س  :االستفسار عن االٌضاح رقم  63بالقوائم المالٌة السنوٌة لعام 8102م الخاص بتعدٌل عائد لسنة سابقة (8102م )
هل أسباب التعدٌل ترجع إلى خطؤ من اإلدارة المالٌة أو مراجع الحسابات الخارجً ؟
ج  :أجاب مراجع الحسابات الخارجً بؤن سبب التعدٌل ٌرجع إلى تعدٌل على أرقام عام 8102م وذلك بسبب تكوٌن
مخصص هبوط القٌمة العادلة لبعض األصول الثابتة والممتلكات وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة .
س  :تم توجٌه سإال إلى ممثل هٌئة السوق المالٌة عن مشروعٌة التعدٌالت الحاصلة على أرقام عام 8102م ؟
ج :أفاد ممثل هٌئة السوق المالٌة بؤنه إذا كان هناك أى استفسار فٌمكن تقدٌمها من خالل الموقع الخاص بهٌئة السوق
المالٌة .
س :االستفسار عن اإلٌضاح رقم  00بالقوائم المالٌة السنوٌة لعام 8102م والخاص ببند شطب ممتلكات ومعدات بمبلغ
 65,,958,3لاير ؟
ج  :أفاد مراجع الحسابات الخارجً بؤن المبلغ ٌمثل إطفاء أصول ثابتة تخص إغالق فرع ألسواق المزرعة بمدٌنة حائل
خالل عام 8102م .
س :االستفسار عن الفقرة الواردة بتقرٌر مراجع الحسابات المستقل الخاصة بتقٌٌم ووجود  /كمال المخزون والتً تنص (
بلغ المخزون كما فً  60دٌسمبر 8102م ماقٌمته  39,ملٌون لاير سعودي ٌمثل نسبة  %33من إجمالً أصول الشركة
) هل تضمٌن هذه الفقرة بالتقرٌر ناتج عن قلق فً هذا الشؤن ؟
ج  :أفاد مراجع الحسابات الخارجً بؤنها فقرة البد من ذكرها والٌوجد قلق بشؤنها .
س :االستفسار عن اإلٌضاح رقم  03بالقوائم المالٌة السنوٌة لعام 8102م والخاصة باإلستثمار المتاح للبٌع ؟
ج  :قٌمة هذا اإلستثمار فً 8102/10/10م بمبلغ  058,25289لاير حٌث باعت الشركة خالل عام 8102م استثمارها
فً شركة إنرجً مومباي مقابل االستحواذ على حصة فً بٌت التموٌل الخلٌجً من خالل معاملة تبادل غٌر نقدي نتج عنه
ربح بمقدار  2025236لاير وخسارة غٌر محققة بمبلغ  053,25021لاير لٌصبح قٌمتة كما فً 8102/08/60م بمبلغ
 ,095308لاير .
س :تم سإال رئٌس لجنة المراجعة بالشركة عن تمكٌن لجنة المراجعة بالشركة عن القٌام بممارسة صالحٌاتها وأعمالها
بالشركة ؟
ج  :أجاب رئٌس لجنة المراجعة بنعم وعدم وجود أٌة عوائق .
س :هل كل سنة ٌتم افتتاح فروع رغم اإلنخفاض فً األرباح علما ً بؤن افتتاح الفروع ٌكلف الشركة خسائر زائدة وهل تم
إغالق الفروع الخاسرة ؟
ج  :مما الشك فٌه أن افتتاح الفروع أثرت على أداء الشركة بسبب ركود السوق فً الوقت الحالً ولكن الشركة ملتزمة
بعقود موقعة طوٌلة األجل وعدم اإللتزام بها ٌسبب للشركة مشاكل قانونٌة وٌترتب علٌها التزامات مادٌة إضافٌة ،
وبخصوص الفروع الخاسرة ت قوم اإلدارة بدراسة جدوى اإلستمرارٌة بعمل الفروع بشكل دائم وتتخذ القرار المناسب فً
حٌنه .
س :هل تم استخدام القروض للتوسعات ؟

ج ٌ :تم استخدام القروض فً التوسعات الخاصة بالشركة والتحسٌنات على الفروع القائمة وكذلك تموٌل رأس المال العامل
.
س :لماذا التتم المقارنة مع المنافسٌن ؟
ج  :تقوم إدارة الشركة بعمل دراسة دورٌة للعروض المقدمة من المنافسٌن وكذلك الخطط التسوٌقٌة للمنافسٌن وفقا ً
للمعلومات التً ٌمكن اإلطالع علٌها علما ً بان كل شركة لدٌها طرٌقتها وخصوصٌتها فً عملها .
س :لماذا اإلرتفاع فً قٌمة كالً من المخزون والقروض ؟
ج  :بالنسبة للمخزون نتٌجة إلفتتاح عدد  01فروع جدٌدة فً عام 8102م مقارنة بعام 8102م ٌقتضً تموٌل هذه
الفروع بمخزون ٌكفً للتشغٌل إضافة إلى وجود كمٌات من مخزون أدوات منزلٌة والتً تباطئت مبٌعاتها خالل الفترة
السابقة نتٌجة لظروف السوق الحالٌة باإلضافة إلى البضائع الغذائٌة وغٌر الغذائٌة المستوردة مباشرة لتحسٌن هامش
الربح من اإلستٌراد المباشر  ،وبالنسبة للقروض نتٌجة لتموٌل افتتاحات فروع جدٌدة أو فروع تحت اإلنجاز أو إجراء
التحسٌنات الجوهرٌة على الفروع القائمة .
س :لماذا ٌتم تؤخٌر اإلعالن عن النتائج المالٌة للشركة على موقع تداول ؟
ج ٌ :تم اإلعالن من قبل الشركة فً خالل الفترة المحددة لإلعالن والمعلن عنه من قبل الجهات النظامٌة وسوف ٌتم النظر
فً اإلسراع باإلعالن عن النتائج المالٌة للشركة .
س  :لماذا ٌقوم مجلس إدارة الشركة بالحصول على مكافآت عن العام المالً 8102م على الرغم من انخفاض أرباح
الفترة ؟
ج  :نظام الشركات والنظام األساسً للشركة ٌنص على أال ٌزٌد مجموع ما ٌحصل علٌه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت
وبدالت نظٌر عضوٌته بالمجلس بمبلغ  ,115111الف لاير سنوٌا ً لكل عضو  ،ولٌس من المعقول أن ٌقوم عضو مجلس
اإلدارة بالعمل خالل عام كامل دون مقابل وهذه المكافؤة هى الستقطاب األشخاص ذو الكفاءات والمهارات الالزمة لٌنعكس
ذلك على أداء الشركة نحو األفضل علما ً بؤن توصٌة لجنة المكافآت والترشٌحات للجمعٌة حددت مكافؤة لكل عضو بمبلغ
 0,15111لاير فقط والتً كانت أقل من العام السابق بمبلغ  ,15111لاير لكل عضو .
س :لماذا الٌتم اإلندماج مع شركة أسواق عبدهللا العثٌم أو شركة أخرى فً نفس النشاط ؟
ج  :الٌوجد نٌة لذلك الوقت الحالً .
س :لماذا التقوم الشركة بشراء أسهمها ؟
ج  :الٌوجد نٌة لذلك ولكن بحسب طلب المساهمٌن خالل الجمعٌة العامة فال مانع من عرض الموضوع على مجلس إدارة
الشركة التخاذ القرار المناسب وفً حال اتخاذ أى قرار بالخصوص سٌتم االعالن عنه فً حٌنه .
س  :إنخفاض أرباح الشركة التابعة ( شركة الٌنابٌع الصافٌة للوكاالت والتجارة المحدودة ) على الرغم من وجود  83فرع
لها على مستوى المملكة وعلى ذلك البد من إعادة النظر فً أداء الشركة ؟
ج ٌ :تم مراجعة أداء الشركة بصفة دورٌة وإجراء التعدٌالت الالزمة على الخطط التسوٌقٌة مقارنة بالنتائج التشغٌلٌة
المتحققة .

س :تقرٌر مجلس اإلدارة لعام  8102م ٌوضح ان الشركة فً النطاق األخضر هل الفاتورة المجمعة أثرت على القوائم
المالٌة ؟
ج  :نعم الشركة فً النطاق األخضر والفاتورة المجمعة تم االستفادة منها وانعكس أثرها على القوائم المالٌة لعام 8102م .

