تابعا لقوانين منظمة التجارة العالمية أم ال    كان

ومع أن األسماء التجارية ذات القيمة المرتفعة والمتواجدة في المراكز التجارية سجلت مبيعات ناجحة، إال أن       
بد   األزياء، و هنا ال سوق تبقى األكثر إقباال في والتي تستهدف الطبقة المتوسطة من المستهلكين   اء التجاريةاألسم

 والمسع رة بطريقة   تطور الذوق المحلي       من ذكر أن األسماء التجارية األكثر نجاحا  هي تلك المعروفة والمواكبة ل        
  .مدروسة 

  السوق قطاعات  ٢-٢-٣

وتغطي البيانات الواردة في الشكل       . المقدرة من السوق حسب قطاعاته المختلفة    يلخص الشكل التالي حصة الشرآة     
أدناه سوق األسماء التجارية فقط وال تشمل سوق األزياء لألسماء غير التجارية حيث ال تتوفر معلومات بهذا الشأن        

 اختالف تصنيفهم يزيد  عوضا عن أن آبر حجم سوق األزياء في المملكة و المتعاملين فيه من تجار ومستهلكين على    
 .من صعوبة اعداد دراسة شاملة للسوق بالكامل    

 م ٢٠٠٥حصص الشركة و المنافسون المقدرة من سوق األزياء لألسماء التجارية لعام    : ٤-٣ شكل 
المستلزمات  السوق

 البصرية
األزياء 
 الرجالية

 أزياء 
 األطفال

األزياء  ةاألحذي
 النسائية

 الشركة

 الحكير %٤٨,٤ %٦٦,٩ %٤٩,٣ %٣٧,٩ %٢,٠ %٤٨,٣
 المنافسون  %٥١,٦ %٣٣,١ %٥٠,٧ %٦٢,١ %٩٨ %٥١,٧

 يورومونيتر : المصدر

  النسائية زياء األقطاع

 شكلت تجارة  م٢٠٠٤ففي عام .  السعودي  التجزئة  في سوق بيعالقطاعات النسائية من أكبر  زياءيعد سوق األ 
 في    نموا  القطاع األكثر ، واعتبرت بالتجزئة بيعلاألسماء التجارية لمبيعات من إجمالي   % ٥٤بس النسائية   المال

                                                 
 .يورومونيتر:  المصدر ٤
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 األصغر األسواق في المدن   إال أن ،  النسائيةزياء بقيت الرياض أكبر سوق لتجارة األ وبينما. تجارة التجزئة لألزياء
 .٥%٤٨,٤ وقد بلغت حصة الحكير من هذا القطاع      الحقا  كبيرا  إزدهارا   قد تشهدكالدمام والقصيم حجما  

التزايد     قد أدى   و  .  في العقد األخير  تجزئةتعد تجارة األزياء النسائية القوة الدافعة للنمو في تجارة ومبيعات ال         و
إلى منافسة   في السالسل التجارية    المستمر على مدار العام      وتغير السلع عالمية ألسماء التجارية الا  لطرحالمستمر

وتتمتع . مراهقين وأزياء األمومة ومالبس ال  كسسوارات،  اإل المية في هذا القطاع وما يتبع له من قطاعات مثل     ع
شركة الحكير بحضور قوي في جميع أقسام األزياء النسائية حيث تضم متاجر زارا التي تتمتع بمركز مهم في هذا      

آن هارفي التي تغطي قسم   س الداخلية، و متاجر   القطاع، ومتاجر السنزا التي تتمتع بمركز رائد في قسم المالب  
يز في قسم اإلكسسوارات ومتاجر برشكا ومس سيلفريدج والتي    اور يسالمالبس ذات القياسات الكبيرة، ومتاجر إكس    

  .ايم ماتيرنيتي في قسم األمومةث ومتاجر  مخصصة للشباب والشابات   لديها أقسام 

 قطاع األحذية

 في عام  التجزئة لألزياء من مبيعات  % ٢٠مثل  حيث   النسائية زياء األ قطاع بعد  طاع ق األحذية ثاني أكبر    قطاع عدي
 أكبر األسماء التجارية بما فيها يضم  في قسم تجارة األحذية ريادي، وتتمتع شركة الحكير بمركز م٢٠٠٤

 جموعة متاجر مف بشكل ممتاز   فصال  م قطاعا   األحذية طاع ويعد ق . ين وست، ومتاجر نايك  امتاجرآلدو، ومتاجر ن  
، وقد وبلغت حصة الحكير   تشمل مختلف األسعار لسلع تحت أسماء تجارية معروفة وأخرى غير معروفة  األحذية

 ٦%٦٦,٩من هذا القطاع    

، بسبب اإلتجاه المستمر     في المملكة  تعد منخفضة نوعا ما    عامة   أن نسبة اإلنفاق على المالبس الرجالية      ورغم
  ويدل . يدل على أهمية هذا القسم من قطاع األزياء  اإلنفاق على األحذية الرجالية   أن  إاللإلحتفاظ بالزي التقليدي 

على أهمية منتجات  وجود أسماء تجارية مثل نايك وريبوك وسبورتس سيتي والتي تضم أكثر من إسم تجاري،         
تتمتع  سية الرياضية    واألحذ الرجالية   المالبس مبيعات أنالمتوفرة حاليا     كل المؤشرات   وتعطي األحذية الرياضية 

 . على المدى المتوسط   بإقبال شديد في السوق السعودية     

 قطاع أزياء األطفال

 عدد   ارتفاع بسبب عالية نسبيا    في المملكة العربية السعودية   – بإستثناء األحذية  - األطفالأزياء مبيعات عتبرت
من إجمالي المبيعات   % ١٥ األطفال  مثلت مبيعات مالبس وقد.نجاب وإرتفاع معدالت اإل  السن  صغار  من سكانال

 .٧%٤٩,٣ وقد وبلغت حصة الحكير من هذا القطاع      ، م٢٠٠٤في عام 

. زياء الغربية  متزايد على مالبس األطفال ذات القيمة المرتفعة والمواكبة لأل         القبال اإل  في اآلونة األخيرة     برزولقد  
، إال أن الحصول على توازن صحيح بين القيمة        الوالدين  قطاع أزياء األطفال يتأثر كثيرا  بالذوق العام لدى    ومع أن 

 . الستمرار النمو في هذا القطاع   بقى ضروري للغاية  ي جودة و ال 

 نموا سريعا في   ه يتوقع  أقسام مالبس األطفال الصغار وحديثي الوالدة غير متطورة نسبيا ، إال أن        في الوقت ذاته تعد  
   .القطاع  ا لهذ القادمة فترة ال

  الرجاليةقطاع األزياء

من إجمالي المبيعات   % ٦ السعودي، والذي شكل نسبة      تجزئة في سوق ال  ا  ثانوي قطاعا   الرجاليةزياء األقطاعيعد 
 التقليدي في البيت والعمل وفي المناسبات        الزي، إذ أن الرجال في السعودية الزالوا يرتدون            م٢٠٠٤في عام 
ين، فإنه من المتوقع أن      ي السعود  السن  صغار  عدد تزايدل فيالعامل السكاني المتمث  نتيجة لتغير ولكن . العامة
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 ، وقد وبلغت حصة الحكير من هذا القطاع        في هذا القسم تسهم في إزدهاره مستقبال   جوهرية تحدث تغيرات 
٨%٣٧,٩. 

 وفي الوقت الراهن يعد نمو هذا القسم بطيئ نسبيا  و قد ال يتطور بشكل فعال على مدى بضع سنوات، ولكنه يبقى            
 .تجزئةأحد األقسام ذات اإلمكانيات العالية في تجارة بيع ال   

 قطاع المستلزمات البصرية  

 من إجمالي    فقط%٥مثل ي.  في المملكة العربية السعودية حاليا       ا  ناميقطاعا   المستلزمات البصرية    طاعيعد ق
 المختبرات بيا  في إعداد   ، إذ أنه يعد قسم تقني يحتاج إلى إستثمار أولي مرتفع نس      م٢٠٠٤المبيعات في عام 

 للشركات المتخصصة في قطاع األزياء االنتقال   لذلك فإنه من الصعب   وتعزيزها بفريق عمل حرفي ومدرب، و 
 .٩%٢,٠طاع، وقد وبلغت حصة الحكير من هذا القطاع       بسهولة إلى هذا الق   

وأن ينمو    ليصبح أكثر تطورا      ذي إمكانيات عالية ومن المتوقع له أن يزدهر       قسم قسم المستلزمات البصري ة  ويعد
 .بشكل مضطرد 

 تطور المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية   ٣-٢-٣

 المراكز ءفي بنا بمعدالت ثابتة  مدى العشر سنوات الماضية   على   لقد شهدت المملكة العربية السعودية نموا      
ز التجاري الرائج بين الناس إلى مركز     المرك أحيانا يتحول و. التي رافقها التطور والحداثة بشكل ملفت   التجارية

 يؤدي إلى تدهور المبيعات في      مما ،مستنفذ عند إفتتاح مراكز أكثر حداثة تستقطب المبيعات من المراكز القديمة      
 .المراكز التجارية القديمة 

 أهمية  قلل من  ي هذا ال   غير أنويعد تطور المراكز التجارية مهم للغاية لمستقبل األسماء التجارية في سوق األزياء،         
 زياء في بيع األ واقعة خارج المراكز التجارية نتيجة النخفاض سعر االيجار ومما توفره من أهمية   جر ال االمت

 المتاجر المتواجدة في الشوارع العامة     كما أن.أهمية للتسوق النسائي  أكثر لمراكز التجارية ا حيث تعتبرالرجالية 
 ومن المتوقع أن يمتد تطور المراكز التجارية  إلى المدن         هذا.صول إليها   رائجة بين الرجال و النساء لسهولة الو    

 .مدى المتوسط  الصغيرة في ال 

 واألزياءتأثير البيئة اإلقتصادية على سوق المالبس  ٤-٢-٣

دخل     جابية في معدالت إنفاق المستهلك ومعدالت    ي جيد و بمعدالت نمو إ   محليتج اتتمتع المملكة العربية السعودية بن    
 في المحافظة على مستوى اإلنفاق على    ة إيجابيعوامل و تعد هذة العوامل   . سبة تضخم مالي منخفضعالية ون

  .الكماليات مثل المالبس التابعة ألسماء تجارية   

 ثقة المستهلك و المشروع التجاري و       مستهلكين نتيجة لزيادة  في زيادة صرف ال حكومي وسوف يساهم الفائض ال 
 . سيولة أكبر توفير  نمو سوق االئتمان و     على ا لة النقدية، مساعد أن يؤثر بشكل جوهري على الحا    

فمع . نستنتج من ما سبق ذكره أن أثر الوضع اإلقتصادي القوي يعد عامال  ايجابيا  على زيادة استهالك األزياء        
ماليات  حصول األفراد على مستوى أعلى من الدخل وزيادة ثقتهم كمستهلكين تشجعهم على زيادة استهالكهم من الك        

باإلضافة إلى ذلك، فإن استمرار النمو في         . الغير أساسية في الحياة اليومية كاألزياء من األسماء التجارية العالمية        
 . الناتج المحلي على المستوى القريب والمتوسط سيؤثر بشكل ايجابي على نمو القدرة الشرائية لدى األفراد           
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4-1  

كشركة تضامن في ") الشركة"أو " الحكير"المشار إليها الحقا باسم  (حكير وشركاه  تأسست شركة فواز عبدالعزيز ال 
في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل    ) م١٩٩٠ مارس  ١٧الموافق  ( هـ ١٤١٠ شعبان ٢٠

 ربيع ٥وفي . مدفوعة بالكامل ) ثالثمائة ألف ريال  (٣٠٠,٠٠٠ وبرأسمال قدره  ١٠١٠٠٧٦٢٠٩التجاري رقم 
 ١,٥٠٠,٠٠٠قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة ليصبح    ) م١٩٩١ اكتوبر ١٣الموافق  (هـ  ١٤١٢آلخر ا
مدفوعة بالكامل وتم أخذ موافقة الجهات المختصة وتعديل عقد التاسيس بموجب هذا       ) مليون وخمسمائة ألف ريال (

ة رأس مال الشركة ليصبح      قرر الشركاء زياد ) م٢٠٠٥ سبتمبر١٥الموافق   (هـ ١٤٢٦ شعبان  ١١وفي . القرار
ثالثمائة وثمانية وتسعون مليون     (٣٩٨,٥٠٠,٠٠٠عن طريق تحويل   ) أربعمائة مليون ريال (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

من األرباح المبقاة إلى حساب رأس مال الشركة وتم الوفاء بهذه الزيادة وأخذ موافقة       ) وخمسمائة ألف ريال 
 . هذا القرار  الجهات المختصة وتعديل عقد تأسيس الشركة بموجب    

ذو الحجة     ٤وقد قامت الشركة بتحويل صفتها القانونية من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ        
بموجب قـرار وزير الصناعة    ، ورخص وزير التجارة والصنـاعة،    )م٢٠٠٦ يناير  ٤الموافق   (هـ١٤٢٦

لشركة من شركة ذات    ا  بتحول) م٩/٩/٢٠٠٦الموافق  ( هـ١٦/٨/١٤٢٧ وتاريخ ٢٢٣٧رقم والتجارة بالنيابة  
 . مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة     

أربعون ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(أربعمائة مليون ريال مقسم إلى ) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (يبلغ رأس مال الشركة المدفوع    
للتحول،    وبعد إنتهاء اإلكتتاب وانعقاد الجمعية التاسيسية   .  رياالت للسهم الواحد  ١٠مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  

وستعتبر الشركة قد حولت إلى شركة     . سيقدم طلب إلى وزير التجارة والصناعة لإلعالن عن تحول الشركة     
 .مساهمة من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يشهر تحويلها     

 وقبل عملية االكتتاب، كان فواز الحكير وسلمان الحكير وعبدالمجيد الحكير وشركة فاس السعودية القابضة وشركة           
يمتلكون رأس مال الشركة     ") المساهمون البائعون  ("فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة المدرجة أسمائهم أدناه       

وبعد إكمال عملية الطرح وعلى اعتبار االكتتاب الكامل في األسهم، سيمتلك المساهمون          . المكتتب فيه بالكامل
 .من رأس مال الشركة  % ٧٠البائعون مجتمعين 

  هيكل ملكية شركة فواز عبدالعزيزالحكير و شركاه:١-٤ شكل 
  قبل االكتتاب بعد االكتتاب

 المساهمون عدد األسهم (%)النسبة  رأس المال عدد األسهم (%)النسبة  رأس المال
 عزيز الحكيرفواز عبدال ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
 سلمان عبدالعزيز الحكير ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
 عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
 شركة فاس السعودية القابضة ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ٠٢٤,٥ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه  ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ٠٢٤,٥ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠

 القابضة
  المساهمون البائعون–المجموع الجزئي  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠ ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
 لمكتتبون المساهمون ا–المجموع الجزئي  - - - ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 المجموع ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 الحكير : المصدر 



 الشركة     

 
 ١٣ 

 والمجموعة ) المصدر(الهيكل التنظيمي للشرآة   :٢-٤ شكل 

الشركة الفريدة
للوكاالت التجارية
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العربية المحدودة

شركة هيفاء الجزيرة 
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الفريدة المحدودة

شركة فواز عبد العزيز 

وشركاه القابضةالحكير 

شركة فاس السعودية 
القابضة

عبدالمجيد الحكير

الحكيرسلمان 

الحكيرفواز 

شركة فواز عبد 
الحكير العزيز 

و شركاه

شركة الوحيدة 
للتجارة 
المحدودة

شركة هيفاء 
بديع القلم 
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شركة فواز عبد 
الحكير العزيز 

و شركاه

شركة الوحيدة 
للتجارة 
المحدودة

شركة هيفاء 
بديع القلم 
و شركاها 

العالمية للتجارة
5%

50%

50%

50%

50%

95%

10%

10%

10%

35%

35%35%

35%

10%

10%

10%

95%95%

5%

5%

الطرح االولي

 
 الحكير: المصدر

    

ضة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم                شركة فاس السعودية القاب   
ومدتها خمسون سنة، وتم توثيق عقد التأسيس       ) م٢١/٥/٢٠٠٥الموافق   (هـ ١٣/٤/١٤٢٦ وتاريخ  ١٠١٠٢٩٣٩١

   من ١٦٨ عدد   ٣٨، ٣٧ هـ لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة بالصحيفة رقم           ١٢/٤/١٤٢٦في 
ويشمل نشاط شركة فاس السعودية القابضة المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من        . هـ١٤٢٦ لعام  ١٥٤المجلد  

السيطرة عليها وتجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة والخيام واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال                
تقليدية والتجهيزات الطبية والزينة وخدمات        واألقمشة والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية والمجوهرات ال         

االستيراد والتصدير للغير وصيانة وتشغيل المجمعات التجارية والسكنية وشراء األراضي وتطويرها واستثمارها        
 .والمقاوالت للمباني والطرق  

صة نقدية مقسم إلى خمسمائة ح)  ريال ٥٠٠,٠٠٠(يبلغ رأسمال شركة فاس السعودية القابضة خمسمائة ألف ريال     
، تم توزيعها على الشركاء على النحو        ) ريال١,٠٠٠(متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة قيمة كل حصة ألف ريال         

 :التالي

 ملكية شركة فاس السعودية القابضةهيكل : ٣-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

بة المئوية النس
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 فواز عبد العزيز الحكير ١٦٧ %٣٣,٤ ١,٠٠٠ ١٦٧,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير ١٦٧ %٣٣,٤ ١,٠٠٠ ١٦٧,٠٠٠
 عبد المجيد عبد العزيز الحكير ١٦٦ %٣٣,٢ ١,٠٠٠ ١٦٦,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير : المصدر



 الشركة     

 
 ١٤ 

        

شركة فواز عبد العزيز الحكير و شركاه القابضة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة            
ومدتها خمسون سنة،    ) م٢١/٥/٢٠٠٥الموافق   (هـ  ١٣/٤/١٤٢٦ وتاريخ  ١٠١٠٢٠٩٣٩٥الرياض تحت الرقم   

لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة        ) م١٦/٤/٢٠٠٥الموافق  (هـ ٧/٣/١٤٢٦وتم توثيق عقد التأسيس في   
ويشمل نشاط شركة فواز عبد      .  هـ١٤٢٦ لعام  ١٥١ من المجلد     ٢٩٦ عدد    ١٩٢، ١٩١والصناعة بالصحيفة رقم    

العزيز الحكير وشركاه القابضة المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها وتجارة الجملة والتجزئة      
اهزة والرياضية واألحذية و األجهزة الكهربائية واألثاث المنزلي والعطور والتجهيزات الطبية               في المالبس الج  

وخدمات االستيراد والتصدير للغير وصيانة وتشغيل وإدارة المراكز والمجمعات التجارية والسكنية ومقاوالت        
 .ازية وتجارة الخيام  المباني والطرق وصيانتها وتجارة الجملة في المواد الغذائية والمشروبات الغ          

مقسم إلى    )  ريال٥٠٠,٠٠٠(يبلغ رأسمال شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة خمسمائة ألف ريال        
، تم توزيعها ) ريال١,٠٠٠(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة قيمة كل حصة ألف ريال  

 :على الشركاء على النحو التالي   

 هيكل ملكية شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة: ٤-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 فواز عبد العزيز الحكير ١٦٧ %٣٣,٤ ١,٠٠٠ ١٦٧,٠٠٠
 مان عبد العزيز الحكيرسل ١٦٧ %٣٣,٤ ١,٠٠٠ ١٦٧,٠٠٠
 عبد المجيد عبد العزيز الحكير ١٦٦ %٣٣,٢ ١,٠٠٠ ١٦٦,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير: المصدر

وتمتلك شركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة حصص في الشركات                  
 :التالية

    

ة هيفاء الجزيرة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم               شرك
ويشمل نشاط شركة  . ومدتها عشر سنوات) م٦/٤/٢٠٠٢الموافق (هـ ٢٣/١/١٤٢٣ وتاريخ ١٠١٠١٧٥٤٩٤

يجار لصالح الشركة    هيفاء الجزيرة المحدودة شراء األراضي إلقامة مباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع واإل        
وأعمال المقاوالت العامة للمباني وصيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمجمعات التجارية والسكنية وتجارة           

 .الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألحذية والشنط والخيام        

مقسم إلى ألف حصة نقدية   )  ريال١,٠٠٠,٠٠٠(أسست شركة هيفاء الجزيرة المحدودة برأسمال قدره مليون ريال      
 :، تم توزيعها بين مؤسسي الشركة على النحو التالي      )  ريال١,٠٠٠(متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ريال   

 ملكية شركة هيفاء الجزيرة المحدودةهيكل : ٥-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ٩٠٠ %٩٠ ١,٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠
 فواز عبد العزيز الحكير  ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

 المجموع ١٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير: المصدر



 الشركة     

 
 ١٥ 

أصدر الشركاء قرارا  يقضي بتعديل الملكية، وقد تم توثيق           ) م٣١/٣/٢٠٠٥الموافق    (هـ ٢١/٢/١٤٢٦وفي تاريخ 
) م٤/١/٢٠٠٦الموافق  (هـ ٤/١٢/١٤٢٦القرار لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في          

اء هـ، وبموجبه أصبح المالك الحاليون لشركة هيف         ١٤٢٦ لعام ١٦٤ من المجلد    ١٤٢٨ عدد   ٢٥بالصحيفة 
 :الجزيرة المحدودة على النحو التالي      

 الهيكل الحالي لملكية شركة هيفاء الجزيرة المحدودة بعد التعديل: ٦-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فاس السعودية القابضة ٣٥٠ %٣٥ ١,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠
 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة ٣٥٠ %٣٥ ١,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠
 فواز عبد العزيز الحكير ١٠٠ %١٠ ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير ١٠٠ %١٠ ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
 عبد المجيد عبد العزيز الحكير ١٠٠ %١٠ ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

 المجموع ١٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير : المصدر

     

شركة المراكز العربية شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم              
ومدتها خمسة وعشرون سنة، وقد تم توثيق     ) م١٥/٥/٢٠٠٥الموافق  (هـ ٧/٤/١٤٢٦ وتاريخ ١٠١٠٢٠٩١٧٧

لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة       ) م١٦/٤/٢٠٠٥الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٦سيس في  عقد التأ
ويشمل نشاط شركة المراكز العربية      . هـ١٤٢٦ لعام  ١٥٤ من المجلد   ٣٠٢ عدد   ٩٤، ٩٣بالصحيفة رقم 

الشركة وأعمال    المحدودة شراء األراضي إلقامة مباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع واإليجار لصالح           
المقاوالت العامة للمباني السكنية وصيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمجمعات السكنية وتجارة الجملة         

 .والتجزئة في الخيام  

حصة    ) مقسم إلى ألف  )  ريال١,٠٠٠,٠٠٠(أسست شركة المراكز العربية  المحدودة برأسمال قدره مليون ريال             
 : ، تم توزيعها بين المؤسسين على النحو التالي     )  ريال١,٠٠٠(ة كل حصة ألف ريال   نقدية متساوية القيمة قيم 

 هيكل ملكية شركة المراكز العربية المحدودة: ٧-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ٨٥٠ %٨٥ ١,٠٠٠ ٨٥٠,٠٠٠
 فواز عبد العزيز الحكير  ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
 عبد المجيد عبد العزيز الحكير ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

 المجموع ١٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير : المصدر

د التأسيس لشركة المراكز العربية المحدودة والمثبت لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة                وبموجب عق
فقد أصبح المالك الحاليون لشركة المراكز العربية        ) م١١/٣/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١١/٢/١٤٢٧والصناعة في   

 :المحدودة على النحو التالي     



 الشركة     

 
 ١٦ 

 الهيكل الحالي لملكية شركة المراكز العربية المحدودة بعد التعديل: ٨-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فاس السعودية القابضة ٥٠٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠
 ه القابضةشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركا ٥٠٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 المجموع ١٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير : المصدر

     

الشركة الفريدة للوكاالت التجارية شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت         
ويشمل نشاط    . ها خمسين سنة ومدت) م١٨/١٢/٢٠٠٠الموافق  (هـ  ٢٢/٩/١٤٢١ وتاريخ   ١٠١٠١٦٣٧٦٦الرقم 

الشركة الفريدة للوكاالت التجارية تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة والمواد الغذائية والعطورات                 
 .وأدوات التجميل والمجوهرات التقليدية والمصنوعات الجلدية وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير                

مقسم إلى   )  ريال٥٠٠,٠٠٠(ارية برأسمال قدره خمسمائة ألف ريال أسست الشركة الفريدة للوكاالت التج   
، تم توزيعها بين المؤسسين على    )  ريال ١,٠٠٠(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ريال   

 : النحو التالي 

 االت التجارية هيكل ملكية الشركة الفريدة للوك: ٩-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 األمير الوليد بن طالل آل سعود ١٥٠ %٣٠ ١,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠
 شركة فواد عبد العزيز الحكير وشركاه ١٥٠ %٣٠ ١,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠
 أحمد بن محمد آل الشيخ ١٥٠ %٣٠ ١,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠
 طالل بن إبراهيم الميمان ٥٠ %١٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير : المصدر

هـ  ٢١/٢/١٤٢٦وقد تم تعديل ملكية الشركة ألكثر من مرة، كان آخرها بموجب قرار الشركاء المؤرخ في    
 تجارة والصناعة في   ، وقد تم توثيق القرار لدى كاتب العدل المكلف بوزارة ال  )م٣١/٣/٢٠٠٥الموافق (
هـ، وبموجبه   ١٤٢٧ لعام ١٦٦ من المجلد  ١٧٤ عدد  ١٣٢بالصحيفة ) م٧/٣/٢٠٠٦الموافق (هـ ٧/٢/١٤٢٧

 :أصبح المالك الحاليون لشركة الفريدة للوكاالت التجارية على النحو التالي         

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية بعد التعديلالهيكل الحالي لملكية ال: ١٠-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فاس السعودية القابضة ٢٥٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠
 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة ٢٥٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير : المصدر



 الشركة     

 
 ١٧ 

    

شركة اتصاالت الفريدة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم                
ومدتها خمسة وعشرون سنة، وقد تم    ) م٢٤/١٠/٢٠٠٥الموافق  (هـ ٢١/٩/١٤٢٦ وتاريخ ١٠١٠٢١٣٤٨٧
لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة      ) م١١/١٠/٢٠٠٥الموافق  (هـ ٨/٩/١٤٢٦يس فيتوثيق عقد التأس 

ويشمل نشاط الشركة تجارة       . هـ١٤٢٦ لعام  ١٦١ من المجلد     ١٠٥٨ عدد   ١٢٨، ١٢٧والصناعة بالصحيفة رقم    
لجواالت ولوزمها    الجملة والتجزئة في األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجهزة االتصال السلكية والحاسب اآللي وا             

وقطع غيارها وصيانة األجهزة الكهربائية وأجهزة االتصاالت والحاسب اآللي وشبكات ومحطات االتصاالت   
األرضية وإنشاء المحطات األرضية والفضائية والشبكات والسنتراالت وصيانتها وخدمات االستيراد والتصدير              

 .للغير

مقسم إلى خمسمائة   )  ريال٥٠٠,٠٠٠(قدره خمسمائة ألف ريال    أسست شركة اتصاالت الفريدة المحدودة برأسمال        
، تم توزيعها بين المؤسسين على النحو   )  ريال١,٠٠٠(حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ريال  

 :التالي

 هيكل ملكية شركة اتصاالت الفريدة المحدودة: ١١-٤ شكل 
قيمة ال

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فاس السعودية القابضة ٤٧٥ %٩٥ ١,٠٠٠ ٤٧٥,٠٠٠
 زامل عبد اهللا علي صفوان ٢٥ %٥ ١,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير: المصدر

قام زامل عبد اهللا صفوان ببيع حصته في شركة اتصاالت        ) م١٨/٧/٢٠٠٦الموافق   (هـ ٢٢/٦/١٤٢٧وفي تاريخ 
 :الفريدة المحدودة للسيد فواز بن عبد العزيز الحكير، وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي               

  بعد التعديلهيكل ملكية شركة اتصاالت الفريدة المحدودة: ١٢-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فاس السعودية القابضة ٤٧٥ %٩٥ ١,٠٠٠ ٤٧٥,٠٠٠
 فواز بن عبد العزيز الحكير ٢٥ %٥ ١,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير: المصدر

4-2                   

 بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة       شركة هيفاء ١-٢-٤

شركة هيفاء القلم شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم       
 ويشمل نشاط الشركة   . ومدتها عشر سنوات   ) م٦/٤/٢٠٠٢الموافق   (هـ ٢٣/١/١٤٢٣ وتاريخ  ١٠١٠١٧٥٤٩٦

تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألحذية والشنط والساعات العادية والمجوهرات التقليدية واألدوات                  
 .المكتبية والقرطاسية والخيام والعطور وأدوات التجميل واألثاث والسجاد والمفروشات والمواد الغذائية               



 الشركة     

 
 ١٨ 

)  ريال٥٠٠,٠٠٠(سمال قدره خمسمائة ألف ريال   بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة برأ      أسست شركة هيفاء  
، تم توزيعها بين ) ريال١,٠٠٠(مقسم إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ريال  

 :المؤسسين على النحو التالي    

 ا العالمية للتجارةبديع القلم وشركاه هيكل ملكية شركة هيفاء: ١٣-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 هيفاء بديع القلم ٤٢٥ %٨٥ ١٠٠٠ ٤٢٥,٠٠٠
 مشاعل محمد الضبيعي ٢٥ %٥ ١٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 فهده عبد اهللا الكريديس ٢٥ %٥ ١٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 محيسن ريم عدنان جمعه  ٢٥ %٥ ١٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير : المصدر

م أصدر الشركاء قرارا  يقضي بتعديل الملكية، وقد تم توثيق         ٣١/٣/٢٠٠٥هـ الموافق   ٢١/٢/١٤٢٦وفي تاريخ 
) م١١/٣/٢٠٠٦الموافق  (هـ ١١/٢/١٤٢٧القرار لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في     

بديع    هـ، وبموجبه أصبح المالك الحاليون لشركة هيفاء   ١٤٢٧ لعام  ١٦٤ من المجلد   ١٨٩ عدد  ١٢٠بالصحيفة 
 :القلم وشركاها العالمية للتجارة على النحو التالي      

 تعديلبديع القلم وشركاها العالمية للتجارة بعد ال الهيكل الحالي لملكية شركة هيفاء: ١٤-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ٤٧٥ %٩٥ ١,٠٠٠ ٤٧٥,٠٠٠
 الشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة ٢٥ %٥ ١,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
 المجموع ٥٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 الحكير: المصدر

 لوحيدة للتجهيزات المحدودة   شركة ا ٢-٢-٤

الشركة الوحيدة شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض تحت الرقم                
ويشمل نشاط   . ومدتها خمس سنوات) م١٤/٢/١٩٩٩الموافق (هـ ٢٧/١٠/١٤١٩ وتاريخ ١٠١٠١٤٨٨٨٨

 والمجوهرات التقليدية والتجهيزات الطبية     الشركة تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألحذية والشنط     
والخيام والعطورات وأدوات التجميل ومقاوالت عامة للمباني وصيانة وإصالح الطرق وتوريد المالبس           

 .والتجهيزات العسكرية بغرض الدخول في المناقصات الحكومية     

مقسم إلى ألف حصة     )  ريال١,٠٠٠,٠٠٠(أسست شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة برأسمال قدره مليون ريال          
 : ، تم توزيعها بين المؤسسين على النحو التالي     )  ريال١,٠٠٠(نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ريال    

 هيكل ملكية شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة: ١٥-٤ شكل 
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

 قيمة الحصة
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 فواز عبد العزيز الحكير ٥٠٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير ٥٠٠ %٥٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠

 المجموع ١,٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير : المصدر



 الشركة     

 
 ١٩ 

را  يقضي بتعديل الملكية، وقد تم توثيق        أصدر الشركاء قرا   ) م٣١/٣/٢٠٠٥الموافق    (هـ ٢١/٢/١٤٢٦وفي تاريخ 
) م١١/٣/٢٠٠٦الموافق  (هـ ١١/٢/١٤٢٧القرار لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة في     

هـ، وبموجبه أصبح المالك الحاليون لشركة الوحيدة           ١٤٢٧ لعام  ١٦٤ من المجلد    ١٨٦ عدد   ١١٥بالصحيفة 
 :للتجهيزات المحدودة على النحو التالي     

 الهيكل الحالي لملكية شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة بعد التعديل: ١٦-٤ كل ش
القيمة 

اإلجمالية 
 للحصص

قيمة الحصة 
 )ريال(

النسبة المئوية 
 اسم الشريك عدد الحصص للحصص 

 شركاهشركة فواز عبد العزيز الحكير و ٩٥٠ %٩٥ ١,٠٠٠ ٩٥٠,٠٠٠
 شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة ٥٠ %٥ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

 المجموع ١٠٠٠ %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
 الحكير: المصدر

4-3         

تعتبر شركة الحكير احدى الشركات الرائدة في سوق األزياء في المملكة العربية السعودية وتزاول الشركة نشاطها           
وتركز الشركة على شريحة المستهلكين ذوي الدخل المتوسط وتغطي تشكيلتها الواسعة من األسماء            . لمملكةداخل ا 

التجارية جميع القطاعات الرئيسية في سوق األزياء والتي تشمل األزياء النسائية وأزياء األطفال واألزياء الرجالية              
  ٦١٧م ٢٠٠٦ مارس ٣١وتدير الشركة كما في  . مواألحذية والنظارات باإلضافة إلى سلسلة متاجر كبيرة الحج   

 اسم تجاري عالمي مما أهل شركة الحكير ألن تحتل مرتبة ريادية      ٤٢محال  في جميع أنحاء المملكة ممثلة بذلك   
 :ويمكن تقسيم مراحل تطور الشركة إلى ثالث محطات رئيسية كما يلي    . في هذا القطاع 

 )م١٩٩٦-م١٩٩٠(مرحلة التأسيس    
 )م٢٠٠٤-م ١٩٩٧(ع والنمو   مرحلة التوس  
 )م٢٠٠٥(مرحلة اعادة التنظيم والتركيز اإلستراتيجي في السوق       

 مرحلة التأسيس   ١-٣-٤

م وكانت األغراض التي كونت الشركة إلجلها هي تجارة المالبس الجاهزة      ١٩٩٠تأسست شركة الحكير عام 
وعبدالمجيد الحكير فرصة في  وقد وجد فواز الحكير وإخوانه سلمان الحكير    . واألقمشة واألحذية والعطورات   

اجتذاب شركات اجنبية لتنمية عملهم وقاموا بتطوير استراتيجية للقيام بذلك بناء على استحواذ حقوق امتياز حيث    
وقد ركزت استراتيجية التطوير       . سعوا لبناء عالقات مع شركاء عالميين من ذوي االمكانيات للدخول إلى السوق            

ة عالقة مميزة مع الشركات العالمية المعروفة ترتكز على البيع من خالل سلسلة     اإلداري التي وضعوها على اقام 
وقد أدت هذه المرحلة الرئيسية في    . محالت واسعة االنتشار في المملكة وتوفير التسهيالت وإدارة تدفق المنتجات   

لمهارات وتنفيذها بنجاح  حياة الشركة إلى اكتساب مهارات بيع التجزئة وفهم السوق وحجمه باإلضافة إلى اعتماد ا     
 .في السوق السعودي   



 الشركة     

 
 ٢٠ 

 مرحلة التوسع والنمو ٢-٣-٤

م أن سوق األزياء والمالبس في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق                ١٩٩٧أصبح من الواضح بحلول عام        
األوسط بشكل عام  يمران بتغيرات جذرية بسبب دخول األسماء التجارية األجنبية وتطور مفهوم التسوق لدى           

ستهلكين مما أدى بشركات األزياء العالمية إلى ترخيص بيع منتجاتهم عبر اتفاقيات حقوق االمتياز للمؤسسات          الم
 .والشركات المحلية التي تفهم أهمية المحافظة على صورة األسم التجاري وجودة األداء         

امتالك حقوق امتياز   وقد استطاعت الشركة إضافة أسماء تجارية جديدة كل عام وتوسع نشاط خدماتها من خالل        
م، كونت الشركة لنفسها حقيبة متنوعة من حقوق االمتياز شملت معظم مجاالت سوق       ٢٠٠٤وبحلول عام   . جديدة

 .األزياء في المملكة

 م٢٠٠٤-م١٩٩٧النمو في أعمال حقوق االمتياز    : ١٧-٤ شكل 
 السنة الحصول عليهااألسماء التجارية التي تم 

 ١٩٩٧ واليس، أدامز
 ١٩٩٨ السينزا،  ميس سيلفردج

 ١٩٩٩ آن هارفي، برمود، ناين ويست، باراتس
 ٢٠٠٠ السينزا جيرل، ماسيمو دوتي، ألدو، كولوني، زارا

 ٢٠٠١ مونسون، اكسيسورايز، سيليو، كيكوس، جينيفر، كاميو، ثايم ماتيرنيتي، ماركس آند سبنسر
 ٢٠٠٢ ، جراند أوبتيكال، فوسكيني، سيرجنت ميجور، سبورتس سيتيفيرو مودا

 ٢٠٠٣ اجزيت، تيب ايه لويل، جاك آند جونز، اويشو
 ٢٠٠٤ كيابي ، بايلوت، برايسلس، سوالريس، سبرنج، زاناكا

 الحكير : المصدر

 مرحلة إعادة التنظيم والتركيز االستراتيجي على السوق    ٣-٣-٤

ومن هذا المنطلق، حدد أعضاء مجلس اإلدارة العديد من المواقع في            . يرة للنموتعتقد الشركة أن هناك فرصا  كب 
المدن الرئيسية والصغيرة التي ال يوجد للشركة تمثيل واسع لديها للدخول فيها اخذين في الحسبان أهمية عدم تأثر           

 .المحالت الموجودة حاليا  بتلك المحالت التي تنوي الشركة إستقطابها        

وسيع قاعدة نشاطها عن طريق زيادة عدد وانتشار محالتها الحالية، تنظر الشركة إلى زيادة نموها                   باإلضافة إلى ت 
وعلى مدى  . عن طريق اعادة تنظيم هيكلها الحالي من أجل تعزيز القيمة المضافة وإزالة التكاليف التي الداعي لها      

 أكثر مرونة من خالل دمج المكاتب والفرق       السنوات القادمة، تنوي الحكير زيادة انسيابية العمل وجعل عملياتها         
من أجل تحقيق وفورات اقتصادية واسعة لم تكن متاحة في السابق وذلك بإغالق المحالت التي ال تصل ربحيتها         

 .إلى الحد المطلوب أو التي ال تؤدي إلى استقطاب العدد الكافي من المستهلكين           
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زياء في المملكة    بيع األى وضعها في السوق بصفتها شركة رائدة في مجال       المحافظة عل "تتمثل رؤية الحكير في   
العربية السعودية وأن تكون الشريك المفضل للشركات العالمية الرائدة من خالل طرح منتجات ذات جودة عالية                     

 ".تحقق القيمة مقابل المال لجميع العمالء   
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وفي هذا السياق، حددت      . ، تعتقد الشركة أن هناك فرصا كبيرة للنمو بالمملكة العربية السعودية   كما تم ذكره أعاله
اإلدارة عددا كبيرا من المواقع الجديدة التي ال يوجد فيها حاليا  تمثيل مناسب للشركة والتي تعتقد الشركة أن هناك             

درتها في العمل بشكل مربح سواء في المدن   وقد برهنت الشركة بنجاح على ق. إمكانية لفتح محالت مربحة فيها
 .الصغيرة أو كما هو الحال في المراكز الرئيسية في المدن الكبيرة       

وقد شجع اإلدارة نجاح إدخال أزياء األطفال واألزياء النسائية والمتاجر المنوعة مؤخرا  إلى توسيع مجموعة           
 .النظارات واألثاث المنزلي  المنتجات التي تعرضها السيما األزياء الرجالية واألحذية و   

 : ولتحقيق أهدافها في التوسع قامت الحكير بتحديد األهداف ومحركات األداء التالية      

 الريادة في بيع األزياء   ١-٥-٤

 :توصيل المنتجات والخدمات التي تفي بمقاييس الشركة من خالل     
 .وسط من السوق   االستيعاب الفائق لالحتياجات الطارئة من خالل التركيز على قطاع الدخل المت       
 .تقديم المنتجات الجيدة ذات القيمة المضافة مع التركيز على المستهلكين األصغر سنا        

 النمو ٢-٥-٤

 :زيادة الربحية وتوسيع تشكيلة المنتجات من خالل    
 .تفعيل العالمات التجارية وخدمة العمالء مع زيادة الحصة في األسواق الصغيرة وتطوير برامج الوالء           
 .المحالت التجارية  التركيز على مواقع   

 التدريب ٣-٥-٤

 :تعزيز برامج التدريب والنظم اإلدارية من خالل   
خدمة العمالء ومهارات البيع وااللمام بالمنتجات والعمل بروح         (التركيز على المجاالت الرئيسية للتنويع      

 ).الفريق الواحد  
 . ساعة من التدريب لكل شخص في كل عام    ٨٠ إلى  ٦٠انفاق ما بين  
 .تجزئة واإلدارة بتطبيق أفضل األساليب العالمية    بيع الاإلدارية في عمليات  بناء الكفاءات  

 اجراءات الشركة الداخلية والعمليات    ٤-٥-٤

 :زيادة االنتاجية ومعدل دوران المخزون من خالل      
 تطوير وتحسين طريقة ادارة المخزون بما يتناسب مع معايير الصناعة التي تعمل بها الشركة        
 خاللها المخزون معروضا، من خالل تتطوير اساليب البيع       تقليص الفترة التي يبقى   
 تقليص المخاطر المرتبطة بقيمة المشتريات، من خالل أدوات حماية خاصة للسيولة كالمشتقات      
تقليص التكاليف بالعموم من خالل االستثمار األمثل في العمليات التشغيلية للشركة كالتوزيع والتخزين             

 يقي للشركة دون زيادة أعباءها  والتسويق بغرض تحقيق نمو حق   
االستثمار السليم في تكنولوجيا المعلومات بغرض تحقيق التكامل المطلوب في العمليات التشغيلية للشركة على         

طول الخطوط العاملة واألقسام المنتجة، وقد قامت الشركة مؤخرا بتعيين أحد أكثر بيوت الخبرة في هذا               
 لتقوم بعملية مراجعة شاملة لقسم المعلومات في الشركة وتطويره بما       )تاتا للخدمات واالستشارات   (المجال 

 .يحقق أهداف الشركة واستراتجياتها   
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 : تمتلك الحكير عددا من المزايا التنافسية القوية التي تميزها عن غيرها من المنافسين في هذا السوق ومنها           

 مريادة السوق مع السمعة الجيدة في التسلي   ١-٦-٤

تحتفظ الحكير بمكانة مرموقة في السوق كواحدة من الشركات الرائدة في بيع مالبس األسماء التجارية العالمية في      
كما تعتبر الشركة الشريك المفضل للعديد من الشركات العالمية المعروفة في العالم            . المملكة العربية السعودية  

منتجات ذات جودة عالية إلى المستهلك بطرق مبنية على أسس           نتيجة لسمعتها المرموقة وأدائها الجيد وتقديمها ل    
 .تسويق عالمية

 سبتمبر ٣٠وبامتالكها لحق بيع منتجات تعود لواحد وأربعين اسم تجاري من األسماء التجارية العالمية كما في       
 ويوضح الرسم    .م، أصبحت الحكير من الشركات الرائدة في مجال بيع األزياء في المملكة العربية السعودية    ٢٠٠٥

 :البياني أدناه محفظة الشركة بناءا  على األقسام التسويقية التي تركز عليها الشركة     

 عدد األسماء التجارية التي تشغلها الشركة حسب القطاع : ١٨-٤ شكل 
 القطاع عدد األسماء التجارية 

 األزياء النسائية ١٥
 اء األطفالأزي ٧
 األحذية ٨
 األكسسوارات ٢
 المستلزمات البصرية ٢
 األزياء الرجالية ٣
 األثاث ١
 المتاجر المنوعة ٣
 المجموع ٤١

 الحكير : المصدر

 العالقات القوية مع الشركات الدولية    ٢-٦-٤

قامت الشركة خالل    وقد أ . تعتبر الحكير من الشركات الرائدة في السوق السعودي في مجال بيع األزياء العالمية    
السنوات السابقة عالقات قوية مع أعرق الشركات المتخصصة في بيع المالبس ذات العالمات التجارية المعروفة      
في العالم واستفادت من خبرتهم ومعرفتهم والتي ساعدتها في الحصول على جوهر امتيازات بيع التجزئة وبناء              

وقد ساعدت التحالفات   . تيازات للحصول على حصة سوقية أكبر   عالقات طويلة األمد مع الشركات المانحة لالم    
االستراتيجية التي أقامتها الشركة مع العديد من الشركات العالمية على تحقيق أكبر حضور في مجال بيع التجزئة          

 .لألزياء في المملكة

 تشكيلة األسماء التجارية المنوعة  ٣-٦-٤

تي تغطي القطاعات الرئيسية بما فيها األزياء النسائية وأزياء   تقدم الشركة مجموعة واسعة من األسماء التجارية ال    
وتستهدف هذه األسماء التجارية بصورة رئيسية   . األوالد واألزياء الرجالية واألحذية والنظارات واألثاث المنزلي      

 .سوق الدخل المتوسط بحيث تتيح للحكير استهداف أكبر عدد ممكن من العمالء          
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 ملة المتمرسة فريق اإلدارة والقوى العا  ٤-٦-٤

فمنذ    . إن التزام الحكير بثقافة الشركة ذات القيمة المضافة قد مكنها من اجتذاب واالحتفاظ بقوى عاملة مؤهلة            
وتعتقد الشركة أن فريقها اإلداري المتمرس   . إنشائها قامت الشركة بتوظيف وتطوير فريق اإلدارة واالحتفاظ به   

ولكي تستفيد   . كانية التكيف مع سوق األزياء المتغير بشكل مضطرد وقواها العاملة ذات الخبرة قد وفرت لها ام    
الشركة من هذه القوة الرئيسية بحدها األقصى، فإن الحكير بصدد تعيين شركة في مجال استشارات الموارد           

 .البشرية للقيام بتطبيق نظام استراتيجي متطور يهتم بكل شؤون الحكير المتعلقة بمواردها البشرية      

 تصاديالوفر االق ٥-٦-٤

تعتمد الشركة على قدرتها في تخفيض التكاليف من خالل االستفادة من حجمها الواسع الستئجار المحالت وجودة            
 .القوى العاملة واإلدارة الملتزمة ونموذج المساندة اللوجستية المتكامل          

 تاريخ النمو القوي  ٦-٦-٤

ح من قوائمها المالية وعدد المحالت       لقد توسعت الشركة بسرعة على مدى السنوات القليلة الماضية حسب ما يتض          
م نمت المبيعات وصافي    ٢٠٠٥م وحتى مارس  ٢٠٠٣ففي السنوات الثالث السابقة من مارس      . التي افتتحتها 

وتعتقد الشركة أن هناك امكانية كبيرة      . على التوالي  % ٤١و  % ٣٢األرباح بمعدالت سنوية مركبة تصل إلى     
العربية السعودية نظرا  لحجم السوق والقوة الشرائية للمستهلكين ونسبة              للتوسع في تشكيلة المحالت في المملكة    

 محل جديد خالل السنوات       ٢٠٧وتدرس الحكير حاليا  مدى جدوى افتتاح ما يقارب     . النمو العالية في عدد السكان    
 .الخمس القادمة مما سيكون دافعا   للنمو في المستقبل     

 )آالف الریاالت (األداء التاریخي للشرآة : ١٩-٤ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

  م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥
 المبيعات ٥٧٢,٤٥٩ ٧٣٦,٦٢٦ ٩٩٩,٢٧٧
 مجمل الربح ٢٩٩,١٠١ ٣٧٢,٦٨٤ ٤٧٤,٦٩٨
 صافي الدخل  ٨٨,١٠٦ ١٠٩,٥١٠ ١٧٤,٤٦٣

 عدد المحالت  ٣٣٥ ٣٦١ ٤٥١
 الحكير : المصدر
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 ة التسعيرميز ٧-٦-٤

لقد ادى انخفاض قاعدة التكاليف مع امكانية الحصول على المنتجات بأسعار تنافسية إلضافة ميزة أخرى لنجاح         
وقد ساهم حجم السوق الكبير ونسبة النمو العالية في       . الشركة وقدرتها على المنافسة بجدية في السوق السعودي   

 .ي نجاح الشركة عدد السكان وأسلوب التكلفة المتدنية بشكل كبير ف      

 الحصول على المنتجات وشرائها وتسويقها ٨-٦-٤

. تتفاوض الشركة بشكل مباشر مع المصنعين في جميع أنحاء العالم مستفيدة من العالقة الطويلة مع العديد منهم         
 ويتم تأمين المنتجات مبكرا  بعد إرسال طلبات كبيرة مما ساهم في زيادة قدرة الشركة على شراء المنتجات بأسعار  

وتعتقد الشركة أن التنفيذ الكامل الستراتيجية التسويق المرئي سيساعد على اجتذاب      . تنافسية كما تم ذكره سابقا 
كما تعتقد بأن ارتباط هذه العوامل بالتحسينات المقررة على            . الزيارات المتكررة للمستهلكين لتحقيق انفاق أعلى  
 .ات سيكون له أثره االيجابي على العمليات التشغيلية للشركة     إدارة سلسلة التوريد لديها وأنظمة تعويض المخزون        

 التركيز الشامل على العمالء   ٩-٦-٤

تستعمل الشركة بيانات المبيعات اليومية المستقاة من مدراء المحالت والمتاجر لتطوير المنتجات وتعديل التصاميم         
ى عرض المنتجات بأسعار جذابة مقارنة   وتهدف الحكير إل. الحالية للوفاء برغبات المستهلكين باألسعار المناسبة 

بالشركات األخرى المتخصصة في بيع التجزئة مع التركيز على السياسة األساسية في مسح أسعار السوق               
 .وعرض المنتجات ذات الجودة العالية والمنتجات األكثر تقدما في مجال األزياء بأسعار تنافسية مقبولة       

 المواقع المتميزة ١٠-٦-٤

متواصال من المنتجات الجديدة السيما في المحالت التي تحتل مواقع متميزة في الشوارع                توفر الشركة تدفقا   
وتسمح مواقع محالت ومتاجر الحكير اإلستراتيجية والتصميم    . التجارية الرئيسية وفي مراكز التسوق المزدحمة    

ة البقاء بصورة     الداخلي للمحالت مع العرض بطريقة مدروسة للمنتجات في نوافذ العرض الخارجية للشرك            
إضافة إلى ذلك، تركز الشركة تركيزا كبيرا على    . مستمرة في مقدمة االتجاهات الجديدة في سوق التجزئة لألزياء    

تعزيز خبرة التسويق في المحالت من خالل عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي يمكن للزوار مشاهدتها مع      
كما تهدف الشركة لجعل     . الرئيسية وقبول إعادة السلع واستبدالها       السماح لهم الشراء باستعمال بطاقات االعتماد   

 .التسوق في محالت الحكير أمرا  ممتعا  حتى تعزز من ارتياد المستهلكين للمحالت في زيارات متكررة     
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. تتطلب التخطيط المتأني   إن الشركة متفائلة بالنسبة آلمالها المستقبلية وتقر بأن المرحلة القادمة من التطور سوف      
ولمواكبة هذا النمو فقد تم تحديد ثالث مجاالت من العمل على أنها رئيسية لضمان التنفيذ الناجح ألهداف الشركة           

 .وهذه المجاالت هي الموظفون والعمليات واألنظمة      

 الموظفون  ١-٧-٤

طوير وتدريب الكفاءات وتكوين       يعتبر توظيف الكفاءات المؤهلة أمرا  هاما  لمواصلة نمو األعمال بنجاح وكذلك ت         
كما أن إدارة الموارد البشرية ستلعب دورا محوريا في تشكيل القدرات المستقبلية               . الفرق الفعالة أمرا أساسيا   

ومن المبادرات الرئيسية في هذا المجال تأتي السعودة والتزام الشركة بإقامة         . للشركة لمواكبة التحديات الجديدة   
 .تجزئةال بيع أكاديمية في مجال 

يشمل هذا المجال الرئيسي مسؤولية الشركة في االستجابة للخطط الحكومية لتوظيف المزيد من                  : السعودة  
ولقد شارك هذا القطاع مشاركة كبيرة مع وزارة العمل في مساندة           . الشباب السعودي في القطاع الخاص    
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القة االستراتيجية بالكامل لضمان    فيجب أن تسخر هذه الع . توظيف وتدريب الشباب السعودي في هذا المجال  
إضافة إلى ذلك، تعتقد اإلدارة        . تحقيق العمل للحوافز االيجابية للمزيد من القوى العاملة المحلية في هذا الميدان             

بأن مستقبل الشركة طويل األمد سيعتمد اعتمادا كبيرا على النجاح في توظيف وحفظ جزء كبير من قوى           
 .ةالعمل من داخل السوق المحلي      

ستوفر هذه الوسيلة خدمات التدريب النظرية واالشراف على الخبرات على رأس        : أكاديمية البيع بالتجزئة 
تجزئة ستتمكن في نهاية األمر من بيع الومن المتصور أن أكاديمية     . العمل لتطوير الموارد البشرية للشركة    

 .بها عالمياتوفير شهادة بمستوى جامعي من خالل التعاون مع الجامعات المعترف      

 العمليات   ٢-٧-٤

تنوي الشركة متابعة تطوير وتحسين العمليات لديها من خالل دراسة احتياجات عمالءها والفرص التي تطرأ في       
السوق الذي تعمل به بشكل مستمر، وسيتم ذلك عن طريق خلق الفرص المناسبة قبل الشروع في توسيع العمليات                     

وستعتمد الشركة في توسيع عملياتها وبصورة      .  األقل والربحية األعلى   وذلك تمهيدا الختيار البدائل ذات التكاليف     
رئيسية على خبرتها الطويلة ومعرفتها التامة باحتياجات عمالئها والمراحل التي مر بها السوق خالل العقد           

ة ومالكي  ومما سيخدم الشركة في هذا اإلطار العالقات المميزة التي تربطها مع أسواق األزياء العالمي       . المنصرم
وستستمر الشركة في خططها االستراتيجية الرامية لجلب أفضل األسماء التجارية القائمة على           . األسماء التجارية

 .االنتقائية في اختيار االمتيازات التي تجلبها للسوق المحلي بما يتفق مع سياساتها المتبعة    

اء المملكة من خالل زيادة عدد المحالت التجارية     ومن أهم الخطط المستقبلية للشركة توسيع انتشارها في كافة أرج    
 .التابعة لها وذلك بعد األخذ بعين االعتبار حاجة السوق وكذلك المكان المالئم لتشغيل تلك المحالت              

لذلك فإن الشركة تخطط       . وسيدعم التحديث المخطط له لمنتجات وأسماء تجارية جديدة مكانة الشركة وأدائها        
 كما أن الشركة تتفهم تفهما تاما أنه يجب عليها       . راد المتخصصين إلى هيكلها الحالي     إلضافة المزيد من األف  

 التأكد من أن العمليات المستعملة للوفاء بمختلف مهام العمل يتم تطويرها للوفاء باحتياجات نموها السريع و          ) ١
وم الشركة حاليا  بعمل مراجعة وتق. مراجعة سياساتها واجراءاتها بصورة مستمرة من أجل حماية موقع الشركة) ٢

شاملة لكل عملياتها وخططها االستراتيجية وتقييم موقعها الحالي بطرق علمية تؤدي الحقا  إلى تحسين أداء الشركة              
وتفعيل نشاطها بشكل يتالئم مع التطورات المستمرة في السوق وتفعيل طرق خدماتها لعمالئها الذين يمثلون          

 .مستقبل الشركةالقاعدة األهم لضمان نجاح   

 األنظمة ٣-٧-٤

إلتزمت الشركة في السنوات السابقة وال تزال تلتزم بتحديث أنظمتها التقنية بشكل دوري ومستمر لما لها من أهمية      
بالغة في ضمان أخذ موقع ريادي في السوق السعودي، حيث تساعد األنظمة التقنية والمعلوماتية الشركة على              

يسهل على مديري الشركة والفروع قراءة البيانات وتحليلها بطريقة تضمن      استحداث البيانات بشكل منظم مما  
وقد قامت الشركة مؤخرا  بالتعاقد مع شركة ميسيرز     . اتخاذ قرارت صائبة تساعد على خدمة العمالء بشكل أفضل     

  تاتا، وهي احدى أكبر ثالث شركات الستشارات النظم والمعلومات في العالم، لدراسة جميع نظم الشركة        
 .المستخدمة حاليا  ووضع إستراتيجية شاملة لتحسين أدائها والمساعدة في تطويرها        

وحيث أن الشركة تتوقع توظيف المزيد من المدراء المتخصصين على مدى السنوات الخمس القادمة للمساعدة                    
بق وتطوير     والمساندة في تنظيم عملياتها وتوسيع نشاطاتها، فأن الشركة تعي من اآلن أهمية التخطيط المس        

االسلوب اإلداري الحالي بطريقة تؤدي إلى نقل المسؤوليات إلى مدراء المستقبل الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية              
تنفيذ المشاريع وإدارتها بأسلوب تقني حديث مستفيدة من الخبرات السابقة في هذا المجال ومما توفر لهم الشركة           

 .من ادوات ونظم تقنية عالية  



 

 
 ٢٦ 

5    

5-1      

لقد سعت شركة الحكير إلى أخذ موقع منافس لها من أجل تعزيز حقوق المساهمين وتأكيد قدرتها على تقديم القيمة             
% ٤٨,٣إلى حوالي    وقد كان سجل الشركة في تقديم تلك القيمة ثمرة لنمو حصتها في السوق         . المضافة لعمالئها 

وتمثل شركة الحكير عددا من أسماء األزياء العالمية المرموقة           . ١٠م٢٠٠٥ في العام   من سوق األسماء التجارية   
وتشمل أعمال    . مالبس الجاهزة في أوروبا وأمريكا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية       بيع الالتي تعمل في مجال 

 األوالد واألزياء الرجالية      الشركة معظم مجال األزياء في مختلف القطاعات ال سيما األزياء النسائية وأزياء       
وتتألف مجموعة المنتجات من تشكيلة واسعة من      . واألحذية والنظارات والمتاجر الكبيرة متنوعة األسماء التجارية    

. األسماء التجارية التي تغطي قطاعات السوق المختلفة والتي تلبي جميع فئات األعمار واألذواق في مجال األزياء      
متواصلة في جميع أنحاء العالم عن شركاء جدد في األسماء التجارية لتضيفهم إلى             كما تبحث الحكير بصورة   

 .محفظتها الحالية مستهدفة بذلك المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط       

م إلى توسيع منتجاتها بحيث تدخل في مجال األثاث المنزلي من خالل إدخال اسم     ٢٠٠٦وتسعى الشركة في عام  
وترى الحكير أن هذه السوق واعدة وتحاول إيجاد موطئ قدم لها للوفاء باحتياجات        . جاريالت) األسبانية(زارا هوم 

 .العمالء في هذا القطاع  

 قطاع المالبس النسائية       

وتتألف تشكيلة الشركة من  . تعتبر المالبس النسائية حتى اآلن أكبر قطاع لكل من السوق السعودية وشركة الحكير    
 زارا والسينزا وكامايو وبرومود وواليس وغيرها من األسماء التجارية األخرى        العديد من األسماء الرائدة مثل   

 .المشهورة عالميا  

كما تشمل محفظة الشركة منتجات عالمية أخرى تستهدف في معظمها قطاع السوق من ذوي الدخل المتوسط          
رومود وثايم ماتيرنيتي  ومنها على سبيل المثال آن هارفي وجينيفر وميس سيلفردج ومونسون وأويشو وبايلوت وب          

وفيرو مودا وواليس وزاناكا وبيرشكا وبايلوت وماسيمو دوتي والتي تقوم في نفس الوقت بعرض المالبس                 
 .الرجالية كما سيتم ذكره الحقا  

 قطاع األحذیة  

وتخدم    على الرغم من أن محالت األحذية ليست واسعة االنتشار كمحالت المالبس النسائية إال أنها منظمة نوعا  ما         
 .فئات مختلفة وبأسعار مختلفة في مناطق عدة في المملكة  

ورغم أن الرجال ينفقون مبالغ قليلة نسبيا  على المالبس الرجالية، نظرا  ألنهم مازالوا يفضلون المالبس التقليدية،          
 .إال أن انفاقهم على األحذية يعد ال بأس به ال سيما على األحذية الرياضية مثل نايك وريبوك       

د أدى إدخال بعض األسماء التجارية في قطاع األحذية المعروفة عالميا  ضمن تشكيلة الشركة إلى جعلها شركة            وق
وتشمل تشكيلة األحذية لدى الشركة ناين ويست والدو وباراتس         . رائدة في هذا القطاع في السوق السعودية     

 .وسبورتس سيتي وفيز وبرايسلس وتشارلز آند كيث وسبرنج    

                                                 
 . دراسة السوق–يورومومنيتر :  المصدر ١٠
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 األوالد  قطاع أزیاء   

لقد ركزت الشركة على قطاع أزياء األطفال منذ بداية سنوات عملها في هذا المجال لما له من أهمية وقاعدة              
وحيث أن هذا القطاع يعد         . عريضة من المستهلكين ولمعرفة إدارة الشركة بالتكوين الديموغرافي لسكان المملكة          

ائية واألحذية، فقد عمدت الشركة إلى توسيع نشاطها عن           القطاع الثالث من حيث الحجم، بعد قطاعي المالبس النس       
ومن تلك العالمات  . طريق استقطاب عدد كبير من األسماء التجارية العالمية لتضمن مكانة مناسبة في هذا القطاع  

 .الموجودة حاليا  لدى الشركة أدامز، اجزيت، كيكوس، كيابي، السينزا جيرل، سيرجينت ميجور وتيب ايه لويل          

 المالبس الرجالية       قطاع 

وقد امتلكت الحكير     . إن إدارة الشركة تؤمن بأهمية هذا القطاع وبفرص النمو المتوفرة في السنوات القليلة القادمة                
حصة كبيرة من القطاع نتيجة لتقديمها تشكيلة قوية من األسماء التجارية للمالبس الرجالية مثل زارا وجاك آند               

 . جونز وماسيمو دوتي وسيليو  

  النظارات    قطاع

كما يتوقع حدوث توسع متزايد في   . تسوق الشركة عدة أسماء تجارية للنظارات مثل جراند اوبتيكال وسوالريس        
 .هذا المجال في المستقبل   

 قطاع المتاجر الكبيرة       

تمثل الحكير شركة رائدة في مجال المحالت المنوعة الكبيرة مثل زارا وماركس آند سبنسر وبيرشكا والتي تقدم         
 .بس للرجال والنساء واألطفال    المال

 قطاع األثاث المنزلي      

تقدم الحكير زارا هوم على أنها األسم التجاري األول لها في األثاث المنزلي ضمن محفظتها من األسماء التجارية              
 .التي يغلب عليها األزياء العالمية  

ا هوم التجاري سيسمح للحكير بدخول       وتعتقد اإلدارة أن التنوع في مجال األثاث المنزلي من خالل إدخال اسم زار            
وتدرس الشركة حاليا  إمكانية الحصول على أسماء    . سوق جديدة لم يتم خدمتها سابقا  تنطوي على امكانيات كبيرة   

والتي يعتقد بأنها ستقوي موقع   ) االسترالية (تجارية عالمية اخرى في مجال األثاث المنزلي مثل هوارد ستوريج      
 .عها في مجال تنافسي جديدالشركة وتساعد على وض   
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تدير شركة الحكير محفظة مختلفة وواسعة من األسماء التجارية العالمية العريقة في السوق السعودي كما ال زالت     
ا وتوضح الشركة فيم  . تعمل على توسيع قاعدتها عن طريق تقديم أسماء تجارية جديدة لمختلف القطاعات واألذواق    

م بما فيها عدد    ٢٠٠٥ سبتمبر  ٣٠يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه االمتيازات الجماعية والفردية التجارية كما في        
 "). اتفاقيات اإلمتياز والتوزيع    –قسم المعلومات القانونية     ("الفروع وتاريخ البدء بتقديم الخدمة، راجع    

 حقوق االمتياز مع المجموعات العالمية    ١-٢-٥

 مجموعة اندیتيكس

من    وتعتبر زارا جزءا . تجزئة في العالم في مجال األزياء  بيع الموعة انديتيكس هي واحدة من أكبر مجموعات      مج
مجموعة انديتيكس وهي واحدة من أكبر شركات توزيع األزياء في العالم حيث تملك ثمانية أسماء تجارية وهي            

وتمثل الحكير    . زارا هوم وكيديز كالس   زارا، بول آند بير، ماسيمو دوتي، بيرشكا، ستراديفاريوس، أويشو،        
 .زارا، زارا هوم، ماسيمو دوتي، أويشو و بيرشكا     : منتجات انديتيكس التالية في المملكة العربية السعودية    

وقد أدخلت الحكير مجموعة انديتيكس إلى المملكة العربية السعودية حين إفتتحت المحل األول لزارا في ديسمبر        
نمت محفظة الشركة لتشمل خمس منتجات من مجموعة انديتيكس  تقدم للمستهلكين من      ومنذ ذلك الحين   . م١٩٩٩

 . محال  في جميع أنحاء المملكة  ٢٥خالل تشكيلة محالت تزيد على   

 زارا

تعرض زارا أحدث اتجاهات األزياء العالمية للرجال والنساء ضمن مجموعة من التصاميم المبتكرة ولها محالت              
وتمثل زارا لألزياء النسائية أكبر نسبة من         . الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأسيا   في المناطق التجارية   

لذلك فإنها واحدة من االسماء التجارية الرئيسية لدى الحكير           . المبيعات ضمن تشكيلة الحكير في السوق السعودية       
 .نتيجة لتوسعها في المدن الرئيسية  والتي القت قبوال حسنا لدى المستهلك السعودي والزالت تنمو بشكل مستمر       

 زارا في المملكة العربية السعودية    
 م١٩٩٩  سنة البدء 
 مالبس وأحذية واكسسوارات للرجال والنساء واألطفال         المنتجات

 ١٤ عدد المحالت  

 هوم زارا

 مجموعة    تقدم زارا هوم للعمالء تشكيلة متنوعة من الديكورات واألثاث المنزلي وهي تقوم باستمرار بتحديث   
وقد أدخلت الحكير زارا هوم في   . كما أن زارا هوم تقدم أحدث خطوط األزياء في األثاث المنزلي . منتجاتها

 .وتخطط الشركة لزيادة توسعها في السنوات القادمة      . م٢٠٠٥المملكة العربية السعودية عام    

 زارا هوم في المملكة العربية السعودية     
 م٢٠٠٥  سنة البدء 
  منزلي وديكور منزلي وأواني زجاجية وأدوات المائدة       أثاث  المنتجات

 ١ عدد المحالت  
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 ماسيمو دوتي

وهي تقدم كذلك تصاميم    . ماسيمو دوتي جزء من مجموعة انديتيكس وتقدم األزياء للرجال والنساء واألطفال       
وتجمع  . سباتمتنوعة حيث تعرض تشكيلة واسعة تتراوح من المنتجات ذات المناسبات العامة إلى منتجات المنا   

ماسيمو دوتي بين الطرازات الكالسيكية والحديثة مستعملة في ذلك أحدث األقمشة لصناعة المالبس العملية          
وتستهدف شركة ماسيمو دوتي المالبس الرجالية بصورة رئيسية وبشكل خاص            . والمريحة وذات الجودة العالية      

 .طابعهاالرجال بين سن خمسة وعشرين وأربعين عاما وهي محافظة في      

 ماسيمو دوتي في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٠  سنة البدء 
 مالبس وأحذية واكسسوارات للرجال والنساء         المنتجات

 ٧ عدد المحالت  

 أویشو

أويشو عبارة عن تشكيلة من األسماء التجارية من انديتيكس والتي تقدم باإلضافة إلى المالبس النسائية المالبس         
م ٢٠٠١وقد أنشئ هذا االسـم التجاري في عام    . للمناسبات وتشكيلة متنوعة من الكماليات  الخارجية الحديثة   

 . محال في سبعة بلدان   ١٢٠ولديها 

 أويشو في المملكة العربية السعودية     

 م٢٠٠٣  سنة البدء 
 مالبس وأحذية واكسسوارات للرجال والنساء واألطفال         المنتجات

 ٢ عدد المحالت  

 بيرشكا

م كمحل ومفهوم جديد في مجال األزياء وهي تستهدف الشباب الذين          ١٩٩٨ي أبريل من عام  أنشئت بيرشكا ف 
وهي إضافة حديثة الى تشكيلة الحكير وتمثل      .  بلدا ١٧ محال في ٣٢٤يمثلون السوق األكبر حيث أن لديها حاليا       

ي فتستهدف بصورة   أما المالبس التي يقدمها هذا االسم التجار  . أحدث خطوط األزياء في مجموعة انديتيكس  
 . سنة بأسعار تنافسية ٢٠ و   ١٨رئيسية الشباب بين سن  

 بيرشكا في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠٥  سنة البدء 
 المالبس واألحذية والكماليات للرجال والنساء واألطفال        المنتجات

 ٤ عدد المحالت  
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 مجموعة أرآادیا

مالبس بيع ال  دة فقط، تعتبر مجموعة أركاديا من أكبر شركات      محل في المملكة المتح ٢,٠٠٠بامتالكها ألكثر من 
واألزياء في المملكة المتحدة حيث تقدم للمستهلكين سبع أسماء تجارية في المملكة المتحدة وعددا متناميا من               

م، أصبحت أركاديا جزءا من شركة تافيتا لالستثمارات مما جعلها جزءا من   ٢٠٠٢وفي عام . المحالت في العالم 
أما اليوم فهي تتألف من ثماني منتجات وهي توب شوب، توب مان،     . تجزئة في أوروبا بيع البر مجموعات أك

ويستهدف كل اسم تجاري قطاعات متميزة من السوق     . ايفانز، واليس، ميس سيلفردج، دوروثي بيركنز وبورتون 
 .ميس سيلفردج وواليس  : ديا وهي وتمثل الحكير المنتجات التالية من مجموعة أركا   . تحتل كل منها موقع ريادي 

 ميس سيلفردج

وهي جزء من مجموعة    . أنشات ميس سيلفردج في أواسط الستينات حيث قدمت األزياء لألجيال من الشابات
 .أركاديا وكانت أول اسم تجاري للشابات تدخل المملكة العربية السعودية بواسطة شركة الحكير         

 ية ميس سيلفردج في المملكة العربية السعود  

 م١٩٩٨  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ١٦ عدد المحالت  

 واليس

وقد تأسست . أسست واليس في العشرينات من القرن السابق وهي تفخر بجودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها     
فذ    من١٢٦ محال في المملكة المتحدة و    ١٣٤م أما حاليا  فهي تدير حوالي   ١٩٢٣واليس كبوتيك صغير في عام   

 .م١٩٩٧وتعتبر من أفضل العالمات الموجودة لدى محفظة الحكير منذ انطالقها في عام       . امتياز

 واليس في المملكة العربية السعودية     

 م١٩٩٧  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٢٣ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣١ 

 

 مجموعة بيست سيلر

 موظفا في جميع أنحاء العالم في تصميم     ١٢,٠٠٠م ولديها حوالي      ١٩٧٥بيست سيلر شركة عائلية تأسست عام   
م نمت بيست سيلر نموا  كبيرا  وبسرعة كبيرة    ١٩٧٥ومنذ عام  . وتطوير وتسويق وبيع أسماء بيست سيلر التجارية    

وتملك حاليا  بيست سيلر عدة منتجات تشمل اجسيت، فيرو          .  بلد ٢٩ محال  في  ١,٧٥٠حيث تمتلك حاليا أكثر من    
نيوبورن، أونلي سيليكتد، تي دي كيه، بي اتش اندستريز، كوزمتيكس، فينك   / فيال، نيم اتمودا، جاك آند جونز،  

 .اندستريز، بيسز بواسطة بيست سيلر وأوبجكت كوليكتورز آيتم    

 فيرو مودا

م في أسلو بالنرويج حيث تعرض طرازات متقدمة في مجال                      ١٩٨٨تم افتتاح أول محل لهذا االسم التجاري في عام              
وفيرو مودا تقدم بصورة رئيسية المالبس              . تي تستهدف الشابات بشكل أساسي وتغطي األزياء األساسية              األزياء ال  

 .النسائية وبناطيل الجينز ومالبس الراحة المدنية ضمن مجموعاتها                     

 فيرو مودا في المملكة العربية السعودية                

 م٢٠٠٢  سنة البدء    
 المالبس النسائية         المنتجات    

 ٦ عدد المحالت   

 ونزجاك آند ج

 إلى    ١٨تعرض جاك آند جونز تشكيلة واسعة من المالبس للرجال وتستهدف قطاعا  واسعا  من الرجال من سن    
أما المنتجات الرئيسية لجاك آند جونز فتشمل الجينز وهي من بين أشهر الشركات الصانعة في أوروبا         .  سنة٣٠

 .عاليةلمنتجات الشباب حيث تقوم بانتاج بناطيل الجينز ذات الجودة ال      

 جاك آند جونز في المملكة العربية السعودية       جاك آند جونز في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٣  سنة البدء 
 المالبس الرجالية    المنتجات

 ٢ عدد المحالت  

 اجزيت

وتشمل المجموعة المالبس اليومية العملية     . تصمم مالبس اجزيت لألطفال اليافعين في مرحلة استقاللهم عن ذويهم 
. المالبس الخاصة بالخروج وحضور الحفالت لألطفال حديثي الوالدة وحتى األطفال إلى حد سن الثمان سنوات        و

وتوفر مختلف خطوط األزياء والتشكيالت من اجزيت ألولياء األمور الفرصة الختيار المالبس الجيدة والجميلة             
 .ألطفالهم

 اجزيت في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٣  سنة البدء 
 مالبس األوالد   المنتجات

٧ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٢ 

 

 مجموعة ألدو

 محال تقدم أسماء تجارية مثل ألدو وبيجبوي وسيمارد    ٧٠٠يقع مقر هذه المجموعة في كندا وهي تدير أكثر من   
 محل في كندا، أما   ٥٠٠كما تشغل المجموعة حوالي  . وكالدارون وفيت فرست وجلوبو وستون ريدج وترانزيت    

  ١٠٠فتنتشر في اوروبا والشرق األوسط وآسيا والواليات المتحدة حيث تخطط المجموعة الفتتاح          بقية المحالت 
 .محل جديد في السنوات القليلة القادمة     

 ألدو

وهذه العالمة     . تتخصص ألدو في صناعة األحذية والمنتجات الجلدية والكماليات المتطورة ذات الجودة العالية             
 .طرازات المتطورة والموسمية للعمالء بأسعار مقبولة      التجارية مخصصة لتوفير أحدث ال   

 ألدو في المملكة العربية السعودية     

 م٢٠٠٠  سنة البدء 
 األحذية والمنتجات الجلدية والكماليات      المنتجات

 ١٩ عدد المحالت  

 سبرنج

لسوق السعودية      وهذه العالمة التجارية جديدة في ا       . تقدم سبرنج مجموعة واسعة من األحذية والحقائب والكماليات     
 .وتستهدف مجموعة المستهلكين التي تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والعشرين        

 سبرنج في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 األحذية والكماليات    المنتجات

 ١١ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٣ 

 

 مجموعة مونسون

. ين ناجحتين جدا وهما مونسون واكسيسورايز     تقدم مجموعة شركات مونسون تصاميم مختلفة وتقوم بتشغيل سلسلت 
لدى مونسون حاليا ما    . تهدف مجموعة مونسون إلى توفير المنتجات العالية الجودة والخدمات العالية المستوى      

 . محل تبيع منتجات مونسون واكسيسورايز في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم       ٣٠٠يزيد على 

 مونسون

كما تشمل   . عة من المالبس النسائية تشمل كال من مالبس المناسبات العامة والخاصة          تبيع مونسون تشكيلة واس   
م  ١٩٧٢وقد تأسست مونسون عام      . التشكيلة منتجات مونسون للبنات ومونسون للمنزل ومونسون لألطفال          

 .وتوسعت بشكل سريع من قاعدتها الحالية في لندن   

 مونسون في المملكة العربية السعودية     

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 المالبس النسائية والمالبس الوالدية       المنتجات

 ١٠ عدد المحالت  

 اكسيسورايز

نظرا لتوفر فريق داخلي لديها متخصص في التصميم، تحتل اكسيسورايز موقعا فريدا في السوق بمجموعة عالمية     
 وتشمل كل نوع من      وهذه المجموعة األصلية من الكماليات تتغير باستمرار       . ذات أسعار مقبولة من الكماليات    

الكماليات والحقائب والمحافظ والمصوغات والسيور وأغطية الرأس والقبعات والقفازات واكسسوارات الشعر          
 .ومواد التجميل  

 اكسيسورايز في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 اكسسوارات المالبس واكسسوارات الشعر والسيور والحقائب          المنتجات

 ٢٤ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٤ 

 

 مجموعة السينزا

وبصفتها المجموعة األولى في    . تقدم تشكيلة السينزا مجموعة واسعة وعالية الجودة من المنتجات بأسعار مقبولة         
 محال  ٢٠٠ محال في جميع أنحاء كندا و   ٢٢٠كندا لبيع المنتجات بالتجزئة تمتلك السينزا وتشغل ما يزيد على       

 .م بلدا في جميع أنحاء العال   ٢٣أخرى في 

تفي البضاعة التي تبيعها السينزا بمجالين من احتياجات العمالء أولهما محالت التشكيالت المتخصصة وثانيهما    
 .مجموعة من السلع التي تختص بالهدايا   

 السينزا

السينزا عبارة عن سلسلة تشكيلة متخصصة توفر المنتجات والكماليات وتعتبر إحدى أعرق محالت مالبس النساء                 
 .في السوق السعودي    الداخلية  

 السينزا في المملكة العربية السعودية   

 م١٩٩٨  سنة البدء 
 مالبس الحفالت ومالبس النوم والكماليات      المنتجات

 ٤٦ عدد المحالت  

 السينزا للبنات

وقد أنشئ هذا االسم التجـاري في عام       . السينزا للبنات عبارة عن مالبس للمراهقات والشابات تدار من كندا     
 .ي جزء من مجموعة السينزا م وه١٩٩٩

 السينزا للبنات في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠٠  سنة البدء 
 مالبس واكسسوارات للمراهقات والشابات     المنتجات

 ١٨ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٥ 

 

 مجموعة ستايلو

   محال  ٢٥٠ محال لباراتس و ٢٢٥أما االن فهناك أكثر من  .  عاما٦٥أدرجت شركة ستايلو في بورصة لندن منذ   
.  منفذا لبيع األحذية بالخصم باسم برايسلس فاسيا   ١٢٥لدوروثي بيركنز تعمل على أساس االمتياز وكذلك أكثر من     

. م سلسلة شيليز من منافذ بيع األحذية     ٢٠٠٣وكجزء من التطور المتواصل للمجموعة اشترت المجموعة في أبريل           
 .ة فريق تصميم مقره في لندن  محال آخر لتشكيلة المجموعة ووفر للمجموع     ١١وقد أضاف هذا    

 باراتس

تقدم باراتس األحذية بمجموعة تلبي احتياجات النساء والرجال من مصممين مختلفين إضافة إلى الكماليات األخرى          
 ).مثل الحقائب اليدوية (

 باراتس في المملكة العربية السعودية    

 م١٩٩٩  سنة البدء 
 األحذية  المنتجات

 ١٤ عدد المحالت  

 برايسلس

 .دم أحذية برايسلس مجموعة واسعة من المنتجات للسيدات والرجال واألطفال بأسعار مقبولة         تق

 برايسلس في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 األحذية  المنتجات

 ٨ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٦ 

 

 مجموعة جراند فيجن

 محال لبيع   ٣٥٠شغيل أكثر من بصفتها أكبر مجموعة لصناعة النظارات في القارة األوربية تقوم الشركة بت 
وتشمل سلسلة النظارات لدى المجموعة       . النظارات بالتجزئة ال سيما في فرنسا وايرلندا وايطاليا والمملكة المتحدة    

 .جراند اوبتيكال وجنرال دوبتيك وسوالريس وفيجن اكسبريس     

 جراند اوبتيكال

تها تقوم جراند اوبتيكال بالمحافظة على تقدمها    من أحدث اآلالت التقنية إلى أحدث المعدات المعروضة في محال         
 .على الشركات األخرى وتضمن لعمالئها الرضا الكامل عن منتجاتها     

 جراند اوبتيكال في المملكة العربية السعودية     

 م٢٠٠٢  سنة البدء 
 النظارات التخصصية ونظارات الزينة     المنتجات

 ٢ عدد المحالت  

 نظارات سوالريس الشمسية

 م ومنذ ذلك الحين وهي تؤكد ريادتها في سوق النظارات الشمسية حيث تمتلك ما        ١٩٩٤ريس في عام انشئت سوال
 اطارا من تصميمها بمختلف الطرازات التي تفي برغبات مجموعة واسعة من العمالء على مدار      ٧٠يزيد على 

دة وأساليب الحماية وكذلك       كما أن مستشاري المبيعات مدربين على تقديم االرشادات حول العدسات المحد   . السنة
 .على اتجاهات األزياء إلعطاء العمالء أفضل الخدمات الممكنة   

 سوالريس في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 النظارات الشمسية واإلطارات     المنتجات

 ٢ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٧ 

 

 مجموعة مولنير

تيب ايه    : زئة في فرنسا وتحمل األسماء التجارية التالية  تعتبر مجموعة مولنير أكبر شركة عائلية خاصة للبيع بالتج    
 .لويل، زاناكا، اوشان هايبرماركت وديكاثالون  

 تيب ايه لويل

كما تلبي   .  سنة وتوفر الجودة بأسعار منخفضة     ١٢تقدم تيب ايه لويل مالبس األطفال من سن الوالدة وحتى سن          
ي السوق االقتصادية بفضل التشكيلة الممتازة التي تعرضها    تيب ايه لويل احتياجات العمالء من جميع الطبقات ف  

 .ولكنها تركز بصورة رئيسية على الطبقات المتدنية من السوق     

 تيب ايه لويل في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٣  سنة البدء 
 مالبس وزينة األطفال   المنتجات

 ١٤ عدد المحالت  

 زاناكا

وتقدم زاناكا . تصميم وبيع المالبس والكماليات النسائية بالتجزئة  م كشركة فرنسية تختص ب١٩٩٩تأسست عام 
كما تملك في الوقت الحاضر       . مجموعة من منتجات األزياء ذات الجودة العالية بأسعار مقبولة وبطرازات متنوعة          

ملكة  محل في أوروبا ولكنها تهدف في السنوات القادمة إلى تقوية زاناكا وتحسين حضورها في الم         ٢٠٠أكثر من 
 .العربية السعودية ودول الخليج     

 زاناكا في المملكة العربية السعودية  

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٩ عدد المحالت  

 كيابي

كيابي شركة فرنسية مرموقة لبيع المالبس بالتجزئة وتقدم مجموعة واسعة من المالبس والكماليات الراقية للشباب       
 مليون قطعة تعتبر كيابي حاليا من    ٥٠وبعد أن باعت الشركة ما يزيد على  .  واألطفالوالنساء والمراهقين  

 .الالعبين الرئيسيين في سوق األقمشة األوربية ولها حضور دولي كذلك       

 كيابي المملكة العربية السعودية  

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 المالبس النسائية والوالدية      المنتجات

 ٣ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٨ 

 مع الشركات الفردية حقوق االمتياز  ٢-٢-٥

 :حصلت الحكير على حقوق امتياز الشركات التجارية التالية والغير تابعة لمجموعة شركات بيع أزياء أو تجزئة      

 ناين ويست

وقد نمت ناين ويست على مدى . م كاسم تجاري متخصص في األحذية النسائية١٩٧٧تأسست ناين ويست في عام 
وتستهدف مجموعة ناين ويست العمالء من       . ري ذو الطراز الحصري الشامل     الثالثين عاما الماضية إلى اسم تجا     

 .النساء حصرا  حيث تقدم األحذية والكماليات الراقية بأسعار معقولة   

 ناين ويست في المملكة العربية السعودية   

 م١٩٩٩  سنة البدء 
 األحذية والحقائب والكماليات الراقية النسائية     المنتجات

 ٣٤ عدد المحالت  

 يوكام

م وهي تقوم بتصميم وتوزيع تشكيلة من المالبس النسائية الجاهزة التي يمكن     ١٩٨٤تأسست كاميو في عام 
 .الحصول عليها بأسعار مناسبة في مراكز المدن ومراكز التسوق      

 كاميو في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٢٠ عدد المحالت  

 آن هارفي

تتخصص آن هارفي في صناعة المالبس العالية الجودة والحديثة والكالسيكية ذات األحجام الكبيرة لجميع                 
 .األعمار

 آن هارفي في المملكة العربية السعودية    

 م١٩٩٩  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ١٧ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٣٩ 

 

 أدامز

  ٢٠٠اقية بالتجزئة في المملكة المتحدة حيث تمتلك أكثر من       أدامز واحدة من أكبر شركات بيع مالبس األطفال الر       
محل في البالد وهي تقود الشركات األخرى في مجال أزياء األطفال وتبيع منتجاتها بأسعار تناسب ذوق الدخل         

 .المتوسط

 أدامز في المملكة العربية السعودية    

 م١٩٩٧  سنة البدء 

 مالبس األطفال   المنتجات
 ٤٤ عدد المحالت  

 وسيلي

. م ومقرها في باريس وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة المالبس الجاهزة للرجال       ١٩٨٥تأسست سيليو في عام  
 . بلدا في جميع أنحاء العالم  ٢٠ محال في  ٣٧٠وتمتلك الشركة أكثر من   

 سيليو في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 المالبس الرجالية    المنتجات

 ٨ عدد المحالت  

 رومودب

وهذه الشركة العائلية      . م حيث تعمل غالبية فروعها في اوروبا والشرق األوسط ١٩٧٥تأسست برومود في عام 
الفرنسية متخصصة في تصميم وبيع المالبس والكماليات النسائية الجاهزة حيث تقدم مجموعات سهلة اللبس إضافة        

 . بلدا ٢٦ محال للشركة في أكثر من   ٤١٨ وهناك حاليا  أكثر من  . الى الجودة العالية بأسعار معقولة    

 برومود في المملكة العربية السعودية    

 م١٩٩٩  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٢٩ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٤٠ 

 

 فوشيني

م في جنوب أفريقيا وأدرجت على بورصة جوهانز بيرج لألوراق المالية     ١٩٢٤بدأت هذه الشركة العمل في عام   
 .م١٩٤١في يناير 

 يني في المملكة العربية السعودية   فوش

 م٢٠٠٢  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٤ عدد المحالت  

 جينيفر

تقدم جنيفر األزياء المستوحاة من آخر خطوط الموضة وحسب أذواق ورغبات السيدات الشابات في العصر         
 .الحاضر

 جينيفر في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 المالبس النسائية    تالمنتجا

 ١٧ عدد المحالت  

 سيرجنت ميجور

سيرجنت ميجور اسم تجاري فرنسي رائد في مجال مالبس األطفال ومتخصص في سوق مالبس األطفال من سن           
  ٢٥٠م ونمت عدد المحالت لتصل إلى مايزيد عن         ١٩٨٥وقد أنشئ هذا االسم التجاري في عام      . ١٤الوالدة إلى    

 .محال في تسعة بلدان

 يرجنت ميجور في المملكة العربية السعودية   س

 م٢٠٠٢  سنة البدء 
 مالبس األطفال   المنتجات

 ٢١ عدد المحالت  

 ثايم ماتيرنيتي

تتخصص ثايم ماتيرنيتي في تصميم أحدث األزياء من المالبس الكالسيكية المصنوعة بشكل حصري للنساء       
 .ار الحوامل وتقدم مجموعة من المالبس للسيدات من جميع األعم      

 ثايم ماتيرنيتي في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 مالبس الحوامل    المنتجات

 ٩ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٤١ 

 

 بايلوت

م وأدى نجاحه   ١٩٨٤وقد افتتحت أول محل لها في عام    . تعتبر بايلوت من دور األزياء الراقية في المملكة المتحدة    
 محل في الشوارع الراقية ومراكز التسوق         ١٠٠بايلوت أكثر من    أما اليوم فلدى    . إلى مواصلة النمو والتطور      

 .والمصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة   

 بايلوت في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٤  سنة البدء 
 المالبس النسائية    المنتجات

 ٢ عدد المحالت  

 كيكوس

ة التجارية لشركة بروموتكس العالمية التي        وتتبع هذه العالم  . م حصرا  للسوق السعودية     ٢٠٠١تأسست كيكوس عام 
 .م ومقرها برشلونة١٩٧٢تأسست عام 

 كيكوس في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 مالبس األوالد   المنتجات

 ١٣ عدد المحالت  

 تشارلز آند كيث

وقد تميز هذا المحل     . م في سنغافورة١٩٩٦فتحت تشارلز آند كيث أول محل لها في مركز األمارة للتسوق عام       
 .الصغير الذي يبيع األحذية النسائية المعاصرة حصريا  بالتصاميم الجديدة واألسعار المقبولة        

 تشارلز آند كيث في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٥  سنة البدء 
 األحذية والحقائب   المنتجات

 ٦ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٤٢ 

 

 سينما

متيازات رائدة في المصوغات المصنعة حسب الطلب في ماليزيا   في أقل من عقدين أسست سينما نفسها كشركة ا
 .وهي تتطلع للتوسع دوليا بما في ذلك الشرق األوسط        

 سينما في المملكة العربية السعودية  

 م٢٠٠٥  سنة البدء 
 الكماليات  المنتجات

 ٣ عدد المحالت  

 سبورتس سيتي

 شركة للتوزيع بالجملة إلى شركة حققت     خالل فترة قصيرة التتجاوز خمس سنوات تطورت سبورتس سيتي من    
تمثل سبورتس سيتي  . نجاحا  عاليا  في مجال البيع بالتجزئة وهي جزء من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه     

وتعتبر سبورتس سيتي محل شامل       . سلسلة رائدة في مجال المستلزمات الرياضية في المملكة العربية السعودية         
وتقدم سبورتس سيتي أحدث األحذية     . ن منتجات نايك  المعروفة عالميا  والشعبية   يحتوي على اكبر تشكيلة م 

 .والمستلزمات الرياضية والكماليات من نايك    

 سبورتس سيتي في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٢  سنة البدء 
 األحذية والكماليات الرياضية    المنتجات

 ١٣ عدد المحالت  

 فيس

ماليزية تقدم مجموعة من األحذية النسائية والحقائب اليدوية وتستهدف الشابات       فيس عبارة عن عالمة تجارية  
وتحمل فيس مجموعة من التصاميم العصرية والمتطورة ذات      . والمشتريات المهتمات بآخر تطورات سوق األزياء   

ارية جديدة في السوق     وهذه العالمة التج   . القيمة العالية وتقدم األزياء األساسية والمقبولة الثمن في متجر متكامل     
 .وعليها إقبال قوي من قاعدة عريضة من العمالء    

 فيس في المملكة العربية السعودية   

 م٢٠٠٥  سنة البدء 
 األحذية  المنتجات

 ٦ عدد المحالت  



 المنتجات واألسواق             

 
 ٤٣ 

 

 كولوني

وقد بدأت    . تعتبر شركة كولوني احدى أعرق مصنعي الشموع في أوروبا ومركزها الرئيسي المملكة المتحدة         
 .م٢٠٠٠كير بالشراء المباشر من شركة كولونى عام     شركة الح

 كولوني في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠٠  سنة البدء 
 الشموع   المنتجات

 ١٥ عدد المحالت  

 ماركس آند سبنسر

تعتبر شركة ماركس آند سبنسر إحدى أعرق شركات بيع المالبس واألزياء والكماليات في المملكة المتحدة بصافي             
 موظف في فروعها   ٦٠,٠٠٠وتوظف الشركة ما يزيد على    .  مليار جنيه استرليني   ٨وي يزيد على  مبيعات سن

 دولة تخدم الماليين من المستهلكين     ٣٠ متجر في أكثر من ٤٠٠المنتشرة في أنحاء العالم كما تدير ما يزيد على  
 .اسبوعيا 

العالمات الرائدة لدى الشركة وتعطيها      وتعتبر متاجرها احدى ثالث متاجر لدى محفظة الحكير، وهي أحدى أهم 
 . دعما  كبيرا  في الحصول على امتيازات لعالمات تجارية عالمية أخرى     

 ماركس آند سبنسر في المملكة العربية السعودية    

 م٢٠٠١  سنة البدء 
 المالبس النسائية والرجالية والكماليات المنزلية       المنتجات

 ٩ عدد المحالت  
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. استثمرت الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية الكثير من الوقت والمال في تأسيس موقع لها في السوق               
فباإلضافة إلى افتتاح محالت جديدة تعين على الشركة تقوية هيكل عملها المركزي لمساندة التوسع المتزايد في              

 .لهاالعمل والوفاء بحاجة السوق لتصبح أكثر احترافا  في مجا      

وقد شهدت كل إدارة في الشركة استثمارا  كبيرا  في مجال الموارد البشرية واألنظمة بحيث تواكب الطلب المتزايد              
 :وينقسم هيكل اإلدارات األساسي إلى ما يلي    . للعمل

 هيكل إدارة الحكير: ١-٦ شكل 

C.E.O
Dr. Abdulmajeed Al Hokair

مدير تقنية المعلومات
محمد كحيل

الشؤون المالية
باالكريشنان. آر. تي

مدير العمليات التنفيذي
واترزجيري 

مدير مراقبة المخزون
مارتنبول 

مراقب مساندة 
العمليات

كرمولجميل 

مراقب المبيعات
وليام فيرمولين

مدير الموارد البشرية
فهد المساعد

مراقب األسماء 
التجارية

بيتر غروس
-

انديتكسمدير 
كيرلنشان 

المدير التنفيذي
الحكيرعبد المجيد . د

مراقب خدمات 
المحالت

صوبيدارمحمد 

C.E.O
Dr. Abdulmajeed Al Hokair

مدير تقنية المعلومات
محمد كحيل

الشؤون المالية
باالكريشنان. آر. تي

مدير العمليات التنفيذي
واترزجيري 

مدير مراقبة المخزون
مارتنبول 

مراقب مساندة 
العمليات

كرمولجميل 

مراقب المبيعات
وليام فيرمولين

مدير الموارد البشرية
فهد المساعد

مراقب األسماء 
التجارية

بيتر غروس
-

انديتكسمدير 
كيرلنشان 

المدير التنفيذي
الحكيرعبد المجيد . د

مراقب خدمات 
المحالت

 صوبيدارمحمد 
  الحكير: المصدر
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وتشمل هذه     . تعتبر إدارة تقنية النظم والمعلومات مسؤولة عن إدارة جميع المعلومات االلكترونية في الشركة           
المسؤولية إدارة المعلومات التي تقوم بمتابعة المبيعات اليومية التي تتحقق في المحالت وتصنيف تقارير المتاجر          

 األقسام المختلفة في الشركة ومساندة احتياجات األنظمة في كل منطقة    األسبوعية ومعالجة النظم وتعميمها على   
وتعتبر هذه اإلدارة أيضا  مسؤولة عن تنفيذ وتطوير جميع األنظمة الجديدة المعتمدة                   . مساندة مركزية في الشركة 

دارة تقنية المعلومات  ويتبع مدير إ. في الشركة بما فيها نظام مايكروتك انفينتي والذي تم تطبيقه حديثا  وبشكل كامل 
 .للمدير التنفيذي 

 :وتتكون حلول مايكروتك انفنيتي من النظم الفرعية التالية    
 االستاذ العام  
 حسابات المدينين 
 حسابات الدائنين  



 مساندة     الوظائف التشغيلية وال                

 
 ٤٥ 

 إدارة األصول    
 التحليل المالي   
 إدارة السيولة     
 الموازانات التقديرية   
 إدارة التكاليف   

ومن مميزات نظام . انات موحدة لضمان تكامل المعلومات فيما بينها  وتستخدم كافة هذه النظم الفرعية قاعدة بي  
. انفتيتى امكانية ربطه مع عمالء الشركة ومورديها مما يسهل العمليات التشغيلية للشركة ويمنحها ميزات اضافية            

 يتيحه من   كما يساعد النظام إدارة الحكير في وضع الخطط االستيراتيجة وإدارة األداء التشغيلي اليومي عبر ما              
ويتمتع نظام انفنيتي بمرونة .بيانات وتقارير دورية أو حسب ما تطلبه اإلدارة وفي األوقات التي تراها مناسبة        

عالية من حيث امكانية تصميم واستخراج البيانات التي تحتاجها الشركة في كافة المستويات اإلدارية، حيث يمكن            
 المالية واإلدارية فعلى سبيل المثال يمكن تحليل رأس المال العامل          لإلدارة العليا استخراج العديد من التحليالت       

 .واستثمارات الشركة وتخطيط الربحية وحجم المبيعات     

كما يسهل نظام انفنيتي العمليات اليومية للمستويات اإلدارية االخرى من حيث اعداد الحسابات بشكل عام، فعلى     
ريا أو خالل فترات أقصر أو أطول بشكل آلي بعد ترحيل المعلومات              سبيل المثال يمكن اعداد التسويات البنكية شه        

الالزمة إلى النظام وتتم هذه التسويات بشكل متكامل مع األجزاء االخرى من النظام كنظام مدفوعات الرواتب       
 .والمدفوعات الملغاة وحسابات النقدية العامة     

6-2              

ة المالية مسؤولة عن مراقبة جميع األمور المالية في الشركة بما في ذلك إعداد الميزانيات والتوقعات                  تعتبر اإلدار
وتشمل مسؤولية هذه اإلدارة أيضا  المطابقة         . المستقبلية ودراسات الجدوى وتقدير المصاريف ومستوى الخزينة        

وقد  . ن والموردين وجمع الحسابات اإلدارية     اليومية للحسابات المستلمة من المحالت والدفعات التي تتم للموظفي         
ويتبع مدير ادارة    . استثمرت الشركة في نظام متكامل لتنسيق مهام المحاسبة لديها والتي تتكامل تمام ا مع العمليات      

 .الشؤون المالية والمعلومات والمساندة مباشرة للمدير التنفيذي          

6-3     

وتشمل هذه المسؤولية اإلشراف على          . م الخدمات اليومية للعمالء في الشركة    يعتبر فريق العمليات مسؤوال عن تقدي   
المحالت وموظفيها وتوفير االتصال مع مختلف إدارات المساندة المركزية وهو ما يمثل صلة الوصل مع كل من                     

 أكبر اإلدارات   ونظرا  لتنوع المنتجات والعدد الكبير للمحالت والمتاجر فإن هذه اإلدارة هي            . تجزئة بيع الشركاء 
 .في الشركة من حيث عدد الموظفين ولها هيكل عريض لمدير العمليات التنفيذي والذي بدوره يتبع للمدير التنفيذي            

تدار األعمال على طول الخطوط االقليمية حيث يتبع كل مراقب مبيعات ثالث مدراء مبيعات اقليميين بينما يكون      
كما  . سؤول عن المنتجات التي تتبع مباشرة لمدير العمليات الرئيسي         لكل محل من المحالت المنوعة مدير خاص م        

 .أن المتاجر التي تشمل الطلب والمشتريات للمخزون تتم معالجتها على طول خطوط األزياء عبر مراقب المتاجر         

 ادارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ١-٣-٦

وحيث أن لدى الشركة قوى عاملة كبيرة     . رئيسيةتنظر شركة الحكير إلى مواردها البشرية كواحدة من أصولها ال       
ذات احتياجات شديدة التنوع، فإن هذه اإلدارة تتولى جميع شؤون الموارد البشرية بما فيها الوفاء بهذه االحتياجات                 

 .ومواكبتها مع متطلبات العمل 



 مساندة     الوظائف التشغيلية وال                

 
 ٤٦ 

تظم بحيث تعكس   إن هذه اإلدارة مسؤولة مباشرة عن تنفيذ سياسات الموظفين بالشركة وتحديثها بشكل من            
االحتياجات والظروف المتغيرة وهي تعمل بشكل وثيق مع مدراء شؤون الموظفين في كل شعبة وفي وحدات          

 .العمل الرئيسية وتنسق النشاطات مثل عمليات البحث عن الموظفين محليا  والتدريب والتطوير           

حديث جميع أنظمة قواعد بيانات   ويجري حاليا  تركيب نظام تقنية معلومات متكامل جديد من سيفيل سوفت لت 
 .اإلدارات

 مراقب خدمات المحالت  ٢-٣-٦

يقوم مراقب خدمات المحالت وادارته بمساندة ادارة عمليات البيع بالتجزئة في مواقع عدة كالمشتريات والنقل             
ات ويتبع مراقب خدمات المحالت بشكل مباشر إلى مدير العملي      . والسفر والوقاية من الفقدان وادارة المعلومات        

 .التنفيذي

 مراقب األسماء التجارية  ٣-٣-٦

ويعتبر مراقب . يقوم مراقب األسماء التجارية وادارته بتقديم االسم التجاري بالصورة الالئقة إلى المستهلكين      
. األسماء التجارية مسؤوال  عن إقامة العالقات المتميزة مع الشركات األجنبية والتي تتعامل بشكل دائم مع الشركة        

 .األسماء التجارية بشكل مباشر إلى مدير العمليات التنفيذي  ويتبع مراقب 

 مراقب المشتريات ٤-٣-٦

ويتبع مراقب . يقوم مراقب المشتريات وادارته باإلتمان على المشتريات وهامش الربح وصافي الهامش التجاري 
 .المشتريات بشكل مباشر إلى مدير العمليات التنفيذي   
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7-1            

 المدراء الحاليون   ١-١-٧

 المدراء الحاليون : ١-٧ شكل 
 الوظيفة االسم الجنسية العمر
 الرئيس  فواز بن عبدالعزيز الحكير سعودي ٤١
 المدير التنفيذي عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير. د سعودي ٣٧
 مدير زيز الحكيرسلمان بن عبدالع سعودي ٣٨

 الحكير: المصدر

  المقترح بعد التحولمجلس اإلدارةأعضاء  ٢-١-٧

 أعضاء يشمل الثالثة مدراء الحاليين وكل من منصور العجالن         ٧سيتكون مجلس ادارة الشركة بعد التحول من        
ية بعد   وسيتم التصويت على اختيار األربعة أعضاء الجدد في الجمعية التأسيس     . وعلي الغيث وعضوين اضافيين   

 :ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء بعد التحول        . اإلنتهاء من عملية االكتتاب

 )عند التحول إلى شرآة مساهمة(أعضاء مجلس اإلدارة  : ٢-٧ شكل 
 الوظيفة االسم الجنسية العمر
  اإلدارةرئيس مجلس فواز بن عبدالعزيز الحكير سعودي ٤١
 عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير. د سعودي ٣٧
 عضو  سلمان بن عبدالعزيز الحكير سعودي ٣٨

 منصور العجالن سعودي ٤٦
ممثال  شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه  عضو
 القابضة

 ابضة عضو ممثال  شركة فاس السعودية الق علي الغيث سعودي ٤٥
 يتم اختياره الحقا - - -
 يتم اختياره الحقا - - -

 الحكير: المصدر

 خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة ٣-١-٧

رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير وشركة فواز عبدالعزيز      فواز بن عبدالعزيز الحكير، رئيس مجلس اإلدارة،  
ضو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين          الحكير وشركاه القابضة وشركة فاس السعودية القابضة، وهو ع        

وشركة ريتايل  وشركة اف اس ايه العقارية الدنماركية ايه بي اس     ) دبي(وشركة ريتايل جروب هولدينج ليمتد  
وهو أحد مؤسسي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التي تم انشاؤها في عام        . اس/جروب اسكندنافيا ايه

تخرج فواز بن   . ت عمله تجارة األزياء والهايبرماركت والعقارات والتجارة العامة   وتغطي قطاعا . م١٩٩٠
عبدالعزيز الحكير من جامعة لوفبورو في المملكة المتحدة في تخصص االقتصاد والمحاسبة وحضر عدة دورات         

 . في اإلدارة في الخارج 

 وهو عضو في مجلس إدارة       ر التنفيذي، عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، عضو مجلس اإلدارة والمدي / الدكتور
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة وشركة فاس السعودية القابضة، وكذلك شركة اف اس ايه العقارية           

. اس ، وهو أحد مؤسسي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه            /الدنمارك وشركة ريتايل جروب اسكندنافيا ايه    
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عبدالمجيد الحكير من جامعة الملك سعود          / وقد تخرج الدكتور  . ياء والتجارة العامة  وتغطي قطاعات عمله بيع األز   
تخصص أمراض جلدية وتناسلية وهو زميل المجلس العربي لألمراض الجلدية والتناسلية وعضو في المجلس                 

 .كما حضر عدة دورات في اإلدارة التنفيذية في الخارج     . السعودي لألمراض الجلدية والتناسلية     

شريك في مجموعة الحكير وهو عضو في مجلس      سلمان بن عبدالعزيز الحكير، عضو مجلس اإلدارة،  / هندسالم
إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة وشركة فاس السعودية القابضة، وكذلك شركة اف اس ايه           

أحد مؤسسي شركة فواز عبدالعزيز      اس ، وهو    /العقارية الدنمارك ايه بي اس وشركة ريتايل جروب اسكندنافيا ايه    
وتشمل سيرته العملية التصميم والبناء واإلدارة لبعض مراكز التسوق والهايبرماركت في المملكة            . الحكير وشركاه

وقد تخرج االستاذ سلمان بن عبدالعزيز الحكير من جامعة الملك سعود ويحمل بكالوريوس                 . العربية السعودية  
 .علوم في الهندسة المعمارية  

 عمل األستاذ الحكير وشركاه القابضة،  ممثال  شركة فواز عبدالعزيز  منصور العجالن، عضو مجلس اإلدارة،  
 منصور العجالن قبل التحاقه بشركة الحكير في منصب نائب مدير عام شركة اسال في الرياض    

وقد  ). ات الصحية  مديرية الخدم  (وبصفة مساعد مدير الموارد البشرية في وزارة الداخلية            ) م١٩٩٨-م١٩٩٠(
تخرج السيد العجالن وحصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة القوى العاملة وشؤون الموظفين من كلية                     

كما يحمل درجة مشاركة في إدارة العلوم التطبيقية من        . م١٩٨٤مترو ستيت في الواليات المتحدة األمريكية عام    
 .م١٩٨٣يكية عام كلية دنفر اوروريا في الواليات المتحدة األمر    

هو الموظف المسؤول عن قطاع التأمين       ممثال  شركة فاس السعودية القابضة علي الغيث، عضو مجلس اإلدارة، 
. في مؤسسة النقد العربي السعودي وهو حاليا المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنار لالستثمارات المالية         

ر التفتيش البنكي والتأمين والتأجير المالي في مؤسسة النقد العربي    وقد شغل السيد علي الغيث سابق ا منصب مدي  
حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود وهو               ).  م٢٠٠٥-م١٩٨٤(السعودي  

 .مفتش معتمد في مجال التزوير وكذلك اخصائي معتمد في مكافحة غسيل األموال      

 اإلدارة العليا   ٤-١-٧

شركة الحكير من مجموعة من المواطنين السعوديين واألجانب المتمرسين الذين يجمعون بين          يتألف فريق إدارة  
. وقد نجحت شركة الحكير في االحتفاظ بمدراءها الكبار وتطويرهم من الداخل       . الخبرة الدولية والمعرفة المحلية      

 مباشرة أمام مجلس اإلدارة عن      ويتحمل المدير التنفيذي المسؤولية الرئيسية عن إدارة أعمال الحكير وهو مسؤول             
ويتألف فريق اإلدارة العليا الذي يرأسه       . أداء الشركة تمشيا مع أهداف ورغبات أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين        

 :المدير التنفيذي من األعضاء التالية أسماؤهم    

 حكيراإلدارة العليا في شركة ال: ٣-٧ شكل 
 الوظيفة االسم الجنسية العمر
 المدير التنفيذي عبدالمجيد الحكير. د سعودي ٣٧
 مدير العمليات التنفيذي جيري مايكل واترز بريطاني ٤٨
 مدير الشؤون المالية باالكرشنان  . آر. تي هندي ٤١
 مدير تقنية المعلومات محمد كمال كحيل فلسطيني ٣٦
 موارد البشريةمدير ال فهد المساعد سعودي ٤٨
 مدير انديتيكس شان كيرلن  بريطاني ٣٥
 مراقب األسماء التجارية بيتر غروس بريطاني ٤٤
 مراقب المبيعات وليام فيرمولين جنوب أفريقيا ٤٦
 مراقب خدمات المحالت  محمد صوبيدار بريطاني ٤٦
 مدير مساندة العمليات جميل كرمول بريطاني ٣٩
 ير مراقبة المخزون مد بول مارتن  بريطاني ٣٧

 الحكير: المصدر
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 خبرات ومؤهالت اإلدارة العليا  ٥-١-٧

 ..عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، ذكر سابقا / الدكتور

حاصل على دبلوم في العلوم اللغوية من جامعة هولي رود في    جيري مايكل واترز، مدير العمليات التنفيذي،  
شغل منصب مدير العمليات التنفيذي في أعمال تجارة األزياء في شركة الحكير         . م ١٩٧٨متحدة في عام   المملكة ال 
األثاث  (وقبل العمل لدى الحكير كان يشغل منصب العضو المنتدب في شركة صوفا المحدودة              . م٢٠٠٤منذ عام 
مملكة المتحدة من العام     ورئيس عمليات لشركة سيرز في ال) م١٩٩٩-م١٩٩٧(في المملكة المتحدة  ) المنزلي
 .م١٩٩٥م الي العام  ١٩٩٠م  ومدير العمليات لشركة أيكيا من العام      ١٩٩٧م الي العام   ١٩٩٥

 عمل السيد باالكريشنان بوظيفة مدير الشؤون المالية لدى شركة      باالكريشنان، مدير الشؤون المالية، . آر. تي
ر عمل لمدة أربع سنوات ونصف في وظيفة مدير        وقبل االنضمام إلى شركة الحكي    . م٢٠٠٤الحكير منذ مارس  

وقد تخرج من جامعة مدراس بالهند بامتياز وهو محاسب    . عام الشؤون المالية لدى شركة الفطيم لاللكترونيات     
 .م١٩٨٨قانوني مسجل لدى معهد المحاسبة الهندي منذ مايو     

. م١٩٩٩ة المعلومات لدى الحكير منذ عام    عمل السيد كحيل مديرا لتقني   محمد كمال كحيل، مدير تقنية المعلومات، 
يحمل السيد   . وقبل ذلك عمل مديرا  لنظم المعلومات اإلدارية لدى شركة العزيزية بندة بالمملكة العربية السعودية     

كحيل درجة بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب اآللي من جامعة عجمان للعلوم والتقنية في االمارات العربية                 
 .م١٩٩٣المتحدة عام  

وقبل االلتحاق بشركة    . م٢٠٠٢يعمل السيد فهد مع شركة الحكير منذ عام        فهد المساعد، مدير الموارد البشرية،   
. الحكير عمل في وظيفة مدير عام في المشروع الوطني السعودي بالتعاون مع مجلس القوى العامة ووزارة العمل          

 . من الخبرة في مجال الموارد البشرية      عاما ٢٦يحمل السيد فهد دبلوم في التسويق العملي ولديه         

وقبل االلتحاق بالحكير عمل     . م٢٠٠٦التحق السيد كيرلن بشركة الحكير في عام     شان كيرلن، مدير انديتيكس،  
السيد كيرلن في المملكة المتحدة في شركة جلوتل بي إل سي كمدير لمبيعات الشرق األوسط وأفريقيا من عام          

م كمدير لمبيعات احدى     ٢٠٠٤م حتى  ٢٠٠٢قد عمل خالل الفترة من عام      وكان . م٢٠٠٦م إلى عام    ٢٠٠٤
م   ٢٠٠٢م حتى ١٩٩٩كما عمل كمدير مبيعات اقليمي من عام  . شركات التجزئة المعروفة في بريطانيا فونزفوريو 

وعند تخرجه عام  . م١٩٩٩م حتى ١٩٩٨لدى بي سي وورلد وكان مدير رئيسي في متاجر تيسكو بي إل سي من    
م وقد تقلد عد مناصب قيادية اثناء هذه المرحلة في       ١٩٩٨مل السيد كيرلين لدى سينزبوريز حتى العام     م ع١٩٨٩
 .م١٩٨٩حصل السيد كيرلين على دبلوم علوم اقتصادية من كلية ساينت جوزيف في المملكة المتحدة عام            . الشركة

م حيث كان يعمل قبل ذلك   ٢٠٠٦عام التحق السيد جروس بشركة الحكير  بيتر غروس، مراقب األسماء التجارية، 
وقبل ذلك عمل السيد جروس كمديرا اقليميا لدى ماركس اند            . كمدير لمبيعات التجزئة في محالت بايبر سيزورس

م   ١٩٩٩كما عمل بنفس الوظيفة لدى ميلتون كينيز واكسفورد من عام   . م٢٠٠٥م والعام  ٢٠٠٢سبنسر بين العام 
م ومديرا لمتاجر   ١٩٩٩م حتى ١٩٩٦ر تجاري في شركة الشمال من عام  وعمل كذلك كمدي . م٢٠٠٢حتى العام 

وقبل ذلك شغل السيد جروس منصب نائب المدير العام في       . م١٩٩٦م حتى ١٩٩٤شركة ماربل أرك من عام 
م، وهو حاصل على ثري آ ليفل و ناين جي سي اس اييز         ١٩٩٤م حتى ١٩٩٢جالسكو آرجيل ستريت من عام  

 .من المملكة المتحدة  

. م٢٠٠٤التحق السيد فيرمولين بشركة الحكير في وظيفة مدير المتاجر في عام        وليام فيرمولين، مراقب المبيعات،   
وقبل االلتحاق بالشركة عمل مديرا  لحسابات العمالء لدى مجموعة الفطيم باإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة        

) بامتياز(شهادة بكالوريوس التجارة في ادارة األعمال       يحمل السيد فيرمولين  . م٢٠٠٤م إلى عام ٢٠٠١من عام 
 .م٢٠٠٢من جامعة جنوب أفريقيا عام  
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حصل على دبلوم في إدارة األعمال من جامعة سوليهول من المملكة              محمد صوبيدار، مراقب خدمات المحالت،  
ديه خبرة طويلة في    م ول ١٩٩٦التحق السيد صوبيدار للعمل في شركة الحكير في عام        . م١٩٨٢المتحدة في عام  

ولقد تولى السيد صوبيدار عدة مناصب ادارية في الشركة بعد عودته من                  . عمليات وأنشطة المبيعات والتجزئة     
إن  . المملكة المتحدة حيث عمل هناك لعدة سنوات في شركات بريطانية متعددة منها دبنهامز، ليتل وود، وسيرز         

م من كلية سوليهيل التقنية في     ١٩٨٠إلدارة العامة في عام     السيد صوبيدار حاصل على شهادة بكالوريس في ا         
 .المملكة المتحدة 

وقبل ذلك كان قد عمل      . م١٩٩٧عمل السيد كرمول مع الحكير منذ عام       جميل كرمول، مدير مساندة العمليات،  
د وإدارة     يحمل السيد كرمول بكالوريوس األداب في االقتصا     . لدى شركة الوحيدة في وظيفة مساعد المدير العام       

 .األعمال من الجامعة األردنية في عمان  

. حاصل على شهادة في اللغة اإلنجليزية والقانون من كلية هل كولج اكسيتر         بول مارتن، مدير مراقبة المخزون،  
م حيث عمل قبل ذلك في متاجر سيرز في المملكة المتحدة من       ١٩٩٧التحق السيد مارتين بشركة الحكير في عام     

كما عمل السيد مارتن كمدير عام للعمليات في شركة     . م بوظيفة مدير المساندة اإلقليمي    ١٩٩٧ م حتى ١٩٩٥عام 
م  ١٩٩٣م حتى ١٩٩١م وكذلك مدير لمتاجر التجزئة لدى توبمان من عام        ١٩٩٥م حتى   ١٩٩٣بارتس من عام  

 .م١٩٩١م حتى ١٩٨٨وأخيرا كنائب اداري لدى سمرزفيلد سوبرماركتس من عام    

7-2        

 لجنة المراجعة الداخلية    ١-٢-٧

 أعضاء تشرف   ٤وقد شكلت لجنة مراجعة تتألف من      . تطبق الشركة أنظمة رقابية داخلية فعالة في كافة أقسامها       
على تقييم المخاطر على الشركة وأصول اإلدارة والوسائل الرقابية الداخلية والعمليات والتقارير المالية وتدقيق           

كما أن لجنة المراجعة مسؤولة عن مراجعة الوسائل واإلجراءات الرقابية لالفصاح في            . البيانات المالية للشركة  
 .الشركة وعملية التدقيق السنوية المستقلة إضافة إلى التأكد من االلتزام بالمتطلبات القانونية والمحاسبية والنظامية             

 المراجعة الحاليين  أعضاء لجنة : ٤-٧ شكل 
 الوظيفة  االسم الجنسية العمر
 رئيس اللجنة فواز بن عبدالعزيز الحكير سعودي ٤١
 عضو اللجنة علي الغيث سعودي ٤٥
 عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الحميد سعودي ٥٦
 عضو اللجنة طارق خان   باكستاني ٤٩

 الحكير: المصدر

 : أعضاء لجنة المراجعة وفيما يلي بيان بخبرات ومؤهالت 

 . ذكر سابقا- رئيس اللجنة-فواز بن عبد العزيز الحكير  

 . ذكر سابقا- عضو اللجنة-علي الغيث

 حصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة تخصص        - عضو اللجنة-الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الحميد
م، كما حصل على درجة الماجستير من      ١٩٧٣م في عا) جامعة الرياض سابقا (محاسبة من جامعة الملك سعود   

م حصل     ١٩٨١وفي عام  . م تخصص إدارة األعمال    ١٩٧٥جامعة ميزوري في الواليات المتحدة األمريكية عام      
الدكتور عبد الرحمن على درجة الكتوراه من جامعة لويزيانا في الواليات المتحدة األمريكية تخصص المحاسبة                 

تور عبد الرحمن كرئيسا لقسم المحاسبة في كلية إدارة األعمال في جامعة الملك سعود                عمل الدك  . المالية والمراجعة  
وخالل   . م١٩٨٩م حتى العام  ١٩٨٦م، كما عمل كمساعد في قسم المحاسبة من العام    ١٩٨٥م حتى  ١٩٨١من عام 

 قسم وشغل منصب معيد في. هـ عمل ايضا لمكتب الراشد، محاسبون قانونيون   ١٩٨٥م حتى ١٩٨٥الفترة من 
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وحتى تاريخه، يعمل كدكتور محاضر في قسم . م١٩٩٦م حتى ١٩٨٩المحاسبة في جامعة الملك سعود من الفترة      
الدكتور عبد الرحمن عضو في لجان المراجعة في كل من البنك السعودي الهولندي والشركة السعودية                 . المحاسبة

 .ات اخرى عديدةللكهرباء والشركة الوطنية للزراعة وشركة الرياض للتعمير وشرك      

 حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بيشاور في الباكستان تخصص إدارة وهو       - عضو اللجنة-طارق خان
يعمل السيد     . زميل في جمعية المحاسبين في ويلز في المملكة المتحدة وعضو في جمعية المحاسبين في الباكستان       

وقبل ذلك، شغل    . نفيذي لإلدارة المالية للمجموعة   م كرئيس ت٢٠٠٤طارق في شركة الحكير منذ أوائل العام   
م، ٢٠٠٤م حتى العام  ٢٠٠٠منصب رئيس شؤون الشركة ونائب رئيس قسم المالية في شركة الغرير من العام          

 .وعمل سابقا لشركة كوكا كوال وآي سي آي   

ختيار أعضاء لجنة ويشار إلى أن الجمعية العامة للشركة تصدر وبناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد ا        
 .المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل عمل اللجنة       

 اللجنة التنفيذية بالشركة    ٢-٢-٧

تتألف اللجنة التنفيذية من أعضاء مسؤولة عن مراقبة األداء التشغيلي للشركة وتتبع لمجلس اإلدارة في مختلف                    
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية         األمور مثل تعيين اإلدارة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي النيابية عن         

 :وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة 

 أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية بشركة الحكير  : ٥-٧ شكل 
 الوظيفة  االسم الجنسية العمر
 رئيس اللجنة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير. د سعودي ٣٧
 عضو اللجنة جيري  مايكل واترز بريطاني ٤٨
 عضو اللجنة طارق خان   باكستاني ٤٩
 عضو اللجنة منصور العجالن سعودي ٤٦
 عضو اللجنة ابراهيم فانترا بريطاني ٤٩
 عضو اللجنة بيتر غروس بريطاني ٤٤

 الحكير: المصدر

 :وفيما يلي خبرات ومؤهالت أعضاء اللجنة التنفيذية    

 .ذكر سابقا - رئيس اللجنة-المجيد بن عبدالعزيز الحكيرعبد/ الدكتور

 . ذكر سابقا- عضو اللجنة-جيري مايكل واترز

 . ذكر سابقا-اللجنة عضو -طارق خان

 . ذكر سابقا- عضو اللجنة-منصور العجالن

تحدة عام    حصل على دبلوم في إدارة األعمال من جامعة بالك بيرن في المملكة الم    - عضو اللجنة-ابراهيم فانترا  
م حيث اسندت إليه عدة مسؤوليات         ١٩٩٧م حتى ١٩٧٧م، عمل في سيرز في المملكة المتحدة من العام        ١٩٧٧

شملت حسابات بعض األسماء التجارية التابعة للشركة وإدارة عمليات بعضها اآلخر وكان آخر تلك المسؤوليات       
م حيث بدأ مسيرته   ١٩٩٧ شركة الحكير منذ العام   يعمل السيد ابراهيم مع   . مدير المساندة آلدامز مبيعات األطفال   

 .م حيث أصبح بعدها مديرا إداريا حتى تاريخه    ٢٠٠١مع الشركة كمدير في عمليات التشغيل حتى العام    

 . ذكر سابقا- عضو اللجنة-بيتر غروس
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 لجنة الترشيحات والمكافآت    ٣-٢-٧

، وتصدر الجمعية العامة بناء على       سوف يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت          
 .اقتراح مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة            

 :وتشمل مهام اللجنة المذكورة األعمال التالية     
 التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة      
 المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة       
 بشكل سنوي من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة      التاكد  
 .وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين      
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والحقا  بتحول الشركة   . ال يرتبط أي من أعضاء مجلس اإلدارة وال سكرتير مجلس األدارة بعقد عمل مع الشركة         
 :سوف تشمل واجبات ومسؤوليات مجلس ادارة الشركة ما يلي       إلى شركة مساهمة  

 رئيس مجلس اإلدارة ١-٣-٧

 الواجبات والمسؤوليات 
 . العمل رئيسا  للمجلس في تفسير قيم ومنظور ورسالة الشركة     
 .تقديم التوجيه في جميع شئون الشركة والعمل على استمرارها       
 .تحديد ومراقبة برامج الشركة وخدماتها    
 . مام حاملي األسهم عن جودة المنتجات وخدمات الشركة     تولي المسئولية أ    
 .قيادة المجلس الختيار الرئيس التنفيذي الذي يتولى مهام إدارة الشركة        
 . تقديم الدعم للجنة التنفيذية بالتوجيه اإلداري والتقييم الدوري لألداء       
 .التصويت الستبقاء أو استبدال مسئولي اإلدارة التنفيذية للشركة       
 . ى ضـمان التخطيط التنظيمي الفعال   العمل عل  
 . إدارة الخطط وتنفيذ سياسات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسي          
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة وإدارتها بصورة فعالة         
 .تقرير األولويات وضمان نجاح الشركة من خالل المراجعة المستمرة ألعمالها      
 .الكافية لتشغيل الشركة ومراقبة إدارتها بكفاءة    ضمان وجود الموارد      
 . تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة    

 المدة

 .بناء على النظام األساسي للشركة ستمتد خدمة مدير مجلس اإلدارة لخمس سنوات         

 عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ٢-٣-٧

 الواجبات والمسؤوليات 
 . القيام بوظائف رئيس مجلس اإلدارة في حالة غيابه     
 .االشتراك في توضيح قيم ومنظور ورسالة الشركة     
 .االشتراك في وضع األساس القانوني للشركة     
 . تقديم التوجيه في جميع شئون الشركة والعمل على استمرارها       
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 .يصوت لإلبقاء على أو استبدال كبار الرؤساء التنفيذيين في الشركة       
 . سات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسي      سياذالعمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال وتنفي       
 .المشاركة في إدارة الشركة طبقا  للسياسات واألهداف المقررة       
 . تحديد أولويات الشركة وضمان نجاحها من خالل المراجعة المستمرة ألعمالها        
 .العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة وإدارتها بصورة فعالة         
 . تقييم أداء الشركة تحليل العمليات و  
 .تحديد مجاالت تطوير البرامج وخفض التكلفة   
 . تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة    

 المدة

 .بناء على النظام األساسي للشركة ستمتد خدمة المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لخمس سنوات           

 أعضاء مجلس اإلدارة ٣-٣-٧

 الواجبات والمسؤوليات 
 .ورؤيتها ومهمتهااإلشتراك في تحديد قيم الشركة    
 .اإلشتراك في إعداد الكيان القانوني للشركة     
 .التوجيه في جميع شؤون الشركة والعمل على استراتيجيتها        
 .اإلشتراك في اختيار مدير عمليات تنفيذي يكون مسؤوال  عن إدارة الشركة       
 .يصوت لإلبقاء على أو استبدال كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة       
 . التنظيمي الفعال وتنفيذ سياسات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسي     يضمن التخطيط   
 .يشارك في إدارة الشركة بناء على سياسات وأهداف محددة      
 .تحديد األولويات والعمل على ضمان نجاح الشركة عبر المراجعة المستمرة لعملها          
 .لةالعمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة و إدارتها الفعا         
 .تحليل عمليات الشركة وتقييم أدائها    
 .تحديد مجاالت تحسين البرامج وتقليل التكلفة    
 .تقييم أداء مجلس اإلدارة   

 المدة

 .بناء على النظام األساسي للشركة ستمتد خدمة أعضاء مجلس اإلدارة لخمس سنوات         
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 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء مشاركتهم في االجتماعات الدورية للمجلس           ٣,٠٠٠مبلغ سيتم دفع 
 . من النظام األساسي للشركة   ١٨وذلك بعد اخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة كما نصت عليه المادة           

 جدول االجتماعات

  .دارة  تعقد اجتماعات ربع سنوية ويحدد موعدها سكرتير مجلس اإل   
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لم يتم دفع أي تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنوات المنتهية في          
 .م٢٠٠٥م و   ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ مارس ٣١
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طوير الشركة والمشاركة   تهدف الشركة إلى توفير البيئة المناسبة للموظفين بحيث يتم تشجيعهم على المساهمة في ت    
إضافة  . وتدفع الشركة عموالت لموظفي المحالت بناء على تحقيق أهداف االيرادات الشهرية للمحل        . في نجاحها

إلى ذلك، وضعت الشركة خطة لتقاسم األرباح يتم بموجبها توزيع نسبة من أرباح الشركة على الموظفين                
 .المستحقين بالتناسب مع رواتبهم ومدة خدمتهم  

كما أن مبادئ العمل   . تلتزم الشركة بتطوير أداء موظفيها وتشجيعهم على تقديم أعلى مستوى من خدمة العمالء         و
 .مفتوحة وودودة ويلزم على الموظفين ابراز هذه الصفات        

 :م كما هو موضح بالجدول التالي     ٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠ موظفا في   ٢,٥٢٥عمل لدى الحكير   

 الموظفون العاملون بالشركة حسب القطاع  : ٦-٧ شكل 
  المراتب  ٢٠٠٥-سبتمبر  ٢٠٠٤ديسمبر ٢٠٠٣ديسمبر   ٢٠٠٢ديسمبر

 اإلدارة العليا )٩ و٨المراتب ( ١٥ ١٦ ١٢ ٩
 التنفيذيون )٧و٦ و٤المراتب ( ٩٠ ١٢٢ ٩٢ ٧٢

 الموظفون )٣و٢و١المراتب ( ٢,٤٢٠ ٢,٣٢٧ ١,٧٢٠ ١,٣٦١
  اإلجمالي ٢,٥٢٥ ٢,٤٦٥ ١,٨٢٤ ١,٤٤٢
   ٢٠٠٥-سبتمبر  ٢٠٠٤ديسمبر   ٢٠٠٣ديسمبر  ٢٠٠٢ديسمبر

  األقسام رؤساء الوكاالت   ٨ - - -
  مساندة بيع التجزئة ١٧٥ ٢٣٠ ٨٥ ٦٧

  عمليات بيع التجزئة ١,٦٤١ ١,٦٠٤ ١,٢٧٢ ١,٠٠٥
  انديتكس ٣٧٣ ٣٩١ ٢٨٩ ٢٢٩
  ماركس آند سبنسر ١٠١ ٢٧ ٢٠ ١٦
  الموارد البشرية ٧٠ ١١٦ ٨٦ ٦٨
  المتاجر ٦٠ ٩ ٧ ٥
  مراقبة المبيعات ٨ ٥ ٤ ٣
  المالية ٢٧ ٢٩ ٢١ ١٧
  تقنية المعلومات ٥٢ ٤٤ ٣٣ ٢٦
  مراقبة المخزون ١٠ ١٠ ٧ ٦

  اإلجمالي ٢,٥٢٥ ٢,٤٦٥ ١,٨٢٤ ١,٤٤٢
 المصدر الحكير

 التوظيف ١-٦-٧

ويتم فحص الموظفين عن طريق المقابلة      . توظيف المختلفة توظف الشركة محليا  ومن الخارج عن طريق وكاالت ال      
كما يعرض على المتقدمين المؤهلين رواتب وبدالت تتفق مع نظام          . واالمتحانات التحريرية والفحوصات الطبية   

م إلى    ٢٠٠٢ ديسمبر  ٣١ موظف كما في   ١,٤٤٢وقد ارتفع عدد الموظفين لدى الشركة من         . العمل السعودي   
٦٤ويعمل حوالي   . في فترة عامين ونصف العام    % ٧٥م أي بزيادة بلغت    ٢٠٠٥ سبتمبر   موظف كما في ٢,٥٢٥
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 سبتمبر   ٣٠ من مجموع موظفي الشركة في قسم عمليات بيع التجزئة الذي وصل عدد الموظفين به كما في                % 
وتشمل تعويضات الموظفين الراتب األساسي والسكن والبدالت الطبية      .  موظف ١,٦٤١م إلى حوالي  ٢٠٠٥

 .التأمين ضد الحوادث   و

 التدريب ٢-٦-٧

وفي أوائل    . توفر الشركة برامج تدريب للموظفين الجدد حيث يتم إطالعهم على سياسات وإجراءات الشركة            
ديسمبر من كل عام تقوم اإلدارة بإطالع الموظفين الجدد على البيانات والمواثيق التي تترجم إلى اللغات التي                    

 ساعة تدريب سنويا  بغية     ٨٠ إلى   ٦٠الشركة لموظفي المبيعات لديها ما بين       وتوفر  . يتحدث بها غالبية الموظفين  
 .تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتقديم أفضل خدمة للعمالء   

  الوظائف سعودةةسياس ٣-٦-٧

إن سياسة الشركة هي العمل وفق برنامج السعودة الذي تبنته حكومة المملكة العربية السعودية والذي يتمثل في                
كما تحرص الشركة في إطار   . ف والمساندة والتدريب للكوادر السعودية في إدارة الشركة         توفير فرص التوظي

سياسة سعودة الوظائف على تجاوز الحد األدنى من مستوى السعودة المحدد من قبل وزارة العمل عن طريق                   
وتقوم األدارة    . لفةإعطاء األولوية للموظفين السعوديين القادرين على تولي مهام العمل في دوائر الشركة المخت          

العامة للموارد البشرية للشركة بإجراء تحليالت واحتساب نسبة السعودة بصفة مستمرة وإخطار إدارات الشركة          
كما تقوم األدارة العامة للموارد البشرية     . بكل ما يستجد عن الموقف الحالي والمستوى المطلوب من السعودة      

ركة بتحقيق نسبة السعودة المحددة وبرامج التدريب للتطور المهني          بطرح ومناقشة األستراتيجيات مع إدارة الش  
كما تعمل األدارة العامة للموارد البشرية على التأكد من أن الموظفين         . والمسار الوظيفي للموظفين السعوديين    

 .السعوديين يحصلون على الفائدة القصوى من برامج التدريب الداخلي الدورية المنتظمة             

 مثل منهم الموظفون السعوديون ما نسبته       ٢,٥٢٥م ٢٠٠٥ سبتمبر  ٣٠موظفين في الشركة كما في   وقد بلغ عدد ال   
 .موظف ١,٦٨٥او ما يعادل   % ٦٦,٧٣ موظف والموظفون غير السعوديون ما نسبته       ٨٤٠او ما يعادل  % ٣٣,٢٧

ـ  ١٤٢٦ شعبان  ٨ تنفذ الشركة حاليا  جميع متطلبات السعودة المعمول بها من قبل وزارة العمل والعمال وفي                  ه
 .حصلت الشركة على شهادة مطابقة من وزراة العمل والعمال في هذا الشأن          
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 :يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ومدير الشؤون المالية وسكرتير الشركة بالتالي         

 .سهم أو يخضعوا إلجراءات إشهار اإلفالس  بأنهم لم يصرحوا في أي وقت من األوقات بإفال   
 بأنه ليس ألي منهم أو ألقاربهم أي طرف  ١٠٦إال فيما أعلن عنه في نشرة اإلكتتاب هذه في صفحة رقم      

وعالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول  سواء محررة أو غير محررة كتابة أو عقود       
 .ير كبير على أعمال الشركة في وقت اصدار نشرة اإلصدار     أو ترتيبات مزمع ابرامها لها تأث 

 .أنه ال توجد نية بإجراء تغيير جوهري على طبيعة النشاط    
أن ال تقدم الشركة قرضا نقديا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم             

  من نظام الشركات ٧١مع الغير عمال بالمادة   
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ضاحات المتعلقة اإلي م و ٢٠٠٣م و  ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥مارس   ٣١كما في  المالية للشركة    قوائم ال  ة قد تم مراجعل
كما هو   وشركاهم بو الخير  أبكر  -مكتب ديلويت آند توش     من قبل السادة   اإلصدار هذه    بها المدرجة في نشرة 

 .مذكور في تقريرهم المرفق

 وشركاهم ال يمتلك أسهما أو مصلحة مهما       بو الخير   أبكر  - آند توش     وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب ديلويت     
 أبو الخير وشركاهم موافقة خطية على نشر       -مكتب ديلويت آند توش       كان نوعها في الشركة، كما أعطى    

 .إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة         



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

 
 ٥٧ 

 تقرير مراجعي الحسابات
  الشركاء السادة 

 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه   
 )شركة سعودية تضامنية  ( 

  المملكة العربية السعودية    - الرياض

وهي شركة سعودية     (شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه      ل الموحدة  لقد راجعنا قائمة المركز المالي  
الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية      وحقوق    الموحدة   وقوائم الدخل    ٢٠٠٥مارس    ٣١كما في ) تضامنية

 المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة والمعدة من       ١٤ إلى ١، واإليضاحات من رقم  في ذلك التاريخ 
إن هذه القوائم المالية الموحدة هي        .  قبل الشركة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها    

الشركة وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية الموحدة بناء على المراجعة التي          مسئولية إدارة  
 . أجريناها

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ           
 . المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية    مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم  

تشتمل إجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم                
، كما تشتمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي اسـتعملتها اإلدارة         المالية الموحدة   

وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في  .  يم عرض القوائم المالية الموحدة ككل   وعلى تقي
 . إبداء رأينا

 المركز    ، من كافة النواحي الجوهرية ،     وبرأينا، إن القوائم المالية الموحدة المذكورة أعاله ككل تظهر بعدل             
 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية   ٢٠٠٥مارس  ٣١في  كما  فواز عبد العزيز الحكير وشركاه المالي لشركة

الشركة كما وتتفق مع     لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المالئمة لظروف        وفقا  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  
 .متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية        

 و   ٢٠٠٤ مارس  ٣١ إن القوائم المالية االفتراضية للسنوات المنتهية في         ٦ و   ٢ضاحين   كما هو مبين في اإلي  
 تم إعدادها ألغراض المقارنة على أساس افتراضي والمستمدة من القوائم المالية المدققة للشركة ككل               ٢٠٠٣

  ٣ و  ٢٠٠٤و   يوني٢٠ والتي أصدرنا تقاريرنا حولها بتاريخ    ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٤ مارس  ٣١للسنوات المنتهية في   
 على التوالي والتي كان رأينا حولها غير متحفظ ، إن هذه القوائم المالية قد تم إعدادها على                    ٢٠٠٣نوفمبر 

 من قبل الشركة والشركة      ٢٠٠٢ أبريل   ١أساس افتراضي فيما لو أن اتفاقية التحويل التي قد تم توقيعها في         
إن اإلجراءات  . ألخرى التي ال تتعلق بالبيع بالتجزئة   الحليفة والمتعلقة بتحويل بعض الماركات والنشاطات ا  

  .٢٠٠٥ مارس ٣١النظامية المتعلقة باتفاقية التحويل ما زالت قيد التنفيذ كما في    

 ديلويت آند توش    

 م الخير وشركاه  أبوبكر 
 
 

 بكر عبداهللا أبوالخير   
 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

 
 ١٤٢٦ جمادى الثاني  ١٤
 ٢٠٠٥ يوليو  ٢٠



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

 
 ٥٨ 

 

       )٦ و ٢إيضاح  ( 
  إیضاح   ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

 الموجودات       
 موجودات متداولة       
 وأرصدة لدى البنوك     نقد     ٢٫٥٢١٫٤٧٣    ٢٫٩٢٢٫١٤٤    ٤١٫٧٨٨٫٤٤٤  
  تجاريون  مدينون      ٤٫٢٢٨٫٩٩٢    ٣٫٩٥٥٫٧٥٤    ٣٫٧٦٣٫٥٢٤  
 مخزون  ٣  ٢٣١٫٣٩٤٫٦١٨     ١٥٠٫٥١٨٫١٠٧    ١١٦٫٠٦٦٫٩١٩  
 مصاريف مدفوعة مقدما        مدينون آخرون و     ٤  ٧٢٫٣٨٩٫٣٦٢    ٥٥٫٢٨٠٫٨٧٧    ٥١٫٠٧٢٫٥٦٨  
 مجموع الموجودات المتداولة    ٣١٠٫٥٣٤٫٤٤٥    ٢١٢٫٦٧٦٫٨٨٢    ٢١٢٫٦٩١٫٤٥٥  
        
 موجودات غير متداولة       
 أوراق مالية متاحة للبيع         ٥  ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠    ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠  
 استثمارات في شرآات       ٥  ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠  
 ستثمارية    ممتلكات ا       ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠  
 مصاريف مؤجلة     ٧  ١٦٫٧٥٦٫٢٤٦    ١٨٫٤٣٢٫٤٠٢    ٢٥٫٦٥٦٫٩٠٣  
  ، صافي  ممتلكات ومعدات        ٨  ١٣٣٫٩٧٧٫٩٢٣    ١٢١٫٤٠٣٫٠٠٢    ١١٨٫٤٩٣٫٣٢٨  
 مجموع الموجودات غير المتداولة    ٢٩٢٫٢٣٤٫١٦٩    ٢٦٢٫٥٨٥٫٤٠٤    ٢٦٣٫٩٠٠٫٢٣١  
 مجموع الموجودات         ٦٠٢٫٧٦٨٫٦١٤    ٤٧٥٫٢٦٢٫٢٨٦    ٤٧٦٫٥٩١٫٦٨٦  
        
 المطلوبات وحقوق الشرآاء               
 مطلوبات متداولة       
 سحب على المكشوف      ٩  ٥٫٤٦٠٫٠٩١    ٦٫٨١٨٫١٨٣    ٧٫٩٣٨٫٢١٣  
 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل           ٩  ١٣٫٣٣٣٫٣٣٣    ١٣٫٣٣٣٫٣٣٣    ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  
  تجاريون   دائنون     ٩٠٫٦٧٨٫٩٦٧    ٥٤٫٢٦٦٫٣٢٢    ٤٧٫٤٢٦٫٩٩٠  
 دائنون آخرون ومصاريف مستحقة          ١٠  ٣٩٫١٠٥٫٢١٠    ٣٧٫١٥٤٫٧٧٢    ٤٨٫٢٤٦٫٩٨٢  
 مجموع المطلوبات المتداولة   ١٤٨٫٥٧٧٫٦٠١    ١١١٫٥٧٢٫٦١٠    ١١٠٫٢٧٨٫٨٥٢  
        
 مطلوبات غير متداولة       
 رض طويل األجل   ق   ٦٫٦٦٦٫٦٦٧    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٣٫٣٣٣٫٣٣٣  
 تعويضات الصرف من الخدمة           ١١٫١٠٧٫١٢٨    ٨٫٤٩٥٫٩١٤    ٦٫٧١٥٫٦١٥  
 مجموع المطلوبات غير المتداولة   ١٧٫٧٧٣٫٧٩٥    ٢٨٫٤٩٥٫٩١٤    ٤٠٫٠٤٨٫٩٤٨  
        
 مجموع المطلوبات   ١٦٦٫٣٥١٫٣٩٦    ١٤٠٫٠٦٨٫٥٢٤    ١٥٠٫٣٢٧٫٨٠٠  
        
 حقوق الشرآاء       
 رأس المال    ١  ١٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٫٥٠٠٫٠٠٠  
 زيادة مقترحة في رأس المال        ١  ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    -  -
 حسابات جاري الشرآاء      ٢٢٫٩٥٤٫٢٣٠    ٥٨٫٢٦٧٫١٩٥    ٧٧٫٨٤٦٫٧٢٥  
 أرباح مستبقاة       ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ٢٧٥٫٤٢٦٫٥٦٧    ٢٤٦٫٩١٧٫١٦١  
 مجموع حقوق الشرآاء    ٤٣٦٫٤١٧٫٢١٨    ٣٣٥٫١٩٣٫٧٦٢    ٣٢٦٫٢٦٣٫٨٨٦  
 مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء            ٦٠٢٫٧٦٨٫٦١٤    ٤٧٥٫٢٦٢٫٢٨٦    ٤٧٦٫٥٩١٫٦٨٦  

 
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

 رآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه        ش
 )شرآة سعودية تضامنية      ( 
 

  الموحدة   قائمة المرآز المالي      
 ٢٠٠٥ مارس ٣١آما في 

 بالريال السعودي     



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

 
 ٥٩ 

 
 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه        

 )شرآة سعودية تضامنية      ( 
 

  الموحدة الدخلقائمة
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في  

 بالريال السعودي     
 

 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة                  

       )٦ و ٢إيضاح  ( 

  إيضاح  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

  التجزئة   مبيعات      ٩٩٩٫٢٧٧٫٤١٠    ٧٣٦٫٦٢٥٫٦٨٢    ٥٧٢٫٤٥٩٫١٦١  

 آلفة المبيعات          )٥٢٤٫٥٧٩٫٥١٩(    )٣٦٣٫٩٤٢٫١١٨(    )٢٧٣٫٣٥٧٫٩٢٥( 

 الربح اإلجمالي   ٤٧٤٫٦٩٧٫٨٩١    ٣٧٢٫٦٨٣٫٥٦٤    ٢٩٩٫١٠١٫٢٣٦  

 مصاريف بيع وتسويق  ١٢   )٢١٨٫٢٩٨٫٨٣٧(    )١٧٤٫٩٥٢٫٢٥٢(    )١٣٦٫٢٩٦٫٢٠٠( 

 مصاريف عمومية وإدارية   ١٣     )٣١٫٥٤٠٫٥٦٣(     )٣١٫٠٨٢٫١٤٦(     )٢٣٫٧٨٤٫١٦٥( 

 الكات وإطفاءات إسته      )٤٩٫١٠٠٫٦٢٣(     )٤٧٫٧١٥٫٥٢١(     )٤٠٫٦٣٥٫٠٥١( 

 صافي الربح من األعمال   ١٧٥٫٧٥٧٫٨٦٨    ١١٨٫٩٣٣٫٦٤٥    ٩٨٫٣٨٥٫٨٢٠  

 مصاريف تمويل       )٤٫٠٤١٫٤٦٩(      )٦٫٠٣٦٫٤٤٩(     )٨٫٧٥٥٫٩٦٤( 

 إيرادات أخرى ، صافي     ٦٫٨٧٦٫٥٨٩    ١٫٦٣٩٫٥٦٤    ١٫٣١١٫١٦٠  

 صافي الربح قبل فريضة الزكاة   ١٧٨٫٥٩٢٫٩٨٨    ١١٤٫٥٣٦٫٧٦٠    ٩٠٫٩٤١٫٠١٦  

 الزكاة       )٤٫١٣٠٫٠٠٠(      )٥٫٠٢٧٫٣٥٤(     )٢٫٨٣٥٫٣٩٠( 

 الربح الصافي    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ١٠٩٫٥٠٩٫٤٠٦    ٨٨٫١٠٥٫٦٢٦  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا       تقرير     

  ٦٠ 

 رآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه ش
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  الموحدةقائمة حقوق الشرآاء
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في  

 بالريال السعودي  
 

 
 المجموع

  احــأرب 
 مسـتبقاة

حسابات جاري 
 الشرآـــاء

 الزیادة المقترحة  
 في رأس المال

  
 رأس المـال

  
 إیضاح 

 

 ٢٠٠٣ أبريل ١   ١٫٥٠٠٫٠٠٠    -  ٧٧٫٨٤٦٫٧٢٥    ٢٤٦٫٩١٧٫١٦١    ٣٢٦٫٢٦٣٫٨٨٦  

 أنصبة أرباح موزعة   -  -  ٨١٫٠٠٠٫٠٠٠     )٨١٫٠٠٠٫٠٠٠(   -

 الربح الصافي للسنة    -  -  -  ١٠٩٫٥٠٩٫٤٠٦    ١٠٩٫٥٠٩٫٤٠٦  

 صافي الحرآة في حسابات جاري الشرآاء   -  -   )١٠٠٫٥٧٩٫٥٣٠(   -   )١٠٠٫٥٧٩٫٥٣٠( 

 ٢٠٠٤ مارس ٣١   ١٫٥٠٠٫٠٠٠    -  ٥٨٫٢٦٧٫١٩٥    ٢٧٥٫٤٢٦٫٥٦٧    ٣٣٥٫١٩٣٫٧٦٢  

 أنصبة أرباح موزعة   -  -  ٣٧٫٩٢٦٫٥٦٧      )٣٧٫٩٢٦٫٥٦٧(   -

 التحويل لدفعة مقابل رأس المال   ١  -  ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    -   )٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠(   -

 الربح الصافي للسنة    -  -  -  ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨  

 صافي الحرآة في حسابات جاري الشرآاء   -  -    )٧٣٫٢٣٩٫٥٣٢(   -    )٧٣٫٢٣٩٫٥٣٢( 

 ٢٠٠٥ مارس ٣١   ١٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٢٫٩٥٤٫٢٣٠    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ٤٣٦٫٤١٧٫٢١٨  
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦١ 

 لحكير وشرآاه   شرآة فواز عبدالعزيز ا     
 )شرآة سعودية تضامنية      ( 
 

  الموحدةقائمة التدفقات النقدیة
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في  

 بالريال السعودي     
 

     )٦ و ٢إيضاح  ( 
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 نشطة التشغيلية األ     
 اةالربح الصافي قبل فريضة الزآ        ١٧٨٫٥٩٢٫٩٨٨    ١١٤٫٥٣٦٫٧٦٠    ٩٠٫٩٤١٫٠١٦  
 :تعديالت على          
 إستهالآات وإطفاءات       ٤٩٫١٠٠٫٦٢٣    ٤٧٫٧١٥٫٥٢١    ٤٠٫٦٣٥٫٠٥١  
 تعويضات الصرف من الخدمة         ٢٫٦١١٫٢١٤    ١٫٧٨٠٫٢٩٩    ١٫٤٤٠٫٣٨٨  
 ةالمطلوبات العاملو الموجودات التغيرات في      
 تجاريون   ون نمدي          )٢٧٣٫٢٣٨(           )١٩٢٫٢٣٠(        )٢٫٣٥٣٫٩١٤( 
 المخزون     )٨٠٫٨٧٦٫٥١١(      )٣٤٫٤٥١٫١٨٨(      )٣٤٫٩١٩٫٣٠٩( 
 المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدما                 )١٧٫١٠٨٫٤٨٥(        )٤٫٢٠٨٫٣٠٩(      )١٨٫٣٤١٫٩٥٥( 
  التجاريون    نولدائن   ا ٣٦٫٤١٢٫٦٤٥    ٦٫٨٣٩٫٣٣٢    ١١٫٢١٨٫٢١٧  
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى           ٥٨١٫٢٦٨       )١٤٫١٨٧٫٠١٠(   ١٥٫٢٥٠٫٩٠٦  
  المدفوعة    زآاةال     )٢٫٧٦٠٫٨٣٠(        )١٫٩٣٢٫٥٥٤(        )٢٫٦٩٧٫٤٦١( 
  التشغيلية     األنشطة  المتوفر من      صافي النقد    ١٦٦٫٢٧٩٫٦٧٤    ١١٥٫٩٠٠٫٦٢١    ١٠١٫١٧٢٫٩٣٩  
      
 نشطة االستثماریة األ     
 مصاريف مؤجلة         )٣٫١٩٥٫٩٧٠(   ١٫٠٥٤٫٠٥٤    ٢٢٧٫١٥٤  
 شراء ممتلكات ومعدات ، صافي             )٥٦٫٨٠٣٫٤١٨(      )٤٤٫٤٥٤٫٧٤٨(    )١١٢٫٩٢٤٫٤٧٢( 
  االستثمارية    األنشطة  المستخدم في     صافي النقد      )٥٩٫٩٩٩٫٣٨٨(      )٤٣٫٤٠٠٫٦٩٤(    )١١٢٫٦٩٧٫٣١٨( 
      
 یلية نشطة التمواأل     
 صافي الحرآة في حسابات جاري الشرآاء          )٥٤٫٠٦٢٫٩٦٥(      )٢٢٫٥٧٩٫٥٣٠(           )٥٣٦٫٨٧٤( 
 قروض بنكية وسحب على المكشوف             )١٤٫٦٩١٫٤٢٥(        )٧٫٧٨٦٫٦٩٧(   ٤٠٫٧٣٠٫٥١٤  
 أنصبة أرباح موزعة        )٣٧٫٩٢٦٫٥٦٧(      )٨١٫٠٠٠٫٠٠٠(   -
  التمويلية     األنشطة   المتوفر من      )المستخدم في    ( صافي النقد    )١٠٦٫٦٨٠٫٩٥٧(    )١١١٫٣٦٦٫٢٢٧(   ٤٠٫١٩٣٫٦٤٠  
      
 األرصدة لدى البنوك  في النقد و التغيرصافي         )٤٠٠٫٦٧١(      )٣٨٫٨٦٦٫٣٠٠(   ٢٨٫٦٦٩٫٢٦١  
 أبريل   ١ في   واألرصدة لدى البنوك    النقد    ٢٫٩٢٢٫١٤٤    ٤١٫٧٨٨٫٤٤٤    ١٣٫١١٩٫١٨٣  
   مارس ٣١ في   واألرصدة لدى البنوك    النقد    ٢٫٥٢١٫٤٧٣    ٢٫٩٢٢٫١٤٤    ٤١٫٧٨٨٫٤٤٤  
      
 عمليات غير نقدية           
 الزیادة المقترحة في رأس المال المحولة من األرباح المستبقاة   ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    -  -
 ارات المحولة من حسابات جاري الشرآاء االستثم   )١٨٫٧٥٠٫٠٠٠(        )٣٫٠٠٠٫٠٠٠(    )١١٩٫٧٥٠٫٠٠٠( 

 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٢ 

 
 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه        

 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 والنشاط التكوین   - ١

 السجل التجاري رقم    بموجب     آشرآة تضامنية عامة       في المملكة العربية السعودية            ) الشرآة   (  شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه          سجلت 
 .)  ١٩٩٠ مارس  ١٧ الموافق    (هـ ١٤١٠ شعبان   ٢٠بتاريخ    ١٠١٠٠٧٦٢٠٩

 : يلي   ريال سعودي موزع بين الشرآاء آما        ١٫٥٠٠٫٠٠٠إن رأس مال الشرآة البالغ        

   النسبة  المبلغ
 السيد فواز عبد العزيز الحكير           %٣٤  ٥٠٠٫٠٠٠  
 السيد سلمان عبد العزيز الحكير           %٣٣  ٥٠٠٫٠٠٠  
 السيد عبد المجيد عبد العزيز الحكير              %٣٣  ٥٠٠٫٠٠٠  
  ١٠٠  ١٫٥٠٠٫٠٠٠%   

بس الجاهزة واألثاث والمفروشات والمعدات الكهربائية والخيم                   يتمثل نشاط الشرآة وشرآاتها التابعة في تجارة الجملة والتجزئة للمال                
 .والحقائب واألحذية والعطور ومواد التجميل واألقمشة               

 مليون ريال سعودي وذلك بتحويل مبلغ             ٢٣٩ مليون ريال سعودي إلى      ١٫٥ ، قرر الشرآاء زيادة رأس مال الشرآة من     ٢٠٠٥خالل سنة 
  .٢٠٠٥ مارس   ٣١إن اإلجراءات النظامية لهذه التغييرات ال تزال قيد التنفيذ آما في                      .  المستبقاة      مليون ريال سعودي من األرباح      ٢٣٧٫٥

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٢

لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن                                            
 :إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي على النحو اآلتي                         . ة السعودية للمحاسبين القانونيين             الهيئ  

 أسس العرض

 والقوائم المالية المقارنة على أساس              ٢٠٠٥ مارس   ٣١ ، فإن القوائم المالية للشرآة للسنة المنتهية في                  ٦آما هو مبين في اإليضاح رقم           
 : قد تم عرضها على النحو التالي         ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ مارس  ٣١المنتهيتين في         افتراضي للسنتين       

 ٢٠٠٥ مارس  ٣١القوائم المالية للسنة المنتهية في              

 : حسابات الشرآة والشرآات التابعة التالية           ٢٠٠٥ مارس  ٣١تتضمن القوائم المالية المرفقة للسنة المنتهية في                  

 .جارة شرآة هيفاء بديع القلم وشرآاها العالمية للت               
 .شرآة الوحيدة للتجهيزات المحدودة          

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ مارس  ٣١القوائم المالية معدة على أساس افتراضي للسنتين المنتهيتين في                        

 ألغراض المقارنة على أساس افتراضي من القوائم                 ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٤ مارس    ٣١تم عرض القوائم المالية المرفقة للسنتين المنتهيتين في                      
إن هذه القوائم المالية تفترض أن اتفاقية التحويل الموقعة                          . ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٤ مارس   ٣١شرآة آكل للسنتين المنتهيتين في                المالية المدققة لل       

أنظر     ( ٢٠٠٢ أبريل    ١ لتحويل بعض المارآات واألنشطة خالف التجزئة قد حدثت في                   ٢٠٠٥من قبل الشرآة والشرآة الشقيقة خالل عام           
  ) .٦إيضاح رقم  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٣ 

 العزيز الحكير وشرآاه     شرآة فواز عبد   
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 اإلیرادات تحقيق 

 .تتحقق اإليرادات عند بيع البضاعة إلى العمالء                

 التأجير

الدخل على أساس طريقة القسط الثابت حسب شروط عقد اإليجار                إن اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلية تحمل إلى                     
 .التشغيلي    

 المصاریف

ويتم تصنيف المصاريف األخرى         . تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات الشرآة                                     
 .آمصاريف عمومية وإدارية        

 المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة المبيعات وفقا للمعايير                                   تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف                 
ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الحاجة لذلك ، بين المصاريف العمومية واإلدارية وآلفة المبيعات على                            . المحاسبية المتعارف عليها        

 .أساس ثابت    

 تكاليف االقتراض 

باشرة بتملك أو بناء األصول المؤهلة ، والتي تحتاج إلى فترة من الوقت لتصبح جاهزة للغرض المنوي                              إن تكاليف االقتراض الخاصة م         
استخدامها فيه أو بيعها ، يتم إضافتها إلى آلفة تلك األصول حتى تصبح جاهزة لالستخدام بصورة رئيسية أو البيع ، إن تكاليف االقتراض                                                   

 .لفترة التي أنفقت فيها         األخرى يتم تحميلها على قائمة الدخل في ا          

 المخزون

 .ويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح                   . قل أيهما   أ يظهر المخزون بالكلفة أو صافي القيمة المستردة ،              

 استثمارات في شرآات 

تخفيض القيمة الحالية           ويتم   . وال يوجد لها سعر سوق بالكلفة           بالمئة    ٢٠ االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن                  تظهر 
 .لالستثمارات باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها                

 استثمارات في األوراق المالية  

التجار بالقيمة       محتفظ بها لغرض ا     ل ا تقيم األوراق المالية      .األوراق المالية     تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية الشرآة لهذه                 
  األرباح تقيم األوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر                       . ر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل            والخسائ  األرباح ، وتظهر     العادلة  

 المالية    األوراق  وعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم                  .  حتى يتم بيعها        ضمن قائمة حقوق الشرآاء       منها  والخسائر غير المحققة    
  .بالكلفة  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٤ 

 العزيز الحكير وشرآاهشرآة فواز عبد
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات استثماریة

ويتم قيد      . يتم تقييم الممتلكات االستثمارية على أساس الكلفة ويتم مراجعتها بين الحين واآلخر لتحديد فيما إذا آان هناك هبوط في قيمتها                                     
 .األرباح الناتجة عن هذه االستثمارات عند بيع االستثمار                

 مصاریف المؤجلةال

المحالت ومصاريف مؤجلة أخرى ويتم إطفاء هذه المصاريف بموجب طريقة القسط الثابت                            ) خلو ( تتكون المصاريف المؤجلة من فروغ            
 .على فترة ثالث إلى عشر سنوات       

 الممتلكات والمعدات 

ما     أ ،إيرادية    والصيانة مصاريفا      اإلصالح تعتبر مصاريف     .   المتراآمة     اإلستهالآات  متلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل                 تظهر الم   
 حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال                أساس  عليها على     اإلستهالآات    ويجري احتساب    .  مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية              

    :االستهالك للبنود الرئيسية لهذه األصول هي             نسب   إن. طريقة القسط الثابت     

 مبانـي    %٣
 تحسينات على المأجور       %٢٥ -% ١٠
 ومعدات     أثاث  %٢٥ -% ١٠
 سـيارات   %٢٥

 تحویل العمالت األجنبية  

   الموجودات والمطلوبات           ويتم تحويل      . المعاملة    إجراء  التحويل السائدة عند        بأسعار  الريال السعودي       إلى  األجنبية   يتم تحويل المعامالت بالعملة             
 والخسائر الناتجة       المكاسب   إن .م  الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية العا           إلى  آما في تاريخ قائمة المرآز المالي           األجنبية  بالعمالت      النقدية  

  . ضمن قائمة الدخل     إدراجها  يتم   األجنبية   تحويل العمالت      أو عن التسديدات     

 تعویضات الصرف من الخدمة 

تم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس الفترة التي أمضاها                                             ي 
  .الموظف في خدمة الشرآة      

 فریضة الزآاة

يتم احتساب     . لزآاة وفقا لمبدأ االستحقاق         يتم االستدراك لفريضة ا       .تخضع الشرآة لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية                          
مخصص فريضة الزآاة وفقا للوعاء الزآوي ، يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم                                         

 .حينئذ إقفال المخصص       



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٥ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

 حول القوائم المالية الموحدة إیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 مخـزون ال .٣

  بالرياالت السعودية     
     )٦ و ٢إيضاح  ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  للبيع    بضاعة جاهزة  ٢٢٥٫١٧٥٫٤٩٥    ١٣٨٫٦٤٥٫١٨٤    ١٠٤٫٨٩٦٫٧٠٩  
 بضاعة في الطريق     ٦٫١٩٢٫١٧٩    ١٠٫٥٥٥٫٠٧٠    ٧٫٧٨٠٫٥٢٦  
 مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحرآة              )٤٫٨٧١٫٨٨٦(     )٣٫٧٢٢٫٣٦٦(     )٢٫٣٤٧٫٧٣٧( 
  ٢٢٦٫٤٩٥٫٧٨٨    ١٤٥٫٤٧٧٫٨٨٨    ١١٠٫٣٢٩٫٤٩٨  
      
 اللوازم  ٧٫٥٤٨٫١٣٠    ٥٫٥٤٠٫٢١٩    ٥٫٧٣٧٫٤٢١  
 مخصص لوازم بطيئة الحرآة         )٢٫٦٤٩٫٣٠٠(      )٥٠٠٫٠٠٠(   -
  ٤٫٨٩٨٫٨٣٠    ٥٫٠٤٠٫٢١٩    ٥٫٧٣٧٫٤٢١  
 مجموع المخزون     ٢٣١٫٣٩٤٫٦١٨    ١٥٠٫٥١٨٫١٠٧    ١١٦٫٠٦٦٫٩١٩  

 المدینون اآلخرون والمصاریف المدفوعة مقدما  .٤

  بالرياالت السعودية     
     )٦ و ٢إيضاح  ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 مصاريف مدفوعة مقدما        ٣١٫٤٥٥٫٨٤٠    ٣٤٫٣٦٥٫١٨٥    ٢٧٫٤٧٩٫٧٠٨  
 دفعات مقدمة لموردين ومقاولي الباطن              ٢١٫١٨٢٫٣٨٣    ١٥٫١٥٤٫٧٨٨    ١٣٫٩٥٢٫٨٩٢  
 ذمم موظفين     ٤١٩٫٣٨٠    ١٫١٥٦٫٨٥٤    ٦٤٨٫٦٤٥  
 تأمينات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان                ٣٫١٢٣٫٨٨٦    ١٫١٣٨٫٢٦٥    ١٫١٠٩٫١٤٧  
 مدينون عن إيجارات       ٣٫٠٠٠٫٠٠٠    -  -
 أخرى ١٣٫٢٠٧٫٨٧٣    ٣٫٤٦٥٫٧٨٥    ٧٫٨٨٢٫١٧٦  
  ٧٢٫٣٨٩٫٣٦٢    ٥٥٫٢٨٠٫٨٧٧    ٥١٫٠٧٢٫٥٦٨  

 األوراق المالية في   اتاالستثمار .٥

  بالرياالت السعودية     
     )٦ و ٢إيضاح  ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 أوراق مالية متاحة للبيع         ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠    ١٨٫٧٥٠٫٠٠٠  
 ارات في شرآات    استثم   ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠  

 .االستثمارات المذآورة أعاله باسم أحد الشرآاء والذي قام بالتنازل عن هذه االستثمارات لشرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه                            

 

 



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٦ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 المطلوب من شرآة شقيقة .٦

 ٢٠٠٤ أبريل   ١ ، قامت الشرآة بإبرام اتفاقية مع شرآة شقيقة ، شرآة فاس السعودية القابضة ، بموجبها قامت الشرآة بتاريخ                                   ٢٠٠٥خالل سنة  
 . بتحويل نشاطات بعض المارآات ونشاطات خالف التجزئة إلى الشرآة الشقيقة بالقيمة الدفترية                            

 مليون ريال سعودي و           ٦٠٫٩ويل المذآور أعاله لصافي الموجودات بالقيمة الدفترية نتج عنه رصيد مطلوب من الشرآة الشقيقة بمبلغ                                        إن التح  
إن اإلجراءات النظامية المتعلقة باتفاقية التحويل ما زالت قيد                   .  على التوالي     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ أبريل   ١ مليون ريال سعودي آما في     ١٣١٫٨

 .التنفيذ   

 ألغراض المقارنة طبقا  للقوائم المالية المدققة للشرآة آكل                     ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٤ مارس   ٣١داد القوائم المالية االفتراضية للسنوات المنتهية في                     تم إع 
  ٢٠٠٣ نوفمبر    ٣ و ٢٠٠٤ يونيو   ٢٠ ، والتي أصدرنا تقاريرنا حولها غير متحفظة بتاريخ             ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ مارس   ٣١للسنوات المنتهية في         

ي ، بافتراض أن اتفاقية التحويل الموقعة بين الشرآة والشرآة الشقيقة لتحويل األعمال المتعلقة ببعض المارآات والنشاطات خالف                                           على التوال    
  .٢٠٠٥ مارس  ٣١إن اإلجراءات النظامية المتعلقة باتفاقية التحويل ما زالت قيد التنفيذ آما في                              . ٢٠٠٢ أبريل   ١التجزئة قد حصلت بتاريخ       

 المالي االفتراضي الملخص ونتائج األعمال قد تم إعدادها ألغراض المقارنة بناء  على القوائم المالية المدققة للشرآة آكل للسنتين                                                     إن المرآز  
  :٢٠٠٢ أبريل   ١ ، وبافتراض أن التحويل أعاله إلى الشرآة الشقيقة قد تم في                 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ مارس  ٣١المنتهيتين في        



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٧ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

  بالرياالت السعودية     
 المالية القوائم

 االفتراضية
  

 )أ(التعديالت 
القوائم المالية  

 التاريخية المدققة
 

٢٠٠٤ 
 المرآز المالي          
 موجودات متداولة       ٥٠٩٫٤٩٧٫٠٦٨    )٢٩٦٫٨٢٠٫١٨٦(   ٢١٢٫٦٧٦٫٨٨٢  
 موجودات غير متداولة        ٧٨٦٫٧٣٢٫٤٥٨    )٥٢٤٫١٤٧٫٠٥٤(   ٢٦٢٫٥٨٥٫٤٠٤  
  ١٫٢٩٦٫٢٢٩٫٥٢٦    )٨٢٠٫٩٦٧٫٢٤٠(   ٤٧٥٫٢٦٢٫٢٨٦  مجموع الموجودات      
      
 مطلوبات متداولة        ٧٣٨٫٠١٤٫١٢٠    )٦٢٦٫٤٤١٫٥١٠(   ١١١٫٥٧٢٫٦١٠  
 مطلوبات غير متداولة         ١٦٢٫٠٧٦٫٥٠٧    )١٣٣٫٥٨٠٫٥٩٣(   ٢٨٫٤٩٥٫٩١٤  
 حقوق الشرآاء    ٣٩٦٫١٣٨٫٨٩٩      )٦٠٫٩٤٥٫١٣٧(   ٣٣٥٫١٩٣٫٧٦٢  
  ١٫٢٩٦٫٢٢٩٫٥٢٦    )٨٢٠٫٩٦٧٫٢٤٠(   ٤٧٥٫٢٦٢٫٢٨٦  مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء         
      
 قائمة الدخل         
 اإليرادات    ٨٧٠٫٩١٧٫٦٧٨    )١٣٤٫٢٩١٫٩٩٦(   ٧٣٦٫٦٢٥٫٦٨٢  
 آلفة اإليرادات     )٤٧٤٫٦٠٤٫٨٦٩(   ١١٠٫٦٦٢٫٧٥١    )٣٦٣٫٩٤٢٫١١٨( 
 إلجمالي  الربح ا  ٣٩٦٫٣١٢٫٨٠٩      )٢٣٫٦٢٩٫٢٤٥(   ٣٧٢٫٦٨٣٫٥٦٤  
      
 مصاريف بيع      )١٩٨٫٢٧٦٫٢٥٣(   ٢٣٫٣٢٤٫٠٠١    )١٧٤٫٩٥٢٫٢٥٢( 
 مصاريف عمومية وإدارية          )٤٨٫١٦٦٫٥٧١(   ١٧٫٠٨٤٫٤٢٥      )٣١٫٠٨٢٫١٤٦( 
 إستهالآات وإطفاءات         )٧٢٫٢٩٧٫١٣٩(   ٢٤٫٥٨١٫٦١٨      )٤٧٫٧١٥٫٥٢١( 
 الربح من األعمال     ٧٧٫٥٧٢٫٨٤٦    ٤١٫٣٦٠٫٧٩٩    ١١٨٫٩٣٣٫٦٤٥  
      
 إيرادات استثمارات        ٧٨٫٧٢٠٫٤٨٥      )٧٨٫٧٢٠٫٤٨٥(   -
 مصاريف مالية       )٢٤٫٠٢١٫٩٦١(   ١٧٫٩٨٥٫٥١٢        )٦٫٠٣٦٫٤٤٩( 
 إيرادات أخرى ، صافي    ٢٫٩٢٠٫٠٥٦        )١٫٢٨٠٫٤٩٢(   ١٫٦٣٩٫٥٦٤  
 بح قبل الزآاة    الر ١٣٥٫١٩١٫٤٢٦      )٢٠٫٦٥٤٫٦٦٦(   ١١٤٫٥٣٦٫٧٦٠  
 الزآاة     )٥٫٠٢٧٫٣٥٤(   -      )٥٫٠٢٧٫٣٥٤( 
      
 الربح الصافي     ١٣٠٫١٦٤٫٠٧٢      )٢٠٫٦٥٤٫٦٦٦(   ١٠٩٫٥٠٩٫٤٠٦  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٨ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

تمثل التعديالت على القوائم المالية االفتراضية الموجودات والمطلوبات واألعمال الخاصة ببعض المارآات واألنشطة خالف التجزئة                                      )أ ( 
ة للسنتين المنتهيتين في              ترى اإلدارة أن جميع التعديالت الالزمة إلظهار القوائم المالية بصورة عادل                . والتي جرى تحويلها إلى الشرآة الشقيقة           

 . على أساس افتراضي قد تم إجرائها           ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ مارس  ٣١

  بالرياالت السعودية     
القوائم المالية

 االفتراضية   
  

 )أ(التعديالت     
القوائم المالية 

 التاريخية المدققة      
 

٢٠٠٣ 
 مرآز المالي    ال      
 موجودات متداولة       ٤٧٩٫٢٢٣٫٥٥٦    )٢٦٦٫٥٣٢٫١٠١(   ٢١٢٫٦٩١٫٤٥٥  
 موجودات غير متداولة        ٧٦٨٫٦٠٢٫٥٢٢    )٥٠٤٫٧٠٢٫٢٩١(   ٢٦٣٫٩٠٠٫٢٣١  
  ١٫٢٤٧٫٨٢٦٫٠٧٨    )٧٧١٫٢٣٤٫٣٩٢(   ٤٧٦٫٥٩١٫٦٨٦  مجموع الموجودات      
      
 مطلوبات متداولة        ٤٤٢٫٨٧١٫٣٨٣    )٣٣٢٫٥٩٢٫٥٣١(   ١١٠٫٢٧٨٫٨٥٢  
 مطلوبات غير متداولة         ٣٤٦٫٨٥٢٫٦١٧    )٣٠٦٫٨٠٣٫٦٦٩(   ٤٠٫٠٤٨٫٩٤٨  
 حقوق الشرآاء    ٤٥٨٫١٠٢٫٠٧٨    )١٣١٫٨٣٨٫١٩٢(   ٣٢٦٫٢٦٣٫٨٨٦  
  ١٫٢٤٧٫٨٢٦٫٠٧٨    )٧٧١٫٢٣٤٫٣٩٢(   ٤٧٦٫٥٩١٫٦٨٦  مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء         
      
 قائمة الدخل         
 اإليرادات    ٧٢٠٫٨٦٠٫٤٧٨    )١٤٨٫٤٠١٫٣١٧(   ٥٧٢٫٤٥٩٫١٦١  
 آلفة اإليرادات     )٣٥٥٫١٩٢٫٣١٨(   ٨١٫٨٣٤٫٣٩٣    )٢٧٣٫٣٥٧٫٩٢٥( 
 الربح اإلجمالي    ٣٦٥٫٦٦٨٫١٦٠      )٦٦٫٥٦٦٫٩٢٤(   ٢٩٩٫١٠١٫٢٣٦  
      
 مصاريف بيع      )١٦٦٫٣٢١٫٧٦٥(   ٣٠٫٠٢٥٫٥٦٥    )١٣٦٫٢٩٦٫٢٠٠( 
 مصاريف عمومية وإدارية          )٣٠٫٢٠٨٫٦٤٤(   ٦٫٤٢٤٫٤٧٩      )٢٣٫٧٨٤٫١٦٥( 
 إستهالآات وإطفاءات         )٥٧٫٦٩٠٫٥٣٨(   ١٧٫٠٥٥٫٤٨٧      )٤٠٫٦٣٥٫٠٥١( 
 الربح من األعمال     ١١١٫٤٤٧٫٢١٣     )١٣٫٠٦١٫٣٩٣(   ٩٨٫٣٨٥٫٨٢٠  
      
 إيرادات استثمارات        ١٦٫٧٩٥٫٧٣٨     )١٦٫٧٩٥٫٧٣٨(   -
 مصاريف مالية      )٣٠٫٢٠٨٫٤١٣(   ٢١٫٤٥٢٫٤٤٩    ) ٨٫٧٥٥٫٩٦٤( 
 إيرادات أخرى ، صافي    ٣٫٤٥٥٫٤٢٣       )٢٫١٤٤٫٢٦٣(   ١٫٣١١٫١٦٠  
 الربح قبل الزآاة     ١٠١٫٤٨٩٫٩٦١     )١٠٫٥٤٨٫٩٤٥(   ٩٠٫٩٤١٫٠١٦  
 الزآاة     )٢٫٨٣٥٫٣٩٠(   -   )٢٫٨٣٥٫٣٩٠( 
      
 الربح الصافي     ٩٨٫٦٥٤٫٥٧١     )١٠٫٥٤٨٫٩٤٥(   ٨٨٫١٠٥٫٦٢٦  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

  ٦٩ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 المصاريف المؤجلة      .٧

  بالرياالت السعودية     
     )٦ و ٢ إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 التكلفة        
 رصيد بداية السنة       ٣٦٫٨٦٧٫٩١٥    ٣٧٫٩٢١٫٩٦٩    ٣٧٫٦٩٤٫٨١٥  
 إضافات   ١٥٫٨٩٨٫٢٧٤    ٣٫٨٥٤٫٥٨٨    ٢٢٧٫١٥٤  
 تحويالت   / استبعادات      )١٦٫٨٤٧٫٧١٢(    )٤٫٩٠٨٫٦٤٢(   -
 السنة  رصيد نهاية     ٣٥٫٩١٨٫٤٧٧    ٣٦٫٨٦٧٫٩١٥    ٣٧٫٩٢١٫٩٦٩  
 إطفاءات متراآمة           
 رصيد بداية السنة       ١٨٫٤٣٥٫٥١٣    ١٢٫٢٦٥٫٠٦٦    ٩٫٣١١٫٨٦٢  
 المحمل على السنة       ٤٫٨٧٢٫١٢٦    ٦٫١٧٠٫٤٤٧    ٢٫٩٥٣٫٢٠٤  
 تحويالت   / استبعادات      )٤٫١٤٥٫٤٠٨(   -  -
 رصيد نهاية السنة      ١٩٫١٦٢٫٢٣١    ١٨٫٤٣٥٫٥١٣    ١٢٫٢٦٥٫٠٦٦  
 القيمة الدفترية الصافية         ١٦٫٧٥٦٫٢٤٦    ١٨٫٤٣٢٫٤٠٢    ٢٥٫٦٥٦٫٩٠٣  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا       تقرير     

  ٧٠ 

 معدات الممتلكات وال .٨

 
 المجمـوع

  
 ســيارات

  
 أثـاث ومعدات

تحسينات على 
 المأجور

  
 مبـاني

 

 الكلفة ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي
 ٢٠٠٢ أبريل ١ ٢٨٫٥٣٩٫١٨٤    -  ١٣٫٦٢٠٫٠٨٠    ١٠٫٥٢٥٫٨١٩    ٥٢٫٦٨٥٫٠٨٣  
 اإلضافات ٨٫٣٥٣٫٠٨١    ١٠١٫٦٣٨٫٩٩٤    ٨٫٩٦٥٫٧٠٠    ٥٢٤٫٥١٢    ١١٩٫٤٨٢٫٢٨٧  
 اإلستبعادات -  -   )٤٫٥٢٨٫٠٥٣(    )٣٫٤٥٦٫٣١٤(     )٧٫٩٨٤٫٣٦٧( 
 ٢٠٠٣ مارس ٣١ ٣٦٫٨٩٢٫٢٦٥    ١٠١٫٦٣٨٫٩٩٤    ١٨٫٠٥٧٫٧٢٧    ٧٫٥٩٤٫٠١٧    ١٦٤٫١٨٣٫٠٠٣  
 اإلضافات ٢٫٣٥٠    ٣٥٫٦٧٠٫٠٨٠    ١١٫٤٥٣٫٢٤١    ٦٫١٢٧٫٥١٣    ٥٣٫٢٥٣٫١٨٤  
 اإلستبعادات  )١٠٫٣٤٢٫٧٦٤(   -  -  -   )١٠٫٣٤٢٫٧٦٤( 
 ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٦٫٥٥١٫٨٥١    ١٣٧٫٣٠٩٫٠٧٤    ٢٩٫٥١٠٫٩٦٨    ١٣٫٧٢١٫٥٣٠    ٢٠٧٫٠٩٣٫٤٢٣  
 اإلضافات -  ٥٦٫١٥٣٫٨٥٨    ٧٫٤٢٣٫٨٨٧    ١٫١٢٣٫٨٧١    ٦٤٫٧٠١٫٦١٦  
 اإلستبعادات  )١٠٫٧٤٩٫٦٢٣(   -  -  -   )١٠٫٧٤٩٫٦٢٣( 
 ٢٠٠٥ مارس ٣١ ١٥٫٨٠٢٫٢٢٨    ١٩٣٫٤٦٢٫٩٣٢    ٣٦٫٩٣٤٫٨٥٥    ١٤٫٨٤٥٫٤٠١    ٢٦١٫٠٤٥٫٤١٦  
          
 اإلستهالآات المتراآمة         
 ٢٠٠٢ أبريل ١ ٢٫١٨٠٫٩٦٥    -  ٢٫٦٠٣٫٢٦٣    ٤٫٦٥٠٫١٥٢    ٩٫٤٣٤٫٣٨٠  
 المحمل للسنة ٢٫١٤٧٫٠٥٧    ٣٠٫٥٨٦٫٣٠٦    ٢٫١١٣٫٩٢١    ٢٫٨٣٤٫٥٦٣    ٣٧٫٦٨١٫٨٤٧  
 اإلستبعادات -  -  -   )١٫٤٢٦٫٥٥٢(     )١٫٤٢٦٫٥٥٢( 
 ٢٠٠٣ مارس ٣١ ٤٫٣٢٨٫٠٢٢    ٣٠٫٥٨٦٫٣٠٦    ٤٫٧١٧٫١٨٤    ٦٫٠٥٨٫١٦٣    ٤٥٫٦٨٩٫٦٧٥  
 المحمل للسنة ١٫٠٢٧٫١٦٦    ٣٥٫٥٤٠٫٢٦٨    ٢٫٣٤٢٫٢١٨    ٢٫٦٣٥٫٤٢٢    ٤١٫٥٤٥٫٠٧٤  
 اإلستبعادات   )١٫٥٤٤٫٣٢٨(   -  -  -    )١٫٥٤٤٫٣٢٨( 
 ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٣٫٨١٠٫٨٦٠    ٦٦٫١٢٦٫٥٧٤    ٧٫٠٥٩٫٤٠٢    ٨٫٦٩٣٫٥٨٥    ٨٥٫٦٩٠٫٤٢١  
 المحمل للسنة ٤٠٤٫٥١٣    ٣٨٫٥٢٣٫٨٧٤    ٢٫٤٣٣٫٧٦٥    ٢٫٨٦٦٫٣٤٥    ٤٤٫٢٢٨٫٤٩٧  
 اإلستبعادات   )٢٫٨٥١٫٤٢٥(   -  -  -    )٢٫٨٥١٫٤٢٥( 
 ٢٠٠٥ مارس ٣١ ١٫٣٦٣٫٩٤٨    ١٠٤٫٦٥٠٫٤٤٨    ٩٫٤٩٣٫١٦٧    ١١٫٥٥٩٫٩٣٠    ١٢٧٫٠٦٧٫٤٩٣  
          
 القيمة الدفترية الصافية         
 ٢٠٠٥ مارس ٣١ ١٤٫٤٣٨٫٢٨٠    ٨٨٫٨١٢٫٤٨٤    ٢٧٫٤٤١٫٦٨٨    ٣٫٢٨٥٫٤٧١    ١٣٣٫٩٧٧٫٩٢٣  
 ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٢٫٧٤٠٫٩٩١    ٧١٫١٨٢٫٥٠٠    ٢٢٫٤٥١٫٥٦٦    ٥٫٠٢٧٫٩٤٥    ١٢١٫٤٠٣٫٠٠٢  
 ٢٠٠٣ مارس ٣١ ٣٢٫٥٦٤٫٢٤٣    ٧١٫٠٥٢٫٦٨٨    ١٣٫٣٤٠٫٥٤٣    ١٫٥٣٥٫٨٥٤    ١١٨٫٤٩٣٫٣٢٨  



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

 
 ٧١ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية تضامنية ( 
 

 لمالية الموحدة حول القوائم اإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 المطلوب لبنوك  .٩

 : مارس مما يلي      ٣١يتكون المطلوب لبنوك بالسحب على المكشوف وقروض آما في                     

  بالریاالت السعودیة
٢٠٠٥  

  قرض طویل األجل  سحب على المكشوف
 بنك الخليج الدولي         ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -
 ض بنك الريا    -  ٥٫٤٥٧٫٣٥٥  
 البنك العربي الوطني          -  ٢٫٧٣٦  
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٫٤٦٠٫٠٩١  
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل            )١٣٫٣٣٣٫٣٣٣(   
    ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  

 : مارس مما يلي      ٣١يتكون المطلوب لبنوك بالسحب على المكشوف وقروض آما في                     

  بالریاالت السعودیة
٢٠٠٤  

  األجلقرض طویل   سحب على المكشوف
 بنك الخليج الدولي        ٣٣٫٣٣٣٫٣٣٣    -
 بنك الرياض     -  ٦٫٧٧٣٫٥١٣  
 البنك العربي الوطني          -  ٤٤٫٦٧٠  
  ٣٣٫٣٣٣٫٣٣٣    ٦٫٨١٨٫١٨٣  
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل            )١٣٫٣٣٣٫٣٣٣(   
    ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
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 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )ية شرآة سعودية تضامن( 
 

  حول القوائم المالية الموحدةإیضاحات
 ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 

 : مارس مما يلي      ٣١يتكون المطلوب لبنوك بالسحب على المكشوف وقروض آما في                     

  بالریاالت السعودیة
٢٠٠٣  

  قرض طویل األجل  سحب على المكشوف
 بنك الخليج الدولي        ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -
 بنك الرياض     -  ٦٫٧٤٢٫٧٨٥  
 البنك العربي الوطني          -    ١٫١٩٥٫٤٢٨  
  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٫٩٣٨٫٢١٣  
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل             )٦٫٦٦٦٫٦٦٧(   
    ٣٣٫٣٣٣٫٣٣٣  

حصلت الشرآة على قروض وتسهيالت بنكية من بنوك محلية وأجنبية مقابل ضمانات شخصية من الشرآاء وأراضي وأيضا                                     
التنازل عن المقبوض من إيجارات ومبيعات أحد معارض الشرآة ، إضافة إلى بعض صكوك األراضي التي تم تسجيلها                                        

 .بأسماء البنوك     

 % .٤٫٥إلى   % ٢٫٥خالل السنة تراوحت نسبة العمولة السنوية على التسهيالت البنكية من                       

 دائنون آخرون ومصاریف مستحقة .١٠

 : مارس مما يلي      ٣١ المستحقة آما في       يتكون الدائنون اآلخرون والمصاريف         

  بالرياالت السعودية 
     )٦ و ٢إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 ذمم مقاولين وآخرين       ٣٫٠٢٩٫٣٧٦    ٤٫٧٩٩٫١٢٥    ١٩٫٠٧٤٫٣١١  
  )١١إيضاح  ( مخصص الزآاة    ٧٫٨٩٣٫١٢٩    ٧٫٣٥٢٫٨٥٤    ٤٫٥٩٥٫٣٧٩  
 مزايا الموظفين       ٧٫٢٢٧٫٣٥٥    ٦٫٧٠٢٫٨٦١    ٨٫٣٩٢٫٩٢٣  
 إيجار  ٧٫٢٢٩٫٢٨٥    ١٢٫٣١٤٫٧٢٩    ١٠٫٠١٨٫٠٦١  
 رسوم جمرآية وشحن    ٣٠٩٫٧٢١    ٢٫٦٢٣٫٠٩٣    ١٫١٨٣٫٦٨٢  
 فوائد مستحقة      ٨٣٩٫٤٣٩    ١٫٧٥٣٫٦٦٨    ١٫٠٢٨٫٩٤٥  
 مصاريف مستحقة      ٣٫٥٢٨٫٧٣٤    ١٫٠٦١٫٨٩١    ٥١٫٨٩١  
 ىأخر ٩٫٠٤٨٫١٧١    ٥٤٦٫٥٥١    ٣٫٩٠١٫٧٩٠  
  ٣٩٫١٠٥٫٢١٠    ٣٧٫١٥٤٫٧٧٢    ٤٨٫٢٤٦٫٩٨٢  

 فریضة الزآاة .١١

 .إن الشرآة وشرآاتها التابعة تقدم إقراراتها الزآوية والضريبية إلى مصلحة الزآاة والدخل بصورة إفرادية                            



 ات  ب ا حس  ل مراجعي ا      تقرير     

 
 ٧٣ 

 :إن العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة لشرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه هي آما يلي                       

  یةبالریاالت السعود
٢٠٠٥  

 موجودات غير متداولة        ٣٠٧٫٣٧٥٫٨٠٧  
 مطلوبات غير متداولة         ٢٩٫٣٥٢٫٩٧٨  
 رأس المال    ٢٤٠٫٦٤٦٫١٧٨  
 الربح الصافي قبل الزآاة       ١٧٧٫٥٦٢٫٩٨٨  

 .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزآاة                

 : ا يلي   هي آم   الشرعية لشرآة فواز عبدالعزيز الحكير          حرآة مخصص الزآاة    إن

  بالرياالت السعودية 
     )٦ و ٢إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 رصيد أول السنة     ٧٫٣٥٢٫٨٥٤    ٤٫٥٩٥٫٣٧٩    ٤٫٧٦٢٫٨٤٠  
 المخصص للسنة     ٣٫١٠٠٫٠٠٠    ٤٫٦١٠٫٨٦٤    ٢٫٥٣٠٫٠٠٠  
 المسدد خالل السنة       )٢٫٥٥٩٫٧٢٥(    )١٫٨٥٣٫٣٨٩(    )٢٫٦٩٧٫٤٦١( 
 رصيد آخر السنة    ٧٫٨٩٣٫١٢٩    ٧٫٣٥٢٫٨٥٤    ٤٫٥٩٥٫٣٧٩  

 . ، وقد حصلت على شهادة الزآاة النهائية         ٢٠٠٠قامت الشرآة بإنهاء وضعها الزآوي حتى عام         

 ال تزال قيد المراجعة من قبل           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢ ،  ٢٠٠١ مارس  ٣١إن اإلقرارات الزآوية للسنوات المنتهية في              
 .مصلحة الزآاة والدخل   

 تسویق ومصاریف بيع  .١٢

  بالرياالت السعودية 
     )٦ و ٢إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 اإليجار  ١١١٫٢٨٨٫٢٣٤    ٨٥٫١٢٤٫٧٩٣    ٧٥٫٥٢٦٫٣٣٨  
 رواتب ومصاريف موظفين         ٦٦٫١٤٥٫٠٣٦    ٥٣٫٢١٠٫٠٥٤    ٣٩٫٠٤٤٫٥٥٧  
 دعاية وإعالن    ١٩٫٠١١٫٣٢٠    ١٨٫٧٥٩٫٥٤٠    ٨٫٢٥٧٫٢٠٧  
 مصاريف سفر    ٣٫٨٥٢٫٢٤٤    ١٫٩٤٩٫٢٣٥    ١٫٨٩٣٫٨٦٣  
 أخرى ١٨٫٠٠٢٫٠٠٣    ١٥٫٩٠٨٫٦٣٠    ١١٫٥٧٤٫٢٣٥  
  ٢١٨٫٢٩٨٫٨٣٧    ١٧٤٫٩٥٢٫٢٥٢    ١٣٦٫٢٩٦٫٢٠٠  

 عمومية وإداریة  مصاریف  .١٣

  بالرياالت السعودية 
     )٦ و ٢إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 يف موظفين      رواتب ومصار    ١٧٫٨٦٩٫٨٦٤    ١٧٫٨١٩٫٣٩٨    ١٢٫٨٩٣٫٧١٠  
 مصاريف سفر    ١٫٣٣٦٫٣٥٨    ٧١٥٫٩٢١    ٦٦١٫٠٢٠  
 تبرعات   ٣٫٣٢٥٫٢٧٢    ٢٫٤٣٨٫٩٨٨    ١٫٨٠٠٫٨٣٢  
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 اإليجار  ٢٫٤١٧٫٩٦٦    ٢٫٧١٦٫٤٦٤    ٤٨٢٫٩٧٩  
 تأمين    ٣١٨٫٦٧٤    ١٥٥٫٤٣٥    ١١٧٫٢٤٢  
 أخرى ٦٫٢٧٢٫٤٢٩    ٧٫٢٣٥٫٩٤٠    ٧٫٨٢٨٫٣٨٢  
  ٣١٫٥٤٠٫٥٦٣    ٣١٫٠٨٢٫١٤٦    ٢٣٫٧٨٤٫١٦٥  

 المطلوبات المحتملة .١٤

 : مارس المطلوبات المحتملة وااللتزامات التالية             ٣١يوجد على الشرآة وشرآاتها التابعة آما في          

  بالرياالت السعودية 
     )٦ و ٢إيضاح ( 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
 اعتمادات مستندية         ٨٩٫١٥٨٫٢٠٤    ٧٦٫٦٠٩٫٦٨٥    ٥٨٫٣٨٥٫٩٢١  
 خطابات ضمان    ٣٣٫٨٥٨٫١٠٥    ٣٥٫٩٩٢٫٠٨٦    ٣٣٫٣٧٥٫٢٢٥  

 :٢٠٠٥ مارس   ٣١فيما يلي ملخص التزامات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية آما في                      

 السنة  المبلغ
   ريال سعودي  

  ٤٥٫٦٧٥٫٢٤٥  أقل من سنة    
  ٢٨٫٥٤٣٫١١٢   سنوات   ٥من سنة وحتى      
 أآثر من خمس سنوات         ١١٢٫١١٠  

 



 

 
 ٧٥ 

9          

إن مناقشة وتحليل إدارة شركة الحكير لمركزها المالي ونتائج أعمالها مبنية على ويجب أن تقرأ مع القوائم المالية            
م وااليضاحات المرفقة بها، والتي تم    ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م، ٢٠٠٣ مارس ٣١المراجعة للسنوات المنتهية في     

 .من قبل ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم    مراجعتها 

تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج العمليات من قبل ادارة الشركة على بيانات مستقبلية تحتوي                 
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري عن هذه البيانات           . على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة       

عوامل   "ل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة السيما في قسم         لبعض العوام
 ".المخاطرة

9-1                     

م   يقر أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائ        
المالية المراجعة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد       

 .القوائم المالية ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين          

 الوضع المالي والتجاري للشركة خالل     كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في   
 .م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ مارس ٣١في الثالث سنوات المنتهية   

9-2      

م و ٢٠٠٤م، ٢٠٠٣ مارس   ٣١تلخص األشكال التالية بيانات قائمة الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية في          
 :م٢٠٠٥

 )آالف الرياالت( ملخص قائمة الدخل  : ١-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 مبيعات  ٩٩٩,٢٧٧ ٧٣٦,٦٢٦ ٥٧٢,٤٥٩

 كلفة المبيعات )٥٢٤,٥٧٩( )٣٦٣,٩٤٢( )٢٧٣,٣٥٨(
 الربح اإلجمالي ٤٧٤,٦٩٨ ٣٧٢,٦٨٤ ٢٩٩,١٠١

 مصاريف بيع وتسويق )٢١٨,٢٩٩( )١٧٤,٩٥٢( )١٣٦,٢٩٦(
 مصاريف عمومية وإدارية )٣١,٥٤٠( )٣١,٠٨٢( )٢٣,٧٨٤(
 إستهالك وإطفاء )٤٩,١٠١( )٤٧,٧١٦( )٤٠,٦٣٥(

 صافي الربح من األعمال ١٧٥,٧٥٨ ١١٨,٩٣٤ ٩٨,٣٨٦
 مصاريف تمويل )٤,٠٤١( )٦,٠٣٦( )٨,٧٥٦(

 ايرادات أخرى، صافي ٦,٨٧٦ ١,٦٣٩ ١,٣١١
 الدخل قبل فريضة الزكاة ١٧٨,٥٩٣ ١١٤,٥٣٧ ٩٠,٩٤١

 الزكاة )٤,١٣٠( )٥,٠٢٧( )٢,٨٣٥(
 صافي الربح ١٧٤,٤٦٣ ١٠٩,٥١٠ ٨٨,١٠٦

 القوائم المالية المراجعة: المصدر
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 بيانات الدخل كنسبة من مبيعات التجزئة  : ٢-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 مبيعات  %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 تكلفة المبيعات %٥٢,٥٠ %٤٩,٤١ %٤٧,٧٥
 الربح اإلجمالي %٤٧,٥٠ %٥٠,٥٩ %٥٢,٢٥
 مصاريف بيع وتسويق %٢١,٨٥ %٢٣,٧٥ %٢٣,٨١
 مصاريف عمومية وإدارية %٣,١٦ %٤,٢٢ %٤,١٥
 إستهالك وإطفاء %٤,٩١ %٦,٤٨ %٧,١٠

 ي الربح من األعمالصاف %١٧,٥٨ %١٦,١٤ %١٧,١٩
 مصاريف تمويل %٠,٤٠ %٠,٨٢ %١,٥٣
 ايرادات أخرى، صافي %٠,٦٩ %٠,٢٢ %٠,٢٣

 الدخل قبل فريضة الزكاة %١٧,٨٧ %١٥,٥٥ %١٥,٨٩
 الزكاة %٠,٤١ %٠,٦٨ %٠,٥٠

 صافي الربح %١٧,٤٦ %١٤,٨٧ %١٥,٣٩
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م  ٢٠٠٤ مليون ريال لعام  ٧٣٦,٦ مليون ريال مقارنة بـ  ٩٩٩,٢ بلغت م٢٠٠٥حققت الشركة مبيعات لعام 
 محال كما في  ٤٥١ويعزى النمو في إجمالي المبيعات إلى الزيادة في عدد المحالت إلى     %. ٣٦بزيادة تبلغ نسبتها 

 . اسم تجاري في نفس التاريخ  ٣٥م وكذلك إلى الزيادة في عدد األسماء التجارية إلى         ٢٠٠٥ مارس ٣١

 عدد األسماء التجارية والمحالت التابعة للشركة  : ٣-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 عدد األسماء التجارية ٣٥ ٢٩ ٢٦
 عدد المحالت ٤٥١ ٣٦١ ٣٣٥

 الحكير: المصدر

 محال في نفس الفترة من العام     ٣٦١ محال مقارنة ب  ٤٥١م  ٢٠٠٥ مارس ٣١بلغ عدد المحالت التجارية كما في     
 .م٢٠٠٤

 توزيع المحالت والمبيعات حسب المنطقة    :٤-٩ شكل 
  ٢٠٠٥ مارس ٣١السنة المنتهية في 

  الوسطى الغربية الشرقية اإلجمالي
 عدد المحالت ٢٢١ ١٤٥ ٨٥ ٤٥١

 )ريال(إجمالي المبيعات  ٤٣٣,١٦١ ٣٥٧,٣٦٥ ٢٠٨,٧٥١ ٩٩٩,٢٧٧
 (%)مساهمة المنطقة من إجمالي المبيعات  %٤٣ %٣٦ %٢١ %١٠٠

 الحكير: المصدر

نتيجة للنمو   % ٤٣م مسجلة نسبة  ٢٠٠٥ساهمت المنطقة الوسطى بأعلى نسبة من إجمالي المبيعات في عام       
وتأتي المنطقة   . يمة االسم التجاري وزيادة قدرتهم الشرائية      المتواصل للسكان إضافة إلى زيادة وعي المستهلكين لق         

م  ٢٠٠٥من إجمالي المبيعات في عام % ٣٦الغربية في المرتبة الثانية في المملكة حيث حققت نسبة نمو بلغت 
 .بسبب الدور الرئيسي لكل من مدينتي جدة ومكة في جميع النشاطات التجارية في المملكة العربية السعودية       
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 مبيعات واألسعار حجم ال ١-٢-٩

 )آالف الرياالت(المبيعات حسب األسماء التجارية األعلى مبيعا ت   :٥-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المنطقة الوسطى   

 زارا ٧٦,٩٥٠ ٦٢,٦٥١ ٦٠,٩٩٠
 برومود ٤٠,٦٩٥ ٣٦,٣٣٩ ٣٠,٦٧٩

 ماركس آند سبنسر ٢٨,٥٣٦ - -
 أكسوسيرايز/مونسون ٢٥,٩٤٧ ١٩,٧٠٦ ١٣,٣٨٤
 السينزا ٢٣,٣٣١ ٢١,٢٥٠ ١٨,٠٨٧
 أخرى ٢٣٧,٧٠٢ ١٨٤,٢٦٧ ١٢٧,٠٨٩
 اإلجمالي الجزئي ٤٣٣,١٦١ ٣٢٤,٢١٣ ٢٥٠,٢٢٩

    
 المنطقة الغربية   

 زارا ٧٤,٦٠٧ ٥٨,٧٧٧ ٥٧,٤٧٤
 برومود ٤٥,٦٤٩ ٣٤,٧١٨ ٢٨,٦٥٥
 السينزا  ٢٩,٠٧٣ ٢٦,٩٣٨ ٢٢,١٠٩

 ماركس آند سبنسر ٢٥,٨٣٠ - -
 أدامز ٢٥,٦٢٨ ٢١,٨٨٦ ١٦,١٧٦
 أخرى ١٥٦,٥٧٨ ١١٨,٤٤٢ ٨٣,١٦٦

 اإلجمالي الجزئي ٣٥٧,٣٦٥ ٢٦٠,٧٦١ ٢٠٧,٥٨٠
    
 المنطقة الشرقية   

 زارا ٥٤,١٧٨ ٣٦,٦٥١ ٢٩,٩٦٠
 برومود ٢٤,١٥٨ ٢٠,٨٥٧ ١٦,٤٢٨
  السينزا ١٥,٦٩٩ ١٤,٦٨٢ ١٤,٤٠٢
 أدامز ١٤,٣٤٦ ١٤,٢٣٦ ١٢,٢٧٧
 أكسوسيرايز/مونسون ١٢,٥٢٥ ٩,٤١٤ ٥,٠٣١
 أخرى ٨٧,٨٤٥ ٥٥,٨١٢ ٣٦,٥٥٢

 اإلجمالي الجزئي ٢٠٨,٧٥١ ١٥١,٦٥٢ ١١٤,٦٥٠

 اإلجمالي الكلي ٩٩٩,٢٧٧ ٧٣٦,٦٢٦ ٥٧٢,٤٥٩
 الحكير: المصدر

األعلى مبيعا  في المناطق الرئيسية في   أعاله، تمثل زارا وبرومود األسماء التجارية     ٥-٩كما يتضح من الشكل  
في المنطقة الوسطى   % ٢٦و % ٢١، %١٨المملكة في جميع األعوام السابقة حيث ساهمت زارا بحوالي   

على التوالي، من اجمالي     % ١٢و % ١٣، %٩والغربية والشرقية على التوالي بينما ساهمت برومود بنسب      
 .م٢٠٠٥ مارس ٣١مبيعات الشركة للسنة المنتهية في  

ويتم تحديد أسعار البيع للشركة بصورة رئيسية من قبل الشركات في البلد األم التي تحدد بصورة عامة تمشيا مع                  
إال أن الشركة تضع     . أسعار المبيعات في العالم خاصة في اوروبا والتي هي موطن معظم هذه األسماء التجارية  

حددة للمساعدة في تحقيق أهدافها في المبيعات بما      وتتبع مؤشرات مبنية على دراسات معينة وسياسات خصم م 
 .يتفق مع الخطط االستراتيجية لإلدارة   
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 صافي الربح من األعمال ٢-٢-٩

 )آالف الریاالت(بيانات الدخل :  :٦-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المبيعات ٩٩٩,٢٧٧ ٧٣٦,٦٢٦ ٥٧٢,٤٥٩

 كلفة المبيعات (٥٢٤,٥٧٩) (٣٦٣,٩٤٢) (٢٧٣,٣٥٨)
 الربح اإلجمالي ٤٧٤,٦٩٨ ٣٧٢,٦٨٤ ٢٩٩,١٠١

 مصاريف بيع وتسويق (٢١٨,٢٩٩) (١٧٤,٩٥٢) (١٣٦,٢٩٦)
 مصاريف عمومية وإدارية (٣١,٥٤٠) )٣١,٠٨٢ ( (٢٣,٧٨٤)
 إستهالكات وإطفاءات (٤٩,١٠١) (٤٧,٧١٦) (٤٠,٦٣٥)
 صافي الربح من األعمال ١٧٥,٧٥٨ ١١٨,٩٣٤ ٩٨,٣٨٦
 من المبيعات(%) النسبة  %١٧,٥٨ %١٦,١٤ %١٧,١٩

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

في عام   % ٤٨ مليون ريال وبنسبة    ١١٨,٩م إلى مبلغ    ٢٠٠٤في عام % ٢١ بنسبة  صافي الربح من األعمال  ارتفع 
 . مليون ريال ١٧٥,٧م إلى مبلغ   ٢٠٠٥

سنويا والذي يعود     % ٣٥ للشركة خالل السنتين الماضيتين    صافي الربح من األعمال النمو في وقد بلغ متوسط   
م مقارنة ٢٠٠٥ مليون ريال في عام  ٩٩٩,٢بصورة رئيسية إلى النمو في مبيعات التجزئة والتي ارتفعت إلى  

د المحالت وعدد      م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة عد ٢٠٠٤ مليون ريال في عام  ٧٣٦,٦بمبلغ 
 محال، ممثلة بذلك  ٤٥١م التي بلغت ٢٠٠٥في عام % ٢٥وبلغت نسبة النمو في عدد المحالت   . األسماء التجارية

 .شبكة واسعة ومتنوعة من األسماء التجارية تنتشر في كافة أرجاء المملكة   

وفيما يلي  . ن ريالمليو ٦,٨م ما مجموعه   ٢٠٠٥ مارس  ٣١وقد بلغت االيرادات األخرى للسنة المنتهية في        
 :ملخص بها

 )آالف الریاالت  (االیرادات األخرى بيان ب: ٧-٩ شكل 
 البيان  م٢٠٠٥ مارس ٣١

  في برج المملكة ٢٨دخل من ايجار الطابق  ٣,٠٠٠
 خلو ايجار من محالت غير منتهية المدة ٢,٥٠٠
 نبيةارباح متاجرة عمالت اج ٧٨٦

 عموالت ايداع -
  اخرى ٥٩٠

 المجموع ٦,٨٧٦
 الحكير: المصدر

 تكلفة المبيعات  ٣-٢-٩

 )آالف الرياالت(تكلفة المبيعات : ٨-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المشتريات ٤٧٢,١٢١ ٣٢٧,٥٤٨ ٢٤٦,٠٢٢
 الشحن والرسوم الجمركية وغيرها ٥٢,٤٥٨ ٣٦,٣٩٤ ٢٧,٣٣٦

 إجمالي تكلفة المبيعات ٥٢٤,٥٧٩ ٣٦٣,٩٤٢ ٢٧٣,٣٥٨
 الحكير: المصدر

م نتيجة  ٢٠٠٥ مليون ريال في عام  ٥٢٤,٥م وإلى ٢٠٠٤ مليون ريال في عام  ٣٦٣,٩ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 
. م٢٠٠٥م إلى  ٢٠٠٣من  % ٥٠بلغ حوالي    ولم يتغير هامش الربح كثيرا حيث بقي بمتوسط     . لنمو المبيعات 

 .خالل السنوات الثالث الماضية     % ٩٠وتمثل المشتريات العنصر الرئيسي لتكلفة المبيعات بنسبة متوسطة تبلغ     
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 مصاريف البيع والتسويق ٤-٢-٩

 )آالف الرياالت(ملخص مصاريف بيع وتسويق : ٩-٩ شكل 
   مارس٣١منتهية في السنة ال

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 االيجار ١١١,٢٨٨ ٨٥,١٢٥ ٧٥,٥٢٦
 رواتب ومزايا الموظفين  ٦٦,١٤٥ ٥٣,٢١٠ ٣٩,٠٤٥
 دعاية وإعالن ١٩,٠١٢ ١٨,٧٥٩ ٨,٢٥٧
 مصاريف سفر ٣,٨٥٢ ١,٩٤٩ ١,٨٩٤
 أخرى ١٨,٠٠٢ ١٥,٩٠٩ ١١,٥٧٤

 مصاريف بيع وتسويق ٢١٨,٢٩٩ ١٧٤,٩٥٢ ١٣٦,٢٩٦
 لقوائم المالية المراجعةا: المصدر

تشمل مصاريف البيع والتسويق التكاليف المترتبة على الشركة وكل ما يتصل بنشاطات البيع والتسويق سواء               
المصاريف المباشرة الخاصة بتسويق األسماء التجارية أو تلك المصاريف غير المباشرة والمتعلقة بمصاريف         

 .الموظفين وكل ما يتعلق بهم  

من   % ٥٢اإليجار العنصر الرئيسي من مصاريف البيع والتسويق حيث شكلت ما متوسطه        وتمثل مصاريف 
أما العنصر الرئيسي الثاني لمصاريف البيع     . اجمالي مصاريف البيع والتسويق خالل الثالث سنوات الماضية     

 .نفي السنتين الماضيتي  % ٣٠والتسويق فهو رواتب ومزايا الموظفين والتي مثلت في المتوسط حوالي          

 المصاريف العمومية واإلدارية ٥-٢-٩

 )آالف الرياالت(ملخص المصاريف العمومية واإلدارية : ١٠-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 رواتب ومزايا الموظفين ١٧,٨٧٠ ١٧,٨١٩ ١٢,٨٩٤

 مصاريف السفر ١,٣٣٦ ٧١٦ ٦٦١
 تبرعات ٣,٣٢٥ ٢,٤٣٩ ١,٨٠١
 االيجار ٢,٤١٨ ٢,٧١٦ ٤٨٣
 تأمين ٣١٩ ١٥٥ ١١٧

 أخرى ٦,٢٧٢ ٧,٢٣٥ ٧,٨٢٨
 المجموع ٣١,٥٤٠ ٣١,٠٨٢ ٢٣,٧٨٤

    
 من المجموع%    

 رواتب ومزايا الموظفين %٥٦,٦٥ %٥٧,٣٣ %٥٤,٢١
 مصاريف السفر %٤,٢٤ %٢,٣٠ %٢,٧٨
 تبرعات %١٠,٥٤ %٧,٨٥ %٧,٥٧
 االيجار %٧,٦٧ %٨,٧٤ %٢,٠٣
 تأمين %١,٠١ %٠,٥٠ %٠,٥٠
 أخرى %١٩,٨٩ %٢٣,٢٨ %٣٢,٩١

 المجموع %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

% ٥٧م حيث مثلت حوالي   ٢٠٠٥م و  ٢٠٠٤تراوحت رواتب ومزايا الموظفين على نفس المستوى خالل السنتين       
 .دارية من مجموع المصاريف العمومية واإل  
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 الربح صافي ٦-٢-٩

 )آالف الریاالت(صافي الربح  : ١١-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المبيعات  ٩٩٩,٢٧٧ ٧٣٦,٦٢٦ ٥٧٢,٤٥٩

 تكلفة المبيعات (٥٢٤,٥٧٩) (٣٦٣,٩٤٢) (٢٧٣,٣٥٨)
 ح اإلجمالي الرب ٤٧٤,٦٩٨ ٣٧٢,٦٨٤ ٢٩٩,١٠١
 صافي الربح من األعمال ١٧٥,٧٥٨ ١١٨,٩٣٤ ٩٨,٣٨٦
 مصاريف تمويل (٤,٠٤١) (٦,٠٣٦) (٨,٧٥٦)
 صافي الربح قبل فريضة الزكاة ١٧٨,٥٩٣ ١١٤,٥٣٧ ٩٠,٩٤١
 صافي الربح  ١٧٤,٤٦٣ ١٠٩,٥١٠ ٨٨,١٠٦

    
 من المبيعات%    

 المبيعات  %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 كلفة المبيعات %٥٢,٥٠ %٤٩,٤١ %٤٧,٧٥
 الربح اإلجمالي  %٤٧,٥٠ %٥٠,٥٩ %٥٢,٢٥
 صافي الربح من األعمال %١٧,٥٩ %١٦,١٥ %١٧,١٩
 مصاريف تمويل %٠,٤٠ %٠,٨٢ %١,٥٣
 صافي الربح قبل فريضة الزكاة %١٧,٨٧ %١٥,٥٥ %١٥,٨٩
 المبيعات  %١٧,٤٦ %١٤,٨٧ %١٥,٣٩

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

٢٠٠٤ مليون ريال في عام     ١٠٩,٥م وإلى مبلغ    ٢٠٠٥ مليون ريال في عام     ١٧٤,٤ع صافي الربح إلى مبلغ    ارتف
% ٣٦م وبنسبة  ٢٠٠٤في عام % ٢٩ويعزى النمو في صافي الربح بصورة رئيسية إلى نمو المبيعات بنسبة        . م

 .م٢٠٠٥في عام 

9-3            

 من األنشطة التشغيلية المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشرآة وتوزيع األرباح والتوسعات                             تعتبر التدفقات النقدية         
 .الرأسمالية  

ويعزو    . م٢٠٠٤ مليون ريال عن عام   ٠,٤ مليون ريال بانخفاض قدره  ٢,٥م ٢٠٠٥وقد بلغ رصيد النقد في عام   
م إضافة   ٢٠٠٥االستثمارية خالل عام  هذا اإلنخفاض الطفيف إلى الزيادة في صافي النقد المستخدم في األنشطة          

 .إلى انخفاض رصيد النقد في بداية الفترة   

 )آالف الریاالت (ملخص التدفقات النقدیة  : ١٢-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 ألنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من ا ١٦٦,٢٨٠ ١١٥,٩٠١ ١٠١,١٧٣

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية )٦٠,٠٠٠( )٤٣,٤٠١( )١١٢,٦٩٧(
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   )١٠٦,٦٨١( )١١١,٣٦٦( ٤٠,١٩٣
 صافي التغير في النقد واألرصدة لدى البنوك )٤٠١( )٣٨,٨٦٦( ٢٨,٦٦٩
 ية الفترةرصيد النقد في بدا ٢,٩٢٢ ٤١,٧٨٨ ١٣,١١٩
 رصيد النقد في نهاية الفترة ٢,٥٢١ ٢,٩٢٢ ٤١,٧٨٨

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    ١-٣-٩

 مليون ريال     ١٦٦,٢م إلى   ٢٠٠٤ مليون ريال في عام   ١١٥,٩ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من    
لعام   % ٥٦لملحوظة في صافي الربح قبل فريضة الزكاة حيث بلغت نسبة الزيادة     م نتيجة للزيادة ا   ٢٠٠٥في عام 
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كما تعزو الزيادة في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى الزيادة في حساب الدائنين التجاريين من                . م٢٠٠٥
اد حساب   إضافة إلى ذلك، ز  . م٢٠٠٥ مليون ريال في عام  ٩٠,٧م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال في عام  ٥٤,٢

م نتيجة لزيادة حساب    ٢٠٠٥ مليون ريال في عام   ٢٣١,٣م إلى  ٢٠٠٤ مليون ريال في عام   ١٥٠,٥المخزون من  
م كنتيجة إلضافة عدد من األسماء    ٢٠٠٥ مليون ريال في عام   ٢٢٥,١البضائع الجاهزة والتي سجلت مبلغ       

 .التجارية والمحالت  

 )آالف الریاالت(ملخص التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية    : ١٣-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 الربح الصافي قبل فريضة الزكاة ١٧٨,٥٩٣ ١١٤,٥٣٧ ٩٠,٩٤١
 استهالكات وإطفاءات ٤٩,١٠١ ٤٧,٧١٦ ٤٠,٦٣٥
 تعويضات الصرف من الخدمة ٢,٦١١ ١,٧٨٠ ١,٤٤٠

 مخصص انخفاض في قيمة اإلستثمار - - -
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة )٦٤,٠٢٥( )٤٨,١٣٢( )٣١,٨٤٣(

 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية ١٦٦,٢٨٠ ١١٥,٩٠١ ١٠١,١٧٣
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   ٢-٣-٩

  ٤٣,٤م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٥٩,٩لنقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  بلغت التدفقات ا
 مليون، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة األصول الثابتة المشتراة                ١٦,٦م بزيادة قدرها   ٢٠٠٤مليون ريال في عام  

 .م٢٠٠٥خالل عام 

 )آالف الرياالت (ملخص التدفقات النقدية االستثمارية : ١٤-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 شراء ممتلكات ومعدات، صافي )٥٦,٨٠٣( )٤٤,٤٥٥( )١١٢,٩٢٤(

 مصاريف مؤجلة )٣,١٩٦( ١,٠٥٤ ٢٢٧

)٥٩,٩٩٩( )٤٣,٤٠١( )١١٢,٦٩٧( 
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

 االستثمارية
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 األصول الثابتة ٣-٣-٩

 )آالف الرياالت(األصول الثابتة : ١٥-٩ شكل 
تحسينات على  أثاث ومعدات سيارات المجموع 

 المأجور 
  مباني

 
٢٦١,٠٤٥ 

)١٢٧,٠٦٧( 
١٣٣,٩٧٨ 

 
١٤,٨٤٥ 

)١١,٥٦٠( 
٣,٢٨٥ 

 
٣٦,٩٣٥ 

)٩,٤٩٣( 
٢٧,٤٤٢ 

 
١٩٣,٤٦٣ 

)١٠٤,٦٥٠( 
٨٨,٨١٣ 

 
١٥,٨٠٢ 

)١,٣٦٤( 
١٤,٤٣٨ 

 م٢٠٠٥ مارس ٣١
 التكلفة

 االستهالك المتراكم
 صافي القيمة الدفترية

 
٢٠٧,٠٩٤ 

)٨٥,٦٩١( 
١٢١,٤٠٣ 

 
١٣,٧٢٢ 

)٨,٦٩٤( 
٥,٠٢٨ 

 
٢٩,٥١١ 

)٧,٠٥٩( 
٢٢,٤٥٢ 

 
١٣٧,٣٠٩ 

)٦٦,١٢٧( 
٧١,١٨٢ 

 
٢٦,٥٥٢ 

)٣,٨١١( 
٢٢,٧٤١ 

 م٢٠٠٤ مارس ٣١
 تكلفةال

 االستهالك المتراكم
 صافي القيمة الدفترية

 
١٦٤,١٨٣ 

)٤٥,٦٨٩( 
١١٨,٤٩٤ 

 
٧,٥٩٤ 

)٦,٠٥٨( 
١,٥٣٦ 

 
١٨,٠٥٨ 

)٤,٧١٧( 
١٣,٣٤١ 

 
١٠١,٦٣٩ 

)٣٠,٥٨٦( 
٧١,٠٥٣ 

 
٣٦,٨٩٢ 

)٤,٣٢٨( 
٣٢,٥٦٤ 

 م٢٠٠٣ مارس ٣١
 التكلفة

 االستهالك المتراكم
 صافي القيمة الدفترية

 اجعةالقوائم المالية المر: المصدر



 حليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال                                       وت  مناقشة     

 
 ٨٢ 

وتعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة  . تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة 
ويجري احتساب االستهالكات عليها على    . مصاريف إدارية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية   

 .ابتأساس أعمارها االنتاجية  المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الث      

 مليون ريال    ١٣٣,٩م إلى   ٢٠٠٤ مليون ريال في عام   ١٢١,٤وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة من      
أما اإلضافات الرئيسية على األصول      . م٢٠٠٥م نتيجة اإلضافات إلى األصول الثابتة خالل عام     ٢٠٠٥في عام 

ات التي أجريت على العقارات المستأجرة والتي    م فقد شملت التحسين٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣الثابتة خالل عام  
 . مليون ريال على التوالي   ٥٦,١ مليون ريال و   ٣٥,٦ مليون ريال و    ١٠١,٦مثلت 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   ٤-٣-٩

  ٤,٦م بنقص قدره ٢٠٠٥ مليون ريال في عام   ١٠٦,٦بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية       
ويعود هذا بصورة رئيسية الى زيادة صافي الحركة في حسابات جاري الشركاء    . م٢٠٠٤ون ريال عن عام  ملي

 .م٢٠٠٥مليون ريال خالل عام   ٣١,٥بقيمة 

 )آالف الرياالت(خالصة التدفقات النقدية التمويلية  : ١٦-٩ شكل 
  س مار٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 صافي الحركة في حسابات جاري الشركاء )٥٤,٠٦٣( )٢٢,٥٧٩( )٥٣٧(

 قروض بنكية وسحب على المكشوف )١٤,٦٩١( )٧,٧٨٧( ٤٠,٧٣٠
 أنصبة أرباح موزعة )٣٧,٩٢٧( )٨١,٠٠٠( -

١٠٦,٦٨١( )١١١,٣٦٦( ٤٠,١٩٣( 
المتوفر من األنشطة ) المستخدم في(صافي التقد 
 التمويلية

 القوائم المالية المراجعة: لمصدرا

حصلت الشركة على عدة قروض وتسهيالت بنكية طويلة وقصيرة األجل من بنوك تجارية محلية لتسيير أعمال     
 " اتفاقيات التمويل    –المعلومات القانونية    "لمزيد من التفاصيل راجع قسم   . الشركة

 األرباح الموزعة     

ولم    . م على التوالي  ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ مليون ريال خالل عام  ٣٧,٩ مليون ريال و    ٨١,٠بلغت األرباح الموزعة 
 .م٢٠٠٣تقر الشركة توزيع أي أرباح لعام   

 رأس المال العامل  ٥-٣-٩

 )آالف الرياالت(رأس المال العامل : ١٧-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 مجموع الموجودات المتداولة ٣١٠,٥٣٤ ٢١٢,٦٧٧ ٢١٢,٦٩١

 مجموع المطلوبات المتداولة )١٤٨,٥٧٨( )١١١,٥٧٣( )١١٠,٢٧٩(
 رأس المال العامل ١٦١,٩٥٦ ١٠١,١٠٤ ١٠٢,٤١٢

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م ممثال   ٢٠٠٥ مليون ريال في عام    ١٦١,٩م إلى  ٢٠٠٤ مليون ريال في عام    ١٠١,١زاد رأس المال العامل من       
من   % ٤٩م بينما مثل رأس المال العامل في المتوسط    ٢٠٠٥من مجموع الموجودات المتداولة في عام       % ٥٢

 .مجموع الموجودات المتداولة للشركة خالل السنوات الثالث الماضية          

 من   ويقر أعضاء مجلس اإلدارة وادارة الشركة بأن الشركة تتملك رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر شهرا        
 .تاريخ نشرة اإلصدار مباشرة 



 حليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال                                       وت  مناقشة     

 
 ٨٣ 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة   ٦-٣-٩

 )آالف الرياالت  (المطلوبات المحتملة  : ١٨-٩ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
  عقود اإليجار التشغيلية طويلة األجل–االلتزامات  ٧٤,٣٣٠ - -

 اعتمادات مستندية–االلتزامات  ٨٩,١٥٨ ٧٦,٦١٠ ٥٨,٣٨٦
  خطابات ضمان–االلتزامات الطارئة  ٣٣,٨٥٨ ٣٥,٩٩٢ ٣٣,٣٧٥

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

تقريبا  نتيجة للزيادة في % ١٦م بنسبة ٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٨٩,١ارتفعت االعتمادات المستندية إلى مبلغ 
 .تجارية والزيادة في أحجام المشترياتعدد األسماء ال

م و ٢٠٠٣ مليون ريال خالل األعوام ٣٣,٨ مليون ريال و ٣٥,٩ مليون ريال و٣٣,٣كما بلغت خطابات الضمان 
 .م على التوالي وهي تتصل بصورة رئيسية بشراء السلع٢٠٠٥م و ٢٠٠٤

ركة عن األرض المستأجرة وذلك إلنشاء        تتكون دفعات عقود اإليجار التشغيلية من اإليجارات المستحقة على الش     
 .  سنة٢٥ سنوات إلى    ٥إن معدل فترة عقود اإليجار المتفق عليها هي من      . مباني عليها ألغراض التأجير

9-4               

ها من   دلشركة، وتم اعتمادارة ا  إمن قبل  "عمالألدارة للمركز المالي للشركة ونتائج ا  إلمناقشة وتحليل ا   "إعداد تم 
 تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغيرات ذات        اإلدارة   وباستثناء ما نصت عليه نشرة االكتتاب فان    .دارة  إلقبل مجلس ا 

دارة المسؤولية الكاملة عن          إلوتتحمل ا . م٢٠٠٦ ابريل  ١أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ         
فصاح الكامل   إلجراءات الالزمة وأنها قامت با   إلوالتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل ا     دقة ومصداقية المعلومات     

وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية              كما ال توجد أية معلومات أو       . والعادل عن هذه البيانات      
 .شكال ألوالمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من ا      

 . أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ النشرة        هذا وتقر اإلدارة أيضا   

كما تقر أنه ال يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة أثر تأثيرا ملحوظا على الوضع المالي خالل األشهر اإلثني              
 .عشر األخيرة
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لعائد للمساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي           تعتزم الحكير توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة ا    
وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات         

أي   إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على          
 .من االعتبارات القانونية والنظامية   

 مليون     ٣٧,٩م و٢٠٠٦ مارس  ٣١ مليون ريال عن السنة المنتهية في    ١٣٣قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت 
ولم يتم   . م٢٠٠٤ مارس  ٣١ مليون ريال عن السنة المنتهية في      ٨١م و  ٢٠٠٥ مارس ٣١ريال عن السنة المنتهية    

 .م٢٠٠٣ مارس ٣١في توزيع أي أرباح للسنة المنتهية   

وبالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين، فانه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال    
وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع    . يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل  

 .لشركة لشروط معينة وردت في النظام األساسي ل   

 والسنوات المالية التي     بعد بداية فترة االكتتاب لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة  مطروحةوستستحق األسهم ال 
 ").سياسة توزيع األرباح  "راجع قسم  (.تليها
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ويجب . م٢٠٠٦ مارس ٣١يوضح الجدول أدناه رأس مال شركة الحكير كما في القوائم المالية المراجعة في       
 "):القوائم المالية الالحقة   "قسم  راجع(قراءة هذه البيانات المالية لشركة الحكير بما فيها من ايضاحات مرفقة     

 رسملة شركة الحكير: ١-١١ شكل 
 )بآالف الرياالت(م ٢٠٠٦ مارس ٣١الفترة المنتهية في  

 المطلوبات 
 ٢١٧,٥٢٤...........................................................................ولةالمتدا 
 ١٤,٦٦١.....................................................................غير المتداولة 

 ٢٣٢,١٨٥..........................................................................إجمالي المطلوبات
 حقوق المساهمين 

 ٤٠٠,٠٠٠........................................................................رأس المال 
 ١٠٢,١٨٠........................................................................أرباح مبقاة 
 ٢٤,٦٣٥..................................................................احتياطي نظامي 

 ٥٢٦,٨١٥..................................................................مجموع حقوق المساهمين
 

 ٧٥٩,٠٠٠.................................................................................... اإلجمالي
 

 القوائم المالية المفحوصة : المصدر

 يوجد للشركة أي ادوات دين او قروض ألجل فيما عدا ما أشير إليه في      هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال    
 .من هذه النشرة   ) ١٠٣صفحة  " (اتفاقيات التمويل   "قسم 

هذا    .  رياالت للسهم١٠ مليون سهم بقيمة إسمية قدرها  ٤٠ مليون ريال مقسم إلى  ٤٠٠ويبلغ رأس مال الشركة  
 .ي شركة تابعة لها مشموال  بحق خيار  وتؤكد شركة الحكير بأنه ال يوجد لها رأسمال أو أ     

 هيكل ملكية شركة الحكير: ٢-١١ شكل 
 قبل االكتتاب بعد االكتتاب

النسبة  رأس المال 
النسبة  رأس المال   عدد األسهم (%)

 عدد األسهم (%)
 المساهمون

 فواز عبد العزيز الحكير    ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
 سلمان عبد العزيز الحكير      ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠
عبد المجيد عبد العزيز     ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠

 الحكير 
 ودية القابضة  شركة فاس السع   ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ٢٤,٥ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠
شركة فواز عبد العزيز     ١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٣٥ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠١ ٩,٨٠٠,٠٠٠ ٢٤,٥ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠

 الحكير وشركاه القابضة    
  البائعون  –المجموع الجزئي     ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠ ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ - - - 
  –المجموع الجزئي     

 المكتتبون 
 اإلجمالي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 الحكير: المصدر
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 ريال، سيدفع منها حوالي   ١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب   
المستشار المالي والمستشار القانوني لالكتتاب    كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب     ريال ٤٢,٠٠٠,٠٠٠

والمراجع القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق           
هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب بالكامل     . والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار      

 لألسهم    همطبقا للنسبة المئوية لملكية كل من      ريال على المساهمين البائعين فقط    ١,٢٧٨,٠٠٠,٠٠٠والمقدرة بـ  
 . ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتاب    كتتاب،  لالطروحة الم

خالل  شركة  ها ال تأي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منح              كما أنه ال يوجد     
نشرة اإلصدار هذه، حيث سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف       ريخ السنتين السابقتين مباشرة لتا 

 .عملية اإلصدار 
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13-1      

) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ( أربعون مليون  ريال مقسم إلى ) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مليون  الحكير أربعمائة  رأس مال شركة    يبلغ 
سمية عادية، ممثلة في رأس مال  ا كلها أسهم ت رياال)١٠ (عشرةسمية لكل منها سهم  متساوية القيمة تبلغ القيمة اال

 . عند التحول  الشركة المدفوع  

 وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة         االقتصادية لجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى        ل يجوز 
األصلية بشرط أن يكون       سمية لألسهم   مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال              رأس

 ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال،   .يقضي به نظام الشركات رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما   
وتوزع تلك األسهم الجديدة على       .كتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال   

يحصلون     يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما      اب بها بنسبة ماكتتالمساهمين األصليين الذين طلبوا اال     
عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذي طلبوا أكثر من                         

 .الجديدة يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم        نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما    

تخفيض   على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة     ״يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء    
يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير    زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال     مال الشركة إذا ما  رأس

 االلتزامات  التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه    اتااللتزام الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن     مراجعي
ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس           . يقضي به نظام الشركات   وبمراعاة ما 

يوما  من تاريخ نشر    ) ٦٠( عليه خالل ستين  اعتراضاتهم المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء          
 أحد   اعترضخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا   قرار الت

الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  أو أن                       
 .تقدم ضمانا  كافيا  للوفاء به إذا كان آجال    
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ي كل سهم حامله حقا متساويا في أصول الشركة وأرباحها إضافة إلى حقه في الحضور والتصويت خالل               يعط
 .الجمعيات العامة 
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المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي    العامة  الجمعية 
 .للشركة

مور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور      فيما عدا األو
نتهاء السنة المالية للشركة كما   الأشهر التالية  ) ٦(المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة    

 .يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك       
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ستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها     اص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي ب    تخت
 الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط           اختصاص  ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في         ،نظاما 

 .واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة  

نعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي              ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة ال    
ويمكن أن    . يوما  على األقل  ) ٢٥( بخمسة وعشرين  لالنعقاد يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد       

 الدعوة  وجدول      لى المساهمين وترسل نسخة من   إيكتفى بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة      
 .الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشر        ل إلى  األعما

 أو عــدد من المساهمين يمثل خمسـة في      ذلك الحسـاباتاجعتنعقـد الجمعيات العامة للمساهمين إذا طلب مر   
 .من رأس المال على األقل    %) ٥(المائة 

 ضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة  جتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  إال إذا ح   ايكون  الو
(جتماع ثان  يعقد خالل الثالثين    اجتماع وج هت الدعوة إلى    العلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا   %) ٥٠(

جتماع الثاني صحيحا   الجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها سابقا ويعتبر ا       اليوما  التالية ل  ) ٣٠
 . األسهم الممثلة فيه أيا  كان عدد  

 جتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة          ايكون   الو
جتماع ثان  بنفس األوضاع    ا األول وجهت الدعوة إلى      االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في     %) ٥٠(

تماع الثاني صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس       جاالالمنصوص عليها في المادة السابقة ويكون    
 .المال على األقل  

جتماع  اليرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرا  ل     
لممثلين وعدد     الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو ا باجتماعوجامعا  لألصوات ويحرر  

 وعدد    اتخذت األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي            
جتماع، وتدون المحاضر بصفة     الاألصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في ا           

 . الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات    في سجل خاص يوقعه رئيس اجتماعمنتظمة عقب كل 
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وللمساهم أن      سهما  على األقل حق حضور الجمعيات العامة، باألصالة أو النيابة،         ) ٢٠( عشرين يمتلك  لكل مساهم 
. يوكل عنه كتابة مساهما  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة               

ي الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في       وتحسب األصوات ف 
 .االجتماع

 .االجتماع تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في       

ان القرار متعلقا     إال إذا ك   االجتماعكما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في        
  المدة المحددة في نظامها      انقضاءبزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل             

ندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر بأغلبية         ا أو باألساسي
 .جتماعالثالثة أرباع األسهم الممثلة في ا  

كل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى                  ل
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر                  

 إلى الجمعية   احتكماله غير مقنع    الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤ                 
 .ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا     
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سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من   يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اال  سمية والاتكون أسهم الشركة  
والسهم غير   .  حده األقصى   النظامي ولو بلغ   االحتياطيهذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى         

قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في              
 الناشئة عن ملكية    االلتزامات ن بالتضامن عن   ول ؤو الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مس      استعمال
 .السهم

ويعتبر نقل الملكية خالف ". تداول"ت المدرجة ضمن  اللوائح المنظمة للشرك   يخضع نقل ملكية األسهم للقواعد وا  
 .ذلك الغيا 
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تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها، ويجوز      ميالدية  سنة ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون   
 . أجلها بسنة على األقل  هاءانتدائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل          

13-7        

 مجلس    اقتراح على   ״ الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء              انتهاءعند  
 بانقضاءاإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة                

 ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة         الشركة،
 . المصفين اختصاصات  بالقدر الذي ال يتعارض مع   اختصاصاتها
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/٢٢/٣ وتاريخ  ٦/رقم متحولت، طبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي         ): ١(المادة 
 المسجلة بالسجل التجاري بمدينة      فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه       لنظام، شركة ا هـ وتعديالته وهذا     ١٣٨٥

 إلى شركة مساهمة   محدودة   ةذات مسؤولي  من شركة  هـ٢٠/٠٨/١٤١٠ وتاريخ ١٠١٠٠٧٦٢٠٩الرياض برقم  
 :سعودية بين مالكي األسهم المبينة أدناه وفقا  لما يلي    

 . شركة مساهمة سعودية -شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه   هو   : الشركةاسم )  ٢(المادة 

 تجارة الجملة والتجزئة في  وتوريد المالبس العسكرية   أغراض الشركة في  تشمل  :أغراض الشركة) ٣(المادة 
ثاث المنزلي والمكتبي،    المالبس الجاهزة واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال، واألقمشة، والسيارات، واأل           

واألجهزة الكهربائية، والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها،          
النظارات   ، وأجهزة االتصاالت السلكية والمقاسم وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها       ، والخيام،  والمجوهرات التقليدية   

في المالبس  ، وإدارة وتشغيل مراكز البصريات، و   لبصرية واكسسواراتها  الطبية والشمسية والعدسات واألجهزة ا     
 إقامة وإدارة  ، ومقاوالت المباني والطرق وصيانتها  ، والقيام بأعمال  الرياضية واألحذية الرياضية وتجهيزاتها  

 . الوكاالت التجارية ، والعمل في  المطاعم

 بالمملكة العربية  الرياضي للشركة في مدينة يقع المركز الرئيس  :المركز الرئيسـي للشـركة   ) ٤(المادة 
 .السعودية 

سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري      ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون     :مــدة الشـركة) ٥(المادة 
 أجلها بسنة   انتهاءبإعالن تحويلها، ويجوز دائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل                 

 .ألقلعلى ا

مقسـم إلى  ريال  )٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠(اربعمائة مليون  بـ حدد رأس مال الشركة     :رأسمال الشـركة  ) ٦(المادة 
رياالت  ) ١٠(سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة السهم االسمية لكل منها عشرة ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(أربعون مليون  

 .ل عند التحويل  سعودي وجميعها أسهم عادية متمثلة في أسهم الشركة المدفوع بالكام    

أما   . إن المالكـين ألسهـم الشـركة عند التـحول هم الشـركاء الحاليـون  : مساهمي الشركة)٧(المادة 
من    %) ٣٠(سهم والتي تمثل ثالثون  بالمائة     ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(اثنا عشر مليون سهم    األسهـم المتبقية والبالغة   

لبنوك السعودية حسب نظام الشركات ونظام السوق         رأسمال الشركة فسيتم طرحها لالكتتاب العام عن طريق ا  
 .المالية ولوائحه التنفيذية   

يجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا  لألسس التي يحددها أن تصدر              :األسـهـم الممـتازة  ) ٨(المادة 
ركة شراء هذه    ويجوز للش . من رأسماله %) ٥٠(أسهما  ممتازة ال تعطى الحق في التصويت، وذلك بما ال يجاوز     

 الجمعية النعقاداألسهم طبقا  لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين، وال تدخل هذه األسهم في حساب النصاب الالزم       
 .من هذا النظام   ) ٣٥(و ) ٣٤(العامة للشركة المنصوص عليه في المادتين     

افية التي توزع على األسهم     وترتب األسهم المذكورة ألصحابها باإلضافة إلى حق المشاركة في األرباح الص      
 :العادية ما يلي 

 للسهم بعد  االسمية من القيمة %) ٥(تقل عن  الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال   )أ(
 . النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة   االحتياطيتجنيب 
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من ناتج   شركة وفي الحصول على نسبة معينة    قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية ال  استرداد أولوية في   )ب(
 .التصفية

يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير        :السندات) ٩(المادة 
 . وفقا  ألحكام نظام الشركات قابلة للتجزئة

ص عليه لوائح هيئة السوق المالية فيما      حسب ما تنجميع أسهم الشركة قابلة للتداول     :تداول األسهم) ١٠(المادة 
ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على           . عدا أسهم المؤسسين فأنه ال يتم تداولها إال  بعد موافقة هيئة السوق المالية            

 .نوعها وتاريخ تحويل الشركة إلى شركة مساهمة والمدة التي يمتنع فيها تداولها       

 بالقيد في سجل للمساهمين يتضمن أسمائهم وجنسياتهم ومهنهم   االسمية تتداول األسهم   :سجل األسهم) ١١(المادة 
يعتد بنقل ملكية     وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على األسهم، وال            إقاماتهمومحال  

ت نقل الملكية عن     إجراءا استكمالالسهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو           
 في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة    االكتتاب ويترتب على . طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم   

 بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا  ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا  أو غائبا  وسواء                   والتزامه 
 .لفا  لهاكان موافقا  على هذه القرارات أو مخا    

 وبعد   االقتصادية يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى         :زيادة رأس المــال) ١٢(المادة 
موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة        

. يقضي به نظام الشركات لي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما  لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األص   االسمية
 في األسهم الجديدة النقدية       االكتتابويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية         

ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال            
يوما  من تاريخ ) ١٥( حقه في األولوية خالل خمسة عشر   استعمال، ويبدي كل مساهم رغبته في االكتتابشروط  و

 .النشر أو اإلخطار المشار إليه    

 بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية    االكتتابوتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا          
 عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين            يحصلون  بشرط أال يتجاوز ما 

يحصلون عليه ما   األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما    
 .  العاملالكتتاب يتبقى من األسهم  طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما     

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءا  على مبررات مقبولة وبعد     :تخفيـض رأس المـال) ١٣(المادة 
 زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر،     موافقة وزير التجارة والصناعة تخفيض رأسمال الشركة إذا ما      

 عن حاجة الشركة وجبت دعوة    ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال    
يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع     ) ٦٠( عليه خالل ستين    اعتراضاتهمالدائنين إلى إبداء     

 .ةفي المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشرك   

أعضاء تعيينهم  ) ٧ (سبعة   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من            :تكوين مجلس اإلدارة    ) ١٤(المادة  
سنوات، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور            ) ٣(تزيد عن ثالث  الجمعية العامة العادية لمدة ال    

 خمسأول مجلس إدارة لمدة        مساهمون    وإستثناء من ذلك عين ال    . القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة       
 :سنوات من األعضاء التالية أسماؤهم   ) ٥(
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 م اإلســــــــم الجنسية ةالصف
 ١ فواز عبدالعزيز الحكير  سعودي رئيس مجلس اإلدارة

 ٢ سلمان عبدالعزيز الحكير سعودي عضوا  
 ٣ عبد المجيد عبدالعزيز الحكير سعودي عضووالمدير التنفيذي

 ٤  ويمثلها االستاذ منصور العجالنشركة فاس السعودية القابضة سعودية عضوا 
 ويمثلها االستاذ شركة فواز عبدالعزيز الحكير و شركاه القابضة ةسعودي عضوا 

 علي الغيث
٥ 

 ٦ يحدد في الجمعية التأسيسية - عضوا 
 ٧ يحدد في الجمعية التأسيسية - عضوا 

 االسميةتقل قيمتها  يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكا  لعدد من أسهم الشركة ال      :أسهم التأهيل) ١٥(المادة 
يوما  من تاريخ تعيين العضو لدى      ) ٣٠(وتودع هذه األسهم خالل ثالثين     )  ريال١٠,٠٠٠(شرة آالف ريال   عن ع

  .أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض      

تم في حالة  العضو أو وفاته أو    باستقالة مدته أو بانتهاءتنتهي عضوية المجلس  :شغور العضوية) ١٦(المادة 
دين بجريمة  أو إذا   أ ، االجتماع لألسهم الممثلة في   % ٥١لجمعية العامة العادية يصدر بأغلبية    عزله بقرار من ا

غش أو أي جريمة مخلة باألمانة أو الشرف أو إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا  مع دائنيه أو إذا                  
 . ملكة أصبح غير صالحا  لعضوية المجلس وفقا  ألي نظام أو تعليمات سارية في الم      

 المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة        االختصاصات مع مراعاة  :صالحيات مجلس اإلدارة) ١٧(المادة 
واإلشراف على أعمالها   ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها   أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة        

إقرار العقود    ارة، على سبيل المثال ال الحصر    لمجلس اإلدو. وأموالها وتصريف أمورها داخـل المملكة وخارجها    
  والموافقة على إصدار  تأسيس الشركات التي تشترك فـيها الشـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها   والمناقصات و

ويجوز    . كافة المعامالت المصرفيةاعتماد  الضمانات والكفاالت للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي و        
ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع        . منقوالت وممتلكات الشركة وع وشراء ورهن عقارات  لمجلس اإلدارة بي   

صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات             
شريطة أن يحدد مجلس       سنوات) ٣( وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث   االئتمان

اإلدارة في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة                     
ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني     . بخصوصه عدم اإلضرار بالشركة  

 . الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها  

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير                
 إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا  أو               باتخاذ بصالحيات أو 

 . كليا 

من   ) ٣٩( وفقا  للمادة   أة أعضاء مجلس اإلدارة، إن و جدت       تكون مكاف :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة) ١٨(المادة 
كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في             هذا النظام  و  

نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، باإلضافة إلى بدل حضور وبدل       هذا الشأن وفي حدود ما  
ه مجلس اإلدارة وفقا  لألنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات                 قرر كما يانتقال

 . المختصة

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا  كما       :رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير   ) ١٩(المادة 
ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز          يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا  منتدبا ،        

ويختص رئيس   . المجلس  اجتماعات ورئاسة لالجتماع ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس        . العضو المنتدب  
، مجتمعين ومنفردين، بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام   )في حالة تعيينه(المجلس، والعضو المنتدب    

 أنواعها وهيئات التحكيم باختالفالحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات    القضاء والجهات  
والحقـوق المدنية وأقسـام الشـرطة والغـرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات                
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رافعة والمدافعة    على اخـتالف أنواعها، وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والم               
والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة، والتوقيع على كافة        
أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع                     

قيات والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية         كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع على االتفا  
واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات             
والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء وفتح الحسابات           

 ويجـوز   .لسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السـندات والشيكات وكافة األوراق التجارية          واالعتمادات وا  
 اختصاصهما  ،مجتمعين ومنفردين، تفويض وتوكـيل الغير في حدود     ) في حالة تعيينه (للرئيس، وللعضو المنتدب    

جتمعين ومنفردين، إلغاء  إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، ولهما ،م  باتخاذبصالحيات أو 
 .التفويض أو التوكيل جزئيا  أو كليا      

 اجتماعات يعين مجلس اإلدارة سكرتيرا  للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر    
 األخرى  االختصاصات  وحفظها إلى جانب ممارسة االجتماعاتمجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه      

 .ها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافآته       التي يوكل

مجلس اإلدارة، عن مدة        في ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير، إذا كان عضوا                  
 .عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما  إعادة تعيينهم    

. في السنة على األقل   ] مرتين[ئيسه يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من ر        : مجـلس اإلدارةاجتماعات) ٢٠(المادة 
من التاريخ    ] أسبوعين [أو الفاكس أو البرق وذلك قبل        المسجل    ويجوز أن ترسل بالبريد   كتابيةوتكون الدعوة     

ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى           . ، ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك     لالجتماع المحدد  
 . من األعضاء اناثن   متى طلب إليه ذلك    االجتماع

 ال يكون اجتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره على          : وقرارات مجلس اإلدارةاالجتماعاتنصاب ) ٢١(المادة 
) ٣(أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم ثالثة            ) ٤(األقل أربعة 

في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت على      أعضاء على األقل، وللعضو أن ينيب عنه عضوا  آخر    
 .قراراته

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير         :االجتماعاتمحاضر ) ٢٢(المادة 
 .وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير        

بلغ المجلس بما لـه من مصلحة شخصية مباشرة          على عضو مجلس اإلدارة أن ي        :تعارض المصالح) ٢٣(المادة 
 المجلس وال    اجتماعأو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر   

 . في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن       االشتراك يجوز للعضو ذي المصلحة     

ويعين  . لجنة تنفيذية او من الغير   إلدارة أن يشكل من بين أعضائه     لمجلس ا :اللجنة التنفـيذيـة ) ٢٤(المادة 
 وعدد     واختصاصاتهاالمجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا  لها كما يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنـة              

وتمارس اللجنة الصالحيات التي يوليها لها المجلس وفقا  لتعليمات            . الجتماعاتهاأعضائها والنصاب الضروري    
 .وال يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس اإلدارة            . توجيهات المجلس و

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة         :حضور الجمعيات ) ٢٥(المادة 
ئز لعشرين سهما  على األقل حق حضورها، باألصالة أو           التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم حا       

للمساهم أن يوكل عنه   ، والنيابة، ولكل مساهم ،بغض النظر عن عدد األسهم التي يملكها، حضور الجمعية العامة     
 .كتابة مساهما  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة        
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فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية              :عامة العاديةالجمعية ال) ٢٦(المادة 
 النتهاءالعامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية      

 .عت الحاجة إلى ذلك   السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما د     

تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي        :الجمعية العامة غير العادية) ٢٧(المادة 
 الجمعية   اختصاصولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في   .  األحكام المحظور عليها تعديلها نظاما  باستثناء

 .األوضاع المقررة للجمعية األخيرة   العامة العادية وذلك بنفس الشروط و     

وعلى مجلس    . تنعقـد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة      :دعوة الجمعيات العامة) ٢٨(المادة 
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسـابات أو عــدد من المساهمين يمثل خمسـة                        

 . لمال على األقل  من رأس ا  %) ٥(في المائة 

 الجمعية العامة العادية صحيحا  إال إذا حضره          اجتماع يكون  ال :نصـاب الجمعية العامة العادية) ٢٩(المادة 
 وج هت  االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في         %) ٥١(مساهمون يمثلون واحد وخمسون في المائة         

 السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص      لالجتماعيوما  التالية  ) ٣٠( ثان  يعقد خالل الثالثين اجتماع الدعوة إلى   
 . الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه    االجتماعمن هذا النظام ويعتبر    ) ٣٢(عليها في المادة   

 إال إذا     الجمعية العامة غير العادية صحيحا   اجتماعيكون  ال :نصـاب الجمعية العامة غير العادية) ٣٠(المادة 
 االجتماع على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في        %) ٥١(حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون في المائة         

 الثاني  االجتماع ثان  بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون           اجتماعاألول وجهت الدعوة إلى       
 .ال على األقل  صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس الم       

تحسب األصوات في الجمعيات     يعطى كل سهم حامله الحق في صوت واحد، و       :حقوق التصويت ) ٣١(المادة 
 .االجتماعالعامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في          

 لألسهم الممثلة في   باألغلبية المطلقة    العادية تصدر القرارات في الجمعية العامة      :القــرارات  ) ٣٢(المادة 
 إال إذا كان     االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في     . االجتماع

 المدة المحددة في      انقضاءالقرار متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل           
دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر بأغلبية          الشركة أو   باندماج نظامها أو 

 .االجتماع ثالثة أرباع األسهم الممثلة في  

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال            :مناقشـة جـدول األعمـال ) ٣٣(المادة 
ارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو         الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلد        

مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد                
 . إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا       احتكمعلى سؤاله غير مقنع   

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء      :إجـراءات الجمعيات العامة ) ٣٤(المادة 
 الجمعية  باجتماع  وجامعا  لألصوات ويحرر     لالجتماع مجلس اإلدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرا       

محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة             
 وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها        اتخذت النيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي         أو ب

 في سجل   اجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل  االجتماعوخالصة وافية للمناقشات التي دارت في  
 . خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات   

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم         : مراقب الحسـابات تعـيين) ٣٥(المادة 
من بين المراجعين القانونين المعتمدين والمرخص لهم في المملكة    ينه الجمعية العامة سنويا   بالعمل في المملكة تع  

 .وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه    
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لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة          :تإلطـالع على السجـالا) ٣٦(المادة 
وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله          

 .والتزاماتها أيضا  أن يتحقق من موجودات الشركة      

 إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا  يضمنه       مراقب الحسابات أن يقدم   ل  :تقرير مراقب الحسابات  ) ٣٧(المادة 
يكون قد كشفه من مخالفات       موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما           

 .ألحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع      

الحادي والثالثين من   وتنتهي في األول من أبريل ة المالية للشركة من    تبدأ السن :السـنة المـالية ) ٣٨(المادة 
 من كل سنة على أن السنة المالية األولى بعد التحويل تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن                      مارس

 . من العام  التالي   الحادي والثالثين من مارس   التحول وتنتهي في   

 مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا  لقيمة أصول الشركة      يعد :مـيزانية الشـركة   ) ٣٩(المادة 
وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريرا  عن نشاط الشركة     

  ادانعقومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل         
يوما  على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات         ) ٦٠(الجمعية العامة العادية بستين    
يوما  على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة         ) ٥٥( الجمعية بخمسة وخمسين   النعقادالشركة قبل الموعد المقرر     

كة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر   الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشر   
 . يوما  على األقل  ) ٢٥( الجمعية العامة بخمسة وعشرين  النعقاد

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية     :تـوزيع األربـاح ) ٤٠(المادة 
 :والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي    

 نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا      احتياطي لصافية لتكوين  من األرباح ا%) ١٠(يجنب  ) أ(
 . المذكور نصف رأس المال   االحتياطيالتجنيب متى بلغ 

 .يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم       )ب(
يب نسبة متساوية من األرباح الصافية     ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجن         )ج(

 .لتكوين احتياطيات أخرى 
 .من رأس المال المدفوع   %) ٥(دفعة أولى للمساهمين تعادل    أن وجد   يوزع من الباقي بعد ذلك     )د(
 .من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  %) ٥(يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن   )هـ(
 .لمساهمين كحصة إضافية في األرباح يوزع الباقي بعد ذلك على ا     )و(

 . الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية        استيفاءيجوز للشركة بعد  

تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها       : ســداد األربـاح) ٤١(المادة 
 .ت التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة     مجلس اإلدارة وفقا  للتعليما   

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن           :عدم توزيع األرباح) ٤٢(المادة 
 من هذا النظام ألصحاب األسهم     )٨(من المادة   ) أ (السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة          

سنوات متتالية   ) ٣(ن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث          العديمة الصوت ع  
من نظام الشركات، أن تقرر   ) ٨٦(فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، منعقدة طبقا  ألحكام المادة   

و تعيين ممثلين عنهم في مجلس    الجمـعية العامة للشركة والمشـاركة في التصويت أ اجتماعاتإما حضـورهـم 
اإلدارة، بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية      

 .المخصصة ألصحاب هذه األسهم في السنوات السابقة      
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عضاء مجلس   الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أ     إذا بلغت خسائر  :خسـائر الشـركة   ) ٤٣(المادة 
من هذا    ) ٥( الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة        استمراراإلدارة  دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في         

 .النظام وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية     

 للشركة على أعضاء   لكل مساهم الحق في رفـع دعوى المسئولية المقررة   :دعـوى المسـئولية  ) ٤٤(المادة 
مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في                     

 .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى      . رفعها مازال قائما 

جل المحدد تقرر الجمعية العامة     الشركة أو في حالة حلها قبل األ انتهاءعند :  حل الشركة وتصفيتها ) ٤٥(المادة 
 مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم            اقتراحغير العادية بناءا  على    

 الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن يتم             بانقضاء وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة    
 . المصفين  اختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع  اختصاصاتها هزة الشركة  تعيين المصفي وتبقى ألج
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15   

15-1          

شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة هيفاء بديع القلم        (لقد أبرمت شركة الحكير وشركتيها التابعتين  
 : التالية مع موكلين أجانب  اتفاقيات االمتيازات والتوزيع ) وشركاها للتجارة 

 أبرمت بين الحكير وشركة أدامز تشيلدرنز ليمتد وهي شركة تأسست     ١٩٩٧ مايو  ٢٧اتفاقية امتياز بتاريخ  
 ".أدامز"واسم المنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية هو     . بموجب قوانين المملكة المتحدة  

 ابرمت بين الحكير وشركة تيب ايه لويل وهي شركة تأسست        م٢٠٠٣اتفاقية امتياز بدأ العمل بها في سنة    
تيب ايه  "اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو      . بموجب قوانين فرنسا 

 ".لويل

وهي شركة تأسست بموجب  . ايه .  أبرمت بين الحكير وتكستبورت اس٢٠٠٤ مايو ١٩اتفاقية امتياز بتاريخ  
 ".كيابي"اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو       .  بلجيكاقوانين

وهي  . في.  أبرمت بين الحكير ونايك يوروبيان أوبريشنز ليمتد بي ٢٠٠٢ يونيو ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
كير بموجب هذه االتفاقية   اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الح    . شركة تأسست بموجب قوانين هولندا  

 ".سبورتس سيتي "فهو 

 أبرمت بين الحكير وبيستسلر يونايتد ام ئي اس ايه ال وهي شركة تأسست      ٢٠٠٢اتفاقية امتياز بتاريخ  
فيرو "اما االسماء التجارية للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهي  . بموجب قوانين لبنان

 ".ند جونز  جاك آ"و" اجزيت"، "مودا

 أبرمت بين شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة وألدو فرانس اس ايه       ٢٠٠١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما األسماء التجارية للمنتجات التي توزعها شركة هيفاء القلم       . وهي شركة تأسست بموجب قوانين فرنسا  . اس

 ".سبرنج "و" ألدو"فهما وشركاها العالمية للتجارة بموجب هذه االتفاقية     

 أبرمت بين هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة وسيرجنت     ٢٠٠٢ يناير ٢١اتفاقية امتياز بتاريخ  
. اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها شركة هيفاء . ميجور وهي شركة تأسست بموجب قوانين فرنسا 

 ".سيرجنت ميجور"اقية فهو القلم وشركاها العالمية للتجارة بموجب هذه االتف    

وهي شركة  . في.  بين الوحيدة للتجهيزات المحدودة وزارا ميركن بي        ١٩٩٩ أبريل   ٢٦اتفاقية امتياز بتاريخ  
وهي   ) التي تعمل باالسم التجاري انديتكس   (تأسست بموجب قوانين هولندا وشركة اندستريا ديزينو تكستايل       

سماء التجارية للمنتجات التي توزعها الوحيدة للمعدات المحدودة              اما اال. شركة تأسست بموجب قوانين أسبانيا   
 ".زارا هوم "و" زارا"و" بيرشكا"و" أويشو"بموجب هذه االتفاقية فهو   

 أبرمت بين الحكير وماركس آند سبنسر بي ال سي وهي شركة          ٢٠٠٥ ديسمبر  ٢٠اتفاقية امتياز بتاريخ  
م التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه      اما االس  . تأسست بموجب قوانين المملكة المتحدة   

 ".ماركس آند سبنسر "االتفاقية فهو 
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 أبرمت بين الحكير وبرومود وهي شركة تأسست بموجب قوانين        ١٩٩٩ يوليو   ١٩اتفاقية توزيع بتاريخ  
 ".برومود"اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو     . فرنسا

 أبرمت بين الحكير ومجموعة ناين ويست وهي شركة تأسست بموجب        ١٩٩٩ يونيو   ٧اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية      . قوانين الواليات المتحدة األمريكية   

 ".ناين ويست"فهو 

الحكير ومجموعة ماسيمو دوتي وهي شركة تأسست   أبرمت بين  ١٩٩٩ سبتمبر ٣٠اتفاقية امتياز بتاريخ  
ماسيمو   "اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو         . بموجب قوانين أسبانيا  

 ".دوتي

 أبرمت بين الحكير وشركة ستايلو بارات لألحذية المحدودة وهي شركة          ٢٠٠٠ فبراير ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما األسماء التجارية للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه     . جب قوانين المملكة المتحدة تأسست بمو
 ".باراتس"و" برايس ليس "و" ستايلو"االتفاقية فهم 

 أبرمت بين الحكير وشركة اليكسون انترناشونال المحدودة وهي شركة      ١٩٩٩ أبريل  ٢٩اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه        .  المتحدة تأسست بموجب قوانين المملكة  

 ".آن هارفي"االتفاقية فهو 

اتفاقية امتياز بدون تاريخ أبرمت بين الحكير وشركة مونسون اكسيسورايز وهي شركة تأسست بموجب          
جب هذه االتفاقية فهما   اما األسماء التجارية للمنتجات التي توزعها الحكير بمو       . قوانين المملكة المتحدة   

 ".اكسيسورايز "و" مونسون"

وهي شركة .  أبرمت بين الحكير وثايم ماتيرنيتي انترناشونال انك  ٢٠٠١ أغسطس  ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها      . تأسست بموجب قوانين مدينة مونتريال بمقاطعة كويبك بكندا     

 ".ثايم ماتيرنتي"اقية فهو الحكير بموجب هذه االتف  

 أبرمت بين الحكير وال سينزا انترناشونال إنك وهي شركة تأسست بموجب         ١٩٩٩اتفاقية امتياز بتاريخ يوليو   
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه     . قوانين مدينة مونتريال بمقاطعة كويبك بكندا 

 ".ال سينزا جيرل"االتفاقية فهو 

 أبرمت بين الحكير وال سينزا انترناشونال إنك وهي شركة تأسست       ١٩٩٧ أكتوبر  ٢٠اقية امتياز بتاريخ اتف 
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير     . بموجب قوانين مدينة مونتريال بمقاطعة كويبك بكندا 

 ".ال سينزا"بموجب هذه االتفاقية فهو   

 أبرمت بين الحكير وشركة ميس سيلفردج ليمتد وهي شركة تأسست    ٢٠٠٣ يوليو  ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو          . بموجب قوانين المملكة المتحدة    

 ".ميس سيلفردج"

ة تأسست  أبرمت بين الحكير وشركة واليس ريتيل ليمتد وهي شرك    ٢٠٠٣ يوليو   ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو          . بموجب قوانين المملكة المتحدة    

 ".واليس"

بوتيك جنيفر وهي شركة  - أبرمت بين الحكير وشركة ستوك جيه   ٢٠٠١ يوليو   ٢٥اتفاقية امتياز بتاريخ  
ات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو    اما االسم التجاري للمنتج . تأسست بموجب قوانين فرنسا

 ".جنيفر"
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وهي . في.  أبرمت بين الحكير وشركة بلو آند جرين هولدنجز بي         ٢٠٠٠ ديسمبر  ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية       . شركة تأسست بموجب قوانين هولندا  

 ."سيليو"فهو 

 أبرمت بين الحكير وشركة جراندفيجن انترناشونال سبالي وهي شركة     ٢٠٠٥ أكتوبر  ٥اتفاقية امتياز بتاريخ  
تأسست بموجب قوانين فرنسا وشركة جراندفيجن أوبتيك انترناشونال وهي شركة تأسست بموجب قوانين   

 ".سوالريس"قية فهو اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفا     . بلجيكا

 أبرمت بين الحكير جراندفيجن انترناشونال سبالي وشركة جراندفيجن ٢٠٠٢ يونيو ٣اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها       . أوبتيك انترناشونال وهي شركة تأسست بموجب قوانين فرنسا    

 ".جراند أوبتيكال "الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو   

 أبرمت بين الحكير وشركة فوشيني ستورز وهي شركة تأسست ٢٠٠٢ نوفمبر ٣١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو      . بموجب قوانين جنوب أفريقيا

 ".فوشيني"

وهي شركة   . ال . موتكس انترناشول اس    أبرمت بين الحكير وشركة بو   ٢٠٠١ يوليو   ١اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو         . تأسست بموجب قوانين أسبانيا 

 ".كيكوس"

 أبرمت بين الحكير وشركة اس ايه كاميو انترناشونال وهي شركة          ٢٠٠١ مايو  ١٤اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو     . تأسست بموجب قوانين فرنسا

 ".كاميو"

 أبرمت بين الحكير وشركة اكس ام اف وهي شركة تأسست بموجب          ٢٠٠٤ ابريل   ١٥اتفاقية امتياز بتاريخ  
 ".زاناكا"اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو      . قوانين فرنسا

 أبرمت بين الحكير وشركة فاد آند فيد لألحذية المحدودة وهي شركة     ٢٠٠٤ نوفمبر ٤اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو  . تأسست بموجب قوانين ماليزيا

 ".فيس"

ركة باليوت للمالبس المحدودة وهي شركة تأسست بموجب       اتفاقية امتياز بدون تاريخ أبرمت بين الحكير وش   
 ".بايلوت"اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه االتفاقية فهو      . قوانين المملكة المتحدة  

 أبرمت بين الحكير وشركة برفكت ايم أس بي تي ئي المحدودة وهي     ٢٠٠٤ نوفمبر ٥اتفاقية امتياز بتاريخ  
اما االسم التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير بموجب هذه     . ت بموجب قوانين سنغافورةشركة تأسس
 ".تشارلز آند كيث"االتفاقية فهو 

 أبرمت بين الحكير وشركة كالم سيز هولدنجز ليمتد وهي     ٢٠٠٥ مارس ١٥اتفاقية مطور فرعي بتاريخ  
م التجاري للمنتجات التي توزعها الحكير    اما االس . شركة تأسست بموجب قوانين البريتش فيرجن ايالندز

 ".سينما"بموجب هذه االتفاقية فهو   
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15-2       

 :م على النحو التالي   ٢٠٠٦ فبراير ٢٨يمكن تلخيص اتفاقيات التسهيالت الحالية الممنوحة للشركة كما في    

 حة للشرآة التسهيالت الممنو : ١-١٥ شكل 
   )آالف الریاالت(تسهيالت نقدیة   تسهيالت غير نقدیة (آالف الریاالت) 

 المجموع
صرف عمالت 

 آجل
الضمانت 
  االعتمادات المالية   المالية

قروض طویلة 
 األجل

قروض 
قصيرة 
 األجل

السحب على 
 اسم البنك  المكشوف

یاضبنك الر  ٠٠·٧٫٠٠٠    ٠٠·٧٠٫٠٠٠ ٠٠·٢٫٠٠٠ ٠٠·٥٫٠٠٠ ٧٧٫٠٠٠  

٠٠·١٩٠٫٠٠٠   ٠٠·١٩٠٫٠٠٠      
مجموعة 

 سامبا المالية

٠٠·٢٥٫٠٠٠   ٠٠·٢٥٫٠٠٠      

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

٠٠·٢٠٫٠٠٠  ٠٠·٤٥٫٠٠٠ ٠٠·٢٥٫٠٠٠      
البنك األهلي 

 التجاري

٠٥·٣٦٫٣٠٦   ٠٥·٣٦٫٣٠٦      

البنك 
السعودي 
 الهولندي

٨٨·٨٫٨٨٨     ٨٨·٨٫٨٨٨    
بنك الخليج 

يالدول  

٠٠·٢٢٫٠٠٠ ٠٠·٥٫٠٠٠ ٣٨٢٫١٩٤٫٩٣  المجموع  ٠٠·٧٫٠٠٠  ٨٨·٨٫٨٨٨  ٠٥·٣٤٦٫٣٠٦
 شركة الحكير: المصدر

15-3       

معظم هذه االتفاقيات عبارة عن   .  اتفاقية تأجير١٩٢تعتبر الحكير والشركات التابعة لها أطرافا في أكثر من 
وهذه  . ملكة العربية السعودية في مجمعات تسوق مختلفة األحجام     إيجارات لمحالت بيع بالتجزئة في جميع أنحاء الم 

 . سنوات معظمها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا       ١٠ إلى  ١االتفاقيات لمدد مختلفة تتراوح من  

 ٢٠أما فيما يتصل باتفاقيات تأجير األراضي التي يقوم فيها المستأجر بتأجير ارض للحكير لمدة طويلة تصل إلى    
وبناء على هذه االتفاقيات    .  في الغالب فقد منحت الحكير حق تطوير تلك األراضي وإنشاء مجمع تسوق عليها         سنة

 .للحكير الحق في التأجير من الباطن لجميع أو جزء من العقارات حسب الضرورة       
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15-4       

 :لقد حصلت الحكير على بوالص التأمين التالية المتصلة بعملياتها      
 بيان بوالص التأمين الحاصلة عليها الشرآة    : ٢-١٥ شكل 

 الرقم رقم البوليصة  اسم شركة التأمين نوع البوليصة  المصالح المغطاة تاريخ االنتهاء 

 م٣١/٣/٢٠٠٧
جميع أصول مجموعة 

 الحكير
التأمين على الضرر 

 ١ ٣٨٥٠٣٩ لتعاونيالشركة الوطنية للتأمين ا نتيجة للحوادث

 ٢ ٣٨٥٠٤٠ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني خسارة األرباح خسارة األرباح وغيرها م٣١/٣/٢٠٠٧

 م٣١/٣/٢٠٠٧
اساءة االمانة من قبل 

 الموظفين
تأمين ضد إساءة  

 ٣  ٣٨٥٠٤٣ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني األمانة

 م٣١/١٢/٢٠٠٦
خسارة أو تلف السيارات 

 ٤ ٣٧٧٨٧٤ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني السيارات التجارية التجارية

 م٣١/١٢/٢٠٠٦
خسارة أو تلف السيارات 

 ٥ ٣٧٧٨٥٩ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني السيارات الخاصة الخاصة

 جميع موظفي الحكير م٨/٧/٢٠٠٧
تأمين صحي 

 ٦ ٥٥٥٥٢٢ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني للموظفين

 م٢٢/٨/٢٠٠٧

تأمين شامل على المكاتب 
والمحالت وادوات التجميل 

الموجودة في جميع 
المحالت الواقعة في 

 .المملكة

المسؤولية العامة 
والمسؤلية عن 

 ٧ ٣٩٥٤١٩ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني البضائع

 م٢٢/٨/٢٠٠٧

خسارة النقود سواء 
المودعة في القاصة 
 ٨ ٣٩٥٤١٥ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني قودتأمين الن الحديدية أو أثناء نقلها

 م٢٢/٨/٢٠٠٧

المستوردات من 
الملبوسات الجاهزة 

واالحذية وادوات التجميل 
 واالكسسوارات

النقل البحري بدون 
 ٩ ٣٩٥٤١٨ الشركة الوطنية للتأمين التعاوني تحديد

 شركة الحكير: المصدر

 .ها في بوالص التأمين المذكورة أعاله    جميع الشركات التابعة للحكير مشمولة كمؤمن علي    
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15-5        

 :الحكير تملك حاليا  العالمات التجارية التالية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة          

 العالمات التجاریة   : ٣-١٥ شكل 
 الرقم مة التجارية العال تاريخ التسجيل بداية الحماية  نهاية الحماية  

  هـ٢٩/١/١٤٣٥
 )م٣/١٢/٢٠١٣(

 هـ١/٢/١٤٢٥
 )م٢٢/٣/٢٠٠٤(

 هـ٦/٧/١٤٢٥
 )م٢٢/٨/٢٠٠٤(

 ١ شاين 

  هـ٢٨/١٠/١٤٣٤
 ) م٤/٩/٢٠١٣(

 هـ ٢٩/١٠/١٤٢٤
 )م٢٣/١٢/٢٠٠٣(

 هـ٦/٧/١٤٢٥
 )م٢٢/٨/٢٠٠٤(

 ٢ المراكز العربية

  هـ١٢/٥/١٤٣٤
 ) م٢٤/٣/٢٠١٣(

 هـ ١٣/٥/١٤٢٤
 )م١٣/٧/٢٠٠٣(

 هـ١٢/٥/١٤٢٥
 )م٣٠/٦/٢٠٠٤(

 ٣ مجمع النخيل

  هـ١٢/٥/١٤٣٤
 ) م٢٤/٣/٢٠١٣(

 هـ ١٣/٥/١٤٢٤
 )م١٣/٧/٢٠٠٣(

 هـ١٢/٥/١٤٢٥
 )م٣٠/٦/٢٠٠٤(

 ٤ الرياضة

  هـ١١/٢/١٤٣٤
 ) م٢٤/١٢/٢٠١٣(

 هـ ١٢/٢/١٤٢٤
 )م١٤/٤/٢٠٠٣(

 هـ١٩/١٢/١٤٢٤
 )م١٠/٢/٢٠٠٤(

 ٥ خريص بالزا

  هـ١٢/٥/١٤٣٤
 ) م٢٤/١٢/٢٠١٢(

 هـ ١٣/٥/١٤٢٤
 )م١٣/٧/٢٠٠٣(

 هـ١٩/١٢/١٤٢٤
 )م١٠/٢/٢٠٠٤(

 ٦ السالم بالزا

  هـ١١/٢/١٤٣٤
 ) م٢٤/١٢/٢٠١٢(

 هـ ١٢/٢/١٤٢٤
 )م١٤/٤/٢٠٠٣(

 هـ١٩/١٢/١٤٢٤
 )م١٠/٢/٢٠٠٤(

 ٧ مجمع الخليج

  هـ٢٥/٥/١٤٣٣
 ) م٢٧/٤/٢٠١٢(

 هـ ٢٦/٥/١٤٢٣
 )م٦/٨/٢٠٠٢(

 هـ٦/١/١٤٢٤
 )م٩/٣/٢٠٠٣(

 ٨ خالص

  هـ١٥/٣/١٤٣٣
 )م٨/٢/٢٠١٢(

 هـ ١٦/٣/١٤٢٣
 )م٢٩/٥/٢٠٠٢(

 هـ٢٢/٨/١٤٢٣
 )م٢٩/١٠/٢٠٠٢(

 ٩ مول العربية

  هـ١٨/١/١٤٢٧
 ) م١٧/٢/٢٠٠٧(

 هـ ١٩/١/١٤١٧
 )م٦/٦/١٩٩٦(

 هـ٨/١١/١٤١٧
 )م١٧/٣/١٩٩٧(

 ١٠ تورك

  هـ٢٥/١٠/١٤٢٨
 ) م٦/١١/٢٠٠٧(

 هـ ٢٦/١٠/١٤١٨
 )م٢٤/٢/١٩٩٨(

 هـ١٥/٣/١٤٢٠
 )م٢٩/٦/١٩٩٩(

 ١١ اوتفت

  هـ٢٧/٢/١٤٣٥
 ) م٣٠/١٢/٢٠١٣(

 هـ٦/١١/١٤٢٤
 ) م٣٠/١٢/٢٠٠٣ (

 هـ١٧/٤/١٤٢٥
 )م٦/٦/٢٠٠٤(

 ١٢ مول العربية

 شركة الحكير: المصدر

بدأت الحكير بمباشرة اإلجراءات النظامية في ما يتعلق بنقل العالمات المذكورة تحت األرقام       
 إلى شركات مملوكة لعائلة الحكير حيث      في الجدول أعاله لدى وزارة التجارة والصناعة        ١٢،١١،٩،٧،٦،٥،٣،٢

 .لم تعد هذه العالمات ذات عالقة بالنسبة لنشاط الشركة      

15-6      

 :لدى الحكير االستثمارات التالية   

 شركة المركز التجاري المحدودة   
من رأس مال شركة المركز التجاري المحدودة وهي شركة سعودية محدودة المسؤولية          % ٧,٦٢تمتلك الحكير 

وهي  ) م١٩٩٨ نوفمبر  ٨( هـ ١٤١٩ رجب ١٩ وتاريخ  ١٠١٠١٥١٦٦٣لة بموجب السـجل التجاري رقم  مسج
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المالك لبرج المملكة والذي هو عبارة عن عقار من الدرجة الممتازة متعدد االستعماالت في الرياض بالمملكة              
 ريال وتبلغ القيمة     ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠أما رأس مال شركة المركز التجاري المحدودة فهو           . العربية السعودية  

 . ريال٧٦,١٢٠,٠٠٠اإلسمية لحصة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه فيها      

 صندوق فالكون للقيمة النسبية المحدود بالدوالر األمريكي        
 وحدة في صندوق فالكون للقيمة النسبية المحدودة بالدوالر األمريكي وهو صندوق                  ٩٦,٤١٣,٩اشترت الحكير   

وتقدر قيمة استثمار الشركة في هذا الصندوق بحوالي      .  دوالر أمريكي  ٩,٦٤١,٣٩٠من بمبلغ تأسس في جزر الكاي
وقد تم تصنيف هذا االستثمار في القوائم المالية كاستثمارات         . م٢٠٠٥ سبتمبر ٣٠ ريال كما في  ٣٧,٠٠٠,٠٠٠

وقد قامت الشركة   .  القانونيينمتاحة للبيع وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبيين     
م بتصفية استثمارها في هذا الصندوق تمهيدا الستثمارها في صناديق اخرى متوافقة مع     ٢٠٠٦ سبتمبر ١بتاريخ 

 .الشريعة اإلسالمية 

 استثمار في ممتلكات 
نة مالية لتحديد     تمتلك الشركة ممتلكات استثمارية تظهر في القوائم المالية بالتكلفة ويتم مراجعتها في نهاية كل س    

 سبتمبر ٣٠قيمتها العادلة وتسجيل أي انخفاض في تلك التكلفة وقد بلغت تكلفة الممتلكات االستثمارية كما في      
 في برج المملكة     ٢٨وتقوم الشركة باستغالل هذه الممتلكات والتي تمثل الطابق       .  ريال٢٨,٠٠٠,٠٠٠م ٢٠٠٥

ادراج ايرادات التأجير ضمن االيرادات األخرى في قائمة       من خالل تأجيرها ألطراف ليست ذات عالقة ويتم        
 . الدخل 

15-7             

تقوم شركة هيفاء الجزيرة المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تملكها كل من شركة فاس السعودية                     
وفواز عبدالعزيز الحكير    % ٣٥وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة بنسبة     % ٣٥القابضة بنسبة 

من خالل    % ١٠وسلمان عبدالعزيز الحكير بنسبة   % ١٠وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير بنسبة     % ١٠بنسبة 
وتقوم الشركة بدفع أتعاب  . ترتيبات مستمرة مع شركة الحكير ببناء محالت الشركة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة  

 .تقوم على األسعار السائدة في السوق    شركة هيفاء الجزيرة بناء  على عقود تنافسية  

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة       (كما تقوم الشركة باستئجار بعض محالتها من شركة المراكز العربية المحدودة   
من قبل شركة فاس السعودية القابضة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة بنسبة        % ٥٠مملوكة بنسبة 

 مارس من العام الذي يليه      ٣١ ابريل من كل عام الى    ١جديدها سنويا من الفترة    من خالل عقود يتم ت  %) ٥٠
 .وبأسعار تنافسية تستند على األسعار في السوق   

 :و يلتزم المساهمون الحاليون بما يلي فيما يختص بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة      

  . من نظام الشركات  ٧٠ والمادة     ٦٩التزام الشركة والمساهمون الحاليون بأحكام المادة         •

 .يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية         •

اقرار المساهمون الحاليون بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على         •
 . أسس تنافسية 



 المعلومات القانونية               

 
 ١٠٤ 

15-8         

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة بتاريخ نشرة اإلصدار هذه                 باستثناء الدعاوى الموضحة أدناه،     
أن شركة الحكير ليست طرفا في أي ادعاء أو تحكيم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من                 

 .شأنها أن تؤثر سلبا على وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالها        

منازعات أمام مكتب الفصل في ضدها  متها شركة الذهيبان للتجارة والمقاوالت  تظهر الشركة حاليا  في دعوى أقا
 مسحوب من شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بمبلغ        بقيمة شيك  ماليةمطالبةوموضوعها   األوراق التجارية   
إلسم    استلمته شركة الذهيبان للتجارة والمقاوالت بخصوص التنازل عن وكالة ا       ريال سعودي ١٠،٠٠٠،٠٠٠
لصالح الشركة، وبناء على تعليمات شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه للبنك بوقف        ) NIKE(التجاري نايك 

ـ ١١٠٧/١٤٢٣وسجلت الدعوى تحت الرقم    . صرف الشيك بسبب خالف حول الوكالة   أصدر مكتب  وقد . ه
 )م٢٨/١١/٢٠٠٤(هـ  ١٥/١٠/١٤٢٥ وتاريخ ١٥٧٤/٥٢ه رقم الفصل في منازعات األوراق التجارية قرار 

لشركة الذهيبان للتجارة والمقاوالت باعتبار أن مكتب الفصل في         المذكور    شركة بدفع قيمة الشيك    والذي ألزم ال   
 . القائمة بين الطرفين في موضوع أصل العالقة    هو جهة اختصاص ال تنظر   منازعات األوراق التجارية 

 وتاريخ  ٨٥٩تجارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم        واستنادا  إلى إجراءات الفصل في منازعات األوراق ال         
هـ، قامت الشركة بتقديم تظلم ضد قرار مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية لدى معالي       ١٣/٣/١٤٠٣

وأحيل إلى اللجنة    ) م٢/٣/٢٠٠٥(هـ  ٢١/١/١٤٢٦ وتاريخ  ٤٠٢وزير التجارة والصناعة والذي قيد تحت الرقم    
وقد تم وقف إجراءات تنفيذ القرار المذكور إلى حين   . ة للنظر فيه وال يزال قيد الدراسة حتى اآلن   القانونية بالوزار 

 .الفصل بالتظلم المذكور  

وبناء  على إجراءات الفصل في منازعات األوراق التجارية التي تنص على انه لمعالي وزير التجارة والصناعة أو                  
م ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتا  بوقف     من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقدي    

النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب األحوال، قام الشركاء في الشركة فواز عبدالعزيز             
  ١٠،٠٠٠،٠٠٠الحكير وسلمان عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير بتقديم شيك بنكي مصدق بمبلغ             

وفي حال تصديق القرار الصادر عن مكتب     .  من حسابهم الخاص لغاية قبول التظلم المقدم من الشركة شكال      ريال
الفصل في منازعات األوراق التجارية، فسيتم سداد قيمة المبلغ المحكوم به عن طريق صرف الشيك البنكي           

 .لك  المصدق والمقدم من الشركاء ودون أن تتحمل الشركة أي تبعة مالية جراء ذ         

لديوان المظالم وقيدت تحت الرقم      شركة الذهيبان للتجارة والمقاوالت      كما قامت الشركة بتقديم دعوى قضائية ضد    
وما زالت الدعوى أيضا  منظورا  فيها لدى ديوان            . هـ مطالبة باسترداد قيمة الشيك منها     ١٤٢٥ق لعام  /٨٨٤/١

 .المظالم ولم يفصل فيها بعد  
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16-1      

 سهم وتمثل كافة األسهم  ١٢,٠٠٠,٠٠٠وذلك لعدد  ) متعهد تغطية االكتتاب  (متعهد التغطية هو ساب  
 .المطروحة لالكتتاب  

16-2              

 عرض البيع والتعهد بتغطية االكتتاب  ١-٢-١٦

لمساهمين البائعين والشركة    بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين ا         
 :ومتعهد تغطية االكتتاب 

طروحة لالكتتاب   الميتعهد المساهمون البائعون لمتعهد تغطية االكتتاب بأن يتم بيع كامل األسهم       )أ
للمشترين المستقطبين عن طريق       ) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  (بتاريخ اإلغالق   

 .لمتعهد تغطية االكتتاب نفسه متعهد تغطية االكتتاب أو  
يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمين البائعين بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة          )ب

 .طروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر المعروض     الماألسهم 

 أسس إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ٢-٢-١٦

بتغطية االكتتاب في ظروف محددة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب      يجوز لمتعهد التغطية إنهاء اتفاقية التعهد    
 :قبل تسجيل األسهم في القائمة الرسمية، بما في ذلك ما يلي   

 صباحا من تاريخ اإلغالق أو أي وقت       ١٠في حال حدوث أي من األمور الموضحة أدناه قبل الساعة         )أ
 :مثلمتعهد تغطية االكتتاب  آخر يحدده  
 حد من التداول العام لألسهم من خالل نظام تداول،        تعليق أو ال   
إعالن تجميد النشاطات التجارية البنكية في الرياض من قبل السلطات المختصة أو أي عطل         

جوهري في النشاطات البنكية التجارية أو خدمات التسوية والتصفية المتعلقة باألسهم في           
 المملكة العربية السعودية،   

ق بأي تعديالت مرتقبة تطرأ على األنظمة والتعليمات والنظام       تغيرات أو تطورات تتعل  
 الضريبي مما يؤثر سلبا على الشركة أو األسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،       

اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اإلرهاب في المملكة العربية السعودية أو إعالن حالة              
 الطوارئ في المملكة أو نشوب الحرب،     

لبي جوهري أو انقطاع مفاجئ أو أي حالة أخرى في سوق المال أو أدوات الدين أو                       أي تغير س  
أي تغير سلبي  ) وليس محصورا على   (األسهم أو أي سوق مالي آخر في المملكة بما في ذلك       

 جوهري في مؤشر تداول األسهم،   
مالت أو     الكوارث أو التغيرات في األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية وأسعار صرف الع             

 أنظمة الرقابة في المملكة العربية السعودية    



 التعهد بالتغطية              

 
 ١٠٦ 

من شأنها أن تؤدي إلى التحيز أو أن تجعل االستمرار في عملية        متعهد تغطية االكتتاب والتي في وجهة نظر  
متعهد تغطية  االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي، ويمكن ل   

 .ة تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطية   بحرياالكتتاب 
في حال إصدار إشعار بخصوص األسهم في المملكة العربية السعودية من قبل أي منظمة تقييم          )ب

 صباحا من تاريخ اإلغالق أو أي وقت آخر يحدده متعهد تغطية          ١٠معروفة دوليا قبل الساعة   
 :االكتتاب مثل
 ض مستوى تصنيف تلك األسهم،  تخفي 
 اعتزام تخفيض مستوى التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك اإلجراء،       
 اعتزام دراسة إعادة التصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصنيف،          

  والتي في وجهة نظر متعهد تغطية االكتتاب من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أو أن تجعل        
االستمرار في عملية االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي،         
سيقوم متعهد تغطية االكتتاب بمناقشة ذلك مع الشركة والمساهمين البائعين بالحد الذي يراه عمليا ويمكن له              

 .لتعهد بالتغطية  بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية ا    

 الرسوم والمصاريف ٣-٢-١٦

يدفع المساهمون البائعون لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب              
 .كما يقوم المساهمون البائعون بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهد تغطية االكتتاب      
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جب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب حيث          ي
يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب            

 .المذكورة 

17-1     

 البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين       ألي من  التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه    إن
 .والمكتتب

 وسيكون بإمكان المواطنون      .من رأس المال المصرح به للشركة      % ١٠٠يمتلك المساهمون البائعون     
 ويمكن للمستثمرين المتقدمين بطلب االكتتاب     .من إجمالي أسهم الشركة   % ٣٠السعوديون االكتتاب في    

 وطلب االكتتاب من البنوك المستلمة على النحو            اإلصدار المختصرة      ونشرة إلصدار  شرة االحصول على ن    
 :التالي

 
 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

 شارع العليا العام 
 ١١٤١١، الرياض ٢٨. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٩٩٢٢: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٤٣١١: فاكس

 
 ة مجموعة سامبا المالي

 طريق الملك عبدالعزيز
 ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٤٧٧٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٩٤٠٢: فاكس

 
 البنك السعودي البريطاني 

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤ص ب 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

 
 البنك السعودي لالستثمار 

 شارع المعذر
 ١١٤٣١، الرياض ٣٥٣٣. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٧٨ ٦٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٦٧٨١: فاكس

 
 البنك العربي الوطني
 شارع الملك فيصل

 ١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢ص ب 
 المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٧٧٤٧: فاكس

 
 البنك األهلي التجاري

 طريق الملك عبدالعزيز 
 ١١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ٢ (٦٤٩ ٣٣٣٣: هاتف
 +٩٦٦) ٢ (٦٤٣ ٧٤٢٦: فاكس

 
 بنك البالد

 طريق صالح الدين األيوبي 
 ١١٤١١، الرياض ١٤٠. ب. ص

 بية السعوديةالمملكة العر
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٨٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٩٨: فاكس

 
 البنك السعودي الفرنسي

 شارع المعذر
 ١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٣١١: فاكس

 
 بنك الرياض

 طريق الملك عبدالعزيز
 ١١٦١٤، الرياض ٢٢٦٢٢. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: فاكس

 
 
 البنك السعودي الهولندي

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
 ١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٠٢٨٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٣ ١١٠٤: فاكس

 
 بنك الجزيرة

 خالد بن الوليدشارع 
 ٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ٢ (٦٥١ ٨٠٧٠: هاتف
 +٩٦٦) ٢ (٦٥٣ ٢٤٧٨: فاكس
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 سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة العربية السعودية من تاريخ             
 وعند توقيع   ،)م١٦/١٠/٢٠٠٦الموافق   ( هـ٢٤/٩/١٤٢٧ إلى   )م٧/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٥/٩/١٤٢٧

 أن المعلومات      تبين وفي حال. وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منه     
غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم فان طلب      ملة أوتالمقدمة في طلب االكتتاب غير مك

 .يعتبر الغياساالكتتاب 

، ويكون المبلغ    هاب في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب   يوضح مكتتب أن  ال على يجب
اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم البالغ             

 ذلك    عشرة أسهم، ويجب أن تكون أي زيادة عن     ) ١٠(إن الحد األدنى لالكتتاب هو    .  ريال للسهم  ١١٠
 . خمسة وعشرون ألف سهم لكل مكتتب    )٢٥,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو     .بمضاعفات العشرة

وإجمالي مبلغ    ،أو دفتر العائلة   المدنية،  أصل وصورة بطاقة األحوال       ات االكتتاب مع طلبأن يتم تقديم  يجب 
أن يكتب الوكيل اسمه    يجب  فقط، لألوالد واألبوين  عن المكتتب  بالوكالة  وفي حال تقديم الطلب   .االكتتاب

ويجب أن تكون الوكالة صادرة       . سارية المفعولأصل وصورة وكالة       االكتتاب وأن يرفق  طلب على  يوقع و
السفارة أو القنصلية السعودية       أو من خالل   ،في المملكة العربية السعودية   نيقيمالملألشخاص من كتابة العدل   

الموظف المسؤول في البنك     يقوم  و .ج المملكة العربية السعوديةلمقيمين خار بلد المكتتب لألشخاص افي 
 .ل للمكتتب ول وإعادة األص    وصور مع األص  الالمستلم بمطابقة  

كان أفراد العائلة   إذا   في دفتر العائلةالعائلة المقيدين  اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد  يكتفى بتعبئة طلب 
يتم تسجيل    )أ: (الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يأتي المكتتب التي يتقدم  نفس عدد األ سهم  ب سيكتتبون

مبالغ   جميع العاد  ت)ب(، جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيس 
 أرباح  كامل    على  المكتتب الرئيس  يحصل) جـ(عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيس،       فائضة ال
وفي حال رغبت الزوجة  . لمكتتبين التابعين ل وللمكتتب الرئيس المخصصة  الموزعة عن األسهم  ألسهم ا

االكتتاب باسمها لحسابها فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب     
 .المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها     

باسم  رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها    إذا ) ١ (:في حالةطلب اكتتاب منفصل   ستخدم ي
 ،  المكتتب الرئيسالتي يرغب التابع االكتتاب بها عن األسهم اختلفت كمية إذا  ) ٢ (،المكتتب الرئيساسم غير 

ي حال قام الزوج  وف(إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها       ) ٣(
باالكتتاب باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها     

 ).وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها  

 االكتتاب ات طلبالمحددة وامتالك ذلك العدد منها في         األسهم  في ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب  
  البالغ  كتتاببل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر اال    من المكتتب مقا ةالمقدم

 تحقق كل   العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند        امتلك ذلك    ويعتبر كل مكتتب قد   . ريال لكل سهم   ١١٠ 
دفع المكتتب     )٢ (،ستمارة طلب االكتتاب إلى أي  من البنوك المستلمة  التقديم المكتتب  )١ (:من الشروط التالية   

تقديم البنك المستلم إشعار    )٣( ،القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم
 .التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم       

بنك    ها لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حساب المكتتب لدى ال     ب قيمة األسهم المكتتب  كاملسددت
 .المستلم الذي قدم له طلب االكتتاب    

 وسيقبل  ،شروط وتعليمات االكتتاب   الطلب   كليا أو جزئيا إذا لم يستوف        الطلب     ترفضويحق للشركة أن    
 .ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها      له األسهم المخصصة   المكتتب عدد  
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ويجب على كل بنك   ". االكتتاب العام في شركة الحكير" أمانة تتم تسميته  بفتح حسابالمشاركة ستقوم البنوك  
 .مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور      

عشرة أسهم كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل             ) ١٠(يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب، االكتتاب بـ     
وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم      . خمسة وعشرون ألف سهم    ) ٢٥,٠٠٠(مكتتب هو 

 يتبقى من   سيتم تخصيص ما و، سهم لكل مكتتب  عشرة أ  ) ١٠(حد أدنى   المطروحة لالكتتاب، فسيتم تخصيص ب  
نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي       ,  على״بناءعلى أساس تناسبي   ) إن وجدت(األسهم المطروحة لالكتتاب  

 ألف مكتتب، فإن مليون ومائتين  )١,٢٠٠,٠٠٠(  وإذا تجاوز عدد المكتتبين   . م المطلوب االكتتاب فيها  األسه
وفي حال تجاوز . الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين      

 . السوق المالية   هيئةيتم التخصيص حسب ما تقرره فسوف  ،عدد المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب     

إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك        ) إن وجد( وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب  
هـ   ٢٩/٩/١٤٢٧ وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم           . المستلمة

 .)م٢١/١٠/٢٠٠٦ق  المواف(

كتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة والمبالغ التي        سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى الم     
سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين            

 فيه و يجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب          . لدى البنك المستلم    
 .للحصول على أي معلومات إضافية    
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 :طلب االكتتاب، فإن المكتتبتقديم بموجب تعبئة و
 . بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب   شركة الحكير يوافق على اكتتابه في   
 . ودرسها بعناية وفهم مضمونها يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها     
 على ذلك تم     ״ألساسي لشركة الحكير والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناء            يوافق على النظام ا    

 .اكتتابه في األسهم المذكورة 
ال يتنازل عن حقه بمطالبة شركة الحكير والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء              

ل معلومات جوهرية      نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفا        
 .تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة  

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي واحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في                   
 . أسهم شركة الحكير وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب     

وله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في        يعلن قب 
 .الطلب وفي نشرة اإلصدار  

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم      
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هم ائ وخلفرافهاولمنفعة أط ة ملزمة العالق  ذات   الشروط واألحكام والتعهدات كافةطلب االكتتاب و يكون 
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص              هموالمتنازل من

عليه تحديدا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق او مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو                        
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لنشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من      التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه ا  
 .الطرف اآلخر
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 المالية اإللكتروني، وبدأ تداول      األوراق م، كنظام بديل لنظام معلومات ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام  
 وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول        . م١٩٩٠األسهم اإللكتروني في المملكة عام  

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في      . م٢٠٠٦ اغسطس  ١٤ ريال حتى نهاية يوم  تريليون  ١٫٧٤٩
 . شركة حتى تاريخه٨١النظام 

ويتم التداول على       .  بتنفيذ الصفقة وانتهاء  بالتسوية  ابتداء ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل         
 عصرا  وحتى   ٤:٣٠الثانية من الساعة   ) ٢(  ظهرا ، و ١٢تى  صباحا  وح  ١٠األولى من الساعة   ) ١: (فترتين
ما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحا   أ. مساء  ويتم خاللها تنفيذ األوامر٦:٣٠

وتتغير هذه   . مساء  ٨ إلى  ٦:٣٠ وبين فترتي التداول إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة          ٨من الساعة  
 .ات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول     األوق

وبشكل عام  . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا  للسعر    
وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها          . تنفذ أوامر السوق أوال ، وتليها األوامر محددة السعر            

 .وقيت اإلدخال وفقا  لت

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على         
وتتم تسوية   .اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز    

 .عد تنفيذ الصفقة  الصفقات آنيا  خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة ب      

. ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول      
 .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق               
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تاريخ   " تداول "، وستؤكد السوق المالية        سهم الشركة ألخصيص النهائي يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد الت       
ستدالل  لال ذكرت   تواريخ مبدئية  التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة      وتعتبر . تداول األسهم في حينه  

 .فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية    

،  "تداول" بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في     إالطروحةال يمكن التداول في األ سهم الم   
ويحظر التداول فيها حظرا  تاما       " تداول  "وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية            

تتحمل    ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسئولية الكاملة عنها، ولن                  
 .الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحالة   
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ضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة  اإلي وم٢٠٠٦مارس  ٣١كما في المالية للشركة   قوائم ال ةقد تم مراجعل
تقريرهم كما هو مذكور في   وشركاهم بو الخير  أبكر  -مكتب ديلويت آند توش   من قبل السادة   اإلصدار هذه   

 .المرفق

 وشركاهم ال يمتلك أسهما أو مصلحة مهما       بو الخير   أبكر  -وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب ديلويت آند توش          
 أبو الخير وشركاهم موافقة خطية على نشر       -مكتب ديلويت آند توش       كان نوعها في الشركة، كما أعطى    

 .لم يتم سحب تلك الموافقة   إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه       
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 تقریر مراجعي الحسابات
  الشرآاء الشرآاءالسادةالسادة

 شرآة فواز عبد العزيز الحكير وشرآاهشرآة فواز عبد العزيز الحكير وشرآاه

  المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية-  الرياضالرياض

 

ي          ة المرآز المال نا قائم د راجع ي         لق ة المرآز المال نا قائم د راجع ز          ل  ل  الموحدة   الموحدة  لق واز عبد العزي ز         شرآة ف واز عبد العزي ير وشرآاه     شرآة ف ير وشرآاه     الحك ذات ذات وهي شرآة سعودية      وهي شرآة سعودية        ((الحك

دودة   ؤولية مح دودة  مس ؤولية مح رآة  (  ( ))مس رآة الش ي  ))الش ا ف ي   آم ا ف ارس   ٣١٣١ آم ارس م نقدية    ٢٠٠٦٢٠٠٦م تدفقات ال رآاء وال وق الش ل وحق م الدخ نقدية     وقوائ تدفقات ال رآاء وال وق الش ل وحق م الدخ    وقوائ

تاريخ          الموحدة الموحدة  ك ال ية في ذل تاريخ           للسنة المنته ك ال ية في ذل م           للسنة المنته م        ، واإليضاحات من رق  المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية        المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية       ١٧١٧ إلى    إلى   ١١، واإليضاحات من رق

بل الشرآة       دة من ق بل الشرآة      والمع دة من ق ًا لنص المادة   و ووالمع ا  لنص المادة  فق  والمقدمة لنا مع آافة المعلومات والبيانات التي  والمقدمة لنا مع آافة المعلومات والبيانات التي  من نظام الشرآات من نظام الشرآات١٧٥١٧٥فق

ناها  ناها طلب ية    . .   طلب م المال ذه القوائ ية    إن ه م المال ذه القوائ  هي مسئولية إدارة الشرآة وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم   هي مسئولية إدارة الشرآة وأن مسئوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم   الموحدة  الموحدة إن ه

 ..   بناء على المراجعة التي أجريناها بناء على المراجعة التي أجريناها الموحدة الموحدةالماليةالمالية

 

نا بمرا     د قم نا بمرا    لق د قم جعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا       جعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا       لق

رية    اء جوه ة أخط ن أي ية م ية خال م المال أن القوائ ناعة ب ن الق ة م ة معقول ى درج رية   للحصول عل اء جوه ة أخط ن أي ية م ية خال م المال أن القوائ ناعة ب ن الق ة م ة معقول ى درج راءات   ..  للحصول عل تمل إج راءات تش تمل إج تش

بالغ والمعلومات الت                دة للم باري للمستندات المؤي ى فحص اخت راجعة عل بالغ والمعلومات الت               الم دة للم باري للمستندات المؤي ى فحص اخت راجعة عل م المالية  الم م المالية  ي تحتويها القوائ ، آما تشتمل ، آما تشتمل   ي تحتويها القوائ

ة التي استعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية                       تقديرات الهام بعة وال بية المت ير المحاس يم المعاي ى تقي ة التي استعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية                      عل تقديرات الهام بعة وال بية المت ير المحاس يم المعاي ى تقي عل

 ..  وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في إبداء رأيناوفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في إبداء رأينا. .   آكلآكل

 

نا، إن القوائم المالية     نا، إن القوائم المالية    وبرأي    المرآز المالي   المرآز المالي   ، من آافة النواحي الجوهرية ،       ، من آافة النواحي الجوهرية ،       المذآورة أعاله آكل تظهر بعدل      المذآورة أعاله آكل تظهر بعدل     وحدةوحدة الم  الم وبرأي

د دالموح رآةالموح رآة لش رآاه  لش ير وش ز الحك بد العزي واز ع رآاه  ف ير وش ز الحك بد العزي واز ع ي  ف ا ف ي  آم ا ف ارس   ٣١٣١ آم ارس م نقدية ٢٠٠٦٢٠٠٦م ا ال ا وتدفقاته تائج أعماله نقدية  ون ا ال ا وتدفقاته تائج أعماله    ون

دة دةالموح تاريخ الموح ك ال ي ذل ية ف نة المنته تاريخ  للس ك ال ي ذل ية ف نة المنته يها المالئم للس تعارف عل بة الم ير المحاس ًا لمعاي يها المالئموفق تعارف عل بة الم ير المحاس ا  لمعاي ا وفق ا ة لظروف الشرآة آم ة لظروف الشرآة آم

 ..وتتفق مع متطلبات نظام الشرآات والنظام األساسي للشرآة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وتتفق مع متطلبات نظام الشرآات والنظام األساسي للشرآة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

 

 ديلويت آند توش ديلويت آند توش 
 مم الخير وشرآاه الخير وشرآاهأبوأبوبكر بكر 

 
 بكر عبداهللا أبوالخيربكر عبداهللا أبوالخير

 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 
 ١٤٢٧١٤٢٧ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥
 ٢٠٠٦ يونيو    ١
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 بدالعزيز الحكير وشرآاه      شرآة فواز ع  
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

 قائمة المرآز المالي الموحدة         
 ٢٠٠٦ مارس  ٣١آما في   

 بالريال السعودي     
  إیضاح  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥

 الموجودات     
 موجودات متداولة     
 وأرصدة لدى البنوكنقد    ١٢٫٦٥٣٫٨٤٣    ٢٫٥٢١٫٤٧٣  
 اريون تجمدينون   -  ٤٫٢٢٨٫٩٩٢  
 مخزون ٣  ٢٤٤٫٥٣٥٫٥٢٦    ٢٣١٫٣٩٤٫٦١٨  
  ومدينون آخرونمصاريف مدفوعة مقدما ٤  ٦٩٫٧٩٨٫٢٨٠    ٧٢٫٣٨٩٫٣٦٢  
 المطلوب من أطراف ذات عالقة ٥  ٧٦٫٦٧٧٫١٢٦    -
 مجموع الموجودات المتداولة   ٤٠٣٫٦٦٤٫٧٧٥    ٣١٠٫٥٣٤٫٤٤٥  
      
 موجودات غير متداولة     
 أوراق مالية متاحة للبيع ٦  ٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠  
 استثمارات في حقوق ملكية شرآات ٦  ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠  
 مصاريف مؤجلة ٧  ١١٫١٨١٫٦٠٣    ١٦٫٧٥٦٫٢٤٦  
 ممتلكات استثمارية ٩  ٢٧٫١٥١٫٥١٥    ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠  
 ممتلكات ومعدات ٨  ٢٠٤٫٠٠١٫٨٠١    ١٣٣٫٩٧٧٫٩٢٣  
 مجموع الموجودات غير المتداولة   ٣٥٥٫٣٣٤٫٩١٩    ٢٩٢٫٢٣٤٫١٦٩  
      
 مجموع الموجودات   ٧٥٨٫٩٩٩٫٦٩٤    ٦٠٢٫٧٦٨٫٦١٤  
      
 المطلوبات وحقوق الشرآاء     
 مطلوبات متداولة     
 نةبنوك دائ ١٠  -  ٥٫٤٦٠٫٠٩١  
 يلة األجلالجزء المتداول من قروض طو ١٠  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧    ١٣٫٣٣٣٫٣٣٣  
  تجاريوندائنون   ١٢٨٫٢٣١٫٦٣٥    ٩٠٫٦٧٨٫٩٦٧  
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ١١  ٨٢٫٦٢٥٫٩٠٣    ٣٩٫١٠٥٫٢١٠  
 مجموع المطلوبات المتداولة   ٢١٧٫٥٢٤٫٢٠٥    ١٤٨٫٥٧٧٫٦٠١  
      
 مطلوبات غير متداولة     
 قروض طويلة األجل ١٠  -  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  
 تعويضات نهاية الخدمة   ١٤٫٦٦٠٫٥٣٨    ١١٫١٠٧٫١٢٨  
 مجموع المطلوبات غير المتداولة   ١٤٫٦٦٠٫٥٣٨    ١٧٫٧٧٣٫٧٩٥  
      
 حقوق الشرآاء     
 رأس المال ١  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٥٠٠٫٠٠٠  
 الزيادة المقترحة في رأس المال ١٢  -  ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠  
 نظامياحتياطي    ٢٤٫٦٣٥٫١٩٦    -
 حساب جاري الشرآاء   -  ٢٢٫٩٥٤٫٢٣٠  
 أرباح مستبقاة   ١٠٢٫١٧٩٫٧٥٥    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨  
 مجموع حقوق الشرآاء   ٥٢٦٫٨١٤٫٩٥١    ٤٣٦٫٤١٧٫٢١٨  
 مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء   ٧٥٨٫٩٩٩٫٦٩٤    ٦٠٢٫٧٦٨٫٦١٤  

 
 الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٤ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

 قائمة الدخل الموحدة
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

  إيضاح  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥
  التجزئةمبيعات   ١٫٢٩٣٫٦٧٢٫٣١٦    ٩٩٩٫٢٧٧٫٤١٠  
 مبيعاتآلفة ال    )٦٨٤٫٩٩٠٫٨٠٨(    )٥٢٤٫٥٧٩٫٥١٩( 
 الربح اإلجمالي   ٦٠٨٫٦٨١٫٥٠٨    ٤٧٤٫٦٩٧٫٨٩١  
 مصاریف بيع وتسویق ١٤   )٢٧١٫٤٨٧٫٤٤٥(    )٢١٨٫٢٩٨٫٨٣٧( 
 مصاریف عمومية وإداریة ١٥     )٣٢٫١٣٦٫٧٥٤(      )٣١٫٥٤٠٫٥٦٣( 
 استهالك وإطفاء      )٦١٫٢٠٩٫٣٦٧(      )٤٩٫١٠٠٫٦٢٣( 
 الربح من األعمال   ٢٤٣٫٨٤٧٫٩٤٢    ١٧٥٫٧٥٧٫٨٦٨  
 مصاریف تمویل       )٣٫٢٤٩٫٦١٥(        )٤٫٠٤١٫٤٦٩( 
 إیرادات أخرى ، صافي   ١٢٫٤١٩٫١٠١    ٦٫٨٧٦٫٥٨٩  
 الربح قبل فريضة الزآاة   ٢٥٣٫٠١٧٫٤٢٨    ١٧٨٫٥٩٢٫٩٨٨  
 الزآاة      )٦٫٦٦٥٫٤٦٥(        )٤٫١٣٠٫٠٠٠( 
  الصافيالربح   ٢٤٦٫٣٥١٫٩٦٣    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨  

 
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٥ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

 قائمة حقوق الشرآاء الموحدة
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

 
 المجموع

  أرباح 
 مستبقاة

اري الشرآاءحساب ج   احتياطي
 نظامي

 الزیادة المقترحة 
 في رأس المال

 
 رأس المال

 

 ٢٠٠٤ أبريل ١ ١٫٥٠٠٫٠٠٠   - ٢٧٫٦٨٧٫٠٠٠    ١٫١٨٤٫٤١٩   ٣٦٥٫٧٦٧٫٤٨٠    ٣٩٦٫١٣٨٫٨٩٩  

 المحول إلى أرباح مستبقاة - -  )٢٧٫٦٨٧٫٠٠٠(   - ٢٧٫٦٨٧٫٠٠٠    -

المحول إلى الزيادة المقترحة في رأس  - ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠   -  -  )٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠(   -

 المال

 أنصبة أرباح موزعة - - -  ١٥٥٫٩٥٤٫٤٨٠    )١٥٥٫٩٥٤٫٤٨٠(   -

 الربح الصافي للسنة - - -  - ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨  

صافي الحرآة في حساب جاري  - - -   )١٣٤٫١٨٤٫٦٦٩(  -   )١٣٤٫١٨٤٫٦٦٩( 

 الشرآاء

 ٢٠٠٥ مارس ٣١ ١٫٥٠٠٫٠٠٠   ٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠   -  ٢٢٫٩٥٤٫٢٣٠   ١٧٤٫٤٦٢٫٩٨٨    ٤٣٦٫٤١٧٫٢١٨  

 الزيادة المقترحة في رأس المال ٣٩٨٫٥٠٠٫٠٠٠    )٢٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  )١٦١٫٠٠٠٫٠٠٠(   -

 أنصبة أرباح موزعة - - -  ١٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠    )١٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠(   -

 الربح الصافي للسنة - - -  - ٢٤٦٫٣٥١٫٩٦٣    ٢٤٦٫٣٥١٫٩٦٣  

 المحول إلى االحتياطي النظامي - - ٢٤٫٦٣٥٫١٩٦    -    )٢٤٫٦٣٥٫١٩٦(   -

صافي الحرآة في حساب جاري  - - -   )١٥٥٫٩٥٤٫٢٣٠(  -   )١٥٥٫٩٥٤٫٢٣٠( 

 الشرآاء

 ٢٠٠٦ مارس ٣١ ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   - ٢٤٫٦٣٥٫١٩٦    - ١٠٢٫١٧٩٫٧٥٥    ٥٢٦٫٨١٤٫٩٥١  

 
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٦ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 نشطة التشغيليةألا   
  فريضة الزكاة قبلالربح ٢٥٣,٠١٧,٤٢٨    ١٧٨,٥٩٢,٩٨٨  
 : تعديالت على الربح   
 إستهالكات وإطفاءات ٦١,٢٠٩,٣٦٧    ٤٩,١٠٠,٦٢٣  
  الخدمةنهايةتعويضات مخصص  ٤,١١٧,٠٥٥    ٢,٣٢١,٣٣٢  
 مخصص لالستثمار ٥٠٠,٠٠٠    -
 :ة  العاملاتوبلطالمو الموجوداتالتغيرات في    
 التجاريون ونمدينال ٤,٢٢٨,٩٩٢    ٣,٣٥٧,٥١٩  
 المخزون    )١٣,١٤٠,٩٠٨(     )٦٦,٠٤٩,٦٢٩( 
 المصاريف المدفوعة مقدما والمدينون اآلخرون ٢,٥٩١,٠٨٢        )٥,٩٢٧,٤٨٥( 
  التجاريوننولدائنا ٣٧,٥٥٢,٦٦٨    ٣٢,٢٩٩,٢٩٠  
 صاريف المستحقة والمطلوبات األخرىالم ٣٩,٣٠٢,٣٤٣        )١,٩٥٢,٥٠٩( 
 النقد من األنشطة التشغيلية ٣٨٩,٣٧٨,٠٢٧    ١٩١,٧٤٢,١٢٩  
  المدفوعةزكاةفريضة ال      )٢,٤٤٧,١١٥(       )٢,٧٦٠,٨٣٠( 
 تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة         )٥٦٣,٦٤٥(   -
  التشغيليةنشطةاألصافي النقد المتوفر من  ٣٨٦,٣٦٧,٢٦٧    ١٨٨,٩٨١,٢٩٩  
    
 نشطة االستثماريةاأل   
 شراء ممتلكات ومعدات ، صافي  )١٢٢,٣٨١,٢٨١(     )٣٨,٢٢٩,١٧٦( 
 مصاريف مؤجلة      )٦,٨١٧,٨٧٠(   ١,٢٠٨,٠٤٥  
  االستثماريةاألنشطةصافي النقد المستخدم في   )١٢٩,١٩٩,١٥١(     )٣٧,٠٢١,١٣١( 
    
 نشطة التمويليةاأل   
 أنصبة أرباح مدفوعة   )١٣٣,٠٠٠,٠٠٠(   )١٥٥,٩٥٤,٤٨٠( 
 بنوك دائنة      )٥,٤٦٠,٠٩١(      )١٤,٦٩١,٤٢٥( 
 قرض طويل األجل    )١٣,٣٣٣,٣٣٣(   -
 المطلوب من أطراف ذات عالقة    )٧٢,٢٨٨,٠٩٢(       )٢,٢٢٧,٣٧٥( 
 ركاءالتغيرات في حساب جاري الش    )٢٢,٩٥٤,٢٣٠(   ١٣,٤٠٤,٤٢٢  
  التمويلية المستخدم في األنشطةصافي النقد  )٢٤٧,٠٣٥,٧٤٦(    )١٥٩,٤٦٨,٨٥٨( 
    
 وأرصدة لدى البنوك في النقد التغيرصافي  ١٠,١٣٢,٣٧٠        )٧,٥٠٨,٦٩٠( 
 أبريل ١ في وأرصدة لدى البنوكالنقد  ٢,٥٢١,٤٧٣    ١٠,٠٣٠,١٦٣  
   مارس٣١ في ة لدى البنوكأرصدالنقد و ١٢,٦٥٣,٨٤٣    ٢,٥٢١,٤٧٣  
    
 عمليات غير نقدية   
 في رأس المال) المقترحة ( الزيادة  ٣٩٨,٥٠٠,٠٠٠    ٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠  
 إلى فاس القابضة) من(صافي األصول المحولة      )٤,٣٨٩,٠٣٤(   ٥٣,٩٠٩,١١٨  
 استثمارات محولة من الشركاء -    )١٨,٧٥٠,٠٠٠( 
 الحتياطي العام المحول إلى األرباح المستبقاةا -    )٢٧,٦٨٧,٠٠٠( 
 صافي األصول المحولة من شركة الفريدة -    )٥٣,٣٦٧,٦١٣( 
 خسائر شركة الفريدة المحملة للشركاء -  ٩,٨٤٣,١٠٦  
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٧ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 التكوین والنشاطالتكوین والنشاط -  ١١

ت تآان رآاه آان ير وش بدالعزيز الحك واز ع رآة ف رآاه  ش ير وش بدالعزيز الحك واز ع رآة ف رآة  (  (  ش رآة الش جلة ) ) الش عودية مس ية الس ة العرب ي المملك جلة ف عودية مس ية الس ة العرب ي المملك رآة   ف رآة آش آش

ة    ة   تضامنية عام م     بموجب   بموجب     تضامنية عام تجاري رق م     السجل ال تجاري رق   ١٧١٧ الموافق    الموافق    ( (هـهـ١٤١٠١٤١٠ شعبان    شعبان   ٢٠٢٠بتاريخ  بتاريخ    ١٠١٠٠٧٦٢٠٩١٠١٠٠٧٦٢٠٩  السجل ال

 ..) )   ١٩٩٠١٩٩٠مارس مارس 

 

ام  ام خالل ع ال الشرآة من ٢٠٠٥٢٠٠٥خالل ع ادة رأس م رر الشرآاء زي ال الشرآة من  ، ق ادة رأس م رر الشرآاء زي ى ١٫٥١٫٥ ، ق ال إل يون ري ى  مل ال إل يون ري ال ٤٠٠٤٠٠ مل يون ري ال  مل يون ري  مل

تحويل      ك ب تحويل     وذل ك ب تبقاة              ٣٩٨٫٥٣٩٨٫٥وذل اح المس ال من حساب األرب يون ري تبقاة               مل اح المس ال من حساب األرب يون ري  قرر الشرآاء    قرر الشرآاء   ٢٠٠٥٢٠٠٥ سبتمبر    سبتمبر   ١٥١٥وفي   وفي   . .  مل

رآة إل   ي الش تهم ف ن ملكي زء م ل ج رآة إل  نق ي الش تهم ف ن ملكي زء م ل ج ير    نق بدالعزيز الحك واز ع رآة ف عودية القابضة وش اس الس رآة ف ير    ى ش بدالعزيز الحك واز ع رآة ف عودية القابضة وش اس الس رآة ف ى ش

وشرآاه القابضة ، وآذلك تغيير الشكل النظامي للشرآة من شرآة تضامنية عامة إلى شرآة ذات مسؤولية                   وشرآاه القابضة ، وآذلك تغيير الشكل النظامي للشرآة من شرآة تضامنية عامة إلى شرآة ذات مسؤولية                   

م استكمال اإلجراءات النظامية لهذا التحويل        . . محدودة   محدودة    م استكمال اإلجراءات النظامية لهذا التحويل        ت إن الشرآاء وحصصهم في رأس مال الشرآة آما إن الشرآاء وحصصهم في رأس مال الشرآة آما . . ت

 ::يلي يلي 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

   المبلغ  المبلغ

 االسم النسبة بالریاالت السعودیة النسبة بالرياالت السعودية

 شرآة فاس السعودية القابضة ٣٥ ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠   - -

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه القابضة ٣٥ ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠   - -

 بدالعزيز الحكيرالسيد فواز ع ١٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣٤ ٥٠٠٫٠٠٠  

 السيد سلمان عبدالعزيز الحكير ١٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣٣ ٥٠٠٫٠٠٠  

 السيد عبد المجيد عبدالعزيز الحكير ١٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣٣ ٥٠٠٫٠٠٠  

  ١٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٠٠ ١٫٥٠٠٫٠٠٠  
 

ية محدودة إلى شرآة مساهمة ية محدودة إلى شرآة مساهمة خالل العام قرر الشرآاء تغيير الشكل النظامي للشرآة من شرآة ذات مسؤول       خالل العام قرر الشرآاء تغيير الشكل النظامي للشرآة من شرآة ذات مسؤول       

 ..إن اإلجراءات النظامية لهذا التحويل آانت قيد اإلنجاز آما في تاريخ قائمة المرآز المالي إن اإلجراءات النظامية لهذا التحويل آانت قيد اإلنجاز آما في تاريخ قائمة المرآز المالي . . سعودية سعودية 

 

تعمل الشرآة وشرآاتها التابعة في مجاالت تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة واألثاث والمفروشات         تعمل الشرآة وشرآاتها التابعة في مجاالت تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة واألثاث والمفروشات         

ية والخيم والحقائب و         دات الكهربائ ية والخيم والحقائب و        والمع دات الكهربائ ة والعطور والماآيا   والمع ة والعطور والماآيا   األحذي  واألقمشة ومعدات المطابخ والترفيه ،      واألقمشة ومعدات المطابخ والترفيه ،     ججاألحذي

د المالبس العسكرية من خالل العقود الحكومية وأيضًا إنشاء وصيانة المباني والطرق وخدمات الطعام               د المالبس العسكرية من خالل العقود الحكومية وأيضا  إنشاء وصيانة المباني والطرق وخدمات الطعام              توري توري

 ..المطهي وغير المطهي المطهي وغير المطهي 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٨ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةول القوائم الماليةايضاحات ح
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبيةملخص ألهم السياسات المحاسبية -  ٢٢

د تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة                  د تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة                 لق لق

بين القان    عودية للمحاس ئة الس ن الهي ادرة ع بية الص ير المحاس ا للمعاي بين القان   ووفق عودية للمحاس ئة الس ن الهي ادرة ع بية الص ير المحاس ا للمعاي ن ووفق ن ونيي بية . . ونيي ات المحاس بية إن السياس ات المحاس إن السياس

 ::الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي على النحو اآلتي الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي على النحو اآلتي 

 

 أسس العرضأسس العرض

 ::تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات شرآة فواز عبد العزيز الحكير وشرآاه وشرآاتها التابعة التالية تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات شرآة فواز عبد العزيز الحكير وشرآاه وشرآاتها التابعة التالية 

نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة  
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  الوحيدة للتجهيزات المحدودة الوحيدة للتجهيزات المحدودةشرآةشرآة %١٠٠  %١٠٠
 شرآة هيفاء بديع القلم وشرآاها العالمية للتجارةشرآة هيفاء بديع القلم وشرآاها العالمية للتجارة %١٠٠  %١٠٠

 

 ..تم استبعاد آافة المعامالت واألرصدة الجوهرية الناتجة عن التعامالت بين هذه الشرآات تم استبعاد آافة المعامالت واألرصدة الجوهرية الناتجة عن التعامالت بين هذه الشرآات 

 

 اإلیراداإلیرادتحقيق تحقيق 

  .  . تتحقق اإليرادات من المبيعات عند تسليم البضائع وتقديم الفواتير للعمالءتتحقق اإليرادات من المبيعات عند تسليم البضائع وتقديم الفواتير للعمالء

 

 عقود اإلیجارعقود اإلیجار

 ..يتحقق الدخل من عقود اإليجار التشغيلية على أساس ثابت على مدة عقد اإليجار التشغيلي يتحقق الدخل من عقود اإليجار التشغيلية على أساس ثابت على مدة عقد اإليجار التشغيلي 

 

د      ترة عق دى ف ى م ت عل اس ثاب ى أس ل عل ة الدخ ى قائم غيلية عل ار التش ود اإليج يل مصاريف عق تم تحم د     ي ترة عق دى ف ى م ت عل اس ثاب ى أس ل عل ة الدخ ى قائم غيلية عل ار التش ود اإليج يل مصاريف عق تم تحم ي

 ..اإليجار التشغيلياإليجار التشغيلي

 

 المصاریفالمصاریف

يع والتسويق بشكل رئيسي          تكون مصاريف الب يع والتسويق بشكل رئيسي         ت تكون مصاريف الب تجات الشرآة        ت يع من توزيع وب نفقة ل يف الم تجات الشرآة        من التكال يع من توزيع وب نفقة ل يف الم ويتم ويتم . . من التكال

 ..تصنيف المصاريف األخرى آمصاريف عمومية وإدارية تصنيف المصاريف األخرى آمصاريف عمومية وإدارية 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١١٩ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
ة المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر                تتضمن المصاريف العم    تتضمن المصاريف العم     ية واإلداري ة المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر                وم ية واإلداري وم

ا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها            يعات وفق ة المب ا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها           بكلف يعات وفق ة المب ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الحاجة لذلك ،       ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الحاجة لذلك ،       . . بكلف

 ..بين المصاريف العمومية واإلدارية وآلفة المبيعات على أساس ثابت بين المصاريف العمومية واإلدارية وآلفة المبيعات على أساس ثابت 

 

 المخزونالمخزون

ويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة ويتم تحديد الكلفة على أساس طريقة  .  . قلقلأأيهما يهما أأ  بصافي القيمة الممكن استردادها أو الكلفة ،بصافي القيمة الممكن استردادها أو الكلفة ،ة ة تظهر البضاع   تظهر البضاع   

 ..المتوسط المرجحالمتوسط المرجح

 استثمارات في شرآات زميلةاستثمارات في شرآات زميلة

ن     ل م تثمارات أق ر االس ن    تظه ل م تثمارات أق ر االس ة          % % ٢٠٢٠تظه يمة الجاري يض الق تم تخف تكلفة وي وقية بال يمة س ا ق يس له ي ل ة          والت يمة الجاري يض الق تم تخف تكلفة وي وقية بال يمة س ا ق يس له ي ل والت

 ..متها متها لالستثمارات باالنخفاض غير المؤقت في قيلالستثمارات باالنخفاض غير المؤقت في قي

 

 ممتلكات استثماریةممتلكات استثماریة

تم مراجعتها في تاريخ آل مرآز مالي لتحديد أي انخفاض في قيمة                      ة وي تثمارية بالكلف تلكات االس تم مراجعتها في تاريخ آل مرآز مالي لتحديد أي انخفاض في قيمة                     تظهر المم ة وي تثمارية بالكلف تلكات االس تظهر المم

 ..يتم إدراج المكاسب من تلك االستثمارات عند بيع االستثمار يتم إدراج المكاسب من تلك االستثمارات عند بيع االستثمار . . هذه االستثمارات هذه االستثمارات 

 

 استثمارات في األوراق الماليةاستثمارات في األوراق المالية

ا لنية الشرآة لهذه   تصنف االستثمارات في األوراق ا      تصنف االستثمارات في األوراق ا       ية وفق ا لنية الشرآة لهذه   لمال ية وفق محتفظ محتفظ للاا تقيم األوراق المالية  تقيم األوراق المالية  . .تتاالستثمارااالستثمارالمال

ا لغرض ا     ا لغرض ا    به تقيم تقيم   ..   والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل        والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل       المكاسبالمكاسب، وتظهر   ، وتظهر     التجار بالقيمة العادلة   التجار بالقيمة العادلة   به

ر   ة وتظه يمة العادل يع بالق تاحة للب ية الم ر  األوراق المال ة وتظه يمة العادل يع بالق تاحة للب ية الم احاألوراق المال احاألرب ة ضمن قاألرب ير المحقق ائر غ ة ضمن ق والخس ير المحقق ائر غ وق  والخس ة حق وق ائم ة حق ائم

  . . المالية بالكلفة المالية بالكلفةاألوراقاألوراقوعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم وعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم . .  لحين بيعها  لحين بيعها الشرآاءالشرآاء

 

 مصاریف المؤجلةمصاریف المؤجلةالال

روغ     ن ف ة م اريف المؤجل تكون المص روغ    ت ن ف ة م اريف المؤجل تكون المص و ( ( ت و خل رى   ) ) خل ة أخ اريف مؤجل الت ومص رى   المح ة أخ اريف مؤجل الت ومص ذه   . . المح اء ه تم إطف ذه   وي اء ه تم إطف وي

 .. سنوات  سنوات ١٠١٠  -  ٣٣المصاريف بموجب طريقة القسط الثابت على فترة من المصاريف بموجب طريقة القسط الثابت على فترة من 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢٠ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات والمعداتالممتلكات والمعدات

دات بالكلفة بعد تنزيل           تلكات والمع دات بالكلفة بعد تنزيل          تظهر المم تلكات والمع لصيانة لصيانة  وا  وا اإلصالحاإلصالحتعتبر مصاريف   تعتبر مصاريف   . .    المتراآمة  المتراآمة اإلستهالآاتاإلستهالآاتتظهر المم

رادية   مصاريفا   مصاريفا    رادية   إي بر مصاريف رأسمالية        أ  أ ،،إي ا مصاريف التحسينات فتعت بر مصاريف رأسمالية       م ا مصاريف التحسينات فتعت   اإلستهالآاتاإلستهالآاتويجري احتساب   ويجري احتساب   . .   م

ى      يها عل ى     عل يها عل ك باستعمال طريقة القسط الثابت               أساس أساس عل درة وذل ية المق ياتها العمل ك باستعمال طريقة القسط الثابت                ح درة وذل ية المق ياتها العمل  ويتم استهالك التحسينات     ويتم استهالك التحسينات    ..   ح

أجور على أساس حياتها العملية المقدرة أو مدة عقد اإليجار ،      ى الم أجور على أساس حياتها العملية المقدرة أو مدة عقد اإليجار ،     عل ى الم  نسب االستهالك للبنود  نسب االستهالك للبنود إنإن  .. أيهما أقل  أيهما أقل عل

    : :الرئيسية لهذه األصول هيالرئيسية لهذه األصول هي

 مبانيمباني %%٣٣
 تحسينات على المأجورتحسينات على المأجور %%٢٥٢٥
 أثاث ومعدات مكتبيةأثاث ومعدات مكتبية %%٢٥٢٥  –% % ١٠١٠
 سياراتسيارات %%٢٥٢٥

 

 تحویل العمالت األجنبيةتحویل العمالت األجنبية

ة    امالت بالعمل ل المع تم تحوي ة   ي امالت بالعمل ل المع تم تحوي يةي يةاألجنب ى  األجنب ىإل عودي  إل ريال الس عودي   ال ريال الس عار ال عاربأس ند   بأس ائدة ع تحويل الس ند    ال ائدة ع تحويل الس راء ال راءإج    إج

ة  ة المعامل  آما في تاريخ قائمة المرآز المالي        آما في تاريخ قائمة المرآز المالي       األجنبيةاألجنبية بالعمالت    بالعمالت    النقدية  النقدية  ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات     ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات     . .المعامل

ى ىإل اإل ة الع ي نهاي ائدة ف ريال السعودي باألسعار الس ا ال ة الع ي نهاي ائدة ف ريال السعودي باألسعار الس ديدات المكاسبالمكاسب  إنإن  ..م م  ال ناتجة عن التس ائر ال ديدات  والخس ناتجة عن التس ائر ال   أوأو والخس

  . . ضمن قائمة الدخل ضمن قائمة الدخلإدراجهاإدراجها يتم  يتم األجنبيةاألجنبيةتحويل العمالت تحويل العمالت 

 

  الخدمة الخدمةنهایةنهایةیضات یضات تعوتعو

تم االستدراك لتعويضات       تم االستدراك لتعويضات      ي  الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على             الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على            نهايةنهايةي

  . .أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشرآةأساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشرآة

 

 فریضة الزآاةفریضة الزآاة

رآة  رآة تخضع الش تابعة تخضع الش رآاتها ال تابعة  وش رآاتها ال ية    وش ة العرب ي المملك ل ف زآاة والدخ لحة ال يمات مص ية    لتعل ة العرب ي المملك ل ف زآاة والدخ لحة ال يمات مص عودية لتعل عودية الس تم    . . الس تم ي ي

يتم احتساب مخصص فريضة الزآاة وفقا للوعاء الزآوي      يتم احتساب مخصص فريضة الزآاة وفقا للوعاء الزآوي      . . االستدراك لفريضة الزآاة وفقا لمبدأ االستحقاق        االستدراك لفريضة الزآاة وفقا لمبدأ االستحقاق        

ربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ                      ن المخصص وال روقات بي ة ف ربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ                     ، يجري تسجيل أي ن المخصص وال روقات بي ة ف ، يجري تسجيل أي

 ..إقفال المخصص إقفال المخصص 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢١ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )رآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        ش(
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 مخزونال - ٣

   بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

  للبيعبضاعة جاهزة  ٢٣٢٫٤٨٢٫٨١٩    ٢٢٥٫١٧٥٫٤٩٥  
 بضاعة في الطريق  ١٦٫٣٩٨٫٣٠٩    ٦٫١٩٢٫١٧٩  
 مخصص نقص بضاعة   )٨٫١١٨٫٧٠٣(     )٤٫٨٧١٫٨٨٦( 
  ٢٤٠٫٧٦٢٫٤٢٥    ٢٢٦٫٤٩٥٫٧٨٨   
 اللوازم  ٦٫٠٠١٫٩٤٨    ٧٫٥٤٨٫١٣٠  
 مخصص اللوازم بطيئة الحرآة   )٢٫٢٢٨٫٨٤٧(     )٢٫٦٤٩٫٣٠٠( 
  ٢٤٤٫٥٣٥٫٥٢٦    ٢٣١٫٣٩٤٫٦١٨   

 
 المصاريف المدفوعة مقدما والمدينون اآلخرون - ٤

   بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 مصاريف مدفوعة مقدما  ٢٦٫٠٩٢٫١٦١    ٣١٫٤٥٥٫٨٤٠  
 دفعات مقدمة للموردين ومقاولي الباطن  ١٦٫٩٨٧٫٠١٥    ٢١٫١٨٢٫٣٨٣  
 ذمم موظفين  ٥٫٣٠٩٫١٤١    ٤١٩٫٣٨٠  
 تأمينات إعتمادات مستندية وخطابات ضمان  ٦٫٠٣٩٫٨٠٢    ٣٫١٢٣٫٨٨٦  
 أخرى  ١٥٫٣٧٠٫١٦١    ١٦٫٢٠٧٫٨٧٣  
  ٦٩٫٧٩٨٫٢٨٠    ٧٢٫٣٨٩٫٣٦٢   

 
 المطلوب من أطراف ذات عالقة ، صافي - ٥

إن . خالل العام ، قامت الشرآة بمجموعة من المعامالت مع شرآة فاس السعودية القابضة وشرآاتها التابعة 
 .شروط تلك المعامالت موافق عليها من قبل اإلدارة وفق اإلجراءات المعتادة والمتعارف عليها 

 
 :معامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها هي آما يلي إن ال

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 مبيعات ١٩٫٠٠٥٫١٦٤    -
 مصاريف إيجار ٥٣٫٩٤٧٫٧٣٣    ٦٥٫٨٧٢٫٠٦٥  
 أعمال اإلنشاءات ٦٤٫٧٥٠٫٢٩٠    ٨٠٫٣٥٩٫١٩٦  
 تحويل ممتلكات ومعدات  )٤٫٣٨٩٫٠٣٤(   ٥٣٫٩٠٩٫١١٨  

 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢٢ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 : مارس مما يلي ٣١أطراف ذات عالقة آما في ) إلى ( يتكون المطلوب من 

  بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 : ذات عالقة المطلوب من شرآات   
 شرآة هيفاء الجزيرة المحدودة ٢٨٫٣٩٥٫٩٨٠    -
 شرآة المراآز العربية المحدودة ٤٨٫٢٨١٫١٤٦    -
-    ٧٦٫٦٧٧٫١٢٦  

 
 االستثمارات - ٦

 :أوراق مالية متاحة للبيع 
لح وقد قدم هذا الشريك خطاب تنازل عن هذه االستثمارات لصا. هذه االستثمارات مسجلة باسم أحد الشرآاء 

 .شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه 
 

 :استثمارات في حقوق ملكية شرآات 
 % .٧٫٦يتمثل هذا البند باالستثمار في شرآة مرآز التجارة المحدودة المملوآة بنسبة 

 
 المصاريف المؤجلة - ٧

    بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 التكلفة    
 السنةرصيد أول   ٣٥٫٩١٨٫٤٧٧    ٥٤٫٢٨٤٫٩٥٦  
 إضافات  ٦٫٨١٧٫٨٧٠    ١٥٫٨٩٨٫٢٧٤  
 تحويالت/ استبعادات   )١٢٫٨١٩٫٥٩٢(    )٣٤٫٢٦٤٫٧٥٣( 
 رصيد آخر السنة  ٢٩٫٩١٦٫٧٥٥    ٣٥٫٩١٨٫٤٧٧  
     
 إطفاءات متراآمة    
 رصيد أول السنة  ١٩٫١٦٢٫٢٣١    ٣٠٫١٨٠٫٩٩٨  
 المحمل على السنة  ١٫٦٢٠٫٨٨٥    ٤٫٨٧٢٫١٢٦  
 تحويالت/ استبعادات    )٢٫٠٤٧٫٩٦٤(    )١٥٫٨٩٠٫٨٩٣( 
 رصيد آخر السنة  ١٨٫٧٣٥٫١٥٢    ١٩٫١٦٢٫٢٣١  
 صافي القيمة الدفترية  ١١٫١٨١٫٦٠٣    ١٦٫٧٥٦٫٢٤٦  
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 ١٢٣ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١ المنتهية في للسنة

 
 معداتالممتلكات وال - ٨

 
 المجموع

  
 سيارات

أثاث ومعدات مكتبية  مباني وتحسينات  
 على المأجور

 

  ریال سعودي  ریال سعودي  ریال سعودي  ریال سعودي
 التكلفة       
  ٢٦١٫٠٤٥٫٤١٦    ٢٠٩٫٢٦٥٫١٦٠    ٣٦٫٩٣٤٫٨٥٥    ١٤٫٨٤٥٫٤٠١  ٢٠٠٥ أبریل ١
  ١٢٢٫٣٨١٫٢٨١  اإلضافات ٩٠٫٦١٣٫٢٧٩    ٢٢٫٦٨٨٫٥٣٠    ٩٫٠٧٩٫٤٧٢   
 التحویالت/ اإلستبعادات    )٥٫٩٨٦٫١٣٧(   ١٨٫١٠٠٫٩٥٨      )٤٫٨٦٦٫٨٠٥(   ٧٫٢٤٨٫٠١٦  
  ٣٩٠٫٦٧٤٫٧١٣    ٢٩٣٫٨٩٢٫٣٠٢    ٧٧٫٧٢٤٫٣٤٣    ١٩٫٠٥٨٫٠٦٨  ٢٠٠٦ مارس ٣١
 االستهالك المتراآم       
  ١٢٧٫٠٦٧٫٤٩٣    ١٠٦٫٠١٤٫٣٩٦    ٩٫٤٩٣٫١٦٧    ١١٫٥٥٩٫٩٣٠  ٢٠٠٥ أبریل ١
 المحمل للسنة ٣٩٫٦١٧٫٩٣٧    ١٤٫٢٠٩٫٧٩٦    ٤٫٩١٢٫٢٦٤    ٥٨٫٧٣٩٫٩٩٧  
 التحویالت/ اإلستبعادات  ٧٧٦٫٦٨٢    ٣٫٧٤٠٫٢٦٧      )٣٫٦٥١٫٥٢٧(   ٨٦٥٫٤٢٢  
  ١٨٦٫٦٧٢٫٩١٢    ١٤٦٫٤٠٩٫٠١٥    ٢٧٫٤٤٣٫٢٣٠    ١٢٫٨٢٠٫٦٦٧  ٢٠٠٦ مارس ٣١
 صافي القيمة الدفتریة       
  ٢٠٤٫٠٠١٫٨٠١    ١٤٧٫٤٨٣٫٢٨٧    ٥٠٫٢٨١٫١١٣    ٦٫٢٣٧٫٤٠١  ٢٠٠٦ مارس ٣١
  ١٣٣٫٩٧٧٫٩٢٣    ١٠٣٫٢٥٠٫٧٦٤    ٢٧٫٤٤١٫٦٨٨    ٣٫٢٨٥٫٤٧١  ٢٠٠٥ مارس ٣١

 
 ممتلكات استثمارية - ٩

    بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 الكلفة  ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠  
 االستهالك المتراآم: يخصم      )٨٤٨٫٤٨٥(   -
 القيمة الدفترية الصافية  ٢٧٫١٥١٫٥١٥    ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠  
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 ١٢٤ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 طلوب إلى البنوكالم - ١٠

 : مارس مما يلي ٣١يتكون المطلوب إلى البنوك بالسحب على المكشوف وقروض آما في 
٢٠٠٦  

  قرض طویل األجل  سحب على المكشوف
  بالريال السعودي  بالريال السعودي

 بنك الخليج الدولي ٦٫٦٦٦٫٦٦٧    -
 الجزء المتداول من قرض طويل األجل ٦٫٦٦٦٫٦٦٧    -

 
٢٠٠٥  

  قرض طویل األجل  سحب على المكشوف
  بالريال السعودي  بالريال السعودي

 البنك العربي الوطني -  ٢٫٧٣٦  
 بنك الرياض -  ٥٫٤٥٧٫٣٥٥  
 بنك الخليج الدولي ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٫٤٦٠٫٠٩١  
 الجزء المتداول من قرض طويل األجل  )١٣٫٣٣٣٫٣٣٣(   
    ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  

 
وتتطلب اتفاقية القرض عدم تسييل االستثمارات في بنك الخليج . حصلت الشرآة على القرض من بنك محلي 

 . مليون حتى يتم سداد هذه التسهيالت ٣٧٫٥الدولي والبالغ قيمتها 
 

 % .١٫٥+ تحتسب العمولة السنوية بنسبة السايبور 
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 ١٢٥ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )ات مسؤولية محدودة     شرآة سعودية ذ   (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى - ١١

 : مارس مما يلي ٣١تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى آما في 
   بالریاالت السعودیة

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
 آخرينذمم مقاولين و ٥٫٩١٧٫٧١٠    ٣٫٠٢٩٫٣٧٦  
  )١٣إيضاح ( مخصص الزآاة  ١٣٫٧١٨٫٤٧١    ٩٫٥٠٠٫١٢١  
 رواتب ومزايا الموظفين ١٨٫٢١٦٫٠١٣    ٧٫٢٢٧٫٣٥٥  
 إيجار ١٨٫٤٨٤٫٣٠٧    ٧٫٢٢٩٫٢٨٥  
 رسوم جمرآية وشحن ٩٫٦٠٢٫٨٢٨    ٣٠٩٫٧٢١  
 مصاريف مستحقة ١٠٫١٣٢٫٩٠١    ٣٫٥٢٨٫٧٣٤  
 أخرى ٦٫٥٥٣٫٦٧٣    ٨٫٢٨٠٫٦١٨  
  ٨٢٫٦٢٥٫٩٠٣    ٣٩٫١٠٥٫٢١٠  

 
 احتياطي نظامي - ١٢

تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشرآة ، تقوم الشرآة بتكوين 
 هذا إن.   بالمئة من رأس المال٥٠بلغ هذا االحتياطي ي بالمئة من الربح الصافي حتى ١٠احتياطي نظامي بنسبة 

 . ير قابل للتوزيع آأنصبة أرباحاالحتياطي غ
 

 فريضة الزآاة - ١٣
تقوم الشرآة وشرآاتها التابعة بتقديم اإلقرارات الزآوية لمصلحة الزآاة والدخل على أساس إفرادي بشكل مستقل 

. 
 

 :إن العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة لشرآة فواز عبد العزيز الحكير وشرآاه هي آما يلي 
   بالریاالت السعودیة

٢٠٠٦  ٢٠٠٥   
 موجودات غير متداولة  ٣٧٩٫٣٧١٫١٧٤    ٣٠٧٫٣٧٥٫٨٠٧  
 مطلوبات غير متداولة  ١٩٫٠٣٥٫٠٩٨    ٢٩٫٣٥٢٫٩٧٨  
 حقوق الشرآاء أول المدة بعد توزيعات األرباح  ٢٨٢٫١٠٩٫١٦٦    ٢٤٠٫٦٤٦٫١٧٨  
 الربح قبل الزآاة  ٢٤٩٫٩٩٧٫٤٢٨    ١٧٧٫٥٦٢٫٩٨٨  

 
 الغ للوصول إلى وعاء الزآاةتم تعديل بعض هذه المب



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢٦ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
ارات إن اإلقر.  ، وقد حصلت على شهادة الزآاة النهائية ٢٠٠١قامت الشرآة بإنهاء وضعها الزآوي حتى عام 

 . ما زالت قيد الدراسة من قبل مصلحة الزآاة والدخل ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٢ مارس ٣١الزآوية لألعوام المنتهية في 
 
 : هي آما يليلشرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه  الشرعية حرآة مخصص الزآاة إن

   بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

  أبريل١رصيد   ٧٫٨٩٣٫١٢٩    ٧٫٣٥٢٫٨٥٤  
 المخصص للسنة  ٣٫٦٤٥٫٤٦٥    ٣٫١٠٠٫٠٠٠  
 المسدد خالل السنة   )١٫٢٠١٫٣٩٠(    )٢٫٥٥٩٫٧٢٥( 
 مخصص زآاة شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه  ١٠٫٣٣٧٫٢٠٤    ٧٫٨٩٣٫١٢٩  
 مخصص زآاة الشرآات التابعة  ٣٫٣٨١٫٢٦٧    ١٫٦٠٦٫٩٩٢  
  مارس٣١رصيد   ١٣٫٧١٨٫٤٧١    ٩٫٥٠٠٫١٢١  

 
 وتسويقمصاريف بيع  - ١٤

   بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 اإليجار  ١٢٨٫٩٦٣٫٢٥٦    ١١١٫٢٨٨٫٢٣٤  
 رواتب ومزايا الموظفين  ٩١٫٢٧١٫٥٩٩    ٦٦٫١٤٥٫٠٣٦  
 دعاية وإعالن  ١١٫٧٩٩٫٩١١    ١٩٫٠١١٫٣٢٠  
 مصاريف سفر  ٤٫٩٦٤٫٥٦١    ٣٫٨٥٢٫٢٤٤  
 اء وماءآهرب  ١١٫٩٦٨٫٧٦٥    ٤٫٤١٢٫٥٤٣  
 تأمين  ٣٫٢٢٧٫٦٤٠    -
 مواد تغليف  ٦٫٠٤٥٫٩٢٧    ٢٫١٢٣٫٤٧٣  
 أخرى  ١٣٫٢٤٥٫٧٨٦    ١١٫٤٦٥٫٩٨٧  
  ٢٧١٫٤٨٧٫٤٤٥    ٢١٨٫٢٩٨٫٨٣٧   

 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢٧ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١ في للسنة المنتهية

 
 عمومية وإدارية مصاريف  - ١٥

   بالریاالت السعودیة
٢٠٠٦  ٢٠٠٥   

 رواتب ومزايا الموظفين  ٢٣٫٨٧٠٫٥٣٢    ١٧٫٨٦٩٫٨٦٤  
 مصاريف سفر  ٢٫٤٦٦٫٤٣٢    ١٫٣٣٦٫٣٥٨  
 تبرعات  ٩٧٦٫٤٥٣    ٣٫٣٢٥٫٢٧٢  
 اإليجار  ٦٠٠٫٠٠٠    ٢٫٤١٧٫٩٦٦  
 ينتأم  ٢١٥٫٤٤٥    ٣١٨٫٦٧٤  
 أخرى  ٤٫٠٠٧٫٨٩٢    ٦٫٢٧٢٫٤٢٩  
  ٣٢٫١٣٦٫٧٥٤    ٣١٫٥٤٠٫٥٦٣   

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة - ١٦

 : مارس االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية ٣١يوجد على الشرآة آما في 
   بالریاالت السعودیة

٢٠٠٦  ٢٠٠٥   
 اعتمادات مستندية  ٦١٫٦١٨٫٢٥٣    ٨٩٫١٥٨٫٢٠٤  
 خطابات ضمان  ١٢٥٫٢٥١٫٣٩٤    ٣٣٫٨٥٨٫١٠٥  

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المرآز المالي بشكل رئيسي النقد وما يعادله والذمم المدينة والذمم الدائنة 
 .وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى 

 
 مخاطر االئتمان - ١٧

ليس لدى . م مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية هي عد
تظهر . يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع . الشرآة ترآيز جوهري لمخاطر االئتمان 

 .تحصيلها ، إن وجد المدفوعات المقدمة والمدينون اآلخرون بعد حسم مخصص الديون المشكوك في 
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 ١٢٨ 

 شرآة فواز عبدالعزيز الحكير وشرآاه
 )شرآة سعودية ذات مسؤولية محدودة        (
 

  الموحدةايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر أسعار العموالتمخاطر أسعار العموالت

يرات في أسعار العموالت في السوق على ال                      ير التغ تعلق بتأث تعددة ت تعرض لمخاطر م يرات في أسعار العموالت في السوق على ال                     هي ال ير التغ تعلق بتأث تعددة ت تعرض لمخاطر م مرآز المالي مرآز المالي هي ال

نقدية        ا ال نقدية       للشرآة وتدفقاته ا ال تراقب الشرآة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت      تراقب الشرآة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت      . . للشرآة وتدفقاته

 ..ليس جوهرياليس جوهريا

 

 مخاطر العمالتمخاطر العمالت

ية        الت األجنب عار صرف العم ي أس يرات ف بب التغ ية بس يمة األدوات المال ي ق ير ف ر التغ ي مخاط ية       ه الت األجنب عار صرف العم ي أس يرات ف بب التغ ية بس يمة األدوات المال ي ق ير ف ر التغ ي مخاط إن إن . . ه

امالت الشرآة األساسية هي با        امالت الشرآة األساسية هي با       مع تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف . . لريال السعودي والدوالر األمريكي  لريال السعودي والدوالر األمريكي  مع

 ..العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية 

 

 مخاطر السيولةمخاطر السيولة

روض    تزامات الق باتها وخصوصا ال تمويل متطل اء ب رآة بالوف درة الش دم مق روض   هي مخاطر ع تزامات الق باتها وخصوصا ال تمويل متطل اء ب رآة بالوف درة الش دم مق رآة . . هي مخاطر ع دى الش رآة ل دى الش ل

 ..ها ها تمويل آاف لمقابلة هذه االلتزامات عند استحقاقتمويل آاف لمقابلة هذه االلتزامات عند استحقاق

 

 القيمة العادلةالقيمة العادلة

هي المبلغ الذي يتم تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفس شروط 
وحيث يتم إعداد األدوات المالية للشرآة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، قد . التعامل مع األطراف األخرى 

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات . يرات القيمة العادلة تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقد
 .المالية للشرآة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية 



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٢٩ 

18-2                  

بنية على ويجب أن تقرأ مع القوائم       إن مناقشة وتحليل إدارة شركة الحكير لمركزها المالي ونتائج أعمالها م         
م، وااليضاحات المرفقة بها، والتي تم مراجعتها من    ٢٠٠٦ مارس ٣١المالية المراجعة للسنوات المنتهية في      

 .قبل ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم     

نات مستقبلية تحتوي  تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج العمليات من قبل ادارة الشركة على بيا             
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري عن هذه البيانات        . على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة       

عوامل  "لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة السيما في قسم        
 ".المخاطرة

18-3                     

يقر أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من                 
القوائم المالية المراجعة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم       

 .ا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفق     

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل      
 .م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار  ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ مارس  ٣١في السنتين المنتهيتين  

 نتائج العمليات ١-٣-١٨

 :م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ مارس ٣١ل التالية قائمة الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية في           تلخص األشكا
 )آالف الرياالت( ملخص قائمة الدخل  : ١-١٨ شكل 

   مارس٣١السنة المنتهية في 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

 مبيعات  ١,٢٩٣,٦٧٢ ٩٩٩,٢٧٧
 كلفة المبيعات )٦٨٤,٩٩١( )٥٢٤,٥٧٩(

 الربح اإلجمالي ٦٠٨,٦٨١ ٤٧٤,٦٩٨
 مصاريف بيع وتسويق )٢٧١,٤٨٧( )٢١٨,٢٩٩(
 مصاريف عمومية وإدارية )٣٢,١٣٧( )٣١,٥٤٠(
 إستهالك وإطفاء )٦١,٢٠٩( )٤٩,١٠١(

 صافي الربح من األعمال ٢٤٣,٨٤٨ ١٧٥,٧٥٨
 مصاريف تمويل )٣,٢٥٠( )٤,٠٤١(

 ى، صافيايرادات أخر ١٢,٤١٩ ٦,٨٧٦
 الدخل قبل فريضة الزكاة ٢٥٣,٠١٧ ١٧٨,٥٩٣

 الزكاة )٦,٦٦٥( )٤,١٣٠(
 صافي الربح ٢٤٦,٣٥٢ ١٧٤,٤٦٣

 القوائم المالية المراجعة: المصدر
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 بيانات الدخل كنسبة من مبيعات التجزئة    : ٢-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 مبيعات  %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 تكلفة المبيعات %٥٢,٩٥ %٥٢,٥٠
 الربح اإلجمالي %٤٧,٠٥ %٤٧,٥٠
 مصاريف بيع وتسويق %٢٠,٩٩ %٢١,٨٥
 مصاريف عمومية وإدارية %٢,٤٨ %٣,١٦
 إستهالك وإطفاء %٤,٧٣ %٤,٩١

 صافي الربح من األعمال %١٨,٨٥ %١٧,٥٨
 مصاريف تمويل %٠,٢٥ %٠,٤٠
 ايرادات أخرى، صافي %٠,٩٦ %٠,٦٩

 الدخل قبل فريضة الزكاة %١٩,٥٦ %١٧,٨٧
 الزكاة %٠,٥٢ %٠,٤١

 صافي الربح %١٩,٠٤ %١٧,٤٦
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م ٢٠٠٥ مليون ريال لعام   ٩٩٩,٢ مليون ريال مقارنة بـ    ١٢٩٣,٧م بلغت  ٢٠٠٦حققت الشركة مبيعات لعام  
 إلى  ٤٥١ويعزى النمو في إجمالي المبيعات إلى الزيادة في عدد المحالت من    %. ٢٩,٥بتها أي بزيادة تبلغ نس 

 اسم   ٤٢ إلى  ٣٥م وكذلك إلى الزيادة في عدد األسماء التجارية من            ٢٠٠٦ مارس ٣١ محال كما في  ٦١٧
 .م٢٠٠٦ مارس ٣١تجاري في 

 سماء التجارية والمحالت التابعة للشركة   عدد األ: ٣-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 عدد األسماء التجارية ٤٢ ٣٥
 عدد المحالت ٦١٧ ٤٥١

 الحكير: المصدر

 توزيع المحالت والمبيعات حسب المنطقة     :٤-١٨ شكل 
  ٢٠٠٥مارس  ٣١السنة المنتهية في 

  الوسطى الغربية الشرقية اإلجمالي
 عدد المحالت ٢٤٦ ٢١٨ ١٥٣ ٦١٧

 )ريال(إجمالي المبيعات  ٥٣٧,٩٠٩ ٤٣٩,٦٥٤ ٣١٦,١٠٩ ١,٢٩٣,٦٧٢
 (%)مساهمة المنطقة من إجمالي المبيعات  %٤٢ %٣٤ %٢٤ %١٠٠

 الحكير: المصدر

نتيجة للنمو   % ٤٢م مسجلة نسبة  ٢٠٠٦ي عام ساهمت المنطقة الوسطى بأعلى نسبة من إجمالي المبيعات ف    
المتواصل للسكان إضافة إلى زيادة وعي المستهلكين لقيمة االسم التجاري وزيادة قدرتهم الشرائية حيث زاد         

من  % ٣٤وتأتي المنطقة الغربية في المرتبة الثانية في المملكة حيث حققت نسبة مبيعات بلغت   . عدد المحالت 
م بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه كل من مدينتي جدة ومكة في األنشطة      ٢٠٠٦م إجمالي المبيعات في عا

 .التجارية في المملكة العربية السعودية   
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 حجم المبيعات واألسعار ٢-٣-١٨

 )آالف الرياالت(المبيعات حسب األسماء التجارية األعلى مبيعا ت    :٥-١٨ شكل 
   مارس٣١منتهية في السنة ال

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 المنطقة الوسطى  

 زارا ١٠٧,٢٩٤ ٧٦,٩٥٠
 برومود ٥١,٠٣٨ ٤٠,٦٩٥
 أكسوسيرايز/مونسون ٣٤,٥٤٢ ٢٥,٩٤٧
 السينزا  ٢٩,٧٥٩ ٢٣,٣٣١
 كاميو ٢٨,٥٠٧ ١٣,٨٢٨
 أخرى ٢٨٦,٧٦٩ ٢٥٢,٤١٠
 اإلجمالي الجزئي ٥٣٧,٩٠٩ ٤٣٣,١٦١

   
 المنطقة الغربية  

 زارا ٨٥,٥٥٤ ٧٤,٦٠٧
 برومود ٦٠,٣٣١ ٤٥,٦٤٩
 السينزا  ٣٣,٠٨٩ ٢٩,٠٧٣
 أدامز ٢٧,٢٩٢ ٢٥,٦٢٨
 ماركس آند سبنسر ٢٦,٨٠٧ ٢٥,٨٣٠
 أخرى ٢٠٦,٥٨١ ١٥٦,٥٧٨
 اإلجمالي الجزئي ٤٣٩,٦٥٤ ٣٥٧,٣٦٥

   
 المنطقة الشرقية  

 زارا ٦٩,٤٤٩ ٥٤,١٧٨
 برومود ٢٧,٥٧٥ ٢٤,١٥٨
 سيرايزأكسو/مونسون ٢٠,١٢٧ ١٢,٥٢٥
 السينزا  ١٨,٧٠٥ ١٥,٦٩٩
 ماركس آند سبنسر ١٥,٥٠٢ ١٠,٨٦٥
 أخرى ١٦٤,٧٥١ ٩١,٣٢٦

 اإلجمالي الجزئي ٣١٦,١٠٩ ٢٠٨,٧٥١

 اإلجمالي الكلي ١,٢٩٣,٦٧٢ ٩٩٩,٢٧٧
 الحكير: المصدر

الرئيسية   أعاله، تمثل زارا وبرومود األسماء التجارية األعلى مبيعا  في المناطق          ٥-١٨كما يتضح من الشكل   
في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية على    % ٢٢و % ١٩، %٢٠في المملكة حيث ساهمت زارا بحوالي 

على التوالي، من اجمالي المبيعات لدى الشركة         % ١٨و  % ١٤، %٩التوالي بينما ساهمت برومود بنسب    
 .م٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في  

ئيسية من قبل الشركات في البلد األم التي تحدد بصورة عامة تمشيا             ويتم تحديد أسعار البيع للشركة بصورة ر     
إال أن الشركة   . مع أسعار المبيعات في العالم خاصة في اوروبا والتي هي موطن معظم هذه األسماء التجارية      

تضع وتتبع مؤشرات مبنية على دراسات معينة وسياسات خصم محددة للمساعدة في تحقيق أهدافها في             
 .بما يتفق مع الخطط االستراتيجية لإلدارة    المبيعات 
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 صافي الربح من األعمال ٣-٣-١٨

 )آالف الریاالت(بيانات الدخل  :  :٦-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 المبيعات ١,٢٩٣,٦٧٢ ٩٩٩,٢٧٧

 كلفة المبيعات )٦٨٤,٩٩١( (٥٢٤,٥٧٩)
 الربح اإلجمالي ٦٠٨,٦٨١ ٤٧٤,٦٩٨

 مصاريف بيع وتسويق )٢٧١,٤٨٧( (٢١٨,٢٩٩)
 مصاريف عمومية وإدارية )٣٢,١٣٧( (٣١,٥٤٠)
 إستهالكات وإطفاءات )٦١,٢٠٩( (٤٩,١٠١)
 صافي الربح من األعمال ٢٤٣,٨٤٨ ١٧٥,٧٥٨

 من المبيعات(%) النسبة  %١٨,٨٥ %١٧,٥٨
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

  ٢٤٣,٨٤٨م إلى مبلغ  ٢٠٠٥م مقارنة بالعام ٢٠٠٦في عام % ٣٨ بنسبة صافي الربح من األعمالارتفع 
 . مليون ريال

 تكلفة المبيعات ٤-٣-١٨

 )آالف الرياالت(تكلفة المبيعات   : ٧-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 المشتريات ٦١٦,٤٩١ ٤٧٢,١٢١
 الشحن والرسوم الجمركية وغيرها ٦٨,٤٩٩ ٥٢,٤٥٨

 إجمالي تكلفة المبيعات ٦٨٤,٩٩٠ ٥٢٤,٥٧٩
 الحكير: المصدر

ويعزو الهبوط البسيط    . م نتيجة لنمو المبيعات٢٠٠٦ مليون ريال في عام  ٦٨٤,٩ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 
م الى إضافة عدد من       ٢٠٠٦في عام  % ٤٧,٠م إلى   ٢٠٠٥في عام   % ٤٧,٥في نسبة هامش الربح من    

وتمثل المشتريات العنصر  . العالمات التجارية الجديدة التي قدمتها الحكير ذات هوامش ربح مختلفة نسبيا    
 %.٩٠الرئيسي لتكلفة المبيعات بنسبة متوسطة تبلغ   

 مصاريف البيع والتسويق ٥-٣-١٨

 )آالف الرياالت(ملخص مصاريف بيع وتسويق : ٨-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 االيجار ١٢٨,٩٦٣ ١١١,٢٨٨
 رواتب ومزايا الموظفين  ٩١,٢٧٢ ٦٦,١٤٥
 أخرى ٥١,٢٥٢ ٤٠,٨٦٦

 مصاريف بيع وتسويق ٢٧١,٤٨٧ ٢١٨,٢٩٩
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التكاليف المترتبة على الشركة وكل ما يتعلق بنشاطات البيع والتسويق سواء          تشمل مصاريف البيع والتسويق   
المصاريف المباشرة الخاصة بتسويق األسماء التجارية أو تلك المصاريف غير المباشرة والمتعلقة بمصاريف            

 .الموظفين وكل ما يتعلق بهم  
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من % ٤٧,٥يث شكلت ما متوسطه  وتمثل مصاريف اإليجار العنصر الرئيسي من مصاريف البيع والتسويق ح 
أما العنصر الرئيسي الثاني لمصاريف البيع والتسويق         . م٢٠٠٦اجمالي مصاريف البيع والتسويق خالل العام         

 .م٢٠٠٦في عام  % ٣٤فهو رواتب ومزايا الموظفين والتي مثلت في المتوسط حوالي       

 المصاريف العمومية واإلدارية ٦-٣-١٨

 )آالف الرياالت(ملخص المصاريف العمومية واإلدارية   : ٩-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 رواتب ومزايا الموظفين ٢٣,٨٧١ ١٧,٨٧٠
 مصاريف السفر ٢,٤٦٦ ١,٣٣٦
 أخرى ٥,٧٩٩ ١٢,٣٣٤
 المجموع ٣٢,١٣٦ ٣١,٥٤٠

   
 من المجموع%   

  ومزايا الموظفينرواتب %٧٦,٢٨ %٥٦,٦٥
 مصاريف السفر %٧,٦٧ %٤,٢٤
 أخرى %١٨,٠٥ %٣٩,١١

 المجموع %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 .م مع نموالشركة بشكل عام  ٢٠٠٦خالل العام  % ٣٣ارتفعت رواتب ومزايا الموظفين  

 الربح صافي ٧-٣-١٨

 )آالف الرياالت(صافي الربح : ١٠-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 المبيعات  ١,٢٩٣,٦٧٢ ٩٩٩,٢٧٧

 تكلفة المبيعات )٦٨٤,٩٩١( (٥٢٤,٥٧٩)
 الربح اإلجمالي  ٦٠٨,٦٨١ ٤٧٤,٦٩٨
 صافي الربح من األعمال ٢٤٣,٨٤٨ ١٧٥,٧٥٨

 مصاريف تمويل )٣,٢٥٠( (٤,٠٤١)
 صافي الربح قبل فريضة الزكاة ٢٥٣,٠١٧ ١٧٨,٥٩٣
 صافي الربح  ٢٤٦,٣٥٢ ١٧٤,٤٦٣

   
 من المبيعات%   

 المبيعات  %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 كلفة المبيعات %٥٢,٩٥ %٥٢,٥٠
 الربح اإلجمالي  %٤٧,٠٥ %٤٧,٥٠
 صافي الربح من األعمال %١٨,٨٥ %١٧,٥٩
 مصاريف تمويل %٠,٢٥ %٠,٤٠
 بل فريضة الزكاةصافي الربح ق %١٩,٥٦ %١٧,٨٧
 المبيعات  %١٩,٠٤ %١٧,٤٦

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

. نمو مقارنة بالعام السابق% ٤١م يمثل ٢٠٠٦ مليون ريال في عام  ٢٤٦,٤ارتفع صافي الربح إلى مبلغ 
 .م٢٠٠٦في عام % ٢٩ويعزى النمو في صافي الربح بصورة رئيسية إلى نمو المبيعات بنسبة     
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 لي والسيولة والبنود األخرىالوضع الما ٨-٣-١٨

تعتبر التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشرآة وتوزيع األرباح                                  
 .والتوسعات الرأسمالية      

. م٢٠٠٥ مليون ريال عن عام    ١٠,١ مليون ريال بزيادة قدرها    ١٢,٦م ٢٠٠٦وقد بلغ رصيد النقد في عام     
 .م٢٠٠٦طفيف إلى الزيادة في صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية خالل      ويعزى هذا اإلرتفاع ال 

 )آالف الرياالت(ملخص التدفقات النقدية : ١١-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 تشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال ٣٨٦,٣٦٧ ١٨٨,٩٨١

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية )١٢٩,١٩٩( )٣٧,٠٢١(
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   )٢٤٧,٠٣٦( )١٥٩,٤٦٩(
 صافي التغير في النقد واألرصدة لدى البنوك ١٠,١٣٢ )٧,٥٠٩(

 رصيد النقد في بداية الفترة ٢,٥٢١ ١٠,٠٣٠
 هاية الفترةرصيد النقد في ن ١٢,٦٥٣ ٢,٥٢١

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٩-٣-١٨

 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة         ٣٨٦,٤ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى    
 . م٢٠٠٦صافي الربح و التحسن الملحوظ لرأس المال العامل في عام          

 )آالف الرياالت(ملخص التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   : ١٢-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 الربح الصافي قبل فريضة الزكاة ٢٥٣,٠١٧ ١٧٨,٥٩٣
 استهالكات وإطفاءات ٦١,٢٠٩ ٤٩,١٠٠
 مةتعويضات الصرف من الخد ٤,١١٧ ٢,٣٢١

 مخصص انخفاض في قيمة اإلستثمار ٥٠٠ -
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة ٦٧,٥٢٤ )٤١,٠٣٣(

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٣٨٦,٣٦٧ ١٨٨,٩٨١
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ١٠-٣-١٨

م وترجع هذه    ٢٠٠٦ مليون ريال في عام    ١٢٩,٢مة في األنشطة االستثمارية    بلغت التدفقات النقدية المستخد  
الزيادة إلى اإلضافات التي تمت على األصول الثابتة خالل تلك الفترة والتي تتكون بشكل رئيسي من تكلفة       

 .تجهيز المحالت والديكورات 

 )آالف الرياالت(قات النقدية االستثمارية  ملخص التدف: ١٣-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 مصاريف رأسمالية )١٢٢,٣٨١( )٣٨,٢٢٩(

 مصاريف مؤجلة )٦,٨١٨( ١,٢٠٨
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية )١٢٩,١٩٩( )٣٧,٠٢١(

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م مما يعكس مراحل اإلستحواذ على األسماء   ٢٠٠٦ مليون ريال في عام  ١٢٢,٤مالية بلغت المصاريف الرأس
 .التجارية و نموها، بإلضافة إلى توحيدها مع الشركة     



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٣٥ 

  

 )آالف الرياالت(األصول الثابتة : ١٤-١٨ شكل 
  ي مبان أثاث ومعدات  سيارات المجموع 

 
٣٩٠,٦٧٤ 
١٨٦,٦٧٣ 
٢٠٤,٠٠١ 

 
١٩,٠٥٨ 
١٢,٨٢١ 
٦,٢٣٧ 

 
٧٧,٧٢٤ 
٢٧,٤٤٣ 
٥٠,٢٨١ 

 
٢٩٣,٨٩٢ 
١٤٦,٤٠٩ 
١٤٧,٤٨٣ 

 م٢٠٠٦ مارس ٣١
 التكلفة

 االستهالك المتراكم
 صافي القيمة الدفترية

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

م نتيجة اإلضافات إلى تمت ٢٠٠٦ عام  مليون ريال في ٢٠٤ارتفع صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة إلى    
م التحسينات التي أجريت على   ٢٠٠٦وتشمل تلك اإلضافات بشكل رئيسي خالل عام    . عليها خالل تلك الفترة  

 .العقارات المستأجرة 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ١١-٣-١٨

 . م٢٠٠٦ في عام  مليون ريال  ٢٤٧بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية      

 )آالف الرياالت(خالصة التدفقات النقدية التمويلية   : ١٥-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 صافي الحركة في حسابات جاري الشركاء (٢٢,٩٥٤) ١٣,٤٠٤

 مطلوب من شركات شقيقة )٧٢,٢٨٨( )٢,٢٢٧(
 قروض بنكية وسحب على المكشوف )١٨,٧٩٣( )١٤,٦٩١(
 أنصبة أرباح موزعة )١٣٣,٠٠٠( )١٥٥,٩٥٤(
 المتوفر من األنشطة التمويلية) المستخدم في(صافي التقد  )٢٤٧,٠٣٥( )١٥٩,٤٦٨(

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 مليون ريال في عام   ٧٢لى م إ٢٠٠٥ارتفع رصيد المطلوبات من شركات شقيقة من مليوني ريال في عام   
م نتيجة الدفعة المقدمة من الشركة ألثنتين من شركاتها الشقيقة وهما شركة المراكز العربية المحدودة      ٢٠٠٦

وقد تمت هذه الدفعات مقابل اعمال ديكورات وتجهيزات لمحالت جديدة         . وشركة هيفاء الجزيرة المحدودة   
 .ت مملوكة للمراكز العربية  للشركة، باإلضافة إلى إيجارات مدفوعة لمحال   

 األرباح الموزعة 

 . م٢٠٠٦ مليون ريال خالل عام   ١٣٣بلغت األرباح الموزعة  

 رأس المال العامل ١٢-٣-١٨

 )آالف الرياالت(رأس المال العامل : ١٦-١٨ شكل 
   مارس٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 مجموع الموجودات المتداولة ٤٠٣,٦٦٥ ٣١٠,٥٣٤

 مجموع المطلوبات المتداولة )٢١٧,٥٢٤( )١٤٨,٥٧٨(
 رأس المال العامل ١٨٦,١٤١ ١٦١,٩٥٦

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

من مجموع الموجودات    % ٤٦م ممثال  ٢٠٠٦ مليون ريال في عام  ١٨٦,١زاد رأس المال العامل إلى   
 .م٢٠٠٦المتداولة في عام   



 القوائم المالية الالحقة                

 
 ١٣٦ 

 أعضاء مجلس اإلدارة وادارة الشركة بأن الشركة تتملك رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر شهرا                   ويقر
 .التي تلي نشرة اإلصدار مباشرة   

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة ١٣-٣-١٨

 )آالف الرياالت (المطلوبات المحتملة  : ١٧-١٨ شكل 
   مارس٣١ في السنة المنتهية

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
  عقود اإليجار التشغيلية طويلة األجل–االلتزامات  ١٨٣,١٥١ ٧٤,٣٣٠
  اعتمادات مستندية–االلتزامات  ٦١,٦١٨ ٨٩,١٥٨
  خطابات ضمان–االلتزامات الطارئة  ١٢٥,٢٥١ ٣٣,٨٥٨

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

٢٠٠٦قامت بتجديد بعض عقود اإليجار الخاصة بها خالل عام         زادت اإليجارات المستحقة على الشركة حيث     
أما   . م٢٠٠٦م لمدة سنتان، باإلضافة إلى العقود طويلة األجل المبرمة مع المراكز التجارية الجديدة في عام         

 . اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان فقد ارتفعت كنتيجة طبيعية لزيادة عدد األسماء التجارية في الشركة       
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 حتى الساعة   ״ صباحا  ٨:٣٠ من الساعة   الحكير المستندات التالية للفحص في المركز الرئيسي لشركة     توفرست
 . قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب    ״ مساء٥

 .النظام األ ساسي للشركة  
 . شركة مساهمة إلى شركة من شركة ذات مسؤولية محدودة      ال قرار الشركاء بتحويل  
 )م٩/٩/٢٠٠٦الموافق   ( هـ  ١٦/٨/١٤٢٧تاريخ   و٢٢٣٧بالنيابة رقم قرار وزير التجارة والصناعة     

 .لى شركة مساهمة إ بالموافقة على تحويل الشركة   
 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم     
 .م٢٠٠٣م، و ٢٠٠٤م، و ٢٠٠٥م، و٢٠٠٦ مارس ٣١لقوائم المالية المراجعة لألعوام المنتهية في     ا 
 ضمن نشرة  تقريرهم على نشر   وشركاهبو الخير أبكر  – ديلويت اند توش  خطية من مكتب  ةموافق 

 .اإلصدار
موافقة خطية من مكتب المحامي محمد آل الشيخ، شركة ذات مسؤولية محدودة، على اإلشارة إليهم ضمن                    

 .نشرة اإلصدار كمستشار قانوني  
 .على االشارة إلى دراستهم ضمن نشرة اإلصدار     موافقة خطية من مكتب يورومونيتر   
 .تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي   
موافقة كل من البنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض وبنك السعودي الفرنسي             

 .على عملية نقل األنشطة والقروض وتحمل االلتزامات المالية     



 

 
 ١٣٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه الصفحة فارغة عن قصدترآت هذ  
 
 


