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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 ي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهفالمساهمين واألخوات األخوة 

 أما بعد                                                                        السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 .2111مارس  11اليوم ما حققته الشركة من نتائج ىف عامها املنقضي يف  عليكمأعرض يسعدين أن 
حنو اإلحتفاظ بريادهتا  وكدما عهدمتوها خالل األعوام املاضية تسري على خطى ثابتة  –دمد وهلل احل -إن الشركة 

اليت حققتها الشركة كواحدة من أكرب الشركات العاملة يف جمال التجزئة ويظهر ذلك جليًا من خالل نتائج األعدمال 
رير حيث حققت الشركة أعلى قيدمة واليت سنعرضها عليكم تفصيلياً من خالل صفحات هذا التقخالل العام املنقضي 

عن العام املاضي ، وهو ما أدى إىل منو أرباح %  44.4مليار لاير ومبعدل منو حنو  4.6مبيعات منذ نشأهتا بنحو 
وذلك فضال عن ، مليون لاير  621حيث حققت صايف أرباح بنحو %  4..1الشركة عن العام املاضي مبعدل حنو 

للدمشاريع اإلستحواذ على شركة نسك حيث شهد هذا العام التوسع احمللي واخلارجي إستدمرار الشركة يف هنجها حنو 
الدخول ألسواق بخالل العام  كدما قامت الشركةوهي إحدى الشركات الرائدة يف جمال التجزئة يف املدملكة  التجارية 

تلك تدميز به تنظرا ملا بإذن اهلل يف األعوام القليلة القادمة  يتوقع هلا املسامهة ىف زيادة أرباح الشركة والىت جديدة
 .إمكانيات  األسواق من

 
حرص الشركة على أن متنح مسامهيها أفضل عائد على اإلستثدمار من حيث توزيعات األرباح والعوائد وحتقيق يف إطار 

ة باعتدماد سياسة توزيع ارباح نصف سنويفقد أوصى جملس اإلدارة  الطويل أو ، سواء على املدى القصري األرباح
توزيع اسهم جمانية بواقع ، وكذا  لاير عن كل سهم 1، فضال عن التوصية بتوزيع أرباح هذا العام بنحو  ملسامهي الشركة

 . ، وذلك هبدف حتقيق قيدمة مضافة للدمسامهني وتدعيم راس املال ملواكبة منو الشركة سهم واحد لكل سهدمني
 

من الذكور واإلناث الباحثني عن ا الوطنيه جتاه ابناء الوطن الشركة مسئوليته مل تغفلمن األعدمال هذا اخلضم ويف 
وصلت نسبة التوطني لتحاق بالكادر الوظيفي هبا حىت فرص عدمل حيث قامت الشركة بتوفري الظروف املناسبة هلم لإل

 %.44يف وظائف الشركة حنو 
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بكر أبو اخلري وشركاه مبهدمة  –مكتب ديلويت بتكليف   2112خالل العام املنتهي يف مارس دارة اإلجملس  قام
تقييم موقف تطبيق احلوكدمة بالشركة ، وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها الشركة ىف هذا األطار قياسًا على اللوائح 

، وأفضل املدمارسات املعتدمده لدى اجلهات الدولية القيادية ىف جمال  السوق املالية والتعليدمات الصادرة عن هيئة
 الصادرة الشركات حوكدمة قواعد مبتطلبات كبري بشكل تلتزم" أشار يف تقريره إىل أن الشركة ، وقد  حوكدمة الشركات

 النواحى من عدد حتسني إىل فقط وحتتاج ، الشركات حوكدمة ىف الرائدة الدولية املدمارسات من وتقرتب،  اهليئة عن
عن متطلبات معايري األداء املهىن الصادرة وعدموم يتفق أداء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة ، كدما وأن  معها لتتفق

يف منطقة الشرق  املراجعة الداخلية أقساموتعترب من أفضل معهد املراجعيني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية ، 
حيث النواحي اليت مت اإلشارة إليها يف تقرير مكتب ديلويت تلك ، وقد قامت الشركة خالل العام بتحسني " األوسط

السياسات واإلجراءات وأدلة العدمل ضدمن نظام احلوكدمة ووضعها موضع التطبيق  لعدد منإصدار نسخة معدلة مت 
 .وكدمة الشركاتع املدمارسات الدولية الرائدة يف حملتتفق هبذا العدملي 

 
ن كانت الذي الشركة يموظفإىل التحية بأتوجه  يطيب يل يف اخلتامأن أتوجه لكم بالشكر على ثقتكم يف الشركة وأن

أشكر يف الوقت ذاته مجيع كدما أنين  فيدما حققته الشركة من نتائج توفيق اهلل عز وجل السبب الرئيس جهودهم بعد
 .لدعدمهم ألنشطتنا موردينا

 .التوفيق واهلل من وراء القصد و هو ويل
 رئيس مجلس اإلدارة  

 فواز بن عبدالعزيز الحكير                                                                                           
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 تقرير مجلس اإلدارة
 المحترمين            مساهمي شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه  /إلى السادة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 أما بعد

للفرتة ( 2112) ةتقريره السنوي عن السنة املالي يسر جملس إدارة شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه أن يقدم
املركز املاىل وقائدمة الدخل والتدفقات النقدية )والذى يتضدمن القوائم املالية .  11/1/2111 – 1/4/2112

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

 مقدمة .1

الرائدة يف جمال التجزئة يف املدملكة  اتالشركضدمن  تتبوء مكانة عاليةأن  -بفضل اهلل و توفيقه  – ركة شالاعت استط
يف أرجاء مملكتنا  حمل جتاري منتشرة 13416من خالل ماركة عاملية  77 الشركة حالياً لسعودية، حيث تدير العربية ا
من خالل خطتها الطدموحة لإلنتشار خالل األعوام املاضية و ة الشرك متكنت حيث ويف العديد من دول العاملاحلبيبة 

وقد إستطاعت خالل العام اجلاري   أمريكاتباشر أعدماهلا ىف كل من مصر ، األردن ، كازخستان ، أذربيجان ، أن 
ك فضال عن قيام الشركة خالل العام باإلستحواذ على شركة نس،  خارج املدملكة يف دولتنيمن أن متد شبكة نشاطها 

 .املدملكة يف جمال التجزئة واليت تعد من أكرب الشركات العاملة يفللدمشاريع التجارية 
ل الشركة تعدمل جاهدة لتوفري خيارات األزياء املفضلة ظوستموظف ،  03411 من  يقاربما حالياً يعدمل هبا الشركة 

 .، وأن تكون اخليار األول لشركائها اإلسرتاتيجيني لدى عدمالئها الكرام
على مستوى املبيعات  –وهلل احلدمد  –استطاعت الشركة يف هذا العام أن حتقق نتائج ممتازة ومبعدالت منو عالية لقد 

يف العام السابق، مليون لاير  13211 ـمليون لاير مقارنة ب 43640مبيعات مبقدار حيث حققت الشركة . واألرباح
مليون  .447.1ـ مليون لاير مقارنة ب 610.60 كدما حققت الشركة صايف أرباح قدره%. 4434ومبعدل منو بلغ 

لاير يف العام املاضي إىل  6.10وقد إرتفع العائد على السهم من %. 4..1 حنويف العام السابق، ومبعدل منو  لاير
قوق وهبذه النتائج تكون الشركة حققت عوائد مرتفعة على ح %.1.34بزيادة نسبتها و ،  لعامالاير يف هذا  4...

ة مر  ..1كدما حققت الشركة معدالت كفاءة عالية، حيث بلغ معدل دوران املخزون ،   على إمجايل األصولامللكية و 
 .مرة خالل السنة املالية 1.4، ومعدل دوران األصول 
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 وصف النشاط .1

يف   حاليًا نشاطها الشركة وتزاول .السعودية العربية املدملكة التجزئة يف سوق يف الرائدة الشركات إحدى الشركة تعترب
ومجهورية  كازاخستان  مجهوريةو  اهلامشيةية األردناملدملكة و  العربية مصرمجهورية و  املدملكة العربية السعوديةكل من 
والتجزئة  وتشدمل أغراض الشركة جتارة اجلدملة ومجهورية جورجيا ومجهورية أرمنيا والواليات املتحدة األمريكية أذريبجان

واألحذية الرياضية والعبايات واجلالبيات واإلكسسوارات ية والنسائية واألطفال ىف املالبس اجلاهزة واألحذية الرجال
  .اهتاوجتهيز 
 النسائية األزياء تشدمل واليت ، األزياء سوق يف القطاعات مجيع األمساء التجارية من الواسعةة الشركة تشكيل تغطي

 وتدير .والعبايات واجلالبيات واألكسسوارات  األحذيةالرجالية و  واألزياء األطفال وأزياءاملتاجر ذات األقسام املتعددة 
ة اإلمجاليبصايف زيادة يف عدد احملالت و جها ر املدملكة وخا داخل حمالً   13416 م حنو11/1/2111 يف كدما الشركة
على  احملافظةمن الشركة  وهو األمر الذي مكن عاملي جتاري إسم 77بذلك  ، ممثلة حمالً  261العام بنحو خالل 
   .ا لسوق أزياء التجزئة احمللي واإلقليدميريادهت
األسواق الدولية اليت لينضدما بذلك جملدموعة جورجيا وأرمنيا ألسواق شهد هذا العام دخول الشركة ألول مرة وقد 

 .وام القليلة املاضيةعستثدماراهتا خالل األتعزز هبا إ إستطاعت الشركة أن
مليار لاير سعودى بنسبة منو  4.6حنو م  11/1/2111ملنتهي بتاريخ اوقد بلغت إيرادات الشركة خالل العام املاىل 

ركة منوا ىف حجم مبيعاهتا، مقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات النشاط بالش% 44.4بلغت حنو 
 :وذلك وفقا ملا يلي

 النسائية المالبس قطاع 1.1

 من السوق قطاع معظدمها يف تستهدفاليت كات العاملية من املار  للدمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
و سرتاديفورس وجريي ويري وومان سيكريت وماجنو  برومود و يودماوك نزاالسبريشكا و  املتوسط مثل الدخل يذو 
املالبس النسائية خالل العام وقد حقق قطاع .  موداو فري و  وأويشو ومونسون سيلفردج سوم وجينيفر هاريف آنو  سوالو 

 .مقارنة بالعام السابق%  64 بنسبة منو بلغت حنو لاير  مليون 13662حنو مبيعات بلغت  املاىل
 (الكبيرة)المتعددة  مذات األقسا  أزياء المتاجر قطاع 1.1

وتسكو اف  جاب سبنسر و آند وماركس زارا مثل الكبرية ذات املساحة املنوعة احملالت جمال يف تعترب الشركة رائدة
  حمل 161عدد  2111حيث بلغ عدد تلك احملال يف مارس  واألطفال والنساء للرجال البسدم املتق ، واليتآندف
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مقارنة %  41بندمو قدره حنو  مليون لاير 23162بلغت املاىل مبيعات وقد حقق قطاع املتاجر الكبرية خالل العام ، 
 .بالعام السابق 

 األطفال أزياء قطاع 1.1

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

 نت ميجورسريجيو  يتكز إ الشركة لدى حاليا تلك العالمات املوجودة ومن. القطاع هذا يف مناسبة مكانة لتضدمن
وقد حقق قطاع أزياء األطفال خالل العام املاىل .كيدز   – زدي وإف جي فورو  ابالويوت واوكايدي وجلدن بليس

ويعترب هذا القطاع من  .لسابق مقارنة بالعام ا%  62بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير 171بلغت مبيعات 
لسوقية فيه وذلك من خالل افتتاح حمالت جديدة و القطاعات الواعدة للشركة، حيث تنوي الشركة زيادة حصتها ا

 . إضافة ماركات جديدة
 األحذية قطاع 1.1

 ناينكالركس و   وتشدمل حمفظة الشركة ماركات .عاملياً  املعروفة األحذية قطاع يف التجارية متثل الشركة عدد من األمساء
مبيعات بلغت املاىل ل العام وقد حقق قطاع األحذية خال ج،سربن و كيث آند تشارلز و يسف ألدو و و ويست
 .العام السابقمقارنة ب%  21بنسبة منو بلغت حنو  مليون لاير 102
 الرجالية المالبس قطاع 2.1

 الشركة حصة إمتلكت قد و .القادمة القليلة السنوات له يف املتوفرة الندمو وبفرص القطاع هذا بأمهية الشركة تؤمن إدارة
 .وسيليو آند جونز جاك مثل الرجالية للدمالبس التجارية األمساء من متدميزة ةتشكيل لتقدميها نتيجة القطاع من جيدة

، وجتدر اإلشارة إىل أن الشركة  مليون لاير 14حنو  املاىل مبيعات بلغتوقد حقق قطاع املالبس الرجالية خالل العام 
 .أعاله 2.2إليها يف الفقرة  تغطي قطاع املالبس الرجالية أيضاً من خالل املتاجر ذات األقسام املتعددة واملشار

 قطاع العبايات و الجالبيات 2.1
مليون  26هذا القطاع مبيعات مقدارها وقد حققت الشركة يف . تعدمل الشركة أيضًا يف جمال العبايات و اجلالبيات

 .مقارنة بالعام السابق%  4بنسبة منو بلغت حنو  لاير سعودي خالل العام
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 أخرى 2.1
  .خالل العام مليون لاير سعودى  12 قدرها مبيعاتعات أخرى حققت الشركة من قطا

 تحليل إيرادات النشاط 8.1

إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة عن العام  إلمجايل ، والتحليل اجلغرايف لإليرادات يفيدما يلى بيان التحليل القطاع
 (:باملليون لاير)وفقا ملناطق البيع  11/1/2111 – 1/4/2112
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سياسات الع منو اإليرادات الذي حدث خالل العام إىل اجلهود املتواصلة الىت تبذهلا الشركة ىف تنفيذ العديد من ويرج
 :من أمهها العديد من اجملاالت، واليتتدعيم انشطتها، وذلك  ىف لطط اخلو 
  مقارنة مببيعات العام السابق  املتجرزيادة املبيعات لنفس. 
  التجارية العاملية، حيث جنحت الشركة ىف الفوز بثقة عدد من املاركات العاملية إستقطاب املزيد من الوكاالت

سويت ، ال سي وايكيكي لدن بليس ، ج ومنها أو ىف األسواق اخلارجية  هلا باملدملكة اجلديدة لتصبح وكيالً 
 .لعاملية األخرىلتقييم الشركة املستدمر للعديد من املاركات ا إضافة .ايفدايناميت وم ،سوبر دراي ، ر فلورم

  خالل فرتة التسعة أشهر اليت أدجمت نتائجها مع اإلستحواذ على شركة نسك للدمشاريع التجارية حيث سامهت
 .اإلمجاليةبيعات املمن % 11بنحو نتائج أعدمال الشركة 

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

 .حمل 1416عدد احملالت حماًل ليصل  261 خالل العامإفتتاحها أو إضافتها احملالت اليت مت 

 الخططو  التوسعات و األخطار .1

 التوسعات  1.1

داخل املدملكة حيث مت زيادة عدد احملالت التجارية . ل العام توسيع أعدماهلا داخليا ودوليالقد استطاعت الشركة خال
املدملكة بصايف زيادة عن العام  خارج حمل 2.7وإىل ، حمل  144بصايف زيادة عن العام السابق حمل  1140إىل 

ا بالنكو ، ذسويت  كي ،كيايو  يسال  " أمساء جتارية .عدد قد أضافت الشركة خالل العام ، و  حمل 116السابق 
الوكاالت ليصل عدد ظتها التجارية فحم إىل" مايف ، سييت تشيك ، سوبر دراي ، دايناميتس ، فلورمر ، ز بليتشيلدرن
 .عشرة دول آخرىىف و داخل املدملكة منتشرة  وكالة 77إىل  اليت تديرها الشركة التجارية

 للمشاريع التجارية اإلستحواذ على شركة نسك 1.1

 2112سبتدمرب  26يف قامت الشركة حد أفضل القرارات اإلستثدمارية اليت إختذهتا الشركة منذ نشأهتا أيعد  فيدما
 :متيز ذلك اإلستحواذ مبا يليحيث للدمشاريع التجارية إلستحواذ على شركة نسك ستكدمال ابا

 زيادة حصة الشركة التسويقية فضالً عن اإلستحواذ على عدد من املاركات املدميزة. 
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  أقساط  .متويل عدملية اإلستحواذ بشكل شبه كامل من خالل متويل مراحبة طويل األجل يبدأ سداده على مت
مما حيقق عائد للشركة يفيض عن تكلفة األموال  2117ولغاية أكتوبر  2114متساوية إعتبارًا من مارس 

 . %14املقرتضة بنسبة تتجاوز 
  عاملية  ماركات 6اطها من خالل حمل متارس نش 142متتلك شركة نسك يف تاريخ اإلستحواذ عليها  عدد

 " وومن سيكرت ، أي كي كي أس  ماجنو ، سرتادي ، أوكايدي ، جريي ويرب ،"
  فرتة التسعة أشهر اليت مت دمج سامهت مبيعات احملالت املدملوكة لشركة نسك يف زيادة مبيعات الشركة خالل

مما كان له املبيعات من إمجايل %  11مليون لاير متثل  414مببلغ  نتائج أعدماهلا مع نتائج أعدمال الشركة
 .أكرب اآلثر يف منو أعدمال الشركة خالل العام

 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  1.1

 الضعيف األداء ذات التجارية األسماء 1.1.1

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

احملافظة على األمساء  بعدملية تقييم مستدمرة للجدوى اإلقتصادية من املاركات العاملة من أجلالشركة  تقومو  .أحيانا
وإهناء التعامل مع األمساء التجارية غري املرحبة إذا ما إقتضى األمر ذلك مبا يضدمن وحيافظ على التجارية اجليدة 

 .مصلحة الشركة ومسامهيها
 المربحة غير المتاجر 1.1.1

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

 سلوك أو السوق، ظروف على تطرأ اليت خارجية كالتغريات عوامل بسبب هلا ةتوقعامل نتائجال املتاجر حتقق بعض
 يهاعل تعديالت إحداث أو املرحبة املتاجر غري بإغالق الشركة تقوم قد احلالة هذه ويف مثل .مالعا الذوق وتغري العدميل

 . للشركة العامة األهداف لتحقيقأو تغري املاركة 
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 المخزون فائض 1.1.1
املخزون  أن إذ .الىت تواجهها أهم املخاطر من منتجاهتا تسويق على شركة تعدمل ىف جمال جتارة التجزئة ة أيقدر  تعد

جهة هذه املخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكدميات ملواو  .هوامش الربح على سلبا ويؤثر املال رأس جيدمد الفائض
الىت يتم شراؤها ىف بداية كل موسم لكل صنف على حده كدما تقوم برتويج خمزون أخر املدة من خالل مواسم 

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

 قة بالتوسعاتلالمخاطر المتع 4.1.1
 الشركة قدرة تعتدمد و .السوق يف تطرحها اليت األمساء التجارية عيتنو و  فروعها عدد زيادة يف ستدمراراالالشركة  تنوي

، و املعلومات إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظدمة وتطوير ستدمرار بتطبيقااليف  قدرهتا على التوسع هذا إدارة يف
 إذا النتائج املالية املستقبلية للشركة تتأثر قدو . لتساهم بتحقيق أهداف الشركة البشرية مواردها إدارة و يزتدريب وحتف

 ة، فإن ذلكاجلديد أو احلالية يف األسواق املنافسة على الشركة قدرة عدم و يف حال. التوسعية إسرتاتيجيتها تتحقق مل
 ،التسويق و التوزيع اإلنتاج و التأسيس و وتكاليف الرأمسالية اتالنفق تعويض على الشركة قدرة عدم إىل يؤدي قد

وملواجهة هذه املخاطر حترص الشركة على  .األسواق هذه مثل تطوير يف تتحدملها اليت اإلدارية التكاليف وكذلك
ًا على حتقيق جذب املوارد البشرية املتدميزة وذات اخلربات ىف األسواق اجلديدة الىت تدخلها الشركة ، كدما تقوم حالي

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

ك بناء على لديها وذل اليت العاملية اإلمتياز حقوق من يأ إهناء عليها يرتتب قد ن الشركة ال ترى أى خماطر جوهريةإ
 . تربط الشركة بالوكاالت التجارية الىت لديها ملدمتازة اليتالعالقة ا
 العمالت صرف تذبذب أسعار أخطار 2.1.1

املنتجات،  وأرباح تكاليف على مباشر بشكل األجنبية العدمالت مقابل السعودي الريال صرف سعر تقلب يؤثر
رو اليو ك ،السعودي ريالال غري أخرى بعدمالت مثنها دفعتم ي لبضائع شراء عدمليات الشركة أعدمال تتضدمن حيث

مما حيد من أثر التغريات  ، أسعار الصرف تقلب عن الناجتة األخطار من زءالتحوط جلب الشركة تقومو  واجلنيه الربيطاين،
 . ىف أسعار الصرف على نتائج أعدمال الشركة
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 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 2.1.1
  تطبيقالشركة إىللذى تعدمد ،  رئيسنيه الوموظفي تنفيذينيال مدرائه وخربات قدرات على أي نشاط عتدمدي

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

 ططو الخ الرؤي المستقبلية 1.1

 تجاريةالوكاالت ال 1.4.1
لتجزئة باملدملكة العربية السعودية، وهو األمر امعدالت الندمو وتدعيم ريادهتا لسوق  زيادة يفتواصل الشركة سعيها 

سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة املزيد من الوكاالت  يف و .سوقال يفالذى لن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة 
و قد  ، رؤية الشركة واسرتاتيجيتها العدمليةات أنشطة الشركة، ومبا يتفق و التجارية ذات الشهرة العاملية ىف خمتلف قطاع
 اإلستحواذ على آخرى نتيجة وكاالت 6خبالف العاملية الوكاالت من  .جنحت الشركة خالل العام ىف الفوز بعدد 

لوكاالت التجارية طرح املزيد من ايف اإلستدمرار يف سياستها اهلادفة لالشركة بإذن اهلل  وسوف تستدمرشركة نسك ، 
  .اجلديدة بالسوق السعودى

 شبكة محالت البيع 2.4.1
خارجها من أجل حتقيق خدمة حناء املدملكة العربية السعودية و ال تألو الشركة جهدا حنو توسيع شبكة حمالهتا ىف كافة أ

إىل زيادة  والشركة مستدمرة ىف دراسة إمكانية الدخول ىف أسواق أخرى خارج املدملكة باإلضافة. أفضل لعدمالئنا
 .، ومن األسواق اليت تستهدفها الشركة خالل العام املقبل السوق املغريب تواجدها ىف العديد من مدن املدملكة

 فرص التوسع واإلستحواذ 1.4.1
الفرص اإلستثدمارية اخلاصة باإلستحواذ على شركات أخرى تعدمل ىف نفس  ةسادر ب بشكل مستدمر الشركةتقوم 

داخل املدملكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها وسع التطة الشركة يف و ما إذا كانت ستدعم خالنشاط، 
 .التجارية 
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 تقنيات نظم المعلومات 4.4.1
إميانا منها بأمهية تطوير تقنيات نظم املعلومات ودورها ىف حتقيق األهداف وزيادة فعالية اإلدارة حنو مساندة الندمو 

 – 1/4/2116العام املايل )سنوات  ستةها االسرتاتيجي منذ ، فقد اختذت الشركة قرار  وتأكيد الريادة
بالتعاقد على شراء نظام أوراكل جبدميع تطبيقاته، وقد متكنت الشركة وبعد عام واحد فقط من ( 11/1/2117

وىف زمن قياسي من االنتهاء من مراحل ( .11/1/211 – 1/4/2117العام املايل )التعاقد على شراء النظام 
، األجور والرواتب موضع امج احلسابات، املوارد البشريةختبارات الالزمة لتطبيق النظام، ووضع كل من بر اإلعداد واال

طبيق برناجمى البيع بالتجزئة ، واألصول الثابتة على وقد أمتت الشركة خالل العام ت .م2117  عاميف يالفعل التطبيق
نضم بذلك إىل املاركات واحملالت العاملة باملدملكة العربية ىف األسواق اخلارجية لتمجيع املاركات واحملالت العاملة 

هذا وقد قاربت الشركة على بالكامل خالل العام السابق ، األنظدمه السعودية واليت سبق وأن طبقت عليها تلك 
 .مما سيدمكنها مستقبالً من تطبيق برامج والء للعدمالء وحتفيزهم نقاط البيعاوراكل لاإلنتهاء من تطبيق برنامج 

بدأت تؤيت مثارها وحتقق عائد وإضافة إىل ذلك فإن إسرتاتيجية الشركة يف نظام املعلومات واإلستثدمار يف نظام أوراكل 
جيد من خالل مراقبة هامش الربح والبضائع وحتريكها بشكل حيقق مبيعات أفضل ، وذلك فضاًل عن أساليب الشراء 

 .تنبيه بهميكن من خالهلا حتليل الطلب وال املتقدمة واليت
ويستخدم بواسطة جمال حتليل املعلومات على تطبيق أحد األنظدمة األكثر تطورًا يف  هذا وتعكف إدارة الشركة حالياً 

  .أفضل شركات التجزئة بالعامل
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 األداء المالي .4

 أهم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4
 قائمة المركز المالي الموحدة

 (لاير سعودى 000)   مارس 11كما في   
  2013 1011 1011  1010 1002 

          الموجودات
          موجودات متداولة
 243216 763706 1173124 10.3147 1143166 نقد وما يف حكدمه

 1643.41 4763120 40.3442 7443061 131113401 خمزون
 2.431.7 1143411 4113112 4473101 6643006 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

 2210442 8280418 101120222 104010022 102010221 مجموع الموجودات المتداولة
          موجودات غير متداولة

 2473014 2143014 2103117 2443601 2103400 استثدمارات يف حقوق ملكية شركات
 6163411 6203141 6113107 7013140 131403641 بالصاىفوإستثدمارات ممتلكات ومعدات 

 413070 1613.74 2113160 1103470 47.3470 أصول غري ملدموسة أخرى
 2120402 1.0180840 100110121 101240112 101220211 مجموع الموجودات غير المتداولة

 102820822 108820122 101220121 102220412 400200181 مجموع الموجودات
          المطلوبات وحقوق المساهمين

          لوبات متداولةمط
 1713111 713111 43011. 12636.4 2123141 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 1 1 743111 1113111 21632.4 قروض ألجلمتويل املراحبة والاجلزء املتداول من 
 1463216 1403417 2.43110 .242372 1413422 دائنون جتاريون

 1713.77 21.3071 1113412 1113201 6..1103 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1 641 1 3.46. 1 مطلوب ألطراف ذات عالقة

 2280021 4120112 2220214 2880242 100820211 مجموع المطلوبات المتداولة
          مطلوبات غير متداولة

 1 1113111 2243111 .112341 713712. قروض ألجلمتويل مراحبة و 
 2.3014 173026 413.11 403142 643014 تعويضات هناية اخلدمة

 180212 1120212 1220810 1210220 2120242 مجموع المطلوبات غير المتداولة
          حقوق المساهمين

 7113111 7113111 7113111 7113111 7113111 رأس املال
 .0371. 0..1123 1443416 1.03174 2413141 احتياطي نظامي

 713110 2.13440 24131.4 4113126 131713741 اةقأرباح مب
 8210842 100240148 100240810 104010100 100110821 مجموع حقوق المساهمين

 1 120828 110008 110222 110010 حقوق األقلية
 102820822 108820122 101220121 102220412 400200181 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 )*(بعد إعادة التبويب  قائمة الدخل الموحدة
 (لاير سعودى 000)  مارس 11السنة المالية المنتهية فى   

  2013 1011 (*)* 1011 )**( 1010 )**( 1002 )**( 
  108220111 100240182 102240208 101010222 402280211 مبيعات التجزئة
 (134173441) (1340.3614) (231203.71) (2341236.4) (.1342.316) تكلفة املبيعات

 1810221 4220222 2440212 2820281 101100124 الربح اإلجمالي
 (2113.10) (2143.11) (2.23.11) (.141360) (.446342) مصاريف التشغيل
 1220221 1400242 1210214 4120184 2810212 الربح التشغيلي

  123016 (113111) (173442) (744) 13141 حصة من أرباح شركات زميلة
 (.12344) (123704) (163414) (173721) (113441) مصاريف متويل

  .41361 443717 11636.1 613114 073221 إيرادات أخرى بالصايف
  1020818 1410828 1140222 4840111 2480222 الربح قبل الزكاة
 (73440) (113140) (1431.0) (.143.4) (113607) الزكاة والضرائب

 1010122 1110208 1120280 4480121 2180121 قليةالربح قبل حقوق األ
   (.) (43210) (2..) 13421 حقوق األقلية
  1010128 1110200 1120421 4420181 2120221 الربح الصافي

وذلك بإحتساب امجايل الربح بعد طرح كافة املصاريف املتعلقه بدأً من الربع الثاين للعام احلايل باعادة تبويب لبعض بنود قائدمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه املباشره  الشركة قامت)*(
 .علدماً بأنه ال يوجد إلعادة التبويب أي آثر على املركز املايل للشركة ونتائج أعدماهلا باملتاجر وذلك ضدمن جهود الشركه يف مراقبه التكاليف وإرتباطها باملبيعات

إجراء عدمليات مقارنة عادلة ، ونوضح باجلدول  مبا يتيح 2111عام كى تتدماشى مع عرض احلسابات ل  2112،  2111،  2111،  2110أعيد تبويب بعض أرصدة األعوام )**(
 .أدناه األرقام حسب ما ورد بالقوائم املالية املدققة قبل إعادة التبويب وذلك إليضاح البيانات للقارئ

 
 قائمة الدخل الموحدة

 (لاير سعودى 000)  مارس 11السنة المالية المنتهية فى   
  1011  1011  1010  1002  

  108220111 100240182 102240208 101010222 مبيعات التجزئة
 (131103114) (131113.10) (134143476) (137443114) تكلفة املبيعات

 2200028 2410220 101120111 104420121 الربح اإلجمالي
 (6103071) (7113614) (.77310.) (131213714) مصاريف التشغيل
 1220221 1400242 1210214 4120248 الربح التشغيلي

  123016 (113111) (173442) (744) حصة من أرباح شركات زميلة
 (.12344) (123704) (163414) (173721) مصاريف متويل

  .41361 443717 11636.1 763041 إيرادات أخرى بالصايف
  1020818 1410828 1140222 4840111 الربح قبل الزكاة
 (73440) (113140) (1431.0) (.143.4) الزكاة والضرائب

 1010122 1110208 1120280 4480121 الربح قبل حقوق األقلية
   (.) (43210) (2..) حقوق األقلية
  1010128 1110200 1120421 4420181 الربح الصافي
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 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق 2.4
 لدخل الموحدةقائمة ا

 
 (لاير سعودى 000)  مارس 11السنة المالية المنتهية فى 

 
2013  1011)*(  نسبة التغير التغير 

 42% 104220822 101010222 402280211 مبيعات التجزئة
(2341236.4) (.1342.316) تكلفة املبيعات  (1311434.4) %46 

 41% 1400181 2820281 101100124 الربح اإلجمالي
(.446342) التشغيلصاريف م  (141360.)  (1043711) %46 

 11% 1440221 4120184 2810212 الربح التشغيلي
%2.1 .210 (744) 13141 حصة من أرباح شركات زميلة  

 0.% (143.17) (173721) (113441) مصاريف متويل
 44% 113014 613114 073221 إيرادات أخرى بالصايف

 14% 1240848 4840111 2480222 الربح قبل الزكاة
(113607) الزكاة والضرائب  (143.4.) 4161 % -14  

 .1% 1200002 4480121 2180121 الربح قبل حقوق األقلية
 261% 1101 (2..) 13421 حقوق األقلية
 .1% 1210111 4420181 2120221 الربح الصافي
        (بالريال السعودى)ربح السهم 

 11% 2316 2018 8014 من الربح من األعمال
%.1 2346 2012 8082 من الربح الصافى  

 .كى تتدماشى مع عرض احلسابات للسنة احلالية   2112أعيد تبويب بعض أرصدة عام )*( )
باشره وذلك بإحتساب امجايل الربح بعد طرح كافة ان الشركة قامت بدأً من الربع الثاين للعام احلايل باعادة تبويب لبعض بنود قائدمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه املاىل جتدر االشارة 

 .علدماً بأنه ال يوجد إلعادة التبويب أي آثر على املركز املايل للشركة ونتائج أعدماهلا املصاريف املتعلقه باملتاجر وذلك ضدمن جهود الشركه يف مراقبه التكاليف وإرتباطها باملبيعات
 

 اإلنحرافاتالنتائج المالية و تحليل  1.4

مقارنة  م11/1/2111 عشر شهرا املنتهية يف مليون لاير خالل األثين 610.60لشركة صاىف أرباح قدرها حققت ا
وأرباح  ،% 4..1مليون لاير وبنسبة منو بلغت حنو  .447.1لنفس الفرتة من العام السابق قدره  أرباح بصايف

 .410.2مقارنة بـ م 11/1/2111 مليون لاير خالل األثين عشر شهرا املنتهية ىف 4.1.01 تشغيلية مقدارها
 3.4.، وبلغت رحبية السهم من الربح الصايف  %12.0ليون لاير لنفس الفرتة من العام السابق وبنسبة تغري بلغت م

ومبعدل منو حنو  لاير للسهم ىف العام املاضى 6310مقارنة بـ   م11/1/2111لاير للسهم عن الفرتة  املنتهية ىف 
إىل منو خالل الفرتة احلالية مقارنًة بالفرتة املدماثلة من العام السابق  أرباح الشركةرتفاع يف اإل ويعود سبب، % 4..1
للعام املاضى  مليون لاير 13211مليون لاير سعودى مقارنة بـ  43640 حيث بلغت مبيعات العام احلايل املبيعات

افتتاح حمالت جديدة وإضافة ماركات و زيادة املبيعات لنفس املتجر ، وذلك نتيجة ل %44وبنسبة منو مقدارها 
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جديدة وإىل دمج اعدمال شركة نسك للدمشاريع التجارية و التوسعات يف االسواق اخلارجية و زيادة االيرادات االخرى 
ن الشركة قامت بدأً من الربع الثاين إىل أدر االشارة دولية ، وجتيف الشركات المن بيع و فروقات العدملة وارباح رأمسالية 

م احلايل باعادة تبويب لبعض بنود قائدمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه املباشره وذلك بإحتساب امجايل الربح بعد للعا
وال يوجد ،  طرح كافة املصاريف املتعلقه باملتاجر وذلك ضدمن جهود الشركه يف مراقبه التكاليف وإرتباطها باملبيعات

 .ج عدمليات الشركة والشركات التابعة هلاونتائإلعادة التبويب أي آثر على املركز املايل 
 

 شركاتها التابعةإيرادات الشركة و  تحليل 4.4

مليون لاير من  13062 مببلغإيرادات مليون لاير منها  43640إمجايل إيرادات خالل العام بلغت لقد حققت الشركة 
واجلدول التايل . ليون لايرم 607ما يعادل خارج املدملكة حققت شركاهتا التابعة  يف حنينشاطها داخل املدملكة، 

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

% 134.7 فواز عبد العزيز احلكري وشركاه 1130  

% 13201 الوحيدة للتجهيزات احملدودة 27.7  

% 201 هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة 631  

% 161 السعودية للتجزئة احملدودة 134  

% .10 وهبة التجارية احملدودة 432  

% 27 الفريدة للوكاالت التجارية 136  

% .113 414 *للدمشاريع التجارية  نسك  

% 607 والفروع خارج املدملكةالشركات  14  

 %100 40222 إجمالى
   فترة تسعة أشهر فقط اذمنذ تاريخ اإلستحو يرادات تمثل اإل )*(             

 المعايير المحاسبية .2

،  ينياملوحدة باملعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للدمحاسبني القانون ند إعداد القوائم املاليةتلتزم الشركة ع
 .ذا اخلصوص وتقوم الشركة حالياً بدراسة التحول إىل معايري احملاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من اهليئة هب
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   الشركات التابعة و فروعها .2

 أسم الشركة
رأس مال 

 الشركة
 لاير سعودى

 التأسيس  مكان
 مزاولة النشاطو 

 النشاط
نسبة الملكية لسنة 

1011/1011 
نسبة الملكية لسنة 

1011/1011 

شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية 
 (1)للتجارة 

4113111 
املدملكة العربية 

 السعودية
 % 111 % 111 التجزئةو رة اجلدملة جتا

 (1)شركة الوحيدة للتجهيزات احملدودة
 

131113111 
املدملكة العربية 

 السعودية
 % 111 % 111 جتارة اجلدملة والتجزئة

 (1)احملدودةالسعودية تجزئة لشركة ا
4113111 

املدملكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلدملة والتجزئة

 (1)ية احملدودة شركة وهبة التجار 
4113111 

املدملكة العربية 
 السعودية

 %111 % 111 جتارة اجلدملة والتجزئة

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية احملدودة
4113111 

املدملكة العربية 
 السعودية

 % 71 % 71 جتارة اجلدملة والتجزئة

 %4. %4. جتارة اجلدملة والتجزئة كازاخستان 1132.1 (2) جموعة التجزئة كازاخستان
 %.0 %.0 جتارة اجلدملة والتجزئة مصر 632413111 جمدموعة التجزئة مصر

 %04 %04 جتارة اجلدملة والتجزئة األردن 13.013111 جمدموعة التجزئة األردن

 13671 اجملدموعة األمريكية للتجزئة
الواليات املتحدة 

 األمريكية
 %111 %111 جتارة اجلدملة والتجزئة

 %01 %01 جتارة اجلدملة والتجزئة أذربيجان 131.4 (1)جان جمدموعة التجزئة أذربي
-----  %1. جتارة اجلدملة والتجزئة جورجيا 1.6 (4)جمدموعة جورجيا للتجزئة 

 1,000,000 (4)شركة نسك للدمشاريع التجارية 
املدملكة العربية 

 السعودية
-----  %111 جتارة اجلدملة والتجزئة

-----  %1. جتارة اجلدملة والتجزئة ورية أرمينيامجه . (6)جمدموعة أرمينيا للتجزئة 
من  %04وشركة وهبة التجارية احملدودة مملوكة بنسبة  لتجزئة السعودية احملدودةشركة او الوحيدة للتجهيزات احملدودة  وشركةاإلستثدمارات ىف شركات هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة ( 1)

   .وكة بشكل متبادلممل% 4قبل الشركة بشكل مباشر و
% 4.إن كافة هذه املنشأت مملوكة بنسبة . ملية متثل جمدموعة كازخستان ثالثة منشأت هى شركة كازخستان إلدارة التجزئة ، وشركة كازخستان لتجارة األزياء ، وشركة كازخستان للدموضة العا( 2)

 .بصورة مباشرة 
% 01ومجيعها مملوكة بنسبة " جمدموعة أذربيجان للتجزئة"شركة بتأسيس تسع شركات ىف مجهورية أذربيجان يشار إليها بشكل مجاعى بـ ، قامت ال 2112مارس  11خالل السنة املنتهية ىف ( 1)

 . بصورة غري مباشرة 
بصورة غري % 1.ومجيعها مملوكة بنسبة " جيا للتجزئةجمدموعة جور "أكدملت الشركة تأسيس تسع شركات ىف جورجيا يشار إليها بشكل مجاعي بــ  2112يونيه  11خالل الفرتة املنتهية يف ( 4)

 .  مباشرة
مليون لاير مت  711شركة ذات مسؤلية حمدودة مسجلة يف املدملكة العربية السعودية مببلغ  أكدملت الشركة عدملية اإلستحواذ على جمدموعة نسك للدمشاريع التجارية 2112سبتدمرب  26بتاريخ ( 4)

 .مليون لاير والرصيد املتبقي من خالل متويل مراحبة 11بلغ متويلها من خالل متويل ذايت مب
بصورة % 1.ومجيعها مملوكة بنسبة " جمدموعة أرمينيا للتجزئة"أكدملت الشركة تأسيس تسع شركات يف مجهورية أرمينيا يشار إليها بشكل مجاعي بــ  2112ديسدمرب  11خالل الفرتة املنتهية يف ( 6)

 .غري مباشرة
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 الدين الصادرة عن الشركات التابعةاألسهم و أدوات  .2

 .اليوجد أسهم و أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة

 سياسة توزيع األرباح .8

 األخرى والتكاليف العدمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح تتدمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجها ملا هو مدرج وفق

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

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

 .اتفاقى خيصص لدعم املركز املاىل للشركة احتياطي
 . املدفوع املال رأس من %(4) تعادل جيوز بعد ذلك توزيع دفعة للدمسامهني ( ج)
وحبدود مانص عليه  اإلدارة جملس ألعضاء كدمكافأة الباقي من%( 4) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد خيصص(  د )

 .نظام الشركات أو التعليدمات الصادرة يف هذا الشأن
  .وزع الباقى بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية من االرباحوي
 

 17هـ املوافق 1222مجادى الثاين  7يوم االربعاء  جبلسته املنعقدة وصىأقد الشركة جملس إدارة جتدر اإلشارة أن 
 : مبا يلي،  م2112ابريل 

 ياسة من شفافية ألعدمال تلك الس هاعتدماد سياسة توزيع ارباح نصف سنوية ملسامهي الشركة ملا ستضيف
الشركة وزيادة القدرة على التخطيط املايل واملوازنة بني عائد جيد للدمساهم وسياسة توسع متوازنة ألعدمال 

 .الشركة

  توزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل سهدمني، وذلك هبدف حتقيق قيدمة مضافة للدمسامهني وتدعيم راس
مليون لاير بنسبة  15151مليون لاير إىل  711دة رأس مال الشركة من املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيا

 11551115111سهم اىل  7151115111، وهبذا سريتفع عدد أسهم الشركة من  %51زيادة قدرها 
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سوف تكون أحقية أسهم املنحة حلاملي أسهم الشركة املسجلني ، و  سهم 2551115111سهم بزيادة 
 .ية تداول يوم انعقاد اجلدمعية العامة غري العاديةبسجالت الشركة لدى تداول بنها

  لاير لكل ( 2)م بواقع 31/03/2013مليون عن السنة املالية املنتهية بتاريخ ( 211)توزيع أرباح مقدارها
أحقية االرباح  تكونمن القيدمة االمسية للسهم ، و % 21سهم ، وتعادل هذه االرباح املوزعه ما نسبته 

هـ املوافق 12/12/1222 تداول عند إغالق السوق يوم االربعاء للدمسامهني املسجلني يف
 .م24/04/2013

 .عدمومية واجلهات النظامية املختصةوافقة اجلدمعية المختضع التوصيات املذكورة أعاله إىل 
 

 م 11/1/1011مقترح توزيع صافى أرباح العام المنتهى فى  1.8
 لاير سعودى انــــــــــــــــيــب

 41131263401 2112أبريل  1اح املرحلة ىف رصيد األرب
 61036023416 (بعد الزكاة الشرعية) 11/1/2111صاىف األرباح عن السنة املالية املنتهية يف 

  :   يخصم
 (6130603242) %(11)احتياطى نظامى 

 44737213174 11/1/2111صاىف رصيد األرباح عن السنة املالية ملنتهية يف 
 1317137403664 (قبل اقرتاح التوزيع) 2111مارس  11بقاة ىف رصيد االرباح امل

  :   يخصم
 (21131113111) لاير عن كل سهم  1توزيع النقدية املقرتحة واملوزعة خالل السنة 

 6134703664. (بعد خصم التوزيعات) 2111مارس  11صاىف رصيد االرباح املبقاة ىف 
 82004220224 (بعد التوزيعات)  2111مارس  11رصيد االرباح المبقاة فى 

 

 وصف المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت .2

 .ال يوجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت
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وأزواجهم  وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .10
 رة من الشركة أو شركاتها التابعةفي أسهم وأدوات الدين الصاد وأوالدهم القصر

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

 .بالتقرير (27)صفحة  1.14رقم  جملس اإلدارة بالفقرة

 القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة .11

- :على النحو التاىل  مليون لاير سعودي موزعة 410حنو بلغ إمجاىل القروض ىف بداية العام املاىل 
 1/4/1011الرصيد فى  بيان

 12636.13706 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل
 11131113111 زء املتداول من متويل املراحبة والقروض ألجلاجل

 112341.3111 متويل املراحبة والقروض ألجل
 21201010222 (لاير سعودى) إجمالى

تفاقًا مع بنوك حملية إلعادة جدولة إ 2111مارس  11خالل العام املاىل املنتهى ىف  وقعتقد هذا وكانت الشركة 
مليون لاير سعودي إىل مراحبة متوسطة األجل يتم سدادها على  111ة األجل مببلغ تسهيالت املراحبة قصري  بعض

وختضع .  م2111مليون لاير سعودي ابتداءًا من يوليو  24أقساط ربع سنوية متساوية قيدمة كل قسط منها 
مارس  11الت كدما يف يبلغ الرصيد القائم للتسهي. تسهيالت املراحبة لعدمولة سايبور مضافاً إليها نسبة هامشية سنوية

 . مليون لاير 124مبلغ  2111
احدى مؤسسات ( IFC)وقعت الشركة إتفاقية متويل مراحبة مع مؤسسة التدمويل الدولية  2111أكتوبر  1وبتاريخ  

، واليت مت إعتدمادها من قبل ( مليون لاير سعودي 5,780ما يعادل )مليون دوالر أمريكي  05البنك الدويل بقيدمة 
مدة التدمويل مخس سنوات وستة أشهر 1555أكتوبر   05لعامة العادية للشركة جبلستها املنعقدة بتاريخ اجلدمعية ا

ويبدأ سداده بعد سنتني من تاريخ العقد بأقساط نصف سنوية متساوية ، وخيضع التدمويل لعدمولة وفقا للدمعدالت 
 .السائدة بني البنوك يف لندن زائدا هامش الربح املتفق عليه سنويا

- :العام حصلت الشركة على التسهيالت اإلضافية التالية الل خو 
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مليون لاير سعودي من أجل اإلستحواذ على جمدموعة نسك للدمشاريع التجارية ،  717 مببلغمت احلصول على قرض 
وبنك اخلليج الدويل والبنك السعودي ويتكون هذا القرض من متويل مراحبة طويل األجل من جمدموعة سامبا املالية 

أقساط متساوية  .هلولندي ، وطبقا إلتفاقية القرض فإن مدة تسهيل املراحبة مخس سنوات يستحق السداد على ا
البنوك يف بني ، وخيضع التدمويل لعدمولة وفقًا للدمعدالت السائدة  2117ولغاية اكتوبر  2114اعتبارا من مارس 

 لدمًا بأن التسهيل مضدمون بسندات أذنية صادرة من الشركةاملدملكة العربية السعودية زائدًا اهلامش املتفق عليه سنوياً ع
مليون دوالر ليصبح إمجايل  24كدما مت اإلتفاق مع مؤسسة التدمويل الدولية على زيادة التسهيالت املدمنوحه مببلغ ،  

مليون دوالر ، وعلى أن تسدد قيدمة الزيادة مع أصل القرض بواقع أقساط  74التسهيالت املدمنوحه من املؤسسة 
مليون لاير  555وقد قامت الشركة خالل العام بسداد مبلغ ،  2111متساوية إعتباراً من شهر اكتوبر صف سنوية ن

مليون  13111وقد بلغ إمجاىل القروض ىف هناية العام املاىل حنو ،  من إمجايل مبالغ القروض املستحقة عليها سعودي
- :لاير سعودي موزعة على النحو التاىل 

 11/1/1011ى الرصيد ف بيان
 212311037.6 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 21632.43111 اجلزء املتداول من متويل املراحبة والقروض ألجل
 7137123166. متويل املراحبة والقروض ألجل

 1011000120022 (لاير سعودى) إجمالى

 وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم .11

 .تحويل إىل أسهم صادرة من الشركةاليوجد أدوات دين قابلة لل

 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .11

 .اليوجد حقوق حتويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة

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

 .الدين املسرتدة أو امللغاة للشركة و شركاهتا التابعة اليوجد أدوات

 مجلس اإلدارة .12
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 اإلدارةتكوين مجلس  1.12

أعضاء جملس عدد زيادة  على م2112ديسدمرب 24بتاريخ  املنعقدةجبلستها عادية للشركة الغري وافقت اجلدمعية العامة 
للدمجلس ( الثانية)كدمال الدورة احلالية ستحدمها مستقل إلأعضاء وذلك بإضافة عضوين أ 0إىل  اعضاء 7اإلدارة من 

ليصبح عدد االعضاء املستقلني يف جملس إدارة و م  11/6/2114وحىت م 1/7/2111واليت تستدمر للفرتة من 
بضرورة  م2112اكتوبر  16بتاريخ للشركة يف خطاهبا أعضاء وذلك حسب توجيهات هيئة السوق املالية  1الشركة 

هذا وقد سارعت الشركة فور تلقيها خطاب اهليئة إىل إختاذ اإلجراءات ، املستقلني زيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة 
نظامية حنو زيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني إىل ثالثة أعضاء وهو ما مت املوافقة عليه من قبل اجلدمعية العامة ال

/ األستاذ عدمار عبدالواحد اخلضريي و/ االستاذ تعيني على  م24/1/2111ستها املنعقدة بتاريخ العادية للشركة جبل
ة يف املكان املستحدث للدمدة املتبقية من الدورة احلالية واليت تنتهي يف عضوين يف جملس اإلدار   أمحد حمدمد ال الشيخ

  -: احلالية يف دورتهجملس اإلدارة  وفيدما يلى عرض تشكيلم 11/16/2114تاريخ 

 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 العضوية فى شركات

 مساهمة أخرى

 سعودي فواز عبدالعزيز احلكري/ سعادة الدكتور
رئيس جملس 

 اإلدارة
 توجد ال غري تنفيذى

 توجد ال غري تنفيذى عضوا سعودي سلدمان عبدالعزيز احلكري/ سعادة املهندس
 توجد ال تنفيذى عضوا سعودي عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/ رسعادة الدكتو 

        شركة فاس السعودية القابضة وميثلها
 ال توجد
 ال توجد
 ال توجد

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

 غري تنفيذى عضوا سعودي )*(  أمحد حمدمد ال الشيخ/ األستاذسعادة 

 مستقل عضوا سعودي الرمحن العجالن عجالن عبد/ األستاذسعادة 

املعدات  الشركة السعودية خلدمات السيارات و -1
 (ساسكو –

 شركة سعودي المينو -2
 نرتناشيونال السعوديةإشركة دريك اند سكل  -1

 بنك الرياض -1 مستقل عضوا سعودي فارس عبد اهلل أبا اخليل/ سعادة الدكتور

 مستقل عضوا سعودي )*( عدمار عبدالواحد اخلضريي/ سعاد االستاذ 
 جمدموعة صافوال -1
 جمدموعة الطيار للسفر والسياحة -2
 ع العريب للتأمني التعاوينشركة الدر  -1

 .بذات التاريخاملنعقدة للشركة اجلدمعية العامة ، وذلك وفقاً لقرار ال الشيخ ،  حمدمد اخلضريي و أمحدعبدالواحد عدمار  /السادةم مت انضدمام العضوين 24/11/2112بتاريخ )*( 
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  إجتماعات مجلس اإلدارة 1.12

 11/1/2111ناقشة املوضوعات املتعلقة بالسنة املالية املنتهية يف ، وذلك ملات إجتدماع( 1)عقد جملس اإلدارة عدد 
- :ويوضح اجلدول التايل موقف حضور أعضاء جملس اإلدارة إلجتدماعات اجمللس

 األسم
جلسة 

18/04/1011 
جلسة 

11/02/1011 
جلسة 

12/01/1011 
 إجمالى

 نسبة الحضور

 %111 1 حضر حضر حضر احلكري العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد

 %111 1 حضر حضر حضر احلكري العزيز عبد سلدمان/سعادة املهندس
عبد اجمليد عبد العزيز /الدكتور ةسعاد

 احلكري
 %111 1 حضر حضر حضر

 %111 1 حضر حضر حضر سعد العجالن منصور /األستاذسعادة 
 %111 1 حضر حضر حضر عبدالرمحن موالي البزيوى/ األستاذ سعادة 

   24/1/2111بدأت عضويته يف اجمللس بتاريخ  أمحد حمدمد ال الشيخ  /سعادة االستاذ 
الرمحن  عجالن عبد/األستاذسعادة 
 العجالن

 حضر
 %111 1 حضر حضر

 حضر فارس عبد اهلل أبا اخليل /سعادة الدكتور
إعتذر ألسباب 

 شخصية
 %66 2 حضر

عدمار عبدالواحد / سعادة االستاذ 
  24/1/2111بتاريخ بدأت عضويته يف اجمللس  اخلضريي

 
 :وكانت أهم القرارات الصادرة عن اجمللس ىف تلك اإلجتدماعات ما يلى

واملوافقة على تقرير مراقب احلسابات ،  11/1/2112احلسابات اخلتامية للشركة للفرتة املنتهية ىف إعتدماد  -1
 .11/1/2112عن العام املنتهي ىف 

 .2112/2111لية إعتدماد امليزانية التقديرية للشركة للسنة املا -2
 .الربع سنويةالقوائم املالية إستعراض أعدمال ونتائج الشركة ، وإعتدماد  -1
 .م 11/1/2112املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن العام املاىل املنتهى ىف  -4
 .التوصية للجدمعية العدمومية بإختيار احملاسب القانوين من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة -4
 . يف السوق األمريكيالتوسعات رنامج مراجعة تطوير ب -6
 .افقة على االستحواذ على شركة نسك ، والقرض املستخدم يف متويل عدملية اإلستحواذاملو  -7
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 .متابعة تطبيق نظام أوراكل و اإلطالع على املستجدات يف تطبيقه  -.
ميثاق العدمل األخالقي وقواعد السلوك : االطالع على مشروع حوكدمة الشركات وإعتدماد السياسات التالية  -0

التداول بناء ، وسياسة  املهين ، وسياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس اإلدارة واملوظفني ومسامهي الشركة
 .واجراءات العضوية جمللس اإلدارة على معلومات داخليه ، سياسة

لتوصية بالعرض على اجلدمعية خبصوص إختيار عضويني وااإلطالع على تقرير جلنة الرتشيحات واملكافآت  -11
 .العامة للتصويت

 وزوجاتهم وأوالدهم القصر مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة 1.12

ألى من أية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود  وال يوجد خبالف ما أشتدمل عليه اجلدول السابق
 .شركاهتا التابعة  أى منأو ىف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أزواجهم أو أوالدهم القصر لس إدارة عضاء جمأ
 

 األسم
عدد األسهم فى 

 بداية العام

نسبة الملكية 
فى بداية 

 العام

صافى التغير فى 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالى عدد 
األسهم فى نهاية 

 العام

 430113111 %1.11 0 %7 430113111 العزيز احلكري فواز عبد/سعادة األستاذ

 430113111 %1.11 1 %7 430113111 العزيز احلكري سلدمان عبد/سعادة املهندس

 430113111 %1.11 1 %7 430113111 عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/سعادة الدكتور

 1431113111 %1.11 1 %40 1431113111   :شركة فاس السعودية القابضة وميثلها

 ال يوجد                  ميثل شركة فاس السعودية القابضةال يوجد                                                         منصور سعد العجالن/  األستاذ سعادة 

                   111                    ميثل شركة فاس السعودية القابضة                     يوجد ال       عبدالرمحن بن موالي البزيوى/ األستاذسعادة 

 13111               ثل شركة فاس السعودية القابضةمي 24/11/2111للدمجلس بتاريخ  انضم        أمحد حمدمد ال الشيخ / سعادة االستاذ 

 13111 %1.11 1 %1 13111 عجالن عبدالرمحن العجالن/ األستاذسعادة 

 13111 %1.11 1 %1 ال يوجد فارس عبداهلل أبا اخليل / سعادة الدكتور

 43111  24/11/2111للدمجلس بتاريخ  انضم عدمار عبدالواحد اخلضريي / سعادة االستاذ 
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 لجان مجلس اإلدارة 4.12

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

، وقد  2117يونيو  21املراجعة بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلدمعية العامة بتاريخ مت تشكيل جلنة 
اللجنة احلالية بعدملها حىت تشكيل جلنة أخرى ،  أن تستدمر 17/11/2111اإلدارة بإجتدماعة بتاريخ قرر جملس 

 :وتتكون اللجنة من األعضاء التايل ذكرهم
 

 فئة العضوية ضويةصفة الع الجنسية األعضاء
 غري تنفيذي رئيسا سعودي سلدمان عبد العزيز احلكري/ سعادة املهندس  -1
 مستقل عضوا سعودي يعبد الرمحن العنقر /  الدكتور سعادة   -2
 غري تنفيذي عضوا سعودي يالبزيو  يموالبن عبد الرمحن /  األستاذ سعادة   -1

بدعم إرساء أفضل املدمارسات يف جمال احلوكدمة و املسامهة يف تعزيز تقوم جلنة املراجعة املنثبقة عن جملس اإلدارة 
وإستقاللية املراجعني الداخليني واخلارجيني واإلهتدمام بأي مالحظات تتبني للدمراجعني والتأكد من التعامل معها جبدية 

فعاليته ويأيت ذلك ضدمن والعدمل على متابعة تصويبها مبا ميكن من توفري تقييم مستدمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى 
أهداف جملس اإلدارة يف احلصول على تأكيدات معقولة عن سالمة تصدميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، 

 :وتتدمثل املهام الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة الداخلية فيدما يلي
 م أو أجورهم ومتابعة أعدماهلمالتوصيه جمللس اإلداره بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهب. 
  العدمل علي حل املشاكل اليت قد يواجهها احملاسب القانوين أثناء تأديته لعدملية املراجعه ، والتأكد من أن احملاسب

 .القانوين لديه إمكانية اإلتصال برئيس جلنة املراجعه يف أي وقت 
  جة إستجابة اإلداره هلا وإختاذها لإلجراءات دراسة التوصيات اليت توصل اليها احملاسب القانوين ومتابعة در

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

 .بشأهنا 
 بعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيه للدملحوظات دراسة نظام الرقابه الداخليه ودراسة تقارير املراجعه الداخليه ومتا

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

 ملراجعه الداخليهإعداد تقييم ألداء إدارة ا. 
 ليت تتضدمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعه الداخليه والتاكد من قيام اإلداره من مناقشة اإلحنرافات واألخطاء ا

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

 .املقدمة عن طريقهم
 :كدما يلى  موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتدماعاتإجتدماعات، كان  5العام عدد  ة خاللوقد عقدت اللجن

 األعضاء
 إجتماع

12/4/1011 
 إجتماع

2/2/1011 
 إجتماع

14/2/1011 
 إجتماع

12/10/1011 
 إجتماع

10/1/1011 
 نسبة 
 الحضور

سلدمان عبد / سعادة املهندس 
 العزيز احلكري

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

عبد الرمحن /  دكتور السعادة 
 يالعنقر 

 %61 حضر حضر إعتذر حضر إعتذر 

عبد الرمحن /  األستاذ سعادة 
 يالبزيو  يموال

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

 :وقد متثلت أهم أعدماهلا خالل تلك اإلجتدماعات ىف األتى
 .القوائم املالية الربع سنوية للشركةاحلسابات اخلتامية و إعتدماد  -1
 .ن احملاسب القانوىن ، واملراجع الداخلى للشركةاإلجتدماع مع كل م -2
إعداد قائدمة ترشيح ملراقىب احلسابات للعرض على اجلدمعية العامة العادية للشركة إلختيار احملاسب القانوىن من  -1

 القوائم، و  11/1/2111حىت  1/4/2112الفرتة من  م2112بينها وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام املاىل 
 .لربع سنوية ، واملوافقة على أتعابهاملالية ا

 .مراجعة وإعتدماد اخلطة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية -4
ملوقف تطبيق احلوكدمة بالشركة ، " بكر أبو اخلري وشركاه –ديلويت "متابعة نتائج تقييم املكتب اإلستشارى  -4

 ز التنفيذومراجعة جودة األداء إلدارة املراجعة الداخلية بالشركة ووضع توصياته حي
 إعتدماد ميثاق جلنة املراجعة -6
 إستعراض التقرير السنوى ألعدمال اللجنة خالل العام للعرض على جملس اإلدارة -7
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 لجنة الترشيحات والمكافأت 1.4.12

يونيو  21بالشركة ، وذلك وفقا للضوابط الىت مت اقرارها باجلدمعية العامة بتاريخ  الرتشيحات واملكافأتمت تشكيل جلنة 
، بنفس تشكيلها التجديد للجنة السابقة  17/11/2111ر جملس اإلدارة بإجتدماعة بتاريخ ، وقد قر  2117

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

 مستقل رئيسا سعودي )*( عجالن عبد الرمحن العجالن/  سعادة األستاذ 
 تنفيذي عضوا سعودي د عبد العزيز احلكريعبداجملي/ سعادة الدكتور

 تنفيذى عضوا سعودي مجيل األمسرى /  سعادة األستاذ 
 عبداجمليد احلكري/ العجالن رئيساً للجنة بدالً من الدكتورعبدالرمحن عجالن / مت تعيني االستاذ (*)    

 

ؤهلني واملرشحني ليكونوا أعضاء مبجلس تتدمثل املهدمة األساسية للجنة الرتشيحات واملكافأت ىف حتديد األفراد امل
اإلدارة وتنطبق عليهم الشروط الالزمة للعضوية ، وكذلك مساعدة جملس اإلدارة ىف وضع نظام سليم وبناء السياسات 

 :، ومنهادمال الىت متكنها من حتقيق مهامهاويشدمل نطاق عدمل اللجنة القيام بكل األع  .واالجراءات الالزمة لذلك
 اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتدمدة ، والتأكد من عدم ترشيح أي  التوصية جمللس

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

  ية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعدمالواملؤهالت املطلوبة لعضو 
 .جملس اإلدارة

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

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

 .استخدام معايري ترتبط باألداء
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 : ثالث اجتدماعات ، مت خالهلا  11/1/2111– 1/4/2112م املاضى وقد عقدت اللجنة خالل العا
لاير للسنة اليت  1113111لاير بداًل من  2113111التوصيه بتعديل مكافاة اعضاء جملس اإلدارة لتصبح  -1

 .م1/14/2112تبدأ 
 .وجلانهأحضور اجتدماعات جملس اإلدارة عن  لاير لكل عضو 43111بدفع بدل حضور مقداره  التوصية -2
لاير للحضور من غري أعضاء اجمللس ألي من إجتدماعات  143111لتوصية بدفع بدل حضور مقداره ا -1

  .اللجان
 .ألي من موظفي الشركة الذين حيضرون هذه اإلجتدماعات التوصية بعدم دفع أي مبلغ -4
 .التوصيه بعرض سياسة واجراءات العضوية يف جملس اإلدارة على جملس اإلدارة -4
 .ن العجالن رئيساً للجنة عجال/ تعيني االستاذ   -6
 .التوصية جمللس اإلدارة بالتعديالت املقرتحه على سياسة جلنة الرتشيحات واملكافآت -7
 .التوصية جمللس اإلدارة باملؤهلني لعضوية جملس اإلدارة من بني املرشحني للدمكان املستحدث يف اجمللس -.
 .مناقشة سياسة مكافآت املدير التنفيذي لـ شركة نسك -0

 التقرير السنوى ألعدمال اللجنة خالل العام للعرض على جملس اإلدارةإستعراض  -11
 :وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدول التاىل 
 

 األعضاء
 إجتماع

11/02/1011 
 إجتماع

11/11/1011 
 إجتماع 

04/01/1011 
 نسبة الحضور

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

%111 حضر حضر حضر مجيل األمسرى/  سعادة األستاذ   

 

 اللجان اآلخرى  1.4.12

 اللجنة التفيذية 
تتكون اللجنة إلدارة مجيع األنشطة الرئيسية للشركة ، ( ال يتم صرف بدالت)تنعقد اللجنة التنفيذية بصفة شبة يومية  

 :ذكرهم من األعضاء التايل
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 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء

 تنفيذي رئيساً  سعودي عبداجمليد عبد العزيز احلكري/ سعادة الدكتور
 تنفيذي عضوا بريطاين سيدمون مارشيال/ ستاذسعادة األ

 

وكذلك مساعدة ،  التنفيذية يف تقييم األداء وفاعليته ومدى حتقيقه ألهداف الشركةتتدمثل املهدمة األساسية للجنة 
ويشدمل نطاق عدمل اللجنة القيام بكل   .إختاذ القرارات اخلاصة بالتوسعات واالستحواذات اجلديدةجملس اإلدارة ىف 

 :، ومنهادمال الىت متكنها من حتقيق مهامهااألع
 دراسة التوسعات املختلفة وخطط حتقيقها وحتديد املخاطر اليت تواجه الشركة وطرق مواجهتها. 
 مجيع املاركات التجارية ومدى جناحها وحتقيقها لألهداف املتوقعة على مستوى مناطق املدملكة  تقييم أداء

املختلفة ومجيع الدول اليت تعدمل هبا الشركة ، وذلك إلختاذ القرارت اخلاصة بافتتاح املزيد من احملال للدماركات 
 .عض املناطق اليت مل حتقق جناح هباالناجحة أو إغالق املاركات اليت مل حتقق أهدافهابصفة هنائية أو يف ب

  تقييم أداء احملال التجارية سواء على مستوى احملل أو على مستوى املركز التجاري وذلك إلختاذ قرارات
 .إسرتاتيجية بالتوسع أو اإلغالق

 تقييم أداء العاملني يف مجيع إدارات الشركة عامة وإدارة البيع بصفة خاصةوذلك يف ضوء األهداف احملددة. 
 حتديد خطط املشرتيات يف ضوء املخزون املتوافر من كل ماركة واملبيعات احملققة منها. 
 متابعة مستوى املخزون وطرق تصريفه خاصة يف هناية املواسم. 
  متابعة حتقيق األهداف احملددة يف املوازنة التقديرية املعتدمدة من قبل جملس اإلدارة ومقارنتها بالنتائج الفعلية

 .  رافات لتجنب مواطن الضعف يف األداء وزيادة فاعلية مواطن القوةوحتليل اإلحن
 .هذا وسوف تعرض ضوابط عدمل اللجنة على اجلدمعية العامة املزمع عقدها خالل العام إلعتدمادها

  حوكمة الشركاتلجنة 
صاحل وتزامناً من أجل ضدمان اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكدمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وحقوق أصحاب امل

هـ املوافق 17/2/1414وتاريخ ( 2112-41-1)مع صدور قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 
من املادة العاشرة من الئحة حوكدمة الشركات واخلاصة بوضع نظام حوكدمة ( ج)م بإلزامية الفقرة 11/12/2112

بكر أبواخلري  –ديلويت "اإلستشاري م ، ويف ضوء تقرير املكتب 11/6/2111خاصة بكل شركة وذلك إبتداًء من 
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بتقييم موقف تطبيق احلوكدمة بالشركة ،  2112والذي عهدت إليه الشركة خالل العام املنتهي يف مارس " وشركاه
اجلدمعية العامة على  اليت سيتم عرضهااملقرتحة و ، وذلك وفقا للضوابط  حوكدمة الشركاتجلنة  أوصت اإلدارة بتشكيل
 .عام إلقرارهااملزمع عقدها خالل ال

حوكدمة الشركات يف التأكيد على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكدمة الشركات الصادرة تتدمثل املهدمة األساسية للجنة 
دمال الىت يشدمل نطاق عدمل اللجنة القيام بكل األععن هيئة السوق املالية ، وكذا نظام احلوكدمة اخلاص بالشركة ، و 

 :، ومنهامتكنها من حتقيق مهامها
 تأكد من سهولة حصول املسامهني على املعلومات وممارستهم لكافة حقوقهم املنصوص عليها يف الئحة ال

 .حوكدمة الشركات
  التأكد من تضدمني تقرير جملس اإلدارة لكافة البيانات املنصوص عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج والئحة

 .حوكدمة الشركات
 اسية وإلتزامه جبدميع مسئولياته ، مع التأكيد على توافر مجيع الشروط التأكد من قيام جملس اإلدارة بوظائفه األس

 .الواجبة يف تكوين اجمللس وأعضاؤه بصفة دائدمة وعدم اإلخالل هبا
  التأكد من قيام مجيع جلان اجمللس بعدملها ودورها املنوط هبا أداؤه ، مع إقرتاح تشكيل جلان جديدة يف حالة

 . احلاجة لذلك
ن يتم تشكيل اللجنة وأن تبدأ يف مباشرة أعدماهلا فور إعتدماد اجلدمعية العامة املزمع عقدها لضوابط هذا ومن املقرر أ

من املادة العاشرة من الئحة حوكدمة الشركات واخلاصة بوضع ( ج)عدملها وبالتزامن مع بدء التطبيق اإللزامي للفقرة 
 م11/6/2111نظام حوكدمة خاصة بكل شركة وذلك إبتداًء من 

 كبار التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة و ألالتي يوجد فيها مصالح لعقود ا .12

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

الظهران  باملدملكة ومنها مركز ، إضافة لتدمتعها مبواقع مميزة بأرقى املراكز واملوالت التجارية باحناء خمتلفةالسوق املثيلة
، عزيز  ، مول النخيل بالزا مول العرب،  ، السالم مول ، مركز صحارى بالزا التجارى جارى، خريص بالزا الت مول

، والىت إستطاعت  هيز وتعديل ديكورات حمالت البيععقود إنشاء وجتبعض يضاف لذلك  .وأخرىوالنور مول مول 
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الشركة مبوجبها من االستفادة من خربات اجملدموعة املرتاكدمة ىف هذا اجملال لضدمان التنفيذ مبستوى يتفق ومتطلبات 
سوق ، وأنه من عرض الوكاالت التجارية العاملية وسرعة التنفيذ ، واحلصول على أفضل أسعار التنفيذ املوجودة بال

، ومن اجلدير بالذكر أنه مت خالل العام إفتتاح حمالت  مصلحة الشركة ودعدما لنشاطها اإلستدمرار هبذه التعامالت
 .جديدة يف كل من مول هيفاء جده ومول العزيزية مبكة والذين مت إفتتاحهم خالل العام من قبل شركة املراكز العربية

 مضانر  12 ثالثاءعقد يوم الاجتدماع اجلدمعية العامة العادية الذي الت يف و قد متت املوافقة على هذه التعام
 .م2112 ليويو  11 هـ املوافق1411

  :متثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة ىف األيت  2111/ 11/1يف  ياملنته وخالل العام املايل
املدملوكة لشركاء  ل جروب لبنانمليون لاير سعودى قيدمة مبيعات اجلدملة تصدير لشركات ريتي 123164مبلغ  -

وهي مملوكة لكل من فواز بن % 40بنسبة باإلضافة اىل شركة فاس القابضة % 41بنسبة حمليني يف لبنان 
 اجمليد بن عبدالعزيز احلكري العزيز احلكري وعبد عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبد

املدملوكة لشركة فاس القابضة وهي  اكز العربيةاملر  ةمليون لاير سعودى قيدمة إجيارات لصاحل شرك 2043117مبلغ  -
،  احلكريالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز  فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبد: مملوكة لكل من

فواز عبدالعزيز احلكري وسلدمان عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد شركة املراكز املصرية املدملوكة لكل من لصاحل و 
 . حلكريعبدالعزيز ا

مليون لاير سعودى قيدمة تكاليف جتهيز حمالت ومعارض البيع اجلديدة واملضافة خالل العام  .12340مبلغ  -
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن : املدملوكة لكل منلصاحل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه العقارية 

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

 :( األرقام مقربة) على النحو التايل 2111مارس  11يف 

 أسم الشركة
 1011مارس  11 الرصيد كما في نوع الرصيد

 (مليون لاير)
 مارس 11 الرصيد كما في

 (مليون لاير) 1011
م رق

 المالحظه

 أ .11 .12 مدين شركة المراكز العربية

 أ 0 1 دائن شركة المراكز المصرية

 ب 14 .2 مدين شركة فواز الحكير العقارية

 ج 41 42 مدين لبنان - مجموعة التجزئة ةشرك
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 راكز املصرية، وشركة امل دملوكة لشركة املراكز العربيةاملتجارية الدمعات ت اجملالاحمل اتمتثل تلك القيدمة إجيار  ـ أ
 .املستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه

أعدمال اإلنشاءات الداخلية والتجهيزات ىف احملالت املدملوكة من قبل شركة فواز عبد العزيز متثل تلك القيدمة  ـ ب
 .العقاريةوشركاه احلكري عبد العزيز شركة فواز احلكري وشركاه ، واملنفذة من قبل 

 . % 4مقابل هامش ربح لشركات جمدموعة التجزئة لقيدمة املبيعات اليت مت تصديرها متثل تلك ا    . ج

 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .12

والىت ختص العام لاير سعودي  ألف 711قدره بإمجاىل  عضوية مكافأتخالل العام تقاضى أعضاء جملس اإلدارة 
نتدب إضافة ملكافأة العضوية رواتب وبدالت تقاضى عضو جملس اإلدارة امل وقد،  11/1/2112هى ىف تاملناملاىل 

 : (لاير سعودى) وفق املوضح باجلدول التاىل لاير سعودى 131413111بقيدمة وتعويضات خالل العام 
 

 األسم
عن مكافأة العضوية 

العام المنتهى فى 
11/1/1011 

 اإلجمالى بدالت رواتب وتعويضات

 1113111- -  1113111 احلكري العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 1113111- -  1113111 احلكري العزيز عبد سلدمان/سعادة املهندس

العضو  – عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةسعاد
 املنتدب

1113111 .443441 2043461 132413111 

 1113111- -  1113111 عبدالرمحن بن موالي البزيوى /األستاذسعادة 
 1113111- -  1113111 العجالنسعد  منصور /األستاذسعادة 
 1113111- -  1113111 الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 
 1113111- -  1113111 فارس عبداهلل أبا اخليل /األستاذسعادة 

 108400000 1220220 8440440 2000000 إجمالى

 عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح تنازالت  .18

أى من عن أو كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس إدارة الشركة املسامهني أى من من  تنازالت ةمل يصل إىل الشركة أي
 .أو الرواتب أو التعويضات األرباححقوقهم سواء يف 
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 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .12

ارة خالل عضاء جملس اإلدغري أمن " التنفيذي للشركةاملدير من بينهم املدير املاىل ، و "كبار تنفيذيني الاخلدمسة حصل 
، ويظهر  مليون لاير .16314وتعويضات بلغت على رواتب ومكافأت  م11/1/2111ىف  ياملنته العام املايل

 :اجلدول التايل بيان تلك املبالغ

الرواتب  بيان
 والتعويضات

المكافأت  البدالت
 الدورية والسنوية 

الخطط 
 التحفيزية

 إجمالى أخرى

 4,011,111     4,241,111 702,000 888,000 املدير التنفيذى
 1,420,647 2.13776 123224. املدير املاىل

  
2,412,647 

 2,620,647     1,420,647 312,000 888,000 توسعات الدوليةمدير ال
 1366.3647 1 443111. نسك -تنفيذي مدير 

  
2,421,647 

 2,461,647     1,420,647 432,000 600,000 العدملياتمدير 
 12,022,882 0 0 10,102,882 108120222 400110114 إجمالى

 المدفوعات النظامية .10
 ( *ماليين الرياالت)المدفوعات النظامية 

 الجهة الحكومية
 مارس 11السنة المالية المنتهية فى 

1011 1011 
 06371   11.341            الرسوم اجلدمركية
 24344    26344 الزكاة والضريبة

 12304      17311 ؤسسة العامة للتأمينات اإلجتدماعيةامل
 137 7376 تكاليف تأشريات وجوازات

 131 2310 "رسوم البلديات وتراخيص احملالت"أخرى 
 118021 121014 إجمالى الدفعات إلى الجهات الحكومية

 املوضحة باجلدولمتثل املبالغ املشار إليها أعاله املبالغ الفعلية املدفوعة للجهات احلكومية * 

 الزكاة الشرعية .11

م ومت 2112مارس  11لكافة السنوات حىت السنة املنتهية ىف ملصلحة الزكاة والدخل ا الزكوية الشركة إقراراهتدمت ق
،   2111،  2110،  .211مارس  11، وال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية ىف إستالم شهادة الزكاة 

 .من قبل املصلحة جعة قيد املرا 2112،  2111
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 2112مارس  11إستلدمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية ىف  2112مارس  11السنة املنتهية يف وخالل 
، وقد أعرتضت الشركة على بعض البنود مليون لاير  113121، والىت أظهرت مطالبات إضافية مببلغ  2117حىت 

ذلك  قدمت الشركة خطاب ضدمان باملبلغ املعرتض عليه ، واستلدمت مليون لاير سعودى ، وبناء علي  4جمدموعها 
 6 باقي بنود مطالبات املصلحة البالغة وقد قامت الشركة باإلعرتاض علىشهادات الزكاة النهائية للسنوات املذكورة ، 

 .وال يزال االعرتاض قيد املراجعة من قبل مصلحة الزكاة مليون لاير
لاير، وذلك  ليونم 413.21خمصص مببلغ  11/1/2111عام املاىل املنتهى بتاريخ وقد كونت الشركة ىف هناية ال

وتتدمثل حركة خمصص الزكاة الشرعية خالل   م11/1/2111بتاريخ  يالعام املاىل املنته حىتملقابلة الزكاة املستحقة 
 :ىف األتى م11/1/2111بتاريخ  يالعام املاىل املنته

 (ياالتماليين الر ) مخصص الزكاة الشرعية
 463212 1/4/2112رصيد خمصص الزكاة الشرعية ىف 

 113704 2111مارس  11املالية املنتهية ىف املخصص للسنة 
 (2631.6) 2112مارس  11املالية املنتهية ىف  املسدد خالل السنة

 200811 11/1/1011رصيد مخصص الزكاة الشرعية فى 

 .11/1/2111ات إدارة الشركة عن العام املاىل املنتهى بتاريخ ويعترب خمصص الزكاة الشرعية كاف وفقا لتقدير 

 االستثمارات واإلحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين .11

 .فيدما عدا تلك املقررة حسب نظام العدمل يف املدملكة إحتياطيات مت إنشاؤها لصاحل املوظفني وأاستثدمارات ال يوجد 

 إقرارات مجلس اإلدارة .11

 سابات الشركة بالشكل الصحيحمت إعداد سجالت ح. 
 ومت تنفيذه بفعاليةالرقابة الداخلية على أسس سليدمة مت إعداد نظام ،. 
  مت إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة وفقا للدمعايري احملاسبية املتعارف عليها باملدملكة العربية السعودية والصادرة

 .عن اهليئة السعودية للدمحاسبني القانونيني
 ك شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطهاليس هنا. 
 مل تصدر الشركة أو شركاهتا التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق ميكن أن حتول إىل أسهم. 
 ال توجد أسهم ذات أحقية ىف التصويت. 
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 ال توجد قروض معلقة خالل السنة. 
 ال توجد قروض ألي من أعضاء جملس اإلدارة. 
 تربم أي صفقة متعلقة بأسهدمها  الشركة مل. 
  مل تكن هناك أية تعامالت ىف أسهم الشركة مع أى عضو من أعضاء جملس اإلدارة ، أو أى فرد من أفراد

 .عائالهتم غري تلك املذكورة سابقا
 ىف الشركة مل تستلم الشركة أى تنازل عن حقوق من أى مساهم. 
 الشركة ينشاؤها ملصلحة موظفيات أخرى مت إال توجد أية إستثدمارات أو إحتياط. 
  ال ميتلك أعضاء جملس اإلدارة ، وكبار التنفيذيني بالشركة أية حقوق أو مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 الجزاءات والغرامات .14

على  ( لاير مخسون ألف (413111هيئة السوق املالية بفرض غرامة مالية مقدارها قامت  16/11/2112بتاريخ 
مبوجب تعدميم هيئة السوق املالية  من الئحة حوكدمة الشركات ثانية عشرمن املادة ال (هـ) ملخالفتها الفقرة الشركة 
 حيث ملمن املادة التاسعة واخلدمسني من نظام السوق املالية ( ب)استنادًا إىل الفقرة ،  م11/11/2112بتاريخ 
من اهليئة بالعدد املطلوب من األعضاء املستقلني عند تكوين جملس إداراهتا ه لغرامة املوقعنص االشركة وفقًا لتلتزم 

 .م11/1/2112املشار إليه يف تقرير جملس اإلدارة للعام املنتهي يف 

أن الشركة ومنذ إدراجها يف سوق األوراق املالية يف إىل ويف هذا الصدد تود الشركة أن تلفت عناية املسامهني الكرام 
نت تنتهج نفس النهج خبصوص عدد األعضاء املستقلني ومل يسبق وأن مت توجيه أي مالحظة هلا من م كا2116عام 

قبل اهليئة خالل تلك السنوات فضال عن عدم صدور أي تفسريات أو إيضاحات من اهليئة توضح كيفية إحتساب 
ة حوكدمة الشركات بتاريخ عدد األعضاء املستقلني يف حالة وجود كسر عشري إال ما صدر كدليل إسرتشادي لالئح

وقد أرسلت رامة على الشركة فرض الغبأي قبل ثالثة أيام فقط من خطاب هيئة السوق املالية  11/11/2112
الشركة إىل اهليئة العديد من اخلطابات اليت أوضحت هبا موقفها واليت ال يتسع اجملال يف هذا التقرير لسردها بالتفصيل 

إىل إختاذ اإلجراءات النظامية حنو زيادة عدد أعضاء املذكور لقيها خطاب اهليئة هذا وقد سارعت الشركة فور ت، 
جملس اإلدارة املستقلني إىل ثالثة أعضاء وهو ما مت املوافقة عليه من قبل اجلدمعية العامة العادية للشركة جبلستها 

 م24/1/2111املنعقدة بتاريخ 
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 مقترحات مجلس اإلدارة .12

 .م  2111/ 1/ 11إلدارة للسنة املالية املنتهية ىف املوافقة على تقرير جملس ا -1

م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام املاىل  2111/ 1/ 11املوافقة على القوائم املالية للشركة كدما ىف  -2
 .املنتهى ىف نفس التاريخ

 .إىل العام القادم 11/1/2111املوافقة على ترحيل األرباح املبقاة ىف  -1

 احد عن الفرتة املنتهيه يفلاير للسهم الو ( 1)قرار جملس اإلدارة بشأن توزيع االرباح بواقع  إعتدمادالتوصية ب -4
 .م 24/4/2111 املوافق األربعاءاستحقت حلاملي االسهم بنهاية تداول يوم . م11/1/2111

ة بواقع املوافقة على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأه ألعضاء جملس اإلدارة حسب النظام األساسي للشرك -4
 .لاير لكل عضو  2113111

 .بدفع بدالت عن حضور اجتدماعات جملس اإلدارة وجلانهجملس اإلدارة  املوافقة على توصية -6

تلك  هاملوافقة على توصية جملس اإلدارة باعتدماد سياسة توزيع ارباح نصف سنوية ملسامهي الشركة ملا ستضيف -7
على التخطيط املايل واملوازنة بني عائد جيد للدمساهم وسياسة السياسة من شفافية ألعدمال الشركة وزيادة القدرة 

 .توسع متوازنة ألعدمال الشركة

 .م11/1/2111أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  املوافقة على إبراء ذمة -.

ة القوائم املالية جلنة املراجعة وذلك ملراجع، الذى سيتم ترشيحه من قبل املوافقة على إختيار احملاسب القانوىن  -0
املالية والقوائم ، والبيانات " 2114مارس  11إىل  2111أبريل  1الفرتة املالية من "م  2111للعام املاىل 

 . وحتديد أتعابه  الربع سنوية ،

بني الشركة وشركة املراكز  2111مارس  11خالل العام املاىل املنتهى ىف املوافقة على األعدمال والعقود اليت متت  -11
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبدالعزيز احلكري : ربية املدملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل منالع

 .م2114مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا ، وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري 

بني الشركة وشركة املراكز  2111مارس  11خالل العام املاىل املنتهى ىف املوافقة على األعدمال والعقود اليت متت  -11
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري : املدملوكة لكل من املصرية

 .م2114مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا 

بني الشركة وشركة فواز  2111مارس  11نتهى ىف خالل العام املاىل املاملوافقة على األعدمال والعقود اليت متت  -12
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبدالعزيز احلكري : العقارية املدملوكة لكل منوشركاه احلكري عبد العزيز 

 .م2114مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري 
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بني الشركة وشركة ريتيل  2111مارس  11خالل العام املاىل املنتهى ىف ود اليت متت املوافقة على األعدمال والعق  -11
% 40بنسبة باإلضافة اىل شركة فاس القابضة % 41بنسبة حمليني يف لبنان جروب لبنان املدملوكة لشركاء 

 لعزيز احلكريدملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلدمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبداامل
 .م2114مارس  11يف املاىل املنتهى لعام لوالرتخيص هبا 

توزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل سهدمني، وذلك هبدف حتقيق قيدمة ب ة جملس اإلدارةتوصيعلى  املوافقة -14
لاير إىل  مليون 711مضافة للدمسامهني وتدعيم راس املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 

سهم  7131113111، وهبذا سريتفع عدد أسهم الشركة من  %50مليون لاير بنسبة زيادة قدرها  13141
، وسيتم متويل هذه القيدمة من بند االرباح املبقاة . سهم  1431113111سهم بزيادة  11431113111اىل 

 .مليون لاير 141م مببلغ 11/11/2111الواردة يف قائدمة املركز املايل للشركة بتاريخ 

 .من النظام األساسي للشركة مبا يتفق مع الزيادة املقرتحة يف رأس املال( 7)املوافقة على تعديل املادة  -14

من الئحة حوكدمة الشركات " 11"من املادة " ج"املوافقة على نظام احلوكدمة اخلاص بالشركة وفقًا لنص الفقرة  -16
ضدمنة تعديالت ضوابط جلنيت املراجعة واملكافآت وضوابط جديدة ، واملت الصادرة عن اهليئة العامة للسوق املالية

 .مقرتحة لكل من اللجنة التنفيذية وجلنة حوكدمة الشركات

 

 تقرير المحاسب القانوني  .12
م أي فقرات خاصة بلفت 2111مارس  11على القوائم املالية السنوية للشركة ىف  يمل يتضدمن تقرير املراجع اخلارج

 .اإلنتباه

 الشركات ونظام الرقابة الداخليةحوكمة . 27

 الئحة حوكمة الشركات 1.12

قد اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكدمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل، و تعدمل الشركة دومًا على 
حوكدمة إنشاء وتطبيق نظام لل  11/1/2117– 1/4/2116ته بداية من عام ضع جملس إدارة الشركة يف أولوياو 
الئحة حوكدمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية يف املدملكة العربية  لشركة يتوافق مع متطلباتبا

 .م 2116 /11 /12هـ املوافق  1427 /11 /21وتاريخ  2116-212-1رقم  القرار السعودية مبوجب
ياسات الىت جاءت م العديد من الس11/1/2117– 1/4/2116من العام املاىل أصدرت الشركة بداية  و قد

متفقة ىف جمدملها مع اإلطار الرقايب، وقواعد الشفافية واالفصاح الىت وردت بالئحة حوكدمة الشركات عند صدورها عن 
 : هيئة السوق املالية ، ومن أهم تلك السياسات
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 املعنيني على إصدار دليل السياسات املالية العامة جلدميع دورات العدمل الرئيسية بالشركة، وتدريب مجيع املوظفيني .1
 .تطبيقه

 .الشركة يملوظف واملهين يالوظيفإصدار دليل قواعد السلوك  .2
 .إعادة تنظيم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وفقا للقواعد املهنية املتعارف عليها دوليا .1
 .القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية جلدميع موظفى الشئون املالية التنفيذيني بالشركة .4
  .إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة .4

م بإصدار العديد من اللوائح اليت تنصب يف إطار تطبيق متطلبات 2117وقد قامت الشركة يف أكتوبر من العام 
 :احلوكدمة وذلك على النحو التايل

 .ضوابط تشكيل جلنىت املراجعة والرتشيحات واملكافأت  .1
 .املسامهني ، واجلدمعية العامةالئحة سياسة حقوق  .2
 .الئحة سياسة واجراءات االفصاح والشفافية .1
 .الئحة عدمل جملس االدارة .4
 .سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ، واملسامهني .4

، ومراجعة  موقف تطبيق الحوكمة بالشركةل" بكر أبو الخير وشركاه –ديلويت "تقييم المكتب اإلستشارى 
 رة المراجعة الداخلية بالشركةجودة األداء إلدا

إنطالقاً من حرص جملس إدارة الشركة على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكدمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية 
وضدمان تطبيق أفضل املدمارسات الدوليه للحوكدمة والىت تكفل حقوق املسامهني وحقوق أصحاب املصاحل ، فقد  

مبهدمة تقييم موقف تطبيق احلوكدمة بالشركة ، "( اإلستشارى)"بكر أبو اخلري وشركاه  –كلفت الشركة مكتب ديلويت 
وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها الشركة ىف هذا األطار قياسًا على اللوائح والتعليدمات الصادرة عن اهليئة ، وأفضل 

بورصة األوراق املالية بنيويورك ، : ل املدمارسات املعتدمده لدى اجلهات الدولية القيادية ىف جمال حوكدمة الشركات مث
بالواليات املتحدة األمريكية ، باإلضافة ملهدمة مراجعة جودة األداء إلدارة " ناسداك"وبورصة تداول األوراق املالية 

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

 .لتتفق مع املدمارسات الدولية الرائدة ىف حوكدمة الشركات 
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يتفق أداء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وعدموم متطلبات معايري األداء املهىن الصادرة عن معهد املراجعيني  -
 .وتعترب من أفضل أقسام املراجعة الداخلية يف منطقة الشرق األوسطالداخليني بالواليات املتحدة األمريكية ، 

وقد مت إطالع معاىل الدكتور رئيس جملس هيئة السوق املالية الرئيس التنفيذى على نتائج عدمل اإلستشارى خبطاب ىف 
عن سعادته  العضو املنتدب للشركة –عبد اجمليد احلكري / أعرب خالله الدكتور  2112مارس من العام امليالدى 

بالنتائج الىت وصلت إليها الشركة ىف جمال تطبيقات احلوكدمه ، مؤكدا ىف الوقت ذاته على حرص جملس إدارة الشركة 
على عدم إدخار اجلهد واملضي قدما ىف وضع وتطبيق برنامج للتحسني املستدمر حلوكدمة الشركة وحتسني بيئة رقابتها ، 

 .املدملكة يف جمال حوكدمة الشركات  وأن تكون ىف مصاف الشركات القيادية يف
 

وقد شرعت الشركة من فورها إىل املراجعة الكاملة لكافة أدلة العدمل والسياسات واللوائح واإلجراءات الصادرة عنها ىف 
جمال احلوكدمة هبدف حتسني كافة النواحى الىت أبرزها تقرير اإلستشارى آخذاً ىف اإلعتبار مواد الئحة حوكدمة الشركات 

، وكان من نتيجة  2111،  2112صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن جملس هيئة السوق املالية خالل العامني الىت 
النسخة املعدلة من أدلة وسياسات احلوكدمة هبا ، والىت  2013/2012هذا اجلهد إصدار الشركة خالل العام املاىل 

 :متثلت ىف األتى
 .دليل حوكدمة الشركات -
 .دليل عدمل جملس اإلدارة -
 .ليل املسامهنيد -
 .واملسامهنيواملوظفني ، سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ،  -
 .قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الشركةميثاق  -
 . سياسة التداول بناء على معلومات داخلية -
 .سياسة املسؤولية اإلجتدماعية للشركة -
وقد مت إقراراها من اجلدمعية العامة للشركة جبلستها بتاريخ سياسات ومعايري وإجراءات العضوية ىف جملس اإلدارة ،  -

 .م24/1/2111
ومن مث مت عرض تلك االدلة والسياسات على اإلستشارى للتاكد من حتديثها مبا يتوافق مع متطلبات حوكدمة الشركة 

 . الصادرة عن هيئة السوق املالية ونواحى التحسني املطلوبة
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 اميةمواد الئحة حوكمة الشركات اإللز  1.12

وتاريخ  .211-16-1يف إطار إلتزام الشركة بتطبيق متطلبات احلوكدمة ويف ضوء قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 
م املتضدمن إلزام الشركات املدرجة أسهدمها يف السوق املالية السعودية .11/11/211هـ املوافق 12/11/1420

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

 مت التطبيق م1/1/2111 حقوق املسامهني املتعلقة باجلدمعية العامة ط ، ي 4
 مت التطبيق م.11/11/211 اإلفصاح ىف تقرير جملس اإلدارة كل الفقرات 0

وضوابط الرقابة الداخلية  أنظدمة ب 11
 واإلشراف عليها

 مت التطبيق م1/1/2112

 )*(جاري العدمل على التطبيق م11/6/2111 نظام احلوكدمة اخلاص بالشركة ج  11
سياسات ومعايري وإجراءات العضوية  د 11

 يف جملس اإلدارة
 مت التطبيق م11/6/2111

 يقمت التطب م2110عام  تكوين جملس اإلدارة ج ، هـ 12
 مت التطبيق 1/1/2111 تكوين جملس اإلدارة ز 12
 مت التطبيق م2110عام  جلنة املراجعة كل الفقرات 14
 مت التطبيق م1/1/2111 جلنة الرتشيحات واملكافأت كل الفقرات 14

 من هذا التقرير 1.27ملزيد من اإليضاح يرجى الرجوع إىل الفقرة رقم )*(        
 كات اإلسترشاديةمواد الئحة حوكمة الشر  1.12

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

 ةالمواد اإلسترشادية غير المطبقة من الئحة الحوكم 4.12

من املادة السادسة من الالئحة واملتعلقة بإتباع أسلوب التصويت الرتاكدمى عند التصويت إلختيار ( ب)الفقرة  -
على  11/7/2112وافقت اجلدمعية العامة للشركة جبلستها بتاريخ  .أعضاء جملس اإلدارة ىف اجلدمعية العامة 

لتصويت ىف اجلدمعيات العدمومية للدمسامهني ، من النظام األساسى للشركة اخلاصة بأسلوب ا( 14)تعديل املادة 
الفرتة من )على أن يطبق التعديل اخلاص بأسلوب التصويت الرتاكدمى بداية من الدورة الرابعة جمللس اإلدارة 

1/7/2117 - 11/6/2121.) 
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األشخاص من املاده السادسه من الالئحه واملتعلقه باإلطالع على التقارير السنوية للدمستثدمرين من ( د)الفقرة  -
ذوى الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم مثل صناديق االستثدمار للتعرف على سياستهم يف 

 .التصويت، علدماً بأنه ليس للشركة سيطرة على ما يقوم املستثدمرين باإلفصاح عنه ىف تقاريرهم
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  .18

، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية رة جمللس اإلدارة وجلنة املراجعةداخلية مستقلة تتبع مباشلدى الشركة إدارة مراجعة 
، وتقدم إدارة املراجعه الداخليه خدمات الشركةبتنفيذ مهام عدملها وفقا لالئحة املراجعة املعتدمدة من جملس إدارة 

هذا والختضع  .يف القيام مبسئولياهتا التنفيذيةموضوعية مستقلة هبدف مساعدة جملس االداره وجلنة املراجعة واإلداره 
وهلا كامل الصالحيات للوصول الكامل غري املقيد جلدميع  ةالتنفيذي ةدار إدارة املراجعة الداخلية ألى تأثري من قبل اإل

منتظدماً وقد تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعدماهلا منهجًا  .ذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عدملهااملستندات و 
وقد مشل نطاق عدمل إدارة  .صوهلالتقييم وحتسني فاعلية الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركه ومحاية أ

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

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

 عدماهلا باملالحظات اليت تكشفت أثناء عدملية الفحص وكذا اليت مت فحص أ ةإبالغ املسؤولني يف االدارات املختلف
 .توصيات اإلدارة ملعاجلة تلك املالحظات

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

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

إدارة املراجعة الداخلية  مع م2112/2111لعام قامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتدمدة 
زيز لقد خطت الشركة خطوات إجيابية لتع و .اىل متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املراجعة الداخليةباالضافة 

، واحملافظة على أصول الشركة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية الىت يتم إعدادها نظام الرقابة الداخلية لديها
رة املراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستدمر كدما تقوم إدا  .من واقع السجالت احملاسبية
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يشدمل نظام الرقابة الداخلية و  ،ية وتشغيلية لتقييم أعدمال الشركةللتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مال
 : لدورات العدمل والتقارير املالية املختلفة بالشركة على تلك السياسات واإلجراءات الىت

 تعكس إىل حد ما  و دقيقة و تتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل الذى يضدمن إتاحة معلومات تفصيلية
 .عامالت والتصرفات يف أصول الشركةحقيقة امل

 ملعايري احملاسبية املتعارف توفر تأكيدات معقولة بأن تسجل املعامالت يسدمح بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع ا
أنه قد روعى إستيفاء   ، وعربية السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للدمحاسبني القانونينيعليها باملدملكة ال

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

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

إن مجيع نظم الرقابة الداخلية، مهدما كانت جيدة التصدميم، فإهنا حتتوى خطرا متأصال فيدما يتعلق بالقدرة على منع أو 
كدما أهنا ال توفر تقييدما للفرتة الزمنية املستقبلية الىت يظل خالهلا النظام فعااًل ىف إكتشاف  .األخطاءاكتشاف كافة 

احلكم على درجة  املخاطر بسبب التغريات يف الظروف الىت ميكن أن يصبح النظام غري مالئم ىف هذا اجملال، أو يف
لفاعلية إجراءات  م2112/2111خالل العام املاىل وميكن عرض نتائج املراجعة  .اإللتزام بالسياسات واللوائح

 :األيت الرقابة الداخلية يف
 المراجعة خالل العام  1.18

 11قامت إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير املالية كدما ىف تاريخ 
ري اليت وضعتها جلنة املنظدمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ، والىت وذلك بإستخدام األطر واملعاي .م2111مارس 

للشركات  COSOوالتوجيهات الصادرة عن  اإلطار املتكامل– COSOتعرف بإطار ومعايري الرقابة الداخلية 
ة ، ىف ضوء املبادئ وبناء على اإلطار واملعايري املشار إليها ، فقد مت تقييم خماطر الرقابة الداخلية بالشرك،  –الصغرية 

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

 . نظم تكنولوجيا املعلومات،   واألجور تكاليف التوظيف،  (لضرائبذلك الزكاة وا
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 نتائج المراجعة 1.18
وأنشطة الرقابة املرتبطة بعدد من  دارية بشأن تطوير وحتسني إجراءاتوقد مت مالحظة احلاجة إىل إختاذ قرارات إ

   .التقارير املاليةو  صول الثابتةاأل و ة بشكل أساسى بدورات عدمل املخزونأهداف الرقابة الداخلية ، واملرتبط
 قرارات اإلدارة 4.18

وقد قامت إدارة الشركة بتبىن السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وخباصة فيدما يتعلق باألصول الثابتة ، 
خطة  حتقيق اإليرادات ، حسابات املوردون ، أنشطة ومعامالت املوارد البشرية ، وعالوة على ذلك ، وضعت اإلدارة

 .عدمل إلجناز كل اإلجراءات اليت مت حتديدها قبل املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من العام القادم 

 والمساهمة اإلجتماعية برنامج السعودة .12

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

 .نسب السعودة يف قطاع التجزئة
 يف السعودية و التدريب للكوادر و املساندة التوظيف فرص يف توفري يتدمثل برنامج وفق العدمل هي الشركة سياسة إن 

 من أجل برامج الشركة إدارة مع األسرتاتيجيات ومناقشة البشرية بطرح للدموارد العامة دارةاأل تقوم كدما الشركة ، إدارة

 .للدموظفني الوظيفي للتطوير املهين واملسار التدريب

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

 وظائف القيادية وتشدملطرح برامج لتطوير وتأهيل املوظفني السعوديني واملرشحني لل: 
o برنامج التأهيل اإلرشاد: 

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

 . واخلربات العدملية منهم واالقتداء هبم
o برنامج البعثات الدراسية: 

 .سعوديني كل سنة إلكدمال تعليدمهم الدراسي على نفقة الشركةالوظفني بعض امليتم ترشيح وإختيار 
o برنامج العدمل خارج املدملكة: 

حيصل املوظف السعودي على الفرصة للرتشيح واإلختيار بأن يعار للعدمل يف أحد فروع الشركة خارج 
 .لفرتة حمدودة يكتسب من خالهلا املزيد من اخلرباتاملدملكة العربية السعودية 
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  بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص ( البائعني  وحماسبني الصندوق) تطوير أداء املوظفني السعوديني
 :مبدراء املعارض ، والذى تضدمن الرتكيز على تندمية املهارات التالية

 خدمة الزبائن  .1
 إدارة عدمليات املعرض  .2
 ات الصندوق إدارة عدملي .1
 حتقيق املبيعات املستهدفة  .4
 مراجعة عدمليات املعرض  .4
 العرض املرئي  .6
 أساسيات شوؤن املوظفني  .7
 .مهارات القيادة  ..
  اإلتفاق والتعاون مع جمدموعة من املراكز واإلدارات يف جمال توظيف السعوديني يف جمدموعة من مدن يف مناطق

 :املدملكة ، ومنها 
 .الغرفة التجارية  .1
 .دمل والعدمال مكتب الع .2
 .مجعيات خريية خمتلفة  .1
  وذلك فيدما ( البائعني وحماسبني الصندوق) تعديل نظام الدوام الرمسي يف الشركة بالنسبة للدموظفني السعوديني

يتعلق بالدوام املسائي خالل مخس أيام يف األسبوع وذلك للدموائدمة بني إبقاءهم على رأس العدمل وتشجيع 
 .التحصيل العلدمي ىف نفس الوقتوحتفيز املوظفني على أكدمال 

  املشاركة اجملتدمعية ىف العديد من نواحى األنشطة ، ومنها: 
o  توظيف العدمالة النسائية الوطنيةبرنامج. 
o  بالتعاون مع وزارة العدمل، وذلك جدة ،الدمام ،الرياضمبدن املشاركة يف برنامج طاقات. 
o  وزارة الشؤون و  ق اخلريي اإلجتدماعيالصندو حتت إشراف نتهية بالتوظيف املتدريب الإتفاقيات

، مكة املكرمة، جدة، الرياضمدن بالتعاون مع املركز العاملي إلعداد القادة يف كل من ، و  اإلجتدماعية
 .ا، أهبجيزان ، األحساء
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o  وزارة الشؤون اإلجتدماعية، و الصندوق اخلريي اإلجتدماعياإلتفاقيات املنتهية بالتوظيف حتت إشراف  ،
ادميية القنصل للتدريب للوظائف النسائية يف حمالت بيع املستلزمات النسائية يف كل من بالتعاون مع أك

 .الدمام، و جدة، و  الرياضمدن 
o ية يف احملالت والوظائف لوظائف النسائاتوظيف وتدريب ، فيدما يتعلق ب مجعية النهضة النسائية اخلريية

شاركة يف يوم ، واملاحملالت بالتعاون مع اجلدمعية يدانية يفاملتدريب البرامج اإلدارية، وتنظيم العديد من 
 .التوظيف املفتوح للدمعاقني بالتعاون مع اجلدمعية

o باشر واإلستقطاب يف مجيع املناطقتعاون مستدمر يف برامج التوظيف امل. 
o تنظيم محالت منتظدمة لتربع املوظفني بالدم بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي. 
o ام التوظيف املفتوحه وورش العدمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية برامج االستقطاب وأي

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

ستقطاب خرجيي املعهد للوظائف ، وإبل التخرجبرامج تدريب لطالب املعهد قو  ، 2112و  2111
 .اإلدارية

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

o الرياضدة، الت النسائية يف كل من جاملشاركة يف ورش العدمل املنظدمة من قبل وزارة العدمل لتأنيث احمل ،
 .الدمام

o برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع . الدمامب فهد بن عبدالعزيز لتندمية الشباب برنامج األمري حمدمد بن
 .وزارة العدمل

o برنامج تدريب صيفي بالتعاون مع وزارة العدمل والغرفة التجارية . الرياضمعاهد اإلقدمار للتدريب ب
 .الصناعية

o يف امللتقى اخلريي األول للتوظيف يف القطيف بالتعاون مع مجعية مضر اخلريية للخدمات  املشاركة
 .اإلجتدماعية
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o  باملنطقة الشرقية ملتقى توظيف ذوي ( مركز األمري سلطان للعلوم والتقنية)املشاركة يف معرض سايتك
 .اإلحتياجات اخلاصة

o بنت عبدالرمحن وأكادمية الفيصل  تدريب تعاوين مع جامعة امللك سعود وجامعة األمرية نورة. 
o  املشاركة يف جامعة األمري سلدمان بن عبدالعزيز رعاية حفل األنشطة الطالبة واليوم الوطين. 
o  املشاركة يف جامعة األمري سلدمان بن عبدالغزيز رعاية حفل األيتام. 
o ياملشاركة مع كلية التقنية واجلامعات يف التوظيف اجلزئي مع هناية كل فصل دراس. 
o املشاركة يف يوم لقاءات يف مكة املكرمة بتنظيم ورعاية صباحب السدمو امللكي األمري خالد الفيصل. 
o  حافز"املشاركة مع مركز طاقات يف توفري واستقبال باحثات العدمل من املسجالت يف برنامج". 
o املشاركة يف التوظيف للقسم النسائي يف كل من نطاقات املقام يف معارض الرياض. 
o هـ معهد اإلدارة قسم نسائي 1411الشركة على جائزة أفضل توضيف لعام  حصول. 
o هـ1414حصول الشركة على درع وخطاب شكر يف يوم لقاءات من أمري منطقة مكة املكرمة. 
o  هـ1411حصول الشركة علي درع وخطاب شكر من جامعة األمري سلدمان. 
o  هـ1411قسم رجال حصول الشركة علي درع وخطاب شكر من معهد اإلدارة العامة. 
o  هـ1411حصول الشركة على درع وخطاب شكر من الغرفة التجارية. 

 األحداث الالحقة .10

مبا ،  م2112ابريل  17هـ املوافق 1222مجادى الثاين  7يوم االربعاء  الشركة جبلسته املنعقدةوصى جملس إدارة أ
 : يلي

 يق قيدمة مضافة للدمسامهني وتدعيم راس توزيع اسهم جمانية بواقع سهم واحد لكل سهدمني، وذلك هبدف حتق
مليون لاير بنسبة  15151مليون لاير إىل  711املال ملواكبة منو الشركة ، وذلك بزيادة رأس مال الشركة من 

 11551115111سهم اىل  7151115111، وهبذا سريتفع عدد أسهم الشركة من  %51زيادة قدرها 
 .سهم 2551115111سهم بزيادة 
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 لاير ( 2)م بواقع 31/03/2013عن السنة املالية املنتهية بتاريخ لاير مليون ( 211)دارها توزيع أرباح مق
 .رأس مال الشركة قبل الزيادة املقرتحة أعالهمن % 21لكل سهم ، وتعادل هذه االرباح املوزعه ما نسبته 

 .ختصةوافقة اجلدمعية العدمومية واجلهات النظامية املمختضع التوصيات املذكورة أعاله إىل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


