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بسم اt الرحمن الرحيم

نيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة، يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر 
هــذا  كان  ٢٠١٧/١٢/٣١م.  فــي  المنتهــي  المالــي  العــام  عــن  الســنوي 
العــام انتقاليــ| حيــث شــهدت الشــركة تغيــرات وتطــورات كثيــرة. أبــرز 
هــذه التطــورات إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق المــوازي –نمــو- 
والــذي واجهــت معــه عــدة تحديــات، أحســنت بفضــل اt ممثلــة 
ببــذل  معهــا،  التعامــل  العمــل  طاقــم  وكامــل  إدارتهــا  بمجلــس 
مجهــودات تكللــت وt الحمــد بالنجــاح. ممــا أدى لنتائــج ماليــة كانــت 
وفــق مــا تــم اســتهدافه مــن قبــل إدارة الشــركة بخطتهــا الســنوية، 
رغــم الظــروف االقتصاديــة التــي ألقــت بظاللهــا علــى جميــع اeســواق.
وeن الطمــوح ال يتوقــف عنــد حــد والنجــاح ال يكتمــل إال بتواصلــه، فــإن 
ــك  ــة اeصعــدة وذل ــى كاف ــزم اســتمرار العمــل عل إدارة الشــركة تعت
لتنميــة أعمــال الشــركة واســتقطاب الكفــاءات التــي تخدمهــا وبإرســاء 
أفضــل الممارســات فــي حوكمــة الشــركات لتحقيــق النتائــج التــي 

يرجوهــا المســاهمين الكــرام.

رئيس مجلس ا(دارة 
فيصل بن عبدا5 الجديعي

كلمة رئيس مجلس ا(دارة
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من نحن

تأسســت شــركة ثــوب اeصيــل كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة الريــاض عــام ١٩٨٩ برأســمال قــدره ٢ مليــون 
ريــال. وتعمــل الشــركة فــي االســتيراد والتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنســوجات والملبوســات الجاهــزة 
ويعتبــر الثــوب والمالبــس الداخليــة الرجاليــة هــي المنتجــات الرئيســية للشــركة وتقــوم بتســويقها عــن طريــق فروعهــا 
فــي جميــع انحــاء المملكــة. وفــي ينايــر ٢٠١٧ تــم االســتحواذ علــى شــركة الجديعــي ل�قمشــة وهــي تعمــل فــي تجـــارة 

الجملـــة والتجزئـــة فـــي االقمشـــة والمنســـوجات والمالبـــس الجاهـــزة ولديهــا ٣٩ فــرع فــي جميــع انحــاء المملكــة.
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هدفنا
المحافظة على أصالة منتجاتنا ، ليبقى السم اeصيل ما يميزه.

تقديم ما ُيميز عمالؤنا ويحقق الرضا التام eذواقهم .
أن يكون العميل هو شريُك النجاح.

الوصول بمنتجاتنا لجميع عمالءنا أينما كان موقعهم.
تحقيق التكامل في جميع منتجاتنا لنضمن لعمالئنا أعلى درجات الرضا.

مهمتنا
نقــوم نحــن فــي شــركة اeصيــل بتوصيــل منتجاتنــا إلــى المســتهلك النهائــي عــن طريــق مجموعــة 
ــة داخــل  ــع المناطــق الجغرافي ــل ، يغطــون جمي ــن ٢٠٠٠ عمي ــد عددهــم ع ــن يزي ــا الذي ــن عمالئن م
المملكــة العربيــة الســعودية. ويتركــز إهتمامنــا علــى محاولــة إشــباع رغبــات ومتطلبــات المســتهلك 
ــي شــركة  ــا النقتصــر نحــن ف ــا. وكم ــة خصوصيته ــت درج ــا كان ــه مهم ــة احتياجات ــي وتلبي النهائ
اeصيــل فــي مبيعاتنــا علــى الســوق المحليــة، فنحــن علــى اســتعداد لتصديــر منتجاتنــا إلــى العمــالء 
الراغبيــن فيهــا فلدينــا حتــى ا�ن عمالئنــا فــي منطقــة الخليــج وأوروبــا وأفريقيــا وكذلك فــي الواليات 
المتحــدة اeمريكيــة. ونحــن نرحــب بــكل مــن يرغــب فــي اســتيراد منتجاتنــا، و علــى اســتعداد لتقديم 
أفضــل تشــكيلة مــن هــذه المنتجــات وبأســعاٍر معقولــة. كل ذلــك محاولــًة منــا لنشــر منتجاتنــا فــي 
ــا علــى أتــم ا&ســتعداد لتقديــم العــون والمشــورة eي  كافــة أنحــاء العالــم. وإدارة التســويق لدين

عميــل يرغــب فــي تســويق منتجاتنــا وتقديــم أفضــل ا&قتراحــات لضمــان نجاحــه.

رؤيتنا
تعلمنــا مــن الحيــاة أن النجــاح ليــس وليــد صدفــة أو مجــرد محاولــة وإنمــا هــو ناتــج مــن 
الموهبــة الممزوجــة بالكثيــر مــن الجهــد والعمــل، كمــا تعلمنــا أن الحفــاظ علــى النجــاح 
هــو أصعــب مــن تحقيقــه. وغايــة أهدافنــا فــي شــركة اeصيــل أن نقــدم لعمالئنــا الكــرام 

مــا يحقــق رضاهــم ويحافــظ علــى هــذا النجــاح.
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أعضاء مجلس ا(دارة
المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

 الرئيس التنفيذي-  شركةفيصل بن عبدا5 الجديعي
نسك للمشاريع التجارية

 المدير العام - شركة الجديعي ل�قمشة
الرئيس التنفيذي – شركة ثوب اeصيل

 بكالوريس إدارة أعمال –
جامعة الملك سعود

عبدالرحمن بن عبدا5 الجديعي
 المدير العام – شركة
 الجديعي eقمشة

المفروشات

المدير ا&قليمي للمنطقة الشرقية – شركة نسك
 مسؤول معارض التجزئة – مؤسسة الجديعي

ل�قمشة الرجالية
ثانوية عامة

اليوجدمحمد بن عبدا5 الجديعي

 المدير العام - شركة الجديعي ل�قمشة
 مدير الشؤون المالية وا&دارية - شركة الجديعي

ل�قمشة
مدير قسم الحاسب ا�لي - شركة الجديعي ل�قمشة

 بكالوريس نظم
 معلومات – جامعة

الملك سعود

إبراهيم بن عبدا5 الجديعي @
 المدير ا&قليمي للمنطقة
 الغربية – شركة الجديعي

eقمشة المفروشات

 مسؤول الفروع – شركة الجديعي eقمشة
المفروشات

 مدير المبيعات – شركة الجديعي eقمشة
المفروشات

ثانوية عامة

عمر بن عبدا5 الجديعي @
 مدير مبيعات منطقة

 القصيم– شركة الجديعي
ل�قمشة

 مسؤول مبيعات منطقة القصيم– شركة الجديعي
ثانوية عامةل�قمشة

اليوجد  طارق بن سعد التويجري @@
مدير استثمارات اeسهم - نسيل القابضة

نائب الرئيس التنفيذي للتداول - وساطة كابيتال
كبير الوسطاء - الجزيرة كابيتال

 بكالوريس إدارة أعمال
 – الجامعة العربية

المفتوحة

أحمد بن محمد المنيفي @@
 الرئيس التنفيذي – دار
 االندماج واالستحواذ
لالستشارات المالية

الرئيس التنفيذي – آلبن كابيتال العربية السعودية
مدير إدارة تمويل الشركات – ميفك كابيتال

 نائب مدير ا&دارة المصرفية االستثمارية – شركة
سويكورب

 بكالوريس اقتصاد –
جامعة الملك سعود

@ مدة العضوية من ٢٠١٦/٠٩/٠٥م حتى ٢٠١٧/١٠/١٥م
@@ تم تعيينه بقرار مجلس ا&دارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦م على أن يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة ليتم إقراره
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سجل اجتماعات أعضاء مجلس ا(دارة

@@ قدم استقالته من المجلس بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥م 

 اسم
 نسبة٢٠١٧/٠١/٠٩٢٠١٧/٠١/٢٩٢٠١٧/٠٦/١١٢٠١٧/٠٦/١٨٢٠١٧/٠٨/٠٦٢٠١٧/١٠/١٥٢٠١٧/١٢/٢٥العضو

الحضور

 فيصل بن
tعبدا 
الجديعي

100%حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

 عبدالرحمن
tبن عبدا 
الجديعي

100%حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

 محمد بن
tعبدا 
الجديعي

57.14%حاضرحاضر---حاضرحاضر

 ابراهيم
tبن عبدا 
الجديعي

42.86%@@@@--حاضرحاضرحاضر

 عمر بن
tعبدا 
الجديعي

71.43%@@@@حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر
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2,766,675رواتب وتعويضات

879,131حوافز ومكافآت

3,645,806المجموع

مكافآت ومزايا أعضاء مجلس ا(دارة عن الفترة 
(i١٦ شهر) من ٢٠١٦/٠٩/٠٥م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

(i١٦ شهر) مكافآت ا(دارة التنفيذية عن الفترة من ٢٠١٦/٠٩/٠٥م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

مقابل أعمال استشاريةمكافآتبدالترواتبصفة العضويةاسم العضو

00100,000500,000غير تنفيذيفيصل بن عبداt الجديعي

00100,0000غير تنفيذيعبدالرحمن بن عبداt الجديعي

0057,1430غير تنفيذيمحمد بن عبداt الجديعي

0042,8570غير تنفيذيابراهيم بن عبداt الجديعي

0071,4290غير تنفيذيعمر بن عبداt الجديعي
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سياسة مكافآت أعضاء المجلس

دون إخالل بما جاء في اeنظمة ذات العالقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في الشركة للمعاير التالية:
١. انســجامها مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا طويلــة المــدى وقصيــرة المــدى ونشــاطاتها والقطــاع الــذي تعمــل فيــه 

والمهــارة الالزمــة &دارتهــا، ونتائجهــا الماليــة.
٢. أن تكــون عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو ومــع اeعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا، ومرتبطــة 

باeهــداف المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة.
٣. يجــوز أن تكــون المكافــآت متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس نســبة المســؤوليات المناطــة بعضــو المجلــس أو اللجنــة، 

ــل. ــى المــدى الطوي ــا�داء عل ــآت ب ــر مــن المكاف ــط الجــزء المتغي ــاة رب ومراع
٤. ممارسات الشركات اeخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت. 

٥. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٦. يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلس 

ا&دارة أو ا&دارة التنفيذيــة، وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافآت غير مســتحقة. 
٧. فــي جميــع اeحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس ا&دارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ 

خمســمائة ألــف ريــال ســنوًيا. 

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة:
تــدرس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وتــدرس أيضــ| 

االنحرافــات عــن السياســة، ولــم يتبيــن للجنــة وجــود أي انحــراف.
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لجنة المراجعة:
المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

أحمد بن صالح السلطان
 نائب الرئيس التنفيذي -
 شركة نسك للمشاريع

التجارية
ماجستير إدارة - إدارة التشغيل - مجموعة نسك للمشاريع التجارية

جامعة برونيل (لندن)

أحمد بن محمد المنيفي
 الرئيس التنفيذي - دار
 االندماج واالستحواذ
لالستشارات المالية

الرئيس التنفيذي - آلبن كابيتال العربية السعودية
مدير إدارة تمويل الشركات - ميفك كابيتال

 نائب مدير ا&دارة المصرفية االستثمارية - شركة
سويكورب

 بكالوريس اقتصاد -
جامعة الملك سعود

ابراهيم بن عبدا5 الجديعي
 المدير ا&قليمي للمنطقة
 الغربية - شركة الجديعي

للمفروشات

مسؤول الفروع - شركة الجديعي للمفروشات
ثانوية عامةمدير المبيعات - شركة الجديعي للمفروشات
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لجنة المكافآت والترشيحات:
المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

أحمد بن صالح السلطان
 نائب الرئيس التنفيذي -
 شركة نسك للمشاريع

التجارية
ماجستير إدارة - إدارة التشغيل - مجموعة نسك للمشاريع التجارية

جامعة برونيل (لندن)

أحمد بن محمد المنيفي
 الرئيس التنفيذي - دار
 االندماج واالستحواذ
لالستشارات المالية

الرئيس التنفيذي - آلبن كابيتال العربية السعودية
مدير إدارة تمويل الشركات - ميفك كابيتال

 نائب مدير ا&دارة المصرفية االستثمارية - شركة
سويكورب

 بكالوريس اقتصاد -
جامعة الملك سعود

ابراهيم بن عبدا5 الجديعي
 المدير ا&قليمي للمنطقة
 الغربية - شركة الجديعي

للمفروشات

مسؤول الفروع - شركة الجديعي للمفروشات
ثانوية عامةمدير المبيعات - شركة الجديعي للمفروشات
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عضويات أعضاء المجلس في شركات أخرى

تصنيف أعضاء مجلس ا(دارة

الكيان القانونيمقر الشركةالعضويات الحالية في شركات أخرىاسم العضو

شركة مساهمة عامةالرياضفواز عبدالعزيز الحكير وشركاهفيصل بن عبدا5 الجديعي

صندوق استثماريالرياضالصناديق االستثمارية HSBCطارق بن سعد التويجري

شركة مساهمة مقفلةالرياضمركز الرياض للمعارض والمؤتمراتأحمد بن محمد المنيفي

تصنيف العضويةاسم العضو

غير تنفيذيفيصل بن عبدا5 الجديعي

غير تنفيذيعبدالرحمن بن عبدا5 الجديعي

غير تنفيذيمحمد بن عبدا5 الجديعي

مستقلطارق بن سعد التويجري

مستقلأحمد بن محمد المنيفي
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لجنة المراجعة

لجنة المكافآت

طبيعة العضويةاسم العضو
عدد االجتماعات (1)

2017/10/10م

حاضررئيس اللجنةأحمد بن صالح السلطان

حاضرعضوأحمد بن محمد المنيفي

معتذرعضوابراهيم بن عبدا5 الجديعي

طبيعة العضويةاسم العضو
عدد االجتماعات (1)

2017/10/10م

حاضررئيس اللجنةأحمد بن صالح السلطان

حاضرعضوأحمد بن محمد المنيفي

معتذرعضوابراهيم بن عبدا5 الجديعي
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لجنة الترشيحات 

طبيعة العضويةاسم العضو
عدد االجتماعات (1)

2017/10/10م

حاضررئيس اللجنةأحمد بن صالح السلطان

حاضرعضوأحمد بن محمد المنيفي

معتذرعضوابراهيم بن عبدا5 الجديعي

«تم دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت بلجنة واحدة وذلك بقرار مجلس ا&دارة الصادر 
بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٧م»

المقرنسبة الملكيةرأس المالالنشاطاسم الشركة

 استيراد وتصدير وتجارة الجملةالجديعي ل�قمشة الرجالية
 الرياض -  المملكة العربية100%5 ماليين ريالوالتجزئة ل�قمشة الرجالية

السعودية

الشركات التابعة
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شركة الجديعي ل�قمشةشركة ثوب ا|صيل
6233الموظفون السعوديون

179132الموظفون غير السعوديون

أخضر منخفض24.59%أخضر منخفض27.24 %نطاق الشركة

التعامالت مع ا|طراف ذات العالقة
قيمة العقدمحل العقدا|عضاء أصحاب المصلحةالغرض من العقدالطرف المتعاقد معه

 ورثة عبدا5 بن إبراهيم
ايجار عقار-الجديعي -رحمه ا5

فيصل بن عبداt الجديعي
عبدالرحمن بن عبداt الجديعي

محمد بن عبداt الجديعي
ابراهيم بن عبداt الجديعي

عمر بن عبداt الجديعي

657,500مستودعات فروع الرياض (ثوب اeصيل)
400,000معرض جدة (ثوب اeصيل)

720,000المستودع الرئيسي بالرياض (ثوب اeصيل) 

120,000مستودع الدمام (ثوب اeصيل)

75,000مستودع جيزان (ثوب اeصيل)
450,000مستودع جدة (ثوب اeصيل)

860,300مستودعات الرياض (الجديعي)

75,000مستودع جيزان (الجديعي)

محمد بن عبداt الجديعيإيجار معرضمحمد بن عبدا5 الجديعي
150,000معرض جملة المدينة المنورة (الجديعي)

150,000المدينة المنورة-تجزئة

فيصل بن عبدا5 الجديعي
(رئيس مجلس ا(دارة)

 تقديم استشارات
فنية

فيصل بن عبداt الجديعي
500,000الرياض (رئيس مجلس ا&دارة)

4,157,800المجموع

الموارد البشرية

تســعى الشــركة جاهــدة لتوظيــف الكفــاءات مــن أبنــاء الوطــن ودعمهــا وتدريبهــا، وفــي الجــدول أدنــاه عــدد الموظفيــن فــي 
الشــركة والشــركة التابعــة ونســب الســعودة فيهمــا.
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عالقات المساهمين

ــي  ــد الكترون ــق تطلعاتهــم، أنشــأت الشــركة بري ــق اهتمــام إدارة الشــركة بمســاهميها الكــرام وســعيها لتحقي مــن منطل
خــاص لتلقــي مالحظــات وشــكاوى المســاهمين. كمــا أنــه تــم إعــداد الصفحــة الخاصــة لعالقــات المســاهمين فــي موقــع 
الشــركة االلكترونــي بحيــث يجــد المســاهم جميــع مــا يحتــاج معرفتــه عــن الشــركة وآدائهــا. حيــث يشــرف علــى الصفحــة 

مســؤول الحوكمــة بالشــركة وينقــل جميــع مــا يــرد مــن مالحظــات لــ¡دارة التنفيذيــة ومجلــس ا&دارة.

توصيات لجنة المراجعة

ــن الشــخص  ــة المقدمــة لتعيي ــي للشــركة وجــاري ا�ن مراجعــة الســير الذاتي ــن مراجــع داخل ــة المراجعــة بتعيي أوصــت لجن
اeنســب. 

المساهمات االجتماعية

ــة أســرة»  ــل «جمعي ــة المنظمــة مــن قب ــادرة االجتماعي كجــزء مــن مســؤوليتها تجــاه المجتمــع ســاهمت الشــركة فــي المب
ــزواج. والتــي تــم تنفيذهــا فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن عــام ١٤٣٨هـــ وذلــك بمســاعدة ١٠٠ شــاب علــى ال

الجمعيات العامة التي عقدت خالل العام

ــر عاديــة للشــركة بحضــور كافــة أعضــاء مجلــس ا&دارة بتاريــخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م والتــي تــم فيهــا  عقــدت الجمعيــة العامــة الغي
تشــكيل لجنــة المراجعــة واعتمــاد الئحتهــا كمــا تــم اعتمــاد توصيــة مجلــس ا&دارة بتوزيــع مبلــغ ٦٠ مليــون ريــال كأربــاح عــن 

ــة فــي ٢٠١٦/٠٩/٠٤م . ــرة المنتهي الفت
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التقرير المالي
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قائمة دخل مختصرة للمجموعة للفترة من ٠٥-٠٩-٢٠١٦ حتى ٣١-١٢-٢٠١٧ م ( بالريال )

المبيعات البيان

الفترة من ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦ حتي ٣١-١٢-٢٠١٧ م

المبلغ

النسبة من 
المبيعات%

مجمل 
الربح

ربح النشاط 
من العمليات 

الرئيسية

الربح الصافي 
قبل الزكاة

الربح 
الصافي

حققــت الشــركة مبيعــات بنحــو ٥٧٠ مليــون خــالل الفتــرة مــن ٠٥ ســبتمبر ٢٠١٦ حتــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ م وبلــغ مجمــل الربــح ٢١٨ 
مليــون بنســبة ٣٨ ٪ مــن المبيعــات و بلــغ صافــي ربــح النشــاط نحــو ١١٩ مليــون فــي حيــن بلــغ صافــي الربــح بعــد الــزكاة نحــو ١١٤ 

مليــون ريــال
- ال توجــد بيانــات مقارنــة عــن الفتــرة المماثلــة عــن العــام الماضــي لتحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة بتاريــخ ٠٥-٠٩-٢٠١٦م 

حيــث تكــون الســنة الماليــة اeولــى للشــركة ســنة طويلــة تبــدأ مــن تاريــخ التحــول وحتــى ٣١-١٢-٢٠١٧م

569,525,126218,177,230

38%

118,983,030

21%

126,736,608

22%

113,721,110

20%

24
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نسبة الربح إلى المبيعات ( المجموعة )

 بلــغ مجمــل الربــح ٣٨ ٪ مــن المبيعــات الربــح مــن النشــاط ٢١٪ مــن المبيعــات و صافــي الربــح قبــل الــزكاة ٢٢٪ مــن المبيعــات وبلــغ 
صافــي الربــح ٢٠٪ مــن مبيعــات الشــركة.

مجمل الربحربح النشاط صافي الربح قبل الزكاةصافي الربح

40%

21% 22% 20%

30%

20%

10%

0

38%

مجمل الربحربح النشاطصافي الربح قبل الزكاةصافي الربح

الربح113,721,110126,736,608118,983,030218,177,230
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المبيعات بحسب النشاط ( بالمليون ريال )

تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق مبيعــات بنحــو ٥٧٠ مليــون ريــال محققــة صافــي و توزعــت المبيعــات بحســب النشــاط  ٤٧٥ 
مليــون ريــال مبيعــات شــركة ثــوب  االصيــل ٩٥ مليــون ريــال مبيعــات قطــاع اeقمشــة عــن الفتــرة مــن ٠٥ ســبتمبر ٢٠١٦ حتــي ٣١ 

ديســمبر ٢٠١٧ .

الجديعياeصيل

ون
ملي

500

375

250

125

474,633,578

94,891,548

0
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الموجودات المتداولة و الغير المتداولة

بلــغ اجمالــي االصــول ٥٨٧ مليــون ريــال و بلغــت االصــول المتداولــة ٥٧٤ مليــون فــي حيــن بلغــت االصــول الغيــر متداولــة نحــو ١٣ 
مليــون ريــال فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧.

إجمالي الموجودات الغير متداولةإجمالي الموجودات المتداولة

573,842,15912,888,490

98%

2
%

 إجمالي الموجودات
المتداولة
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االلتزامات و حقوق الملكية للمجموعة ( بالمليون ريال )

بلغــت حقــوق الملكيــة ٥٤٠ مليــون ريــال كمــا بلغــت االلتزامــات المتداولــة ٣٥ مليــون ريــال فــي حيــن بلغــت االلتزامــات الغيــر 
متداولــة نحــو ١١ مليــون ريــال فــي تاريــخ ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ .

المطلوبات المتداولةالمطلوبات الغير المتداولةحقوق الملكية

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

540,473,024

10,878,25735,379,368
0
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المدفوعات النظامية ( بالمليون ريال )

تلتــزم الشــركة بدفــع مصاريــف محــددة لجهــات حكوميــة بنــاء§ علــى العديــد مــن اeنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا، والتــي 
ــي دفعــت أو  ــة الت ــات النظامي ــي يوضــح المدفوع ــات والجــدول التال ــج العملي ــى نتائ ــل عل ــف تحم ــا مصاري ــر بطبيعته تعتب

ــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧ م . ــرة مــن ٠٥ ســبتمبر ٢٠١٦ حت اســتحقت خــالل الفت

السببالوصفالمبلغالجهة النظامية

 ما تم سداده خالل الفترة نتيجة عمليات  20.06 مصلحة الجمارك
متطلب حكومياالستيراد كرسوم حكومية

 13.02 الهيئة العامة للزكاة والدخل
 ما يتم تحميله على السنة وفق| أحكام 
 وقواعد فريضة الزكاة كمصاريف زكاة

بالمملكة
متطلب حكومي

 المؤسسة العامة للتأمينات
 ما تم سداده خالل الفترة وفق| eحكام    1.14االجتماعية

متطلب حكومينظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية

34.21  المجموع
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خطة التحول إلي معايير المحاسبة الدولية

بــدأت الشــركة مبكــر§ فــي عمليــة التحــول مــن اeســاس المحاســبي الحالــي &عــداد القوائــم الماليــة ( و هــو معاييــر المحاســبة 
ــي و قــد قامــت الشــركة  ــق داخل ــداد خطــة التحــول و تشــكيل فري ــي بإع ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي الســعودية ) إل
بتعييــن شــركة برايــس وترهــاوس كوبــرز كمستشــار خارجــي للمســاعدة فــي عمليــة التحــول الــى معاييــر المحاســبة الدوليــة 

و قــد تــم ا&نتهــاء مــن المراحــل التاليــة:

اعتمد مجلس ا&دارة بتاريخ ٢٥-٠٩-٢٠١٧ م السياسات المحاسبية 
الالزمة &عداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة 

الدولية، واعتمد تطبيقها اعتبار§ من ٠١-٠١-٢٠١٨ م

سيتم إعداد واعتماد القوائم المالية وفق| للمعايير الدولية 
والسياسات المحاسبية بنهاية شهر مارس ٢٠١٨ م

تحديد الفروق بين االساس المحاسبي الحالي &عداد القوائم 
المالية و المعايير الدولية للتقرير المالي و تأثيرها علي القوائم 

المالية للشركة 

تم احتساب مخصصات نهاية الخدمة للموظفين حسب المعايير 
المحاسبية الدولي بالتقدير االكتواري والتي تختلف عن طريقة 

احتسابها وفق| لمعايير المحاسبة السعودية وسيتم تحديد التأثير 
الدقيق للتغيير عن الفترة المالية بعد االنتهاء من القوائم المالية

تحديد و اختيار و إعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع 
المعايير الدولية للتقرير المالي

لم تواجه الشركة حتى تاريخه أية صعوبات في عملية التحول 
لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

تم ا&نتهاء من معظم المتطلبات الالزمة &صدار القوائم المالية 
ا&فتتاحية للعام المالي ٢٠١٨ م

تؤكد الشركة جاهزيتها &عداد قوائمها المالية وفق| لمعايير 
المحاسبة الدولية للربع اeول من عام ٢٠١٨ م وذلك خالل الفترة 

النظامية المحددة
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سياسة توزيع ا|رباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه ا�تي:
١)يجنــب (١٠٪) مــن صافــي اeربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 

التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور (٣٠٪) مــن رأس المــال المدفــوع.
٢)للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل 
توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر ا&مــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي اeربــاح مبالــغ &نشــاء 

ــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه المؤسســات. مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاون
٣)يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) على اeقل من رأس المال كأرباح.

٤)كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية.

توزيع ا|رباح:
أوصــى مجلــس ا&دارة توزيــع مبلــغ ٦٠ مليــون ريــال كأربــاح علــى الســادة المســاهمين عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 
ــاالت للســهم وســيتم التصويــت علــى توصيــة المجلــس فــي الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة. ٢٠١٧/١٢/٣١م بواقــع (٤) ري

الئحة حوكمة الشركات

ــا يحفــظ حقــوق الســادة المســاهمين  ــق م ــى إرســاء أفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات وتطبي حرصــ| مــن الشــركة عل
الكــرام فإنهــا تمكنــت مــن تطبيــق معظــم مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة رغــم كونهــا 
استرشــادية للشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة، كمــا أن إدارة الشــركة تعمــل علــى اســتيفاء كافــة متطلبــات الالئحــة.
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إدارة المخاطر
تتـــم إدارة المخاطـــر فـــي الشركة مـــن قبـــل ا&دارة العليـا، حيـــث تقـوم ا&دارة بتحديـــد وتقييـم المخاطـــر، والتحـوط لهـا مـن 
خالل تعـــاون وثيـــق بيـــن إدارات الشركة، وتقييـــم احتماليـــات حدوثهـــا وتقديـــر مـــا قـــد يترتـــب عليهـا مـــن آثـار ومـــن ثـم يتـم 
اتخـــاذ التدابيـــر الالزمة للحـــد مـــن تلـــك المخاطـــر وتجنبهـــا واحتوائهـــا قـــدر ا&مكان لتالفي أي أضـــرار قـد تتســـبب فيهـا حـال 

وقوعهـــا. وهنــاك العديــد مــن المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة الشــركة، ومنهــا: 

مخاطر اقتصادية: 
المخاطـر التـي يتعـرض لهـا االقتصاد بصفـة عامـة سـواء داخـل المملكـة أو خارجهـا، ممـا يكـون لهـا أثـر علـى ا&نفاق ل�فراد 

والمؤسسـات، ومـا يكـون لهـا أثـر علـى المورديـن والمصنعيـن. 

مخاطر استراتيجية: 
عـدم ا&حاطة بالمتغيـرات االقتصادية، واتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية خاطئـة، أو تطبيـق االستراتيجيات بشـكل خاطـئ، وتحــرص 
الشــركة علــــى ا&حاطــة بالمتغيــــرات االقتصاديــة مــــن خـــالل دراســــة الســــوق والوضــــع االقتصــادي، واالســتعانة بالخبــــرات 

المتميــــزة لتالفي أي مخاطــــر اســتراتيجية. 

مخاطر تشغيلية: 
جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

١ - مخاطر ائتمان: هـي عـدم مقـدرة طـرف مـا eداة ماليـة علـى الوفـاء بالتزاماتـه مما يـؤدي إلـى تكبـد الطـرف االخر لخسـارة 
ماليـة، ولتفـادي مخاطـر االئتمان يتـم تقييـد الذمـم المدينـة بعـد خصـم مخصـص الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا. 

٢ - مخاطر السيولة: وهـــي مخاطـــر صعوبـــة تأميـــن الســـيولة الالزمة لمقابلـــة التزاماتهـــا، وتـدار مخاطـر الســـيولة عـن طريـق 
التأكـــد بشـــكل دوري مـن توفـر سـيولة كافيـة لمواجهـــة أي التزامـات مسـتقبلية. 
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٣ - مخاطــر المــوارد البشــرية: القـــدرة علـــى اســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة والمميـــزة والمحافظـــة عليهـــا، وتقـــوم 
الشـــركة بتوظيـــف وتدريـــب كـــوادر وطنيـــة مؤهلــة، وتطويـــر طــرق دعـــم اســـتمرارية وكفـــاءة الموظفيـــن. 

٤ - مخاطر قانونية: المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات التشــريعية والقانونيــة، ســواء مــن ضرائــب أو قوانيــن العمــل وغيرهــا. 
٦ - مخاطــر التقنيــة: مخاطـــر اســـتمرارية العمليـــات التشـــغيلية المرتبطـــة بالبرامـــج التقنيـــة فـــي حالـــة وجـــود خلـــل فنـــي، 

فالشــركة تواصــل تطويـــر ودعـــم برامجهـــا التقنيـــة والبنيـــة التقنيـــة البديلـــة.

طلبات سجل المساهمين:

تاريخ الطلبالغرض من الطلب

٢٠١٧/٠٩/٢٥مالجمعية العامة الغير عادية

٢٠١٧/٠٩/٢٧مملف اeرباح

تقر الشركة بما يلي:

١. أنها ال تعتمد على القروض لتمويل أعمالها، وعليه ال يوجد على الشركة أي مديونيات.
٢. أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.

٣. أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.
٤. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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