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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهالمساىمين واألخوات األخوة 

 أما بعد                                                                        السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
باإلقبازات  هننئكمك  2015مارس  31أرحب بكم من خالؿ التقرير السنوم جمللس اإلدارة للعاـ اؼبايل اؼبنتهي يف 

اؼبميزة اليت حققتها الشركة خالؿ العاـ السابق حيث تواصل الشركة ربقيق مبوان مطردان بإيراداهتا كأرباحها كما تواصل 
ميزة من حيث اؼباركات العاؼبية اليت سبثلها ىذه اؼبتاجر تنافسي من خالؿ إضافة العديد من اؼبتاجر اؼبتعزيز موقفها الت

 .ميزة يف أفضل اؼبراكز التجارية يف اؼبملكة كخارجهاتكاؼبواقع اؼب
ؾبانية حرصان من ؾبلس اإلدارة كإدارة الشركة على ربقيق أفضل العوائد للمسانبُت فقد قامت الشركة بتوزيع أسهم 
 .بواقع سهم لكل سهم خالؿ العاـ اؼبنقضي كماحافظت الشركة على سياساهتا يف توزيع أرباح نقدية نصف سنوية

ويل كتعزيز اؼبركز اؼبايل للشركة فقد أسبت الشركة خالؿ العاـ اؼباضي أكؿ إصدار مكعمالن على تنويع مصادر الت
ة توسعاهتا اؼبستقبلية ايل مصادر سبويل جديدة ؼبساند لصكوؾ إسالمية للشركة كىي خطوة تتيح للشركة الوصوؿ

  .تنافسيةويل سبكباسعار 
عملت الشركة خالؿ العاـ السابق على إستقطاب عدد من اؼباركات العاؼبية اؼبميزة كما إنتهت الشركة من أعماؿ 

أزياء  توفَتتستهدؼ ليت كا(  Inc) كىي ماركة إنكن قبل الشركة كالبدء يف تشغيلها تأسيس ماركة جديدة فبلوكة م
 .ذات جودة عالية كبأسعار مناسبة لذكم الدخل اؼبتوسط كاحملدكد

 

كإيبانان من الشركة دبسئوليتها اإلجتماعية فقد عززت الشركة جهودىا يف توفَت مزيد من فرص العمل ألبناء الوطن ذكوران 
 .ية كحققت نسب متميزة يف توطُت الوظائفكإناثان كما قامت الشركة بتوفَت الربامج التدريبية كاؼبنح الدراس

 

أتوجو  أفكيف إدارهتا ، كما يطيب يل بالشكر على ثقتكم يف الشركة ؾبددان أف أتوجو لكم إال  ال يسعٍت  يف اػبتاـ
فيما حققتو الشركة  توفيق اهلل عز كجل السبب الرئيس الذين كانت جهودىم بعد الشركة يموظفإىل كالتقدير التحية ب

 .ئجمن نتا
 .التوفيق كاهلل من كراء القصد ك ىو كيل

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

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
 أما بعد

للفًتة ( 2014) ةيسر ؾبلس إدارة شركة فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه أف يقدـ تقريره السنوم عن السنة اؼبالي
نقدية اؼبركز اؼباىل كقائمة الدخل كالتدفقات ال)كالذل يتضمن القوائم اؼبالية .  31/3/2015 – 1/4/2014

  . إرنست كيونغ /كاإليضاحات اػباصة هبا، ككذلك تقرير مراقب اغبسابات السادة ( كالتغَتات ىف حقوؽ اؼبسانبُت

 مقدمة .1

الرائدة يف ؾباؿ التجزئة يف اؼبملكة  اتالشركضمن  تتبوء مكانة عاليةأف  -بفضل اهلل ك توفيقو  – ركة شالاستطاعت 
يف أرجاء فبلكتنا  ذبارم منتشرة ؿبل 2,082ؿ من خالماركة عاؼبية  86 حاليان الشركة لسعودية، حيث تدير العربية ا
من خالؿ خطتها الطموحة لإلنتشار خالؿ األعواـ اؼباضية ك الشركة  سبكنت حيث كيف العديد من دكؿ العاملاغببيبة 

نيا ، أسبانيا ، دكؿ ، جورجيا ، ، أرمي  أمريكاكازخستاف ، أذربيجاف ، ، اؼبغرب ،  ىف كل من مصر ، األردف ، 
  .البلقاف

ل الشركة تعمل جاىدة لتوفَت خيارات األزياء ظكست،  موظف 13,850 من  يقاربما حاليان يعمل هبا الشركة 
 .، كأف تكوف اػبيار األكؿ لشركائها اإلسًتاتيجيُت اؼبفضلة لدل عمالئها الكراـ

على مستول اؼببيعات  –كهلل اغبمد  –عدالت مبو عالية لقد استطاعت الشركة يف ىذا العاـ أف ربقق نتائج فبتازة كدب
يف العاـ السابق، مليوف لاير  5,482 ػمليوف لاير مقارنة ب 6,899مبيعات دبقدار حيث حققت الشركة . كاألرباح

 مليوف   771.35ػ مليوف لاير مقارنة ب 802.95أرباح قدره الشركة صايف  كما حققت%. 25.8كدبعدؿ مبو بلغ 
زيادة عدد األخذ يف األعتبار بعد ) إرتفع العائد على السهم كقد%. 4.1 كبوكدبعدؿ مبو العاـ السابق،  يف لاير

 وفتككهبذه النتائج ،  %4.1، كبزيادة نسبتها  لعاـالاير يف ىذا  3.82لاير يف العاـ اؼباضي إىل  3.67من  (األسهم
 . األصوؿقوؽ اؼبلكية ك على إصبايلكة حققت عوائد مرتفعة على حالشر 
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 وصف النشاط .2

يف  حاليان نشاطها  الشركة كتزاكؿ .السعودية العربية اؼبملكة التجزئة يف سوؽ يف الرائدة الشركات إحدل الشركة تعترب
كصبهورية  كازاخستاف  صبهوريةك  اؽبامشيةية األردناؼبملكة ك  العربية مصرصبهورية ك  اؼبملكة العربية السعوديةكل من 
 كتشملكدكؿ البلقاف ،  كصبهورية جورجيا كصبهورية أرمنياكاؼبغرب  كأسبانيا ات اؼبتحدة األمريكيةكالوالي أذريبجاف

كالعبايات كاعبالبيات كالتجزئة ىف اؼبالبس اعباىزة كاألحذية الرجالية كالنسائية كاألطفاؿ  أغراض الشركة ذبارة اعبملة
  .اهتاكاألحذية الرياضية كذبهيز كاإلكسسوارات 

 النسائية األزياء تشمل كاليت ، األزياء سوؽ يف القطاعات صبيع األظباء التجارية من الواسعةة الشركة لتشكي تغطي
 .كالعبايات كاعبالبيات كاألكسسوارات  الرجالية كاألحذية كاألزياء األطفاؿ كأزياءاؼبتاجر ذات األقساـ اؼبتعددة ك 

بصايف زيادة يف عدد احملالت ك جها ر اؼبملكة كخا لداخ ؿبالن   2,082 ـ كبو31/3/2015 يف كما الشركة كتدير
 احملافظةمن الشركة  كىو األمر الذم مكن عاؼبي ذبارم إسم 86بذلك  ، فبثلة ؿبالن  346العاـ بنحو ة خالؿ اإلصبالي

   .على ريادهتا لسوؽ أزياء التجزئة احمللي كاإلقليمي
لاير سعودل بنسبة  مليار 6.9ـ كبو  31/3/2015بتاريخ  كقد بلغت إيرادات الشركة خالؿ العاـ اؼباىل اؼبنتهيىذا 

ركة مبوا ىف حجم مبيعاهتا، النشاط بالش مقارنة بالعاـ السابق، كقد حققت أغلب قطاعات %25.8ت كبو مبو بلغ
 :كذلك كفقا ؼبا يلي

 (      الكبيرة)ذات األقسام المتعددة   أزياء المتاجر قطاع 1.2

 سبنسر كجاب آند كماركس كبَتشكا  زارامثل  الكبَتة ذات اؼبساحة اؼبنوعة احملالت ؾباؿ يف تعترب الشركة رائدة
 كالنساء للرجاؿ تقدـ اؼبالبس ، كاليت كبوؿ اند بَت كنيو يوركر كيو اس بولو آندؼتسكو اؼ ماسيمو دكيت ك ك 

 2,525مقابل  ف لايرمليو  3,227اؼباىل مبيعات بلغت كقد حقق قطاع اؼبتاجر الكبَتة خالؿ العاـ ،  كاألطفاؿ
 .مقارنة بالعاـ السابق%  27.8مبو قدره كبو لاير يف العاـ اؼباضي كبنسبة مليوف 
 النسائية المالبس قطاع 2.2

 من السوؽ قطاع معظمها يف تستهدؼاليت من اؼباركات العاؼبية  للمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
ديفورس ك ماقبو ك برمود ك ك السنزا ك سويت بالنكو ك جَتم كيرب ك مونسوف ك سًتا اؼبتوسط مثل الدخل مذك 

كقد حقق قطاع اؼبالبس  كما تشتمل التشكيلة على العبايات كاعبالبيات  كماف سيكريت ك ال يف اف ركز ك أكيشو
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 اضي كبنسبةمليوف لاير يف العاـ اؼب 1,971مقابل لاير  مليوف 2,504بلغت كبو النسائية خالؿ العاـ اؼباىل مبيعات 
 .مقارنة بالعاـ السابق%  27مبو بلغت كبو  

 األطفال أزياء قطاع 3.2

 من كقاعدة عريضة من أنبية لو ؼبا اجملاؿ ىذا يف عملها سنوات بداية منذ األطفاؿ أزياء قطاع على الشركة ركزت لقد
 التجارية العاؼبية اءاألظب من كبَت عدد عن طريق إستقطاب نشاطها توسيع إىل الشركة عمدت اؼبستهلكُت، فقد

كإؼ اككايدم ك تاب الوم ك  الشركة لدل حاليا تلك العالمات اؼبوجودة كمن. القطاع ىذا يف مناسبة مكانة لتضمن
كقد حقق قطاع أزياء األطفاؿ خالؿ العاـ اؼباىل . شيلدرف بليسزدم ك ك  سَتجينت ميجوركيدز ك ك   – جي فور
 مقارنة بالعاـ%  15مبو بلغت كبو  ليوف لاير يف العاـ اؼباضي كبنسبةم 458مقابل  مليوف لاير 527بلغت مبيعات 

لك من ، حيث تنوم الشركة زيادة حصتها السوقية فيو كذ كيعترب ىذا القطاع من القطاعات الواعدة للشركة .لسابقا
 . إضافة ماركات جديدةخالؿ افتتاح ؿبالت جديدة ك 

 األحذية قطاع 4.2

 تشارلزألدك ك  كتشمل ؿبفظة الشركة ماركات .عاؼبيان  اؼبعركفة األحذية قطاع يف تجاريةال سبثل الشركة عدد من األظباء
مبيعات بلغت اؼباىل كقد حقق قطاع األحذية خالؿ العاـ  ،ج كستيف مادف سربنك  كالركسك  كيست ناينك  كيث آند

 .العاـ السابقمقارنة ب%  16.5بلغت كبو  مبو اؼباضي كبنسبة مليوف لاير يف العاـ 455مقابل  مليوف لاير 530
 الرجالية المالبس قطاع 5.2

كقد حقق قطاع اؼبالبس ،  القادمة القليلة السنوات لو يف اؼبتوفرة النمو كبفرص القطاع ىذا بأنبية الشركة تؤمن إدارة
بلغت  مبو اؼباضي كبنسبة مليوف لاير يف العاـ 35مقابل  مليوف لاير 88كبو  اؼباىل مبيعات بلغتالرجالية خالؿ العاـ 

، كذبدر اإلشارة إىل أف الشركة تغطي قطاع اؼبالبس الرجالية أيضان من خالؿ  مقارنة بالعاـ السابق%  151كبو 
 .أعاله 1.2ؼبشار إليها يف الفقرة اؼبتاجر ذات األقساـ اؼبتعددة كا

 أخرى 6.2
  .خالؿ العاـ مليوف لاير سعودل  23 قدرىا مبيعاتحققت الشركة من قطاعات أخرل 
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 تحليل إيرادات النشاط 7.2

إيرادات الشركة كشركاهتا التابعة عن العاـ  إلصبايل ، كالتحليل اعبغرايف لإليرادات يفيما يلى بياف التحليل القطاع
 (:باؼبليوف لاير)كفقا ؼبناطق البيع  31/3/2015 – 1/4/2014
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سياسات التواصلة الىت تبذؽبا الشركة ىف تنفيذ العديد من كيرجع مبو اإليرادات الذم حدث خالؿ العاـ إىل اعبهود اؼب
 :من أنبها العديد من اجملاالت، كاليتتدعيم انشطتها، كذلك  ىف لطط اػبك 
  كقد % 6لنفس اؼبتجر مقارنة مع العاـ السابق حيث بلغت نسبة مبو اؼببيعات لنفس اؼبتجر بيعات اؼبزيادة ،

إصبايل النمو يف  من% 37كىو ما يشكل  *مليوف لاير 516ركة دببلغ سانبت ىذه الزيادة يف مبو إيرادات الش
آثر فبيز  حفظو اهلل دبنح موظفي الدكلة راتب شهرين اضافيُتاإليرادات ، كقد كاف ؼبكرمة خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 .على زيادة اؼببيعات يف الربع الرابع
 ىف عدد احملالت اؼبضافة ، فبيزان إقبازان ىذا العاـ شركة الحققت  حيثىف أكباء اؼبملكة كخارجها  زيادة عدد اؼبتاجر

مع مالحظة أنو مت إغالؽ عدد من احملالت اليت مل ربقق مبيعات بصورة مرضية خالؿ العاـ حبيث كاف صايف 
،  ؿبل 2,082عدد احملالت ؿبالن ليصل  346 خالؿ العاـاحملالت اليت مت إفتتاحها أك إضافتها الزيادة يف عدد 

 302كبو  2015لغ إصبايل مبيعات اؼبتاجر اعبديدة اليت مت إضافتها خالؿ العاـ اؼبايل اؼبنتهي يف مارس كقد ب
 .من إصبايل النمو يف االيرادات% 21مليوف لاير كىو ما يشكل كبو 

  بإسباـ اإلستحواذ  2014عمليات اإلستحواذ حيث قامت الشركة يف الربع األخَت من العاـ اؼبنتهي يف مارس
 2014سبتمرب  15ماركة بالنكو كاؼبتاجر التابعة ؽبا يف أسبانيا كالربتغاؿ ، كما إستكملت الشركة يف  على

عملية اإلستحواذ على أعماؿ ماركة ماقبو يف السعودية كاؼبملوكة سابقان من قبل ؾبموعة الدانة حيث أضافت 
 2015ركة يف العاـ اؼبنتهي يف مارس مليوف لاير إىل إيرادات الش 599اؼبتاجر اؼبستحوذ عليها ما ؾبموعو 

 .من إصبايل النمو يف اإليرادات% 42كشكلت بذلك ما نسبتو  
  إستقطاب اؼبزيد من الوكاالت التجارية العاؼبية، حيث قبحت الشركة ىف الفوز بثقة عدد من اؼباركات العاؼبية

 جو فرش، Yamamayيامامي ، لد نايف أك  كمنها أك ىف األسواؽ اػبارجية  ؽبا باؼبملكة اعبديدة لتصبح ككيالن 
كىي ماركة جديدة مت تأسيسها من قبل  (Inc)خالؿ العاـ اؼبنتهي بتشغيل ماركة إنك  كما بدأت الشركة  تايت، 

سوؽ األزياء كبأسعار مناسبة لذكم  يزة تواكب آخر التطورات يفالشركة كهتدؼ إىل توفَت مالبس بنوعية فب
 .الشركة اؼبستمر للعديد من اؼباركات العاؼبية األخرل ضافة لتقييمإ الدخل اؼبتوسط كاحملدكد ىذا

 
 

اؼبالية يف العاـ كمت تشغيلها من تاريخ اإلفتتاح حىت هناية السنة اؼبالية يف حُت مت تشغيلها كامل السنة ( 2014مارس )أف الزيادة أعاله قد تضمنت الزيادة يف مبيعات ؿبالت مت إفتتاحها يف السنة اؼبالية السابقة  :مالحظة*
 .2015اعبارم اؼبنتهي يف مارس 
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 الخططو  التوسعات و األخطار .3

 التوسعات  1.3

إىل داخل اؼبملكة عدد احملالت التجارية  كصلحيث . لقد استطاعت الشركة خالؿ العاـ توسيع أعماؽبا داخليا كدكليا
 ، ؿبل 346ادة عن العاـ السابق بصايف زي ؿبل 683 يف حُت كصل عدد احملالت خارج اؼبملكة إىل ، ؿبل  1399

جو فرش ، ، Yamamayيامامي ، أكلد نايف  "منها العديد من اؼباركات التجارية قد أضافت الشركة خالؿ العاـ ك 
منتشرة  ككالة 86إىل  اليت تديرىا الشركة الوكاالت التجاريةليصل عدد ظتها التجارية فؿب إىل" ( Inc)إنك ،  تايت

 .آخرل ةدكل أربعة عشر كبوىف ك داخل اؼبملكة 

 "مانجو"اإلستحواذ على حقوق إمتياز ماركة  2.3

بتوقيع إتفاقية مع مؤسسة ؾبموعة الدانة التجارية لإلستحواذ على أعماؿ أزياء  2014 سبتمرب 15يف قامت الشركة 
 :لتايلكذلك على النحو ا يف اؼبملكة العربية السعودية " ماقبو"التجزئة كحقوؽ إمتياز اؼباركة العاؼبية 

  عن طريق سبويل مراحبة إسالمي طويل األجلمليوف لاير ، كقد مت سبويل الصفقو  378بلغ اصبايل الصفقو . 
 موزعة يف مناطق الرياض كمكة  ؿبل 42عدد من خالؿ يف تاريخ اإلستحواذ عليها   سبارس ماقبو أعماؽبا

 .كاؼبدينة اؼبنورة كالطائف
 2015مارس  31من السنو اؼباليو اؼبنتهيو يف إعتباران من الربع الثاين الية مت دمج ىذا االستثمار يف القوائم اؼب 

، كيتوقع اف يكوف ؽبذه الصفقو اثر اهبايب على ايرادات الشركة ك رحبيتها يف السنو اؼباليو القادمو اؼبنتهيو يف 
 .2016مارس  31

 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  3.3

 الضعيف ءاألدا ذات التجارية األسماء 1.3.3

بعد دراسة اعبدكل اؼبتوقعة من طرح  السعودية للسوؽ العامل حوؿ كاؼبنتشرة اؼبعركفة التجارية األظباء بتقدًن الشركة تلتـز
 وبدث قد ذلك أف إال البداية منذ معركؼ ذبارم إسم أم يفشل أف من النادر أنو من كبالرغم .ىذه اؼباركات العاؼبية 

احملافظة على األظباء  ية تقييم مستمرة للجدكل اإلقتصادية من اؼباركات العاملة من أجلبعملالشركة  تقـوك  .أحيانا
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التجارية اعبيدة كإهناء التعامل مع األظباء التجارية غَت اؼبرحبة إذا ما إقتضى األمر ذلك دبا يضمن كوبافظ على 
 .مصلحة الشركة كمسانبيها

 المربحة غير المتاجر 2.3.3
 فرع يف كل ذبارم إسم كل أداء عن كمعلومات شهرية بتقارير مزكدة اػبسارة ك لربحل مفصلة دراسة الشركة تعد

 ال قد ذلك كمع. كمتجر  ماركة كل حسبكتكلفة اؼببيعات كمصاريف البيع   اؼببيعات التقارير ىذه كتظهر .كمنطقة
 سلوؾ أك السوؽ، ظركؼ على تطرأ اليت خارجية كالتغَتات عوامل بسبب ؽبا ةتوقعاؼب نتائجال اؼبتاجر ربقق بعض

 يهاعل تعديالت إحداث أكاؼبتاجر غَت اؼبرحبة  بإغالؽ الشركة تقـو قد اغبالة ىذه كيف مثل .ـالعا الذكؽ كتغَت العميل
 . للشركة العامة األىداؼ لتحقيقأك تغَت اؼباركة 

 المخزون فائض 3.3.3
اؼبخزكف  أف إذ .الىت تواجهها أىم اؼبخاطر من منتجاهتا تسويق على شركة تعمل ىف ؾباؿ ذبارة التجزئة ة أمقدر  تعد

ؼبواجهة ىذه اؼبخاطر تقـو الشركة بدراسة تفصيلية للكميات ك  .ىوامش الربح على سلبا كيؤثر اؼباؿ رأس هبمد الفائض
الىت يتم شراؤىا ىف بداية كل موسم لكل صنف على حده كما تقـو بًتكيج ـبزكف أخر اؼبدة من خالؿ مواسم 

، كما قامت الشركة بإفتتاح عدد من ؿبالت التصفية لتصريف اؼبخزكف اؼبتبقي بعد موسم  لبيعهازبفيضات ؿبددة 
 .التخفيضات

 قة بالتوسعاتلالمخاطر المتع 4.3.3
 الشركة قدرة تعتمد ك .السوؽ يف تطرحها اليت األظباء التجارية عيتنو ك  فركعها عدد زيادة يف ستمراراالالشركة  تنوم

، ك اؼبعلومات إدارة كنظم كاؼبالية التشغيلية األنظمة كتطوير ستمرار بتطبيقااليف  قدرهتا على التوسع ىذا إدارة يف
 إذا النتائج اؼبالية اؼبستقبلية للشركة تتأثر قدك . لتساىم بتحقيق أىداؼ الشركة البشرية مواردىا إدارة ك تدريب كربفيز

 قد حيث،  ةاعبديد أك اغبالية يف األسواؽ اؼبنافسة على الشركة قدرة عدـ ك يف حاؿأ التوسعية إسًتاتيجيتها تتحقق مل
 ،كالتسويق اإلنتاج كالتوزيع التأسيس  كتكاليف الرأظبالية النفقات تعويض على الشركة قدرة عدـ إىل ذلك يؤدم

كؼبواجهة ىذه اؼبخاطر ربرص الشركة على  .األسواؽ ىذه مثل تطوير يف تتحملها اليت اإلدارية التكاليف ككذلك
ذب اؼبوارد البشرية اؼبتميزة كذات اػبربات ىف األسواؽ اعبديدة الىت تدخلها الشركة ، كما تقـو حاليان على ربقيق ج

مع اؼبركز الرئيسى  -عرب الوسائل االلكًتكنية اغبديثة  -عبميع فركعها اػبارجية االتصاؿ اؼبباشر كالدائم كالفورل 
 .للشركة 
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 المنافسة 5.3.3
ك بناء على لديها كذل اليت العاؼبية اإلمتياز حقوؽ من مأ إهناء عليها يًتتب قد طر جوىريةف الشركة ال ترل أل ـباإ

 . تربط الشركة بالوكاالت التجارية الىت لديها العالقة اؼبمتازة اليت
 العمالت صرف تذبذب أسعار أخطار 6.3.3

اؼبنتجات،  كأرباح يفتكال على مباشر بشكل األجنبية العمالت مقابل السعودم الرياؿ صرؼ سعر تقلب يؤثر
رك اليو ك ،السعودم الرياؿ غَت أخرل بعمالت شبنها دفعتم ي لبضائع شراء عمليات الشركة أعماؿ تتضمن حيث

فبا وبد من أثر التغَتات  ، أسعار الصرؼ تقلب عن الناذبة األخطار من زءالتحوط عبب الشركة تقـوك  كاعبنيو الربيطاين،
 . الشركة ىف أسعار الصرؼ على نتائج أعماؿ

 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 7.3.3
 إسًتاتيجيات  تطبيقالشركة إىلتعمد  لذا،  رئيسُتو الكموظفي التنفيذيُت مدرائو كخربات قدرات على أم نشاط عتمدي

كتطوير ضافة إىل تنمية ، باإلكؿبًتفُت موظفُت مؤىلُت باستقطكإ الفاعلُت موظفيها فقداف ـباطر ؼبواجهة متعددة
 .قدرات اؼبوظفُت داخليا لشغل الوظائف العليا بالشركة

 ططو الخ المستقبلية ىلرؤ ا ا4.3

 تجاريةالوكاالت ال 1.4.3
لتجزئة باؼبملكة العربية السعودية، كىو األمر امعدالت النمو كتدعيم ريادهتا لسوؽ  زيادة يفتواصل الشركة سعيها 

سبيل ذلك فإف الشركة تدرس إضافة اؼبزيد من الوكاالت  يفك  .سوؽال يفالذل لن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة 
ك قد  ، أنشطة الشركة، كدبا يتفق كرؤية الشركة كاسًتاتيجيتها العمليةالتجارية ذات الشهرة العاؼبية ىف ـبتلف قطاعات 

يف بإذف اهلل الشركة  ، كسوؼ تستمر بالعديد من الوكاالت التجارية اعبديدةقبحت الشركة خالؿ العاـ ىف الفوز 
  .السعودل طرح اؼبزيد من الوكاالت التجارية اعبديدة بالسوؽاإلستمرار يف سياستها اؽبادفة ل

 شبكة محالت البيع 2.4.3
من أجل ربقيق خدمة خارجها كباء اؼبملكة العربية السعودية ك ال تألو الشركة جهدا كبو توسيع شبكة ؿبالهتا ىف كافة أ

كتشمل خطة الشركة خالؿ العاـ اؼبقبل إفتتاح ؿبالت يف ـبتلف مدف اؼبملكة اليت  ،كزيادة مبيعاهتا  أفضل لعمالئنا
 .تواجدت فيها يف السابق إضافة إىل مدف جديدة مل يسبق للشركة أف تواجدت فيها من قبل
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 فرص التوسع واإلستحواذ 3.4.3
ل تعمل ىف نفس الفرص اإلستثمارية اػباصة باإلستحواذ على شركات أخر  ةسادر ب بشكل مستمر الشركةتقـو 

داخل اؼبملكة العربية السعودية كخارجها، كتدعيم أنشطتها وسع التك ما إذا كانت ستدعم خطة الشركة يف النشاط، 
 .التجارية 
 تقنيات نظم المعلومات 4.4.3

و إيبانا منها بأنبية تطوير تقنيات نظم اؼبعلومات كدكرىا ىف ربقيق األىداؼ كزيادة فعالية اإلدارة كبو مساندة النم
 – 1/4/2006العاـ اؼبايل )سنوات  شبانية، فقد ازبذت الشركة قرارىا االسًتاتيجي منذ  كتأكيد الريادة

بالتعاقد على شراء نظاـ أكراكل جبميع تطبيقاتو، كقد سبكنت الشركة كبعد عاـ كاحد فقط من ( 31/3/2007
زمن قياسي من االنتهاء من مراحل كىف ( 31/3/2008 – 1/4/2007العاـ اؼبايل )التعاقد على شراء النظاـ 

اإلعداد كاالختبارات الالزمة لتطبيق النظاـ، ككضع كل من برامج اغبسابات، اؼبوارد البشرية، األجور كالركاتب موضع 
نقاط اكراكل لبرنامج طبيق ت 2014اؼبنتهي يف مارس كقد أسبت الشركة خالؿ العاـ  .ـ2007  عاـيف يالتطبيق الفعل

" إسًتاتيجىمايكرك "بيق برامج كالء للعمالء كربفيزىم ، كما قامت الشركة بتطبيق نظاـ نها من تطفبا سيمك البيع
كالذم يدعم عملية إزباذ القرارات من خالؿ السرعة يف ربليل النتائج فضال عن توفَته عدد كبَت من التقارير 

 .التفصيلية يف زمن قصَت
بدأت تؤيت شبارىا كربقق عائد ـ اؼبعلومات كاإلستثمار يف نظاـ أكراكل كإضافة إىل ذلك فإف إسًتاتيجية الشركة يف نظا

جيد من خالؿ مراقبة ىامش الربح كالبضائع كربريكها بشكل وبقق مبيعات أفضل ، كذلك فضالن عن أساليب الشراء 
 .يبكن من خالؽبا ربليل الطلب كالتنبيو بو اؼبتقدمة كاليت

اـ زبطيط اؼبشًتيات كسيعزز ذلك من قدرة الشركة على إدارة مشًتياهتا من على تطوير نظ كال زاؿ العمل جارمىذا 
  .اؼبخزكف كربسُت ىامش الربح
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 األداء المالي .4

 أىم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4
 قائمة المركز المالي الموحدة

 (لاير سعودى 000)   مارس 31كما في   
  2015 2014 2013 2012  2011 

         وداتالموج
         موجودات متداولة
 107,325 198,047 134,166 101,007 279,958 نقد كما يف حكمو

 598,552 745,960 1,103,490 1,534,192 2,016,265 ـبزكف
 430,102 457,090 664,996 877,093 1,164,062 مصاريف مدفوعة مقدما كمدينوف آخركف

 1,135,979 1,401,097 1,902,652 2,512,292 3,460,285 مجموع الموجودات المتداولة
        موجودات غير متداولة

 219,007 244,691 239,499 260,092 318,467 استثمارات يف حقوؽ ملكية شركات
 613,197 790,049 1,349,653 1,641,000 2,046,974 بالصاىفكإستثمارات فبتلكات كمعدات 

 201,169 139,579 578,479 602,533 943,899 أصوؿ غَت ملموسة أخرل
 1,033,373 1,174,319 2,167,631 2,503,625 3,309,340 مجموع الموجودات غير المتداولة

 2,169,352 2,575,416 4,070,283 5,015,917 6,769,625 مجموع الموجودات
        المطلوبات وحقوق المساىمين

        مطلوبات متداولة
 85,903 126,684 202,040 465,692 833,290 ض قصَتة األجلسبويل مراحبة كقرك 

 75,000 100,000 236,285 307,358 195,588 قركض ألجلسبويل اؼبراحبة كالاعبزء اؼبتداكؿ من 
 285,309 242,728 341,522 550,156 570,496 دائنوف ذباريوف

 330,502 310,291 309,886 519,165 509,984 مصاريف مستحقة كمطلوبات أخرل
 0 8,846 0 84,682 1,168 مطلوب ألطراؼ ذات عالقة

 776,714 788,549 1,089,733 1,927,053 2,110,526 مجموع المطلوبات المتداولة
        مطلوبات غير متداولة

 225,000 312,518 871,712 565,709 2,163,461 قركض ألجلسبويل مراحبة ك 
 41,810 49,152 65,935 70,162 78,756 تعويضات هناية اػبدمة

 266,810 361,670 937,647 635,871 2,242,217 مجموع المطلوبات غير المتداولة
        حقوق المساىمين

 700,000 700,000 700,000 1,050,000 2,100,000 رأس اؼباؿ
 144,436 189,174 251,143 328,278 80,295 احتياطي نظامي

 0 0 0 0 (228,569) احتياطي ترصبة عمالت أجنبية
 250,384 513,026 1,070,750 1,047,468 447,720 اةقأرباح مب

 1,094,820 1,402,200 2,021,893 2,425,746 2,399,446 مجموع حقوق المساىمين
 31,008 22,997 21,010 27,247 17,436 حقوق األقلية

 2,169,352 2,575,416 4,070,283 5,015,917 6,769,625 مجموع المطلوبات وحقوق المساىمين
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 )*(بعد إعادة التبويب  قائمة الدخل الموحدة
 (لاير سعودى 000)  مارس 31السنة المالية المنتهية فى   

  2015 2014 2013 2012 )**( 2011 )**( 
 2,574,608 3,202,666 4,658,532 5,482,386 6,898,673 مبيعات التجزئة
 (2,029,873) (2,412,684) (3,528,168) (4,084,411) (5,111,496) تكلفة اؼببيعات

 544,735 789,982 1,130,364 1,397,975 1,787,177 الربح اإلجمالي
 (282,801) (350,698) (546,428) (677,777) (941,323) مصاريف التشغيل
 261,934 439,284 583,936 720,198 845,854 الربح التشغيلي

 (17,442) (745) 1,353 13,157 31,461 يلةحصة من أرباح شركات زم
 (16,405) (17,723) (33,540) (50,422) (100,108) مصاريف سبويل

 106,681 63,305 97,220 130,623 54,818 إيرادات أخرل بالصايف
 334,769 484,121 648,969 813,556 832,025 الربح قبل الزكاة
 (15,089) (35,858) (30,697) (41,958) (19,707) الزكاة كالضرائب

 319,680 448,263 618,272 771,598 812,318 الربح قبل حقوق األقلية
 (4,209) (882) 1,420 (245) (9,366) حقوؽ األقلية
 315,472                          447,381     619,692 771,353 802,952 الربح الصافي

باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل ك تطبيق مبدأ التكلفو اؼبباشره كذلك بإحتساب اصبايل الربح بعد  2013مارس  31اؼبايل اؼبنتهي يف عاـ بدأن من الربع الثاين لل الشركة قامت)*(
 .ويب أم آثر على اؼبركز اؼبايل للشركة كنتائج أعماؽباعلمان بأنو ال يوجد إلعادة التب طرح كافة اؼبصاريف اؼبتعلقو باؼبتاجر كذلك ضمن جهود الشركو يف مراقبو التكاليف كإرتباطها باؼببيعات

إجراء عمليات مقارنة عادلة ، كنوضح باعبدكؿ  دبا يتيح  2015،  2014،  2013 يعامتتماشى مع عرض اغبسابات ل كي  2012،  2011أعيد تبويب بعض أرصدة األعواـ  )**(
 .قبل إعادة التبويب كذلك إليضاح البيانات للقارئ االعواـلتلك  أدناه األرقاـ حسب ما كرد بالقوائم اؼبالية اؼبدققة

 
 قائمة الدخل الموحدة

 (لاير سعودى 000)  مارس 31السنة المالية المنتهية فى   
  2012  2011  

 2,574,608 3,202,666 مبيعات التجزئة
 (1,435,476) (1,755,304) تكلفة اؼببيعات

 1,139,132 1,447,362 الربح اإلجمالي
 (877,198) (1,021,714) مصاريف التشغيل
 261,934 425,648 الربح التشغيلي

 (17,442) (745) حصة من أرباح شركات زميلة
 (16,405) (17,723) مصاريف سبويل

 106,681 76,941 إيرادات أخرل بالصايف
 334,769 484,121 الربح قبل الزكاة
 (15,089) (35,858) الزكاة كالضرائب

 319,680 448,263 ح قبل حقوق األقليةالرب
 (4,209) (882) حقوؽ األقلية
 315,472 447,381 الربح الصافي
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 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق 2.4
 قائمة الدخل الموحدة

 
 (لاير سعودى 000)  مارس 31السنة المالية المنتهية فى 

 
 نسبة التغير التغير 2014 2015

%26 1,416,287 5,482,386 6,898,673 مبيعات التجزئة  
(1,027,085) (4,084,411) (5,111,496) تكلفة اؼببيعات  25%  

%28 389,202 1,397,975 1,787,177 الربح اإلجمالي  
(677,777) (941,323) التشغيلمصاريف   (263,546)  39%  

%17 125,656 720,198 845,854 الربح التشغيلي  
%139 18,304 13,157 31,461 حصة من أرباح شركات زميلة  

(49,686) (50,422) (100,108) مصاريف سبويل  %99 
(75,805) 130,623 54,818 إيرادات أخرل بالصايف  % -58  

%2 18,469 813,556 832,025 الربح قبل الزكاة  
(41,958) (19,707) الزكاة كالضرائب  22,251 -53%  

%5 40,720 771,598 812,318 الربح قبل حقوق األقلية  
(245) (9,366) حقوؽ األقلية  (9,121)  2722%  
%4 31,599 771,353 802,952 الربح الصافي  
       (بالريال السعودى)ربح السهم 

%17 0,6 3,43 4,03 * من الربح من األعمال  
%4 0,15 3,67 3,82 * من الربح الصافى  

علمان بأف ربح السهم   2015عاـ تماشى مع عرض اغبسابات لكى يك كعدد األسهم ليتناسب مع الزيادة يف رأس اؼباؿ  2014 الصايف لعاـمن الربح مت تعديل ربح السهم من األعماؿ ك *
 .لاير 7.35لاير كالصايف كاف  6.86الفعلي يف العاـ اؼباضي قبل األخذ يف األعتبار الزيادة يف عدد األسهم من األعماؿ كاف 

 تاإلنحرافاالنتائج المالية و تحليل  3.4

مقارنة  ـ31/3/2015 عشر شهرا اؼبنتهية يف مليوف لاير خالؿ األثٍت 802.95حققت الشركة صاىف أرباح قدرىا 
، كأرباح تشغيلية % 4.1مليوف لاير كبنسبة مبو بلغت كبو  771.35لنفس الفًتة من العاـ السابق قدره  أرباح بصايف

ليوف لاير م  720.2مقارنة بػ ـ 31/3/2015تهية ىف مليوف لاير خالؿ األثٍت عشر شهرا اؼبن 845.85 مقدارىا
لاير للسهم  3.82، كبلغت رحبية السهم من الربح الصايف % 17.4لنفس الفًتة من العاـ السابق كبنسبة تغَت بلغت 

ة بعد األخذ يف األعتبار الزياد) ىف العاـ اؼباضىلاير للسهم  3.67مقارنة بػ   ـ31/3/2015عن الفًتة  اؼبنتهية ىف 
خالؿ الفًتة اغبالية مقارنةن بالفًتة  أرباح الشركةاإلرتفاع يف  كيعود سبب، % 4.1كدبعدؿ مبو كبو ( يف عدد األسهم

 :ما يلياؼبماثلة من العاـ السابق إىل 
  مقارنة مع العاـ السابق بفعل الزيادة اؼبميزة يف مبيعات نفس اؼبتجر ك % 26الزيادة يف اؼببيعات بنسبة

ربع الرابع يف السوؽ السعودم لألثر االهبايب ؼبكرمة خادـ اغبرمُت الشريفُت حفظو اهلل دبنح باالخص يف ال
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ؿبل جديد خالؿ االثٍت عشر شهر السابقُت  354موظفي الدكلة راتب شهرين اضافيُت ، ك كذلك افتتاح 
 .ك عمليات االستحواذ

 0.4يف نسبة ىامش الربح بنسبة  الزيادة% 
  مليوف لاير سعودم ك الزيادة يف  57.5بااللبفاض يف اصبايل االيرادات االخرل دببلغ تأثر صايف الربح سلبا

 مليوف لاير 50اؼبصاريف التمويلية دببلغ 
  مليوف لاير ك يعود االلبفاض بشكل رئيسي اىل  22.7البفض مصركؼ الضرائب يف الفركع اػبارجية دببلغ

 االستفادة من الضرائب اؼبؤجلة
 :الشركة يف السوؽ السعودم كيف األسواؽ اػبارجية على النحو التايل ىذا كقد كانت نتائج

  يف االرباح التشغيلبة% 23يف اؼببيعات ك %  18حققت اعماؿ الشركة يف السوؽ السعودم مبوا. 
  22يف اؼببيعات ك % 9حققت اعماؿ الشركة ىف الشرؽ االكسط ك القوقاز كدكؿ اسيا الوسطى مبوا قدرة %

 .غيليةيف االرباح التش
  مليوف لاير 61 ك خسائر قدرىا مليوف لاير 88حققت اعماؿ الشركة يف السوؽ االمريكي مبيعات قدرىا  ،

كقد قاـ ؾبلس اإلدارة بتشكيل عبنة لدراسة أداء الشركة يف أمريكا كإسًتاتيجية الشركة يف السوؽ األمريكي 
 .كإعتماد توصياهتا

 32مليوف لاير ك خسائر قدرىا  628ليها مبيعات قدرىا حققت اعماؿ شركة ماركة بالنكو اؼبستحوذ ع 
كتعمل  2014، كذبدر اإلشارة إىل أف الشركة قامت باإلستحواذ على شركة بالنكو يف فرباير   مليوف لاير

 .الشركة على خطة متكاملة لتحويل مسار الشركة إىل الرحبية بعد اإلستحواذ
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 عةشركاتها التابإيرادات الشركة و  تحليل 4.4

مليوف لاير من  5,232 دببلغإيرادات مليوف لاير منها  6,899إصبايل إيرادات خالؿ العاـ بلغت لقد حققت الشركة 
كاعبدكؿ التايل . مليوف لاير 1,667ما يعادؿ خارج اؼبملكة حققت شركاهتا التابعة  يف حُتنشاطها داخل اؼبملكة، 

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

% 1,947 فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه 28,2  

  %23,2 1,603 الوحيدة للتجهيزات احملدكدة

  %5,3 368 ىيفاء بديع القلم كشركاىا العاؼبية للتجارة

% 170 السعودية للتجزئة احملدكدة 2.5  

% 201 كىبة التجارية احملدكدة 2.9  

   0.3% 22 الفريدة للوكاالت التجارية

 13.4% 921 للمشاريع التجارية  نسك

  24.2% 1,667 كالفركع خارج اؼبملكةالشركات 

%100 6,899 إجمالى  

 المعايير المحاسبية .5

،  يُتسبُت القانوناؼبوحدة باؼبعايَت احملاسبية الصادرة عن اؽبيئة السعودية للمحا ند إعداد القوائم اؼباليةتلتـز الشركة ع
 .ذا اػبصوصكتقـو الشركة حاليان بدراسة التحوؿ إىل معايَت احملاسبة الدكلية حسب التوجيهات الصادرة من اؽبيئة هب
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   الشركات التابعة و فروعها .6

 أسم الشركة
رأس مال 

 الشركة
 لاير سعودى

 التأسيس  مكان
 مزاولة النشاطو 

 النشاط
نسبة الملكية لسنة 

 2015مارس 
نسبة الملكية لسنة 

 2014مارس 

شركة ىيفاء بديع القلم كشركاىا العاؼبية 
 (2) (1)للتجارة 

500,000 
اؼبملكة العربية 

 السعودية
 % 100 % 100 التجزئةك ذبارة اعبملة 

 (3) (1) شركة الوحيدة للتجهيزات احملدكدة
 

1,000,000 
اؼبملكة العربية 

 السعودية
 % 100 % 100 ذبارة اعبملة كالتجزئة

 (1) احملدكدةالسعودية تجزئة لشركة ا
500,000 

اؼبملكة العربية 
 السعودية

 % 100 % 100 ذبارة اعبملة كالتجزئة

 (4) (1)شركة كىبة التجارية احملدكدة 
500,000 

اؼبملكة العربية 
 السعودية

 %100 % 100 ذبارة اعبملة كالتجزئة

 شركة الفريدة للوكاالت التجارية احملدكدة
500,000 

اؼبملكة العربية 
 السعودية

 % 70 % 70 ذبارة اعبملة كالتجزئة

 %85 %100 ذبارة اعبملة كالتجزئة كازاخستاف 11,280 (5) ؾبوعة التجزئة كازاخستاف
 %98 %98 ذبارة اعبملة كالتجزئة مصر 6,250,000 ؾبموعة التجزئة مصر

 %95 %95 لة كالتجزئةذبارة اعبم األردف 1,890,000 ؾبموعة التجزئة األردف

 1,000,000 (6)شركة نسك للمشاريع التجارية 
اؼبملكة العربية 

 السعودية
 %100 %100 ذبارة اعبملة كالتجزئة

 %100 %100 ذبارة اعبملة كالتجزئة أسبانيا 18,432 (7)شركة جلوباؿ ليفا 
كشركة كىبة التجارية احملدكدة  لتجزئة السعودية احملدكدةشركة اك الوحيدة للتجهيزات احملدكدة  كشركةاإلستثمارات ىف شركات ىيفاء بديع القلم كشركاىا العاؼبية للتجارة ( 1)

   .فبلوكة بشكل متبادؿ% 5من قبل الشركة بشكل مباشر ك %95فبلوكة بنسبة 
التابعة العاملة يف جورجيا كأرمينيا كالواليات اؼبتحدة األمريكية بصورة مباشرة كغَت مباشرة بعض الشركات  كشركاىا العاؼبية للتجارةسبتلك شركة ىيفاء بديع القلم ( 2)

 .فار إيست فاشن ترايدنج ليميتدكمن ضمن ىذه الشركات شركة ، تحدة كاعبزر العذراء الربيطانيةكاؼبغرب كشركات تابعة آخرل راكدة كعديبة النشاط يف اإلمارات العربية اؼب
شاط يف بصورة مباشرة كغَت مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة يف أذربيجاف كشركات تابعة آخرل راكدة كعديبة الن دكدةالوحيدة للتجهيزات احمل سبتلك شركة( 3)

 .أذربيجاف التابعو يف من حصتها يف شركاهتا% 5اإلمارات العربية اؼبتحدة ، خالؿ السنة قامت الشركة بإستبعاد 
 .ة مباشرة كغَت مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة كعديبة النشاط يف اؼبملكة العربية السعودية كاإلمارات العربية اؼبتحدةسبتلك شركة كىبة التجارية احملدكدة بصور ( 4)
كافة ىذه   إف. ؼبية سبثل ؾبموعة كازخستاف ثالثة منشأت ىى شركة كازخستاف إلدارة التجزئة ، كشركة كازخستاف لتجارة األزياء ، كشركة كازخستاف للموضة العا( 5)

من شركاء األقلية يف % 15عملية األستحواذ على نسبة اؼبلكية اؼبتبقية بواقع  الشركةأكملت اغبالية ، خالؿ السنة  بصورة مباشرة% 85فبلوكة بنسبة كانت ت  اؼبنشأ
 .ؾبموعة كازخستاف

شركة ذات مسؤلية ؿبدكدة مسجلة يف اؼبملكة العربية السعودية  تجاريةنسك للمشاريع ال شركةأكملت الشركة عملية اإلستحواذ على  2012سبتمرب  26بتاريخ ( 6) 
 .مليوف لاير كالرصيد اؼبتبقي من خالؿ سبويل مراحبة 13مليوف لاير مت سبويلها من خالؿ سبويل ذايت دببلغ  730دببلغ 

اؿ ليفا كشركة فار شركتيها التابعتُت كاؼبملوكتُت بالكامل كنبا شركة جلوب خالؿ األسبانية منقامت الشركة باألستحواذ على شركة بالنكو  2014فرباير  27بتاريخ ( 7) 
 .دنج ليميتدإيست فاشن تراي
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 األسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة .7

 .أدكات دين صادرة عن الشركات التابعةاليوجد أسهم ك 

 سياسة توزيع األرباح .8

 األخرل كالتكاليف العمومية اؼبصركفات صبيع خصم بعد السنوية لصافيةا الشركة أرباح تتمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجوا ؼبا ىو مدرج كفق

 
 ىذا كقف العادية العامة للجمعية كهبوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من %(10)هبنب  ( أ)

 . اؼباؿ رأس نصف اؼبذكور االحتياطي بلغ مىت التجنيب
 لتكوين الصافية األرباح من نسبة ذبنيبكدبوافقة اعبمعية العامة العادية  اإلدارة ؾبلسللشركة بتوصية من  وزهب ( ب)

 .اتفاقى ىبصص لدعم اؼبركز اؼباىل للشركة احتياطي
 . اؼبدفوع اؼباؿ رأس من %(5) تعادؿ هبوز بعد ذلك توزيع دفعة للمسانبُت ( ج)
كحبدكد مانص عليو  اإلدارة ؾبلس ألعضاء كمكافأة الباقي من%( 5) عن تزيد ال نسبة تقدـ ما بعد ىبصص(  د )

 .نظاـ الشركات أك التعليمات الصادرة يف ىذا الشأف
  .كيوزع الباقى بعد ذلك على اؼبسانبُت كحصة إضافية من االرباح

 (31/3/2015 – 1/4/2014)التوزيعات خالل العام 

إعتماد قرار ؾبلس على  2014-07-14اؼبوافق  1435-09-17بتاريخ كافقت اعبمعية العامة العادية  .1
ستحقت إ. ـ 31/3/2014لاير للسهم الواحد عن الفًتة اؼبنتهيو يف ( 3)رباح بواقع أاإلدارة بشأف توزيع 

 .23/06/2014بتاريخ  كمت توزيعها 24/04/2014اؼبوافق  اػبميسغباملي االسهم بنهاية تداكؿ يـو 
زيادة رأس على  2014-07-14اؼبوافق  1435-09-17بتاريخ ادية كافقت اعبمعية العامة غَت الع .2

عدد ، ب %100بنسبة زيادة قدرىا , لاير 2,100,000,000ىل إلاير  1,050,000,000اؼباؿ من 
، كذلك  سهم 210,000,000عدد أسهم بعد الزيادة ك سهم،  105,000,000أسهم قبل الزيادة 

للمسانبُت تستحق سهم  1سهم لكل  1حبيث يتم توزيع عن طريق منح أسهم ؾبانية ؼبسانبي الشركة 
بنهاية تداكؿ يـو اعبمعية العامة غَت ( تداكؿ)اؼبسجلُت بسجالت الشركة لدل مركز اإليداع لألكراؽ اؼبالية 

  .العادية
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سباشيان مع سياسة توزيع االرباح النصف سنوية اليت اقرىا ؾبلس إدارة الشركة سابقان كاؼبعلن عنها بتاريخ  .3
ذك اغبجة  25فقد أقر ؾبلس اإلدارة جبلستو اؼبنعقدة يـو األحد  20/04/2013اؼبوافق  10/06/1434

توزيع أرباح أكلية عن فًتة الستة أشهر األكىل اؼبنتهية ىف  ـ2014اكتوبر  19اؼبوافق  ىػ1435
 كربع لاير  (1.25)مليوف لاير سعودل بواقع  262.5على السادة مسانبى الشركة بقيمة  30/9/2014

من القيمة األظبية للسهم ، كذلك للمسانبُت اؼبسجلُت لدل مركز % 12.5الرياؿ للسهم الواحد دبا نسبتة 
كجارل العرض على اعبمعية ـ ، 23/10/2014 اػبميسبنهاية تداكؿ يـو ( تداكؿ)إيداع األكراؽ اؼبالية 

ىػ اؼبوافق 09/03/1436 ربعاءاأليـو ، كقد مت صرفها فعليا العامة بطلب اؼبوافقة علي التوزيع 
 .ـ 31/12/2014

بتوزيع ـ 2015ابريل  26ىػ  اؼبوافق 1436 رجب 07جبلستو اؼبنعقدة يـو األحد ؾبلس األدارة أكصى  .4
( 1)ـ بواقع 31/3/2015مليوف عن السنة اؼبالية اؼبنتهية بتاريخ ( 210)أرباح عن النصف الثاين مقدارىا 

من القيمة االظبية للسهم ، كتكوف أحقية % 10باح اؼبوزعو ما نسبتو لاير لكل سهم ، كتعادؿ ىذه االر 
انبي الشركة اؼبسجلُت لدل مركز إيداع األكراؽ اؼبالية بنهاية تداكؿ يـو انعقاد اعبمعية العمومية ؼبساالرباح 

ديد تاريخ يتم ربعلى أف  للشركة كالذم سيتم ربديده الحقان بعد اخذ اؼبوافقات الالزمة من اعبهات اؼبختصة
إىل موافقة زبضع  ىذه التوصيةعلمان بأف  دفع التوزيعات بعد موافقة اعبمعية العامة للشركة على ىذه التوصية

 .اعبمعية العمومية كاعبهات النظامية اؼبختصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 23                                                                                                                                                                                  31/3/2015 – 1/4/2014التقرير السنول 

 م 31/3/2015مقترح توزيع صافى أرباح العام المنتهى فى  1.8
 لاير سعودى بــيــــــــــــــــان

 1,047,467,808 2014 مارس 31يد األرباح اؼبرحلة ىف رص
    :يخصم

 لاير عن كل سهم  3بواقع  2014توزيعات أرباح هنائية عن 
 

(315,000,000) 
  732,467,808 (بعد خصم التوزيعات) 2014أبريل  1رصيد األرباح اؼبرحلة ىف 

  802,951,550 (الزكاة الشرعيةبعد ) 31/3/2015صاىف األرباح عن السنة اؼبالية اؼبنتهية يف 

    :يخصم
 

 (80,295,155) %(10)احتياطى نظامى 

  722,656,395 بعد خصم األحتياطي النظامي 31/3/2015 الرصيد اؼبضاؼ إىل األرباح اؼبرحلة يف

      :يخصم

 (721,721,686) 31/3/2015احملوؿ إىل رأس اؼباؿ خالؿ السنة اؼبنتهية يف 

 (262,500,000) لاير عن كل سهم 1.25ية اؼبوزعة خالؿ العاـ بواقع النقداألرباح 

 (23,182,350) إستبعاد حقوؽ األقلية يف شركات تابعة خالؿ العاـ/إستحواذ على
  447,720,167 (قبل اقتراح التوزيع) 2015مارس  31رصيد االرباح المبقاة فى 

 (إقتراح التوزيع) :يخصم
 

 (210,000,000) لاير عن كل سهم 1بواقع التوزيع النقدم اؼبقًتح 

  237,720,167 (بعد التوزيعات)  2015مارس  31رصيد االرباح المبقاة فى 

 وصف المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت .9

 .ال يوجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت

وأزواجهم  دارة وكبار التنفيذيينوصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإل .10
 في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة وأوالدىم القصر

كأزكاجهم بالشركة دارة ككبار التنفيذيُت ؾبلس اإلأعضاء ألل من تعود حقوؽ خيار كحقوؽ اكتتاب مصاحل ك ال يوجد 
، خبالؼ ما سَتد ذكره ألعضاء  لشركة أك شركاهتا التابعةأدكات دين الصادرة من ا كأيف أسهم كأكالدىم القصر 

 .بالتقرير( 29)صفحة  3.15بالفقرة رقم اإلدارة ؾبلس 
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 القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة .11

- : مليوف لاير سعودم موزعة على النحو التاىل 1,339 كبو بلغ إصباىل القركض ىف بداية العاـ اؼباىل 
 01/04/2014الرصيد فى  بيان

 465,692,323 سبويل مراحبة كقركض قصَتة األجل
 307,357,934 اعبزء اؼبتداكؿ من سبويل اؼبراحبة كالقركض ألجل

 565,709,222 سبويل اؼبراحبة كالقركض ألجل
 1,338,759,479 (لاير سعودى)إجمالى 

مليوف لاير  1,477بنوؾ ذبارية ؿبلية كأجنبية دببلغ قدره  حصلت الشركة على تسهيالت مراحبة قصَتة األجل من
 833.3، كقد مت استخداـ كامل ىذه التسهيالت كبلغ رصيدىا القائم مبلغ  2015مارس  31سعودم كما يف 

 .مليوف لاير سعودم ، كىذه التسهيالت مضمونة مقابل سندات ألمر من الشركة
( IFC)إتفاقية سبويل مراحبة مع مؤسسة التمويل الدكلية  2011 أكتوبر 1بتاريخ  كقعتقد ىذا ككانت الشركة 

، كاليت مت ( مليوف لاير سعودم 781.0ما يعادؿ )مليوف دكالر أمريكي  05احدل مؤسسات البنك الدكيل بقيمة 
اؼبنتهية ، كخالؿ السنة  1577أكتوبر   05إعتمادىا من قبل اعبمعية العامة العادية للشركة جبلستها اؼبنعقدة بتاريخ 

مليوف دكالر  10اتفقت الشركة مع مؤسسة التمويل الدكلية على زيادة سبويل اؼبراحبة بقيمة  1570مارس  07يف 
مليوف دكالر  75ليصبح إصبايل التسهيالت اؼبمنوحو من اؼبؤسسة ( مليوف لاير سعودم 30.10ما يعادؿ )أمريكي 

قيمة الزيادة مع أصل القرض بواقع أقساط نصف سنوية كعلى أف تسدد  (مليوف لاير سعودم 187.10ما يعادؿ )
مدة التمويل طبس سنوات كستة أشهر كيبدأ سداده بعد سنتُت من تاريخ .  2013متساكية إعتباران من شهر اكتوبر 

بأقساط نصف سنوية متساكية ، كىبضع التمويل لعمولة كفقا للمعدالت السائدة بُت  اكؿ استخداـ ؽبذه التسهيالت
مبلغ  2015مارس  31يبلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما يف  .يف لندف زائدا ىامش الربح اؼبتفق عليو سنويا البنوؾ

 .مليوف لاير 174.5
مليوف لاير سعودم من  171 دببلغاغبصوؿ على قرض قامت الشركة ب 1570مارس  07السنة اؼبنتهية يف خالؿ ك  

رية ، كيتكوف ىذا القرض من سبويل مراحبة طويل األجل من أجل اإلستحواذ على ؾبموعة نسك للمشاريع التجا
كبنك اػبليج الدكيل كالبنك السعودم اؽبولندم ، كطبقا إلتفاقية القرض فإف مدة تسهيل اؼبراحبة ؾبموعة سامبا اؼبالية 

، كىبضع  2017كلغاية اكتوبر  2014أقساط متساكية اعتبارا من مارس  8طبس سنوات يستحق السداد على 
بُت البنوؾ يف اؼبملكة العربية السعودية زائدان اؽبامش اؼبتفق عليو سنويان علمان تمويل لعمولة كفقان للمعدالت السائدة ال
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مت سداد كامل رصيد ىذا  2015مارس  31كما يف . بأف التسهيل مضموف بسندات أذنية صادرة من الشركة
 .2014يونية  4ألخَتة كاؼبوقعو يف التمويل بناءاَ على إتفاقية تسهيل اؼبراحبة الرئيسية ا

قامت الشركة بتوقيع إتفاقية سبويل مراحبة طويل االجل بقيمة مليار لاير سعودم مع عدد من  2014يونية  4بتاريخ 
قسط متساكم  12سنوات يستحق السداد على  7، كطبقان لإلتفاقية فإف مدة تسهيل اؼبراحبة البنوؾ احمللية كاألقليمية 

.  2015مارس  31، كقد مت إستخداـ كامل التسهيالت كما يف  2021كحىت يونية  2015ديسمرب إعتباران من 
لسعر سايبور زائدان اؽبامش ( سايبور)وبمل تسهيل اؼبراحبة عمولة كفقان للمعدالت السائدة بُت البنوؾ يف السعودية 

 .اؼبتفق عليو سنويان 
مليوف دكالر أمريكي  190ة سبويل مراحبة طويل االجل بقيمة قامت الشركة بتوقيع إتفاقي 2014أكتوبر  16بتاريخ 

سنوات  5مع بنك سوستيو جنراؿ ، كطبقان لإلتفاقية فإف مدة تسهيل اؼبراحبة ( مليوف لاير سعودم 712.5ما يعادؿ )
ف إ،  2019كحىت أكتوبر  2016يستحق سداد سبويل اؼبراحبة على أقساط ربع سنوية متساكية إعتباران من يناير 

. مت إستخداـ كامل ىذه التسهيالت 2015مارس  31كما يف التمويل مضموف بسندات إذنية صادرة من الشركة ،  
 .اؼبتفق عليو سنويان الربح زائدان ىامش  لسعر اليبور  عمولة كفقان  ىذا التمويلوبمل 

 :الصكوك
مليوف لاير  1م بقيمة إظبية مليوف لاير سعود 500قامت الشركة بإصدار صكوؾ بقيمة  2014يونية  24بتاريخ 

ربمل ىذه الصكوؾ اؼبصدرة عائد وبسب على ،  2019سعودم للصك بدكف خصم أك عالكة إصدار تستحق يف 
زائدان ىامش ربح ثابت يستحق على أساس ربع سنوم من صايف الدخل اؼبتحصل من موجودات أساس سايبور 

 .الصكوؾ
اؼبستحقة  آلجل مليوف لاير سعودم من إصبايل مبالغ القركض 877.6كقد قامت الشركة خالؿ العاـ بسداد مبلغ 

- :موزعة على النحو التاىل  سعودممليوف لاير 3,192كقد بلغ إصباىل القركض ىف هناية العاـ اؼباىل كبو  ىذا،   عليها
 31/3/2015الرصيد فى  بيان

 833,290,230 سبويل مراحبة كقركض قصَتة األجل
 195,587,581 يل اؼبراحبة كالقركض ألجلاعبزء اؼبتداكؿ من سبو 

 2,163,460,629 سبويل اؼبراحبة كالقركض ألجل
 3,192,338,440 (لاير سعودى) إجمالى
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 وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم .12

 .اليوجد أدكات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة من الشركة

 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .13

 .يل أك اكتتاب صادرة عن الشركةاليوجد حقوؽ ربو 

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

 .شركاهتا التابعةلغاة للشركة ك مسًتدة أك مين د اليوجد أدكات
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 مجلس اإلدارة .15

 تكوين مجلس اإلدارة 1.15

ـ قد قامت 25/3/2014ىػ اؼبوافق 24/5/1435اعبمعية العامة للشركة يف جلستها اؼبنعقدة يـو الثالثاء  قامت
تصويت ـ ضمن 1/7/2014أ من من بُت اؼبرشحُت للدكرة اليت تبد اؼبوافقة على انتخاب أعضاء ؾبلس االدارةب

ن تسعة أعضاء منهم مـ 30/06/2017كاليت تنتهي يف تاريخ  يتكوف ؾبلس إدارة الشركة يف دكرتو اغباليةك ، عادم 
  -: كذلك على النحو التايل ثة أعضاء مستقليُتثال

 الصفة ةيالجنس األسم
 فئة

 العضوية
 العضوية فى شركات

 مساىمة أخرى

 غَت تنفيذل رئيس ؾبلس اإلدارة سعودم فواز عبدالعزيز اغبكَت/ سعادة الدكتور
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -2

  تنفيذلغَت عضوا سعودم سلماف عبدالعزيز اغبكَت/ سعادة اؼبهندس
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -2

 تنفيذل عضوا سعودم عبد اجمليد عبد العزيز اغبكَت/ رسعادة الدكتو 
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -2

       شركة فاس السعودية القابضة كيبثلها
 

 ال توجد
 شركة فاس السعودية القابضة -1
أمُت العربية شركة التعضو عبنة مراجعة مستقل  -2

 التعاكنية
 

 ال توجد

 غَت تنفيذل عضوا سعودم منصور سعد العجالف/ األستاذ سعادة 

 غَت تنفيذل عضوا سعودم عبد الرضبن بن موالم البزيول/ األستاذسعادة 

 غَت تنفيذل عضوا سعودم   أضبد ؿبمد اؿ الشيخ/ األستاذسعادة 

 مستقل عضوا سعودم ن العجالفالرضب عجالف عبد/ األستاذسعادة 
 –الشركة السعودية ػبدمات السيارات ك اؼبعدات  -1

 (ساسكو
 نًتناشيوناؿ السعوديةإؿ و شركة دريك اند سك -2

 بنك الرياض -1 مستقل عضوا سعودم فارس عبد اهلل أبا اػبيل/ سعادة الدكتور

 مستقل عضوا سعودم عمار عبدالواحد اػبضَتم / سعاد االستاذ 

 رنسيم الفالبنك السعود -1
 شركة اليانز السعودم الفرنسي للتأمُت التعاكين -2
 شركة مورجاف ستانلي السعودية -3
  شركة زىور الريف -4
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  إجتماعات مجلس اإلدارة 2.15

 31/3/2015كذلك ؼبناقشة اؼبوضوعات اؼبتعلقة بالسنة اؼبالية اؼبنتهية يف  أربعة إجتماعاتعقد ؾبلس اإلدارة 
- :حضور أعضاء ؾبلس اإلدارة إلجتماعات اجمللسكيوضح اعبدكؿ التايل موقف 

 األسم
جلسة 

20/04/2014 
جلسة 

06/07/2014 
جلسة 

19/10/2014 
جلسة 

01/02/2015 
 إجمالى

نسبة 
 الحضور

 %100 4 حضر حضر حضر حضر اغبكَت العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 %100 4 حضر حضر حضر حضر اغبكَت العزيز عبد سلماف/سعادة اؼبهندس

 %100 4 حضر حضر حضر حضر عبد اجمليد عبد العزيز اغبكَت/الدكتور ةسعاد
 %100 4 حضر حضر حضر حضر سعد العجالف منصور /األستاذسعادة 
 %100 4 حضر حضر حضر حضر عبدالرضبن موالم البزيول/ األستاذ سعادة 

 %100 4 حضر حضر حضر حضر أضبد ؿبمد اؿ الشيخ/ سعادة االستاذ 
 %100 4 حضر حضر حضر حضر الرضبن العجالف عجالف عبد/ستاذاألسعادة 

 %50 2 حضر إعتذر ألسباب شخصية إعتذر ألسباب شخصية حضر فارس عبد اهلل أبا اػبيل /سعادة الدكتور
 %100 4 حضر حضر حضر حضر عمار عبدالواحد اػبضَتم/ سعادة االستاذ 

 :ككانت أىم القرارات الصادرة عن اجمللس ما يلى
كاؼبوافقة على تقرير مراقب اغبسابات ،  31/3/2014اغبسابات اػبتامية للشركة للفًتة اؼبنتهية ىف عتماد إ -1

 .31/3/2014عن العاـ اؼبنتهي ىف 
 .2014/2015إعتماد اؼبيزانية التقديرية للشركة للسنة اؼبالية  -2
 .الربع سنويةالقوائم اؼبالية إستعراض أعماؿ كنتائج الشركة ، كإعتماد  -3
 .ـ 31/3/2014وافقة على تقرير ؾبلس اإلدارة عن العاـ اؼباىل اؼبنتهى ىف اؼب -4
 .اؼبوافقة على أعماؿ اإلقًتاض اليت قامت هبا الشركة -5
إلعتماد التوصية للجمعية العمومية اؼبوافقة على قرار عبنة اؼبراجعة بتعيُت احملاسب القانوين ارنست اند ينج ك  -6

 .ذلك
احد لكل سهم هبدؼ ربقيق قيمة مضافة للمسانبُت كتدعيم رأس ماؿ منح أسهم ؾبانية بواقع سهم ك  -7

 .الشركة
 .إختيار رئيس اجمللس كالعضو اؼبنتدب كأعضاء اللجاف اؼبنبثقة عن اجمللس -8
 .ظاـ حوكمة الشركات اػباص بالشركة ، كإشعار كل عضو دبسؤكلياتو ككاجباتون ربديث -9
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 .اتيجية الشركة يف السوؽ األمريكي كإعتماد توصياهتاكإسًت تشكيل عبنة لدراسة أداء الشركة يف أمريكا  -10
 .مناقشة أىم التطورات يف أعماؿ الشركة يف الفًتة السابقة لكل جلسو -11
ابريل  26ىػ اؼبوافق 1436 رجب 07 يـو األحدأكصى اجمللس يف جلستو اؼبنعقدة بعد هناية السنة اؼبالية  -12

السنة اؼبالية اؼبنتهية بتاريخ النصف الثاين من عن لاير مليوف ( 210)توزيع أرباح مقدارىا ب ـ2015
رأس ماؿ من % 10لاير لكل سهم ، كتعادؿ ىذه االرباح اؼبوزعو ما نسبتو ( 1)بواقع ـ 31/3/2015

 .الشركة
 وزوجاتهم وأوالدىم القصر مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة 3.15

 

 % .122ـ بنسبة 14/7/2214بتاريخ  بنهاية تداكؿ يـو انعقاد اعبمعية العامة غَت العاديةإدارة الشركة  سهم فقد أدل ذلك إىل زيادة األسهم اؼبملوكة عبميع أعضاء ؾبلسبواقع سهم كاحد لكل نظران لقرار الشركة بتوزيع أسهم ؾبانية *

لدل البنك ،   فواز عبدالعزيز اغبكَت/ عادة األستاذلكها سلصاحل ؿبفظة األسهم اليت يبنك اإلمارات لإلستثمار يف ديب بصفتو كحافظ أمُت كذلك إىل   فواز عبدالعزيز اغبكَت/ سعادة األستاذل فبلوكةسهم  107220222عدد  مت نقل ملكية** 
 .إفادة البنك بذلككذلك كفق 

 األسم
عدد األسهم فى 

 بداية العام

نسبة الملكية 
فى بداية 

 لعاما

صافى التغير فى 
عدد األسهم 

 * خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالى عدد األسهم 
 فى نهاية العام

نسبة الملكية 
 نهايةفى 

 العام

**5,650,000 %7 7,350,000 العزيز اغبكَت فواز عبد/سعادة األستاذ  76.87% 13,000,000 6.19% 

 %7 14,700,000 %100 7,350,000 %7 7,350,000 العزيز اغبكَت سلماف عبد/سعادة اؼبهندس

 %7 14,700,000 %100 7,350,000 %7 7,350,000 عبد اجمليد عبد العزيز اغبكَت/سعادة الدكتور

 %49 102,900,000 %100 51,450,000 %49 51,450,000   :شركة فاس السعودية القابضة كيبثلها

 %0 ال يوجد %0.00 0 %0 ال يوجد                              منصور سعد العجالف/  األستاذ سعادة  .1

 %0 300 %100 150 %0 150 عبدالرضبن بن موالم البزيول/ األستاذسعادة  .2

 %0 1,000 %33.33- (500) %0 1,500  أضبد ؿبمد اؿ الشيخ / سعادة االستاذ  .3

 %0 3,000 %100 1,500 %0 1,500 عجالف عبدالرضبن العجالف/ األستاذسعادة 

 %0 9,000 %100 4,500 %0 4,500 فارس عبداهلل أبا اػبيل / سعادة الدكتور

 %0 15,000 %100 7,500 %0 7,500 عمار عبدالواحد اػبضَتم/ سعادة االستاذ 
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ألل من أية مصلحة أك حقوؽ إختيار أك حقوؽ إكتتاب تعود  كال يوجد خبالؼ ما أشتمل عليو اعبدكؿ السابق
 .شركاهتا التابعة  من ألأك ىف أسهم أك أدكات دين الشركة أك أزكاجهم أك أكالدىم القصر عضاء ؾبلس إدارة أ

 لجان مجلس اإلدارة 4.15

كيف ما يلي وكمة اغبكعبنة ،  اؼبكافأتنة اؼبراجعة ، كعبنة الًتشيحات ك عبىم  ثالث عباف فرعيةجمللس إدارة الشركة 
 .كصف ؽبذه اللجاف

  لجنة المراجعة 1.4.15

، كقد قرر  2007يونيو  23العامة بتاريخ كفقا للضوابط الىت مت اقرارىا باعبمعية يل عبنة اؼبراجعة بالشركة تشك يتم
 تشكيل يكوفأف ناء على توصية عبنة الًتشيحات كاؼبكافآت بك  06/07/2014ؾبلس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ 

 :من األعضاء التايل ذكرىمعبنة اؼبراجعو 
 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء

 مستقل رئيسان  دمسعو  معبد الرضبن العنقر /  الدكتور سعادة   -1
 مستقل عضوان  سعودم سليماف السكراف/  الدكتورسعادة  -2
 غَت تنفيذم عضوا سعودم مالبزيو  مموالبن عبد الرضبن /  األستاذ سعادة   -3

تقـو عبنة اؼبراجعة اؼبنثبقة عن ؾبلس اإلدارة بدعم إرساء أفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ اغبوكمة ك اؼبسانبة يف تعزيز 
اؼبراجعُت الداخليُت كاػبارجيُت كاإلىتماـ بأم مالحظات تتبُت للمراجعُت كالتأكد من التعامل معها جبدية كإستقاللية 

كالعمل على متابعة تصويبها دبا يبكن من توفَت تقييم مستمر لنظاـ الرقابة الداخلية كمدل فعاليتو كيأيت ذلك ضمن 
سالمة تصميم كفعالية تطبيق نظاـ الرقابة الداخلية ، أىداؼ ؾبلس اإلدارة يف اغبصوؿ على تأكيدات معقولة عن 

 :كتتمثل اؼبهاـ الرئيسية ألعضاء عبنة اؼبراجعة الداخلية فيما يلي
 التوصيو جمللس اإلداره بتعيُت احملاسبُت القانونيُت كفصلهم كربديد أتعاهبم أك أجورىم كمتابعة أعماؽبم. 
 القانوين أثناء تأديتو لعملية اؼبراجعو ، كالتأكد من أف احملاسب  العمل علي حل اؼبشاكل اليت قد يواجهها احملاسب

 .القانوين لديو إمكانية اإلتصاؿ برئيس عبنة اؼبراجعو يف أم كقت 
  دراسة التوصيات اليت توصل اليها احملاسب القانوين كمتابعة درجة إستجابة اإلداره ؽبا كإزباذىا لإلجراءات

 .التصحيحيو بناء علي تلك التوصيات
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  دراسة القوائم اؼباليو الربع سنويو كاغبسابات اػبتاميو قبل عرضها علي ؾبلس اإلداره كإبداء الرأم كتوجيو التوصيو
 .بشأهنا 

  دراسة نظاـ الرقابو الداخليو كدراسة تقارير اؼبراجعو الداخليو كمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيو للملحوظات
 .الوارده بتلك التقارير 

 لي إدارة اؼبراجعو الداخليو يف الشركو من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ كربقيق اؼبهاـ اليت حددىا ؽبا اإلشراؼ ع
 .ؾبلس اإلداره 

 ؼبراجعو الداخليوإعداد تقييم ألداء إدارة ا. 
 داره من مناقشة اإلكبرافات كاألخطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدىا قسم اؼبراجعو الداخليو كالتاكد من قياـ اإل

 .إزباذ االجراءات التصحيحيو اؼبناسبو
  التأكد من كجود اإلجراءات اليت سبكن اؼبوظفُت من تقدًن الشكاكم حبيث تضمن السريو التامو ؽبم كللمعلومات

 .اؼبقدمة عن طريقهم
 :كما يلى  موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتماعاتإجتماعات، كاف  5ة خالؿ العاـ عدد كقد عقدت اللجن

 األعضاء
 إجتماع

20/4/2014 
 إجتماع

3/6/2014 
 إجتماع

20/7/2014 
 إجتماع

19/10/2014 
 إجتماع

15/1/2015 
 نسبة 
 الحضور

سلماف / سعادة اؼبهندس 
 *عبد العزيز اغبكَت

 %40 6/7/2014إعتباران من  إنتهت عضويتو يف اللجنة حضر حضر

سلماف /  الدكتور سعادة 
 *السكراف

لجنة إعتباران من بدأت عضويتو يف ال
6/7/2014 

 %40 حضر حضر إعتذر

عبد /  الدكتور سعادة 
 مالرضبن العنقر 

 %80 حضر إعتذر حضر حضر   حضر

عبد /  األستاذ سعادة 
 مالبزيو  مالرضبن موال

 %100 حضر حضر حضر حضر حضر

 سلماف اغبكَت/ بدالن من سعادة اؼبهندس عضوان باللجنةسلماف السكراف /راجعو فقد مت تعيُت سعادة الدكتور بإعادة تشكيل عبنة اؼب 06/07/2014بناء على قرار ؾبلس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ *  

 
 :كقد سبثلت أعماؽبا خالؿ تلك اإلجتماعات فيما يلي

 .القوائم اؼبالية الربع سنوية للشركةاغبسابات اػبتامية ك إعتماد  -1
  ، كالتأكد من أف إدارة الشركة قد أتاحت ؽبم ةالداخلى للشركقانوىن ، كاؼبراجع اإلجتماع مع كل من احملاسب ال -2

 .اؼبطلوبة إلداء عملهمكافة البيانات كاؼبعلومات 
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 .مراجعة كإعتماد اػبطة السنوية إلدارة اؼبراجعة الداخلية -3
ىن من اغبسابات للعرض على اعبمعية العامة العادية للشركة إلختيار احملاسب القانو  إعداد قائمة ترشيح ؼبراقيب -4

 القوائم، ك  31/3/2015حىت  1/4/2014الفًتة من  ـ2014بينها كذلك ؼبراجعة القوائم اؼبالية للعاـ اؼباىل 
 .اؼبالية الربع سنوية ، كاؼبوافقة على أتعابو

 .مراجعة موقف تطبيق اغبوكمة بالشركة -5
 لجنة الترشيحات والمكافأت 2.4.15

يونيو  23للضوابط الىت مت اقرارىا باعبمعية العامة بتاريخ كفقا  بالشركة الًتشيحات كاؼبكافأتتشكيل عبنة  يتم
كيف ضوء موافقة اعبمعية العامة للشركة جبلستها  20/04/2014، كقد قرر ؾبلس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ  2007

 من األعضاء التايل اللجنة أف يتم تشكيل على إنتخاب أعضاء ؾبلس اإلدارة  25/03/2014اؼبنعقدة بتاريخ 
 :مذكرى

 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء
 مستقل رئيسا سعودم  عجالف عبد الرضبن العجالف/  سعادة األستاذ 
 تنفيذم عضوا سعودم عبداجمليد عبد العزيز اغبكَت/ سعادة الدكتور
 تنفيذل عضوا سعودم صبيل األظبرل /  سعادة األستاذ 

 

كاؼبكافأت ىف ربديد األفراد اؼبؤىلُت كاؼبرشحُت ليكونوا أعضاء دبجلس  تتمثل اؼبهمة األساسية للجنة الًتشيحات
اإلدارة كتنطبق عليهم الشركط الالزمة للعضوية ، ككذلك مساعدة ؾبلس اإلدارة ىف كضع نظاـ سليم كبناء السياسات 

 :، كمنهايق مهامهاماؿ الىت سبكنها من ربقكيشمل نطاؽ عمل اللجنة القياـ بكل األع  .كاالجراءات الالزمة لذلك
  التوصية جمللس اإلدارة بالًتشيح لعضوية اجمللس كفقان للسياسات كاؼبعايَت اؼبعتمدة ، كالتأكد من عدـ ترشيح أم

 .شخص سبق إدانتو جبريبة ـبلة بالشرؼ كاألمانة
  للقدرات اؼبراجعة السنوية لالحتياجات اؼبطلوبة من اؼبهارات اؼبناسبة لعضوية ؾبلس اإلدارة كإعداد كصف

  كاؼبؤىالت اؼبطلوبة لعضوية ؾبلس اإلدارة، دبا يف ذلك ربديد الوقت الذم يلـز أف ىبصصو العضو ألعماؿ
 .ؾبلس اإلدارة

 مراجعة ىيكل ؾبلس اإلدارة كرفع التوصيات يف شأف التغيَتات اليت يبكن إجراؤىا. 
  يتفق مع مصلحة الشركةربديد جوانب الضعف كالقوة يف ؾبلس اإلدارة، كاقًتاح معاعبتها دبا. 
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  التأكد بشكل سنوم من استقاللية األعضاء اؼبستقلُت، ك عدـ كجود أم تعارض مصاحل إذا كاف العضو يشغل
 .عضوية ؾبلس إدارة شركة أخرل

  كضع سياسات كاضحة لتعويضات كمكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة ككبار التنفيذيُت، يراعى عند كضعها
 .داءاستخداـ معايَت ترتبط باأل

 : مت خالؽبما ثالث إجتماعات  31/3/2015– 1/4/2014كقد عقدت اللجنة خالؿ العاـ اؼباضى 
 .إختيار سكرتَت للجنة -1
و ، كزيادة مكافأة العضو اؼبنتدب ، كمكافآت التوصية جمللس إدارة الشركة باؼبؤىلُت لعضوية عبنة اؼبراجع -2

 .أعضاء عباف اجمللس من غَت أعضاء ؾبلس اإلدارة
 .إستقاللية أعضاء ؾبلس اإلدارة اؼبستقلُتتوافق شركط د من إستمرار التأك -3
 .التأكد من مطابقة مسئوليات اللجنة لسياسة حوكمة الشركات -4
 .فآت اؼبدراء التنفيذين كالبائعُت ، كإقرار السياسة اؼبتبعةدراسة مكا -5
 .العمومية للشركة ى صرؼ مكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة بعد إنعقاد اعبمعيةاؼبوافقة علالتوصيو ب -6
 .مناقشة كإعتماد مبوذج اإلستبياف اػباص بتقييم أعضاء ؾبلس اإلدارة -7

 :ككاف موقف اغبضور كفق اؼبوضح باعبدكؿ التاىل    

 األعضاء
 إجتماع

21/05/2014 
 إجتماع

06/07/2014 
 إجتماع 

19/10/2014 
 نسبة الحضور

 %100 حضر حضر حضر عجالف عبد الرضبن العجالف/  سعادة األستاذ 
%100 حضر حضر حضر عبداجمليد عبد العزيز اغبكَت/ سعادة الدكتور  

%100 حضر حضر حضر صبيل األظبرل/  سعادة األستاذ   
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 حوكمة ال 3.4.15

من أجل ضماف اإللتزاـ بأفضل فبارسات اغبوكمة اليت تكفل ضباية حقوؽ اؼبسانبُت كحقوؽ أصحاب اؼبصاحل كتزامنان 
ىػ اؼبوافق 17/2/1434كتاريخ ( 2012-40-3)لس ىيئة السوؽ اؼبالية رقم مع صدكر قرار ؾب

من اؼبادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات كاػباصة بوضع نظاـ حوكمة ( ج)ـ بإلزامية الفقرة 30/12/2012
َت بكر أبواػب –ديلويت "ـ ، كيف ضوء تقرير اؼبكتب اإلستشارم 30/6/2013خاصة بكل شركة كذلك إبتداءن من 

وقف تطبيق اغبوكمة بالشركة ، بتقييم م 2012كالذم عهدت إليو الشركة خالؿ العاـ اؼبنتهي يف مارس " كشركاه
كتاريخ  2/2013رة رقم يف ضوء قرار ؾبلس االدا، كذلك اغبوكمة عبنة  اإلدارة بتشكيلأكصى ؾبلس 

لعامة العادية للشركة يف جلستها اؼبنعقدة وكة اػباص بالشركة كموافقة اعبمعية ااغببشأف اعتماد نظاـ  14/7/2013
من  10على ذلك النظاـ كفقان لنص الفقرة ج من اؼبادة  ـ2013يوليو  16ىػ اؼبوافق 1434رمضاف 7يـو الثالثاء 

وابط اػباصة بلجنة حوكمة الشركات ، الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن اؽبيئة العامة للسوؽ اؼبالية كاؼبتضمنة الض
 :على أف تكوف مسئولياتو كفقان ؼبا يليإبراىيم فانًتا للقياـ بأعماؿ اغبوكمة / مت الشركة بتعيُت السيد ىذا كقد قا

  التأكد من سهولة حصوؿ اؼبسانبُت على اؼبعلومات كفبارستهم لكافة حقوقهم اؼبنصوص عليها يف الئحة
 .حوكمة الشركات

 ؼبنصوص عليها يف قواعد التسجيل كاإلدراج كالئحة التأكد من تضمُت تقرير ؾبلس اإلدارة لكافة البيانات ا
 .حوكمة الشركات

  التأكد من قياـ ؾبلس اإلدارة بوظائفو األساسية كإلتزامو جبميع مسئولياتو ، مع التأكيد على توافر صبيع الشركط
 .الواجبة يف تكوين اجمللس كأعضاؤه بصفة دائمة كعدـ اإلخالؿ هبا

 لس بعملها كدكرىا اؼبنوط هبا أداؤه ، مع إقًتاح تشكيل عباف جديدة يف حالة التأكد من قياـ صبيع عباف اجمل
 . اغباجة لذلك

 كبار التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة و أللعقود التي يوجد فيها مصالح ا .16

، كىى ترتبط بتعاقدات مع شركات  "(اجملموعة)"الشركة ىى إحدل شركات ؾبموعة فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه 
احملالت، كقد حصلت الشركة دبوجبها على قيم إهبارية تنافسية ألسعار  عبزء منوعة، من ذلك عقود إهبارات اجملم

الظهراف  السوؽ اؼبثيلة، إضافة لتمتعها دبواقع فبيزة بأرقى اؼبراكز كاؼبوالت التجارية باكباء ـبتلفة باؼبملكة كمنها مركز
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، عزيز  ، موؿ النخيل بالزا موؿ العرب،  ، السالـ موؿ التجارل ، مركز صحارل بالزا ، خريص بالزا التجارل موؿ
، كالىت إستطاعت  عقود إنشاء كذبهيز كتعديل ديكورات ؿبالت البيعبعض يضاؼ لذلك  .كأخرلكالنور موؿ موؿ 

ات الشركة دبوجبها االستفادة من خربات اجملموعة اؼبًتاكمة ىف ىذا اجملاؿ لضماف التنفيذ دبستول يتفق كمتطلب
الوكاالت التجارية العاؼبية كسرعة التنفيذ ، كاغبصوؿ على أفضل أسعار التنفيذ اؼبوجودة بالسوؽ ، كأنو من مصلحة 

العاـ إفتتاح ؿبالت جديدة يف   ، كمن اعبدير بالذكر أنو مت خالؿ الشركة كدعما لنشاطها اإلستمرار هبذه التعامالت
عاـ من قبل شركة اؼبراكز العربية ، كذلك إضافة خالؿ ال ممت إفتتاحه كالذم بالرياضكموؿ تاال النخيل موؿ كل من 

 .إىل عدد من اؼبراكز التجارية اآلخرل اؼبملوكة من قبل شركة اؼبراكز العربية
 مضافر  17 ثالثاءاجتماع اعبمعية العامة العادية الذم عقد يـو الك قد سبت اؼبوافقة على ىذه التعامالت يف 

 .ـ2014 ليوو ي 14 ىػ اؼبوافق1435
 : سبثلت اؼبعامالت مع األطراؼ ذات العالقة ىف األيت  2015/ 31/3يف  ياؼبنته كخالؿ العاـ اؼبايل

اؼبملوكة  اؼبراكز العربية ةلصاحل شرك كإهبارات مدفوعة مقدمان مليوف لاير سعودل قيمة إهبارات  438.032مبلغ  -
العزيز اغبكَت كعبداجمليد بن  عزيز اغبكَت كسلماف بن عبدفواز بن عبدال: لشركة فاس القابضة كىي فبلوكة لكل من

ىذا كقد بلغ عدد احملالت اعبديدة اؼبستأجرة من شركة اؼبراكز   ،بصورة مباشرة كغَت مباشرة  عبدالعزيز اغبكَت
 :للشركة كذلك على النحو التايل بعض اؼبكاتب اإلداريةؿبل باإلضافة إىل إهبار  665يف هناية العاـ العربية 

 المول التجاريأسم 
 

 المدينة
عدد المحالت 

 المستأجرة في المول

 
 العقدمدة 

 ثالث سنوات 44 اؼبدينة النور مول  

 طبس سنوات 61 جده عزيز مول 

 سنتُت 33 اإلحساء اإلحساء مول 

 ثالث سنوات 53 جده ىيفاء مول

 ثالث سنوات 36 الرياض خريص بالزا 

 ثالث سنوات 36 مكو مكو مول 

 طبس سنوات 73 جده مول العرب

 طبس سنوات 62 الدماـ مجمع الظهران 

 ثالث سنوات 24 الدماـ إمتداد مجمع الظهران
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 طبس سنوات 23 القصيم النخيل بالزا

 ثالث سنوات 1 الرياض زارا العليا

 ثالث سنوات 28 الرياض صحارا بالزا

 ثالث سنوات 51 جده سالم مول

 ثالث سنوات 30 الرياض سالم بالزا

 طبس سنوات 69 الرياض النخيل مول 

 طبس سنوات 41 الرياض تاال مول

 سنة  الرياض مكاتب إدارية

  665 اإلجمالي

 
فواز عبدالعزيز شركة اؼبراكز اؼبصرية اؼبملوكة لكل من لصاحل إهبارات  مليوف لاير سعودل قيمة 9.374مبلغ  -

شركة من حيث بلغ إصبايل عدد احملالت اؼبستأجرة  د عبدالعزيز اغبكَتكَت كعبداجملياغبكَت كسلماف عبدالعزيز اغب
يف هناية  دبدينة السادس من أكتوبر بالقاىرة يف صبهورية مصر العربية اؼبملوؾ ؽبا يف ؾبمع العرب اؼبراكز اؼبصرية 

 .ؿبل 22العاـ عدد 
 اعبديدة كاؼبضافة خالؿ العاـمليوف لاير سعودل قيمة تكاليف ذبهيز ؿبالت كمعارض البيع  51.662مبلغ  -

فواز بن عبدالعزيز اغبكَت كسلماف بن : اؼبملوكة لكل منلصاحل شركة فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه العقارية 
 :، كقد سبت صبيع تلك األعماؿ خالؿ العاـ على النحو التايل عبدالعزيز اغبكَت كعبداجمليد بن عبدالعزيز اغبكَت

يف تجهيز المحالت قيمة تكال  مدة التعاقد
 (مليون لاير)والمعارض 

 0.097   2014ابريل 

 0.001  2014مايو 

 1.834  2014يونيو 

 0.001 2014أغسطس 

 2.985  2014سبتمبر 

 4.303 2014أكتوبر 
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 18.380 2014نوفمبر 

 10.979 2014ديسمبر 

 0.723 2015يناير 

 1.413 2015فبراير 

 10.946 2015مارس 

 51.662 ياإلجمال

فيها  اليت تساىم طباعة كإعالف لصاحل شركة ىاجن احملدكدةتكاليف مليوف لاير سعودل قيمة  12.317مبلغ  -
فواز بن عبدالعزيز اغبكَت كسلماف بن عبدالعزيز اغبكَت كعبداجمليد بن : اؼبملوكة لكل من شركة فاس القابضة

 :عماؿ خالؿ العاـ على النحو التايل، كقد سبت صبيع تلك األ% 37.5بنسبة  عبدالعزيز اغبكَت

قيمة تكاليف الطباعة واالعالن   مدة التعاقد
 (مليون لاير)

 1.400   2014ابريل 

 0.839  2014مايو 

 0.483  2014يونيو 

 0.237 2014يوليو 

 2.187 2014أغسطس 

 1.656  2014سبتمبر 

 1.276 2014أكتوبر 

 0.789 2014نوفمبر 

 1.243 2014ديسمبر 

 0.001 2015يناير 

 1.205 2015فبراير 

 1.001 2015مارس 

 12.317 اإلجمالي
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كقد كانت أرصدة  .كفق أسعار تنافسية ، كفبيزة ، كعادلةقد سبت صبيع ىذه التعامالت إىل أف  ىذا كذبدر اإلشارة
 :( األرقاـ مقربة) على النحو التايل 2015مارس  31الشركات ذات العالقة كما يف 

 2015مارس  31 الرصيد كما في نوع الرصيد م الشركةأس
 (مليون لاير)

 2014مارس  31 الرصيد كما في
 (مليون لاير)

رقم 
 المالحظو

 أ 44 216 (دائن/)مدين شركة المراكز العربية

 أ 29 14 (دائن/)مدين شركة المراكز المصرية

 ب (81) 13 (دائن/)مدين شركة فواز الحكير العقارية

 ج 46 0 (دائن/)مدين لبنان - وعة التجزئةمجم ةشرك

 ح (4) (1) (دائن/)مدين شركة ىاجن المحدودة

اؼبستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز  ، كشركة اؼبراكز اؼبصرية ملوكة لشركة اؼبراكز العربيةاؼبتجارية المعات اجمليف ت الاحمل اتسبثل تلك القيمة إهبار  ػ أ
 .اغبكَت كشركاه

شركة أعماؿ اإلنشاءات الداخلية كالتجهيزات ىف احملالت اؼبملوكة من قبل شركة فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه ، كاؼبنفذة من قبل مة سبثل تلك القي ػ ب
 .العقاريةكشركاه اغبكَت عبد العزيز فواز 

 . % 5مقابل ىامش ربح لشركات ؾبموعة التجزئة سبثل تلك القيمة اؼببيعات اليت مت تصديرىا     . ج
 تلك القيمة تكالبف خدمات الطباعة كاالعالف اليت مت تقديبها من قبل شركة ىاجن احملدكدةسبثل  . ح
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 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .17

كالىت زبص العاـ لاير سعودم  مليوف 1.800بإصباىل قدره  عضوية مكافأتخالؿ العاـ تقاضى أعضاء ؾبلس اإلدارة 
خالؿ العاـ  اجمللس أك عبانو إجتماعاتعضاء اجمللس بدالت حضور أ ا تقاضىكم،   31/3/2014هى ىف تاؼباىل اؼبن

ك بدالت عضو ؾبلس اإلدارة اؼبنتدب إضافة ؼبكافأة العضوية  تقاضىألف لاير سعودم ، يف حُت  141بإصبايل قدره 
كفق ودل لاير سع 1,800,000ركاتب كبدالت كتعويضات خالؿ العاـ بقيمة حضور إجتماعات اجمللس أك عبانو 

 : (لاير سعودل) اؼبوضح باعبدكؿ التاىل

 األسم
مكافأة العضوية 
عن العام المنتهى 

 31/3/2014فى 

بدالت حضور 
إجتماعات 
 المجلس أو

 ولجان

 اإلجمالى بدالت رواتب وتعويضات

 212,000- -  12,000 200,000 اغبكَت العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 218,000- -  18,000 200,000 اغبكَت زيزالع عبد سلماف/سعادة اؼبهندس

 – عبد اجمليد عبد العزيز اغبكَت/الدكتور ةسعاد
 العضو اؼبنتدب

200,000 21,000 1,333,332 466,668 2,021,000 

 227,000- -  27,000 200,000 عبدالرضبن بن موالم البزيول /األستاذسعادة 
 212,000- -  12,000 200,000 سعد العجالف منصور /األستاذسعادة 
 221,000- -  21,000 200,000 الرضبن العجالف عجالف عبد/األستاذسعادة 
 206,000- -  6,000 200,000 فارس عبداهلل أبا اػبيل /األستاذسعادة 

 212,000- -  12,000 200,000 اضبد بن ؿبمد آؿ الشيخ/ سعادة األستاذ
 212,000- -  12,000 200,000 عمار بن عبدالواحد اػبضَتم/ سعادة األستاذ

 3,741,000  466,668 1,333,332 141,000 1,800,000 إجمالى
 

 عن حقوق فى راتب أو تعويض أو أرباح تنازالت  .18

أل من عن أك كبار التنفيذيُت أك أعضاء ؾبلس إدارة الشركة اؼبسانبُت أل من من  تتنازال ةمل يصل إىل الشركة أي
 .الركاتب أك التعويضاتأك  األرباححقوقهم سواء يف 
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 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .19

غَت أعضاء ؾبلس اإلدارة خالؿ من " التنفيذم للشركةاؼبدير من بينهم اؼبدير اؼباىل ، ك "كبار تنفيذيُت الاػبمسة حصل 
، كيظهر  لاير مليوف 18.008بلغت على ركاتب كمكافأت كتعويضات  31/3/2015ىف  ياؼبنته العاـ اؼبايل

 :اعبدكؿ التايل بياف تلك اؼببالغ

الرواتب  بيان 
 والتعويضات

المكافأت  البدالت
 الدورية والسنوية 

الخطط 
 التحفيزية

 إجمالى أخرى

رواتب وتعويضات ومكافآت  إجمالى
الخمسة التنفيذين الكبار من بينهم 

 المدير المالي والمدير التنفيذي
4,742,568 1,821,432 11,444,022 0 0 18,008,022 

 المدفوعات النظامية .20
 ( *ماليين الرياالت)المدفوعات النظامية 

 الجهة الحكومية
 مارس 31السنة المالية المنتهية فى 

2015 2014 
   172.8              224.3            الرسـو اعبمركية
    10.0 46.8 الزكاة كالضريبة

      21.3      23.0 اؼبؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 15.6 13.9 تكاليف تأشَتات كجوازات

 8.5 3.8 "رسـو البلديات كتراخيص احملالت"أخرل 
 228.2 311.8 إجمالى الدفعات إلى الجهات الحكومية

 سبثل اؼببالغ اؼبشار إليها أعاله اؼببالغ الفعلية اؼبدفوعة للجهات اغبكومية اؼبوضحة باعبدكؿ* 

 وضريبة الدخل الزكاة الشرعية .21

 الموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التابعة لها
 2014مارس  31اؼبنتهية ىف اؼبالية لكافة السنوات حىت السنة ؼبصلحة الزكاة كالدخل ا الزكوية الشركة إقراراهتدمت ق

 مارس 31كحىت  2008مارس  31، كال تزاؿ اإلقرارات الزكوية للسنوات اؼبنتهية ىف كمت إستالـ شهادة الزكاة 
 .من قبل اؼبصلحةقيد اؼبراجعة  2014
 2002مارس  31إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات اؼبنتهية ىف  2012مارس  31السنة اؼبنتهية يف كخالؿ 

، كقد أعًتضت الشركة على بعض البنود مليوف لاير  10.123، كالىت أظهرت مطالبات إضافية دببلغ  2007حىت 
قدمت الشركة خطاب ضماف باؼببلغ اؼبعًتض عليو ، كاستلمت يوف لاير سعودل ، كبناء علي ذلك مل 4ؾبموعها 
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 6 باقي بنود مطالبات اؼبصلحة البالغة كقد قامت الشركة باإلعًتاض علىشهادات الزكاة النهائية للسنوات اؼبذكورة ، 
 .كال يزاؿ االعًتاض قيد اؼبراجعة من قبل مصلحة الزكاة مليوف لاير

 التابعة األجنبية الضريبي للشركاتلموقف ا
كاؼبغرب كأرمينيا عن كافة  يف مصر كاألردف كالواليات اؼبتحدة األمريكيةلشركات التابعة تقدًن اإلقرارات الضريبية لمت 

 يف جورجياالتابعة  للشركةيف حُت مت تقدًن اإلقرارات الضريبية  ،  2014مارس  31 السنة اؼبنتهية يف حىتالسنوات 
، كيف ذات الوقت مت تقدًن اإلقرارات الضريبية للشركات  2013 مارس 31حىت السنة اؼبنتهية يف عن كافة السنوات 

يف حُت مت تقدًن  2014ديسمرب  31التابعة يف كازاخستاف كأذربيجاف كدكؿ البلقاف حىت السنة اؼبالية اؼبنتهية يف 
تزاؿ تلك كال ،  2013ديسمرب  31 السنة اؼبالية اؼبنتهية يف اإلقرارات الضريبية للشركة التابعة يف أسبانيا حىت

 .يف تلك الدكؿاإلقرارات قيد اؼبراجعة من قبل السلطات الضريبية اؼبعنية 
ليوف لاير، م 57.508ـبصص دببلغ  ـ31/3/2015كقد كونت الشركة ىف هناية العاـ اؼباىل اؼبنتهى بتاريخ ىذا 

كتتمثل حركة ـبصص   ـ31/3/2015بتاريخ  يالعاـ اؼباىل اؼبنته حىتاؼبستحقة ل كضريبة الدخكذلك ؼبقابلة الزكاة 
 :ىف األتى ـ31/3/2015بتاريخ  يخالؿ العاـ اؼباىل اؼبنتهكضريبة الدخل الزكاة الشرعية 

 حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 الزكاة الشرعية

 (ماليين الرياالت)
 ضريبة الدخل

 (ماليين الرياالت)
 زكاة وضريبة الدخلإجمالي ال

 (ماليين الرياالت)
 82.619 8.505 74.114 1/4/2014خصص ىف اؼبرصيد 

 38.947 8.953 29.994 2015مارس  31اؼبالية اؼبنتهية ىف اؼبخصص للسنة 
 (64.058) (14.125) (47.354) 2015مارس  31اؼبالية اؼبنتهية ىف  اؼبسدد خالؿ السنة
- -  (2.579) تسويات سنة سابقة

 57.508 3.333 54.175 31/3/2015مخصص فى الرصيد 

كاؼ كفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العاـ اؼباىل اؼبنتهى بتاريخ كضريبة الدخل  كيعترب ـبصص الزكاة الشرعية 
31/3/2015. 

 االستثمارات واإلحتياطيات التي تم إنشاؤىا لصالح الموظفين .22

 .ىا لصاحل اؼبوظفُت فيما عدا تلك اؼبقررة حسب نظاـ العمل يف اؼبملكةال يوجد استثمارات أك إحتياطيات مت إنشاؤ 
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 إقرارات مجلس اإلدارة .23

 الصحيح بالشكل أُعدت اغبسابات سجالت أف. 
 بفاعلية كنُػّفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظاـ أف. 
 نشاطو مواصلة على اؼبصدر قدرة يف يذكر شك أم يوجد ال أنو. 
 وائم اؼبالية اؼبوحدة للشركة كفقا للمعايَت احملاسبية اؼبتعارؼ عليها باؼبملكة العربية السعودية كالصادرة مت إعداد الق

 .عن اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت
 مل تصدر الشركة أك شركاهتا التابعة أية أكراؽ مالية مثل أسهم خيار أك حقوؽ يبكن أف ربوؿ إىل أسهم. 
 حقية ىف التصويتال توجد أسهم ذات أ. 
 ال توجد قركض معلقة خالؿ السنة. 
 ال توجد قركض ألم من أعضاء ؾبلس اإلدارة. 
  الشركة مل ترـب أم صفقة متعلقة بأسهمها. 
  مل تكن ىناؾ أية تعامالت ىف أسهم الشركة مع أل عضو من أعضاء ؾبلس اإلدارة ، أك أل فرد من أفراد

 .عائالهتم غَت تلك اؼبذكورة سابقا
  ىف الشركة تستلم الشركة أل تنازؿ عن حقوؽ من أل مساىممل. 
 الشركة ييات أخرل مت إنشاؤىا ؼبصلحة موظفال توجد أية إستثمارات أك إحتياط. 
  ال يبتلك أعضاء ؾبلس اإلدارة ، ككبار التنفيذيُت بالشركة أية حقوؽ أك مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 ات والغراماتالجزاء .24

على  ( ألف لاير عشركف (20,000السوؽ اؼبالية بفرض غرامة مالية مقدارىا  ىيئةقامت  01/04/2015بتاريخ 
من التعليمات اػباصة ( 8)رة ققواعد التسجيل كاإلدراج كالفمن  األربعُتمن اؼبادة  (أ) ؼبخالفتها الفقرة الشركة 

مات اػباصة بإعالنات الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة أسهمها يف السوؽ اؼبالية بإعالنات الشركة نتائجها اؼبالية من التعلي
، كذلك لعدـ كضوح إعالف  من اؼبادة التاسعة كاػبمسُت من نظاـ السوؽ اؼبالية( ب)السعودية ، استنادان إىل الفقرة 

نتائجها اؼبالية األكلية  ـ عن21/04/2014بتاريخ " تداكؿ"الشركة اؼبنشور يف موقع شركة السوؽ اؼبالية السعودية 
ـ حيث مل تذكر الشركة صبيع األسباب كاؼبؤثرات اعبوىرية يف إرتفاع صايف 31/03/2014للفًتة اؼبالية اؼبنتهية يف 
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عاـ السابق ، ىذا كقد ناقش ؾبلس اإلدارة يف مقارنة مع الربع اؼبماثل من ال 2014الربح للربع اغبايل من العاـ 
ـ ىذه اؼبخالفة كاإلجراءات اليت إزبذهتا الشركة لتجنب الوقوع يف مثل ىذه 2015إبريل  26جلستو بتاريخ 

 .اؼبخالفات مستقبالن 

 مقترحات مجلس اإلدارة .25

 .ـ  2015/ 3/ 31اؼبوافقة على تقرير ؾبلس اإلدارة للسنة اؼبالية اؼبنتهية ىف  -1
راقب حسابات الشركة عن العاـ اؼباىل ـ ، كتقرير م 2015/ 3/ 31اؼبوافقة على القوائم اؼبالية للشركة كما ىف  -2

 .اؼبنتهى ىف نفس التاريخ
 .إىل العاـ القادـ 31/3/2015اؼبوافقة على ترحيل األرباح اؼببقاة ىف  -3
ـ البالغ 31/03/2015اؼبوافقة على ما مت توزيعو من أرباح اكلية عن النصف األكؿ من السنة اؼبالية اؼبنتهية يف  -4

من رأس ماؿ الشركة، مع الوضع يف االعتبار زيادة رأس ماؿ % 12.5ا نسبتو لاير للسهم الواحد كدب( 1.25)
 . مليوف سهم 210مليوف إىل  105الشركة من 

عن الفًتة اؼبنتهيو يف لاير للسهم الواحد ( 1)إعتماد قرار ؾبلس اإلدارة بشأف توزيع االرباح بواقع  -5
اع األكراؽ اؼبالية بنهاية تداكؿ يـو انعقاد تستحق ؼبسانبي الشركة اؼبسجلُت لدل مركز إيد ـ31/3/2015

 . اعبمعية العمومية للشركة
اؼبوافقة على توصية ؾبلس اإلدارة بصرؼ مكافأه ألعضاء ؾبلس اإلدارة حسب النظاـ األساسي للشركة بواقع  -6

 3000لاير لكل عضو اضافة اىل بدؿ حضور جلسات ؾبلس االدارة كاللجاف اؼبنبثقة عنو بواقع  200,000
 .لاير عن كل جلسة 

 .ـ31/3/2015اؼبوافقة على إبراء ذمة أعضاء ؾبلس اإلدارة عن السنة اؼبالية اؼبنتهية ىف  -7
عبنة اؼبراجعة كذلك ؼبراجعة القوائم اؼبالية للعاـ مت ترشيحو من قبل ، الذل اؼبوافقة على إختيار احملاسب القانوىن  -8

اؼبالية الربع كالقوائم ، كالبيانات " 2016مارس  31إىل  2015أبريل  1الفًتة اؼبالية من "ـ  2015اؼباىل 
 . كربديد أتعابو سنوية ،

ـ كربديد تاريخ األحقية 2015اؼبوافقة على تفويض ؾبلس اإلدارة بتوزيع أرباح للمسانبُت خالؿ العاـ اؼبايل  -9
 . كالتوزيع مع األخذ باالعتبار ضوابط كإرشادات كزارة التجارة

ـ بُت الشركة كشركة 2015مارس  31ؿ كالعقود اليت سبت خالؿ العاـ اؼباىل اؼبنتهى ىف اؼبوافقة على األعما -10
كشركة % 100اؼبراكز العربية كشركة اؼبراكز اؼبصرية كشركة فواز عبد العزيز اغبكَت كشركاه العقارية اؼبملوكة بنسبة 

بشكل مباشر اك من خالؿ  %37.5كشركة ىاجن احملدكدة بنسبة %  49ريتيل جركب لبناف اؼبملوكة بنسبة 
فواز بن عبدالعزيز اغبكَت كسلماف بن عبدالعزيز اغبكَت : شركة فاس السعودية القابضة كىي فبلوكة لكل من
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، كالًتخيص هبا للعاـ ـ2016مارس  31كعبداجمليد بن عبدالعزيز اغبكَت ، كالًتخيص هبا للعاـ اؼباىل اؼبنتهى يف 
، كاؼبوافقة على قيمة الزيادة يف قيمة التعامالت مع شركة اؼبراكز العربية   ـ2016مارس  31اؼباىل اؼبنتهى يف 

ـ عن مبلغ اؼبوافقة الصادرة عن اعبمعية العامة العادية بتاريخ 31/3/2015خالؿ السنة اؼبالية اؼبنتهية يف 
 .ـ14/7/2014

 تقرير المحاسب القانوني .26

ـ أم فقرات خاصة بلفت 2015مارس  31ة السنوية للشركة ىف على القوائم اؼبالي يمل يتضمن تقرير اؼبراجع اػبارج
 .اإلنتباه

 حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية .27

 حوكمة الشركات 1.27

اإللتزاـ بأفضل فبارسات اغبوكمة اليت تكفل ضباية حقوؽ اؼبسانبُت كأصحاب اؼبصاحل، تعمل الشركة دكمان على 
إنشاء كتطبيق نظاـ للحوكمة  2006/2007اؼباىل عاـ البداية من  ضع ؾبلس إدارة الشركة يف أكلوياتوقد ك ك 

رقم  القرار الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ؾبلس ىيئة السوؽ اؼبالية دبوجب بالشركة يتوافق مع متطلبات
 .ـ 12/11/2006ىػ اؼبوافق  21/10/1427كتاريخ  1-212-2006

إلطار كفقا ل أصدرت العديد من السياساتد من األجراءات ك كقد إزبذت ؾبالس إدارات الشركة اؼبتعاقبة العدي
الىت عن ىيئة السوؽ اؼبالية ، ك الصادرة فصاح الىت كردت بالئحة حوكمة الشركات الرقايب، كقواعد الشفافية كاإل
 : يبكن إستعراضها  كفقا لألتى

  2006/2007العام المالى 
دد من السياسات ، كإزبذت عدد من االجراءات الع 2006/2007أصدرت الشركة بداية من العاـ اؼباىل 

 :كفقا ؼبتطلبات الئحة حوكمة الشركات ، كاف أنبها ما يلى
دليل السياسات اؼبالية العامة عبميع دكرات العمل الرئيسية بالشركة، كتدريب صبيع اؼبوظفيُت إصدار  .1

 .يهااؼبعنيُت عل
 .الشركة يؼبوظف كاؼبهٍت يقواعد السلوؾ الوظيفإصدار  .2
 .ادة تنظيم إدارة اؼبراجعة الداخلية بالشركة كفقا للقواعد اؼبهنية اؼبتعارؼ عليها دكلياإع .3
 .القياـ بدكرة تعريفية بنظاـ الرقابة الداخلية عبميع موظفى الشئوف اؼبالية التنفيذيُت بالشركة .4
 .إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات كالسلطات إلدارة الشركة .5
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  2007/2008العام المالى 
عديد من اللوائح اليت تنصب يف إطار تطبيق الصدار ستكماؿ إـ بإ2007قامت الشركة يف أكتوبر من العاـ 

 :متطلبات اغبوكمة كذلك على النحو التايل
 . ضوابط تشكيل عبنىت اؼبراجعة كالًتشيحات كاؼبكافأت (1
 .الئحة سياسة حقوؽ اؼبسانبُت ، كاعبمعية العامة (2
 .صاح كالشفافيةالئحة سياسة كاجراءات االف (3
 .الئحة عمل ؾبلس االدارة (4
 .سياسة تعارض اؼبصاحل ألعضاء ؾبلس االدارة ، كاؼبسانبُت (5

  2011/2012العام المالى 
لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة ، " بكر أبو الخير وشركاه –ديلويت "تقييم المكتب اإلستشارى 

 ومراجعة جودة األداء إلدارة المراجعة الداخلية بالشركة
طالقان من حرص ؾبلس إدارة الشركة على اإللتزاـ بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ىيئة إن

السوؽ اؼبالية كضماف تطبيق أفضل اؼبمارسات الدكليو للحوكمة كالىت تكفل حقوؽ اؼبسانبُت كحقوؽ 
دبهمة تقييم "( ارلاإلستش)"بكر أبو اػبَت كشركاه  –أصحاب اؼبصاحل ، فقد كلفت الشركة مكتب ديلويت 

موقف تطبيق اغبوكمة بالشركة ، كفعالية الًتتيبات الىت تبنتها الشركة ىف ىذا األطار قياسان على اللوائح 
كالتعليمات الصادرة عن اؽبيئة ، كأفضل اؼبمارسات اؼبعتمده لدل اعبهات الدكلية القيادية ىف ؾباؿ حوكمة 

بالواليات اؼبتحدة " ناسداؾ"ورؾ ، كبورصة تداكؿ األكراؽ اؼبالية بورصة األكراؽ اؼبالية بنيوي: الشركات مثل 
األمريكية ، باإلضافة ؼبهمة مراجعة جودة األداء إلدارة اؼبراجعة الداخلية بالشركة ، كقد إنتهى تقرير 

 : أنو اإلستشارل إىل 
اج لتحسُت عدد من تلتـز الشركة بشكل كبَت دبتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن اؽبيئة ، كربت -

 .النواحى لتتفق مع اؼبمارسات الدكلية الرائدة ىف حوكمة الشركات 
يتفق أداء إدارة اؼبراجعة الداخلية بالشركة كعمـو متطلبات معايَت األداء اؼبهٌت الصادرة عن معهد  -

اخلية يف منطقة كتعترب من أفضل أقساـ اؼبراجعة الداؼبراجعيُت الداخليُت بالواليات اؼبتحدة األمريكية ، 
 .الشرؽ األكسط

كقد مت إطالع معاىل الدكتور رئيس ؾبلس ىيئة السوؽ اؼبالية الرئيس التنفيذل على نتائج عمل اإلستشارل 
العضو  –عبد اجمليد اغبكَت / الدكتور سعادة أعرب خاللو  2012خبطاب ىف مارس من العاـ اؼبيالدل 

لت إليها الشركة ىف ؾباؿ تطبيقات اغبوكمو ، مؤكدا ىف الوقت اؼبنتدب للشركة عن سعادتو بالنتائج الىت كص
ذاتو على حرص ؾبلس إدارة الشركة على عدـ إدخار اعبهد كاؼبضي قدما ىف كضع كتطبيق برنامج للتحسُت 
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اؼبستمر غبوكمة الشركة كربسُت بيئة رقابتها ، كأف تكوف ىف مصاؼ الشركات القيادية يف اؼبملكة يف ؾباؿ 
 .كات حوكمة الشر 

  2012/2013العام المالى 
إىل اؼبراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل كالسياسات  2012/2013خالؿ العاـ اؼباىل شرعت الشركة 

كاللوائح كاإلجراءات الصادرة عنها ىف ؾباؿ اغبوكمة هبدؼ ربسُت كافة النواحى الىت أبرزىا تقرير اإلستشارل 
ركات الىت صدر بشأف إلزاميتها قرارات عن ؾبلس ىيئة السوؽ آخذان ىف اإلعتبار مواد الئحة حوكمة الش

، ككاف من نتيجة ىذا اعبهد إصدار الشركة خالؿ العاـ اؼباىل  2013،  2012اؼبالية خالؿ العامُت 
 :النسخة اؼبعدلة من أدلة كسياسات اغبوكمة هبا ، كالىت سبثلت ىف األتى 2013/2012

 .دليل حوكمة الشركات (1
 .اإلدارةدليل عمل ؾبلس  (2
 .دليل اؼبسانبُت (3
 .كاؼبسانبُتكاؼبوظفُت ، سياسة تعارض اؼبصاحل ألعضاء ؾبلس االدارة ،  (4
 .قواعد السلوؾ الوظيفي كاؼبهٍت ؼبوظفي الشركةميثاؽ  (5
 . سياسة التداكؿ بناء على معلومات داخلية (6
 .سياسة اؼبسؤكلية اإلجتماعية للشركة (7
اإلدارة ، كقد مت إقراراىا من اعبمعية العامة للشركة سياسات كمعايَت كإجراءات العضوية ىف ؾبلس  (8

 .ـ25/3/2013جبلستها بتاريخ 
  2013/2014العام المالى 

كالىت تقضى "( اؽبيئة)"من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ىيئة السوؽ اؼبالية ( ج)كفقا ألحكاـ الفقرة 
 العاـ عليو كاإلشراؼ - الالئحة ىذه أحكاـ مع يتعارض ال دبا - بالشركة خاص حوكمة نظاـ"بوضع 
كتاريخ ( 2012-40-3)، كالىت صدر قرار ؾبلس اؽبيئة رقم " اغباجة عند كتعديلو فاعليتو مدل كمراقبة

 السعودية  اؼبالية السوؽ يف أسهمها اؼبدرجة ـ بإلزامية الشركات30/12/2012ىػ اؼبوافق 17/2/1434
 .ـ 30/6/2013من  ابتداءن  كذلك هبا ،( تداكؿ)

فقد قامت الشركة بإعداد نظاـ اغبوكمة اػباص هبا ، كمت إعتماده من اعبمعية العامة للشركة جبلستها اؼبنعقدة 
ـ ، كالذل كاف قد سبق إعتماده من ؾبلس إدارة الشركة ، كتسليم نسخة منو إىل 16/7/2013بتاريخ 

 :بالشركة األتى ـ ، كقد تضمن إطار عمل نظاـ اغبوكمة اػباص30/6/2013اؽبيئة ىف تاريخ 
 .اؽبيكل التنظيمي غبوكمة الشركة (1
 .اؼببادئ الرئيسية لنظاـ حوكمو الشركة (2
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  .سياسة اإلفصاح كالشفافية (3
  .دليل عمل ؾبلس اإلدارة (4
 .سياسة كإجراءات العضوية ىف ؾبلس اإلدارة (5
 .عباف ؾبلس اإلدارة (6
 .ميثاؽ أخالقيات كسلوكيات العمل (7
 .سياسة تنظيم تعارض اؼبصاحل (8
 .التداكؿ بناء على معلومات داخلية سياسة (9

 .دليل اؼبسانبُت (10
 .سياسة اؼبسانبة اإلجتماعية للشركة (11
آليات تقييم فعالية األداء الوظيفى ، كذلك لتقييم فعالية األداء لكل من أعضاء ؾبلس االدارة  (12

كمة كاللجاف اؼبنبثقة عنو بشكل دكرل ، كذلك كأحد اؼببادئ األساسية الىت يرتكز عليها نظاـ حو 
 .الشركة

  2014/2015العام المالى 
ىف إطار اغبرص على التأكد من التفهم الكامل ؼبتطلبات نظاـ اغبوكمة اػباص هبا ، كضماف سالمة 

تنظيم عدد من كرش ب 2014/2015خالؿ العاـ اؼباىل اغباىل فقد قامت الشركة اؼبمارسات العملية لو ، 
، كأعضاء ؾبلس اإلدارة ، كذلك للتعريف باألطار العملى لنظاـ العمل لكل من اؼبديرين التنفيذيُت بالشركة 

اغبوكمة اػباص هبا ، كمدل إتفاقو مع الرؤل األسًتاتيجية جمللس االدارة ، كالتأكد من تطبيقو عمليا على كبو 
 .شامل كدقيق

وظفُت ، كذلك كما مت مراجعة ميثاؽ قواعد السلوؾ الوظيفي كاؼبهٍت ؼبوظفي الشركة كإعادة توزيعو على اؼب
 . فضالن عن مراجعة الالئحة اؼبالية لتفويض الصالحيات كالسلطات كتوزيعها على إدارة الشركة للعمل هبا

  (مخطط) 2015/2016الحالى العام المالى 
خالؿ العاـ اغباىل إىل تدعيم كتطوير آليات اؼبراجعة اؼبستمرة لنظاـ اغبوكمة اػباص هبا ، زبطط الشركة 

كبتو لكافة أحكاـ حوكمة الشركات الصادرة عن ىيئة السوؽ اؼبالية ، كاغبفاظ على كفاءتو هبدؼ ضماف موا 
 .كفاعليتو ىف ضوء كافة اؼبستجدات كالتطورات ىف بيئة العمل الداخلية كاػبارجية للشركة

 الئحة حوكمة الشركاتموقف تطبيق أحكام  2.27

من الئحة حوكمة الشركات ، فإننا ( تقرير ؾبلس األدارةاألفصاح ىف )من اؼبادة التاسعة ( أ)كفقا ؼبتطلبات الفقرة 
 :نعرض فيما يلى ما مت تطبيقو من أحكاـ ىذه الالئحة كاألحكاـ الىت مل تطبق كأسباب ذلك
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 :الشركات حوكمة موقف تطبيق األحكام اإللزامية بالئحة : أوال
رقم 
 المادة

 تاريخ اإللزام فقرةموضوع ال الفقرة موضوع المادة
موقف 

 تطبيقال
 حقوؽ اؼبسانبُت اؼبتعلقة 5

 عبمعية العامةبإجتماع ا
سبكُت اؼبسانبُت من األطالع على ؿبضر  (ط)

إجتماع اعبمعية العامة ، كتزكيد اؽبيئة بنسخة 
 منو

 مت التطبيق 1/1/2013

حقوؽ اؼبسانبُت اؼبتعلقة  5
 عبمعية العامةبإجتماع ا

 مت التطبيق 1/1/2013 إعالـ السوؽ بنتائج اعبمعية العامة (ل)

 مت التطبيق 10/11/2008 اإلفصاح ىف تقرير ؾبلس اإلدارة كل الفقرات اإلفصاح ىف تقرير ؾبلس اإلدارة 9
أنظمة كضوابط الرقابة الداخلية كاإلشراؼ  (ب) الوظائف األساسية جمللس االدارة 10

 عليها
 مت التطبيق 1/1/2012

 مت التطبيق 30/6/2013 ظاـ اغبوكمة اػباص بالشركةن (ج) الوظائف األساسية جمللس االدارة 10
سياسات كمعايَت كإجراءات العضوية يف  (د) الوظائف األساسية جمللس االدارة 10

 ؾبلس اإلدارة
 مت التطبيق 30/6/2013

أغلبية أعضاء ؾبلس األدارة من غَت  (ج) تكوين ؾبلس اإلدارة 12
 التنفيذيُت

 مت التطبيق 2009عاـ 

عدـ جواز اعبمع بُت منصب رئيس ؾبلس  (ىػ)  ؾبلس اإلدارةتكوين  12
 اإلدارة كأل منصب تنفيذل بالشركة

 مت التطبيق 2009عاـ 

 مت التطبيق 1/1/2013 اإلخطار بإنتهاء عضوية عضو ؾبلس االدارة (ز) تكوين ؾبلس اإلدارة 12
 مت التطبيق 2009عاـ  عبنة اؼبراجعة كل الفقرات عبنة اؼبراجعة 14
 مت التطبيق 1/1/2011 عبنة الًتشيحات كاؼبكافأت كل الفقرات عبنة الًتشيحات كاؼبكافأت 15

 
 :حوكمة الشركاتبالئحة  األسترشاديةموقف تطبيق األحكام : ثانيا

رقم 
 المادة

 أسباب عدم التطبيق موقف التطبيق الفقرة موضوع المادة

 -- مت التطبيق  اغبقوؽ العامة للمسانبُت 3
ل فبارسة اؼبسانبُت غبقوقهم تسهي 4

 كحصوؽبم على اؼبعلومات
 -- مت التطبيق (ب)، ( أ)

حقوؽ اؼبسانبُت اؼبتعلقة  5
 عبمعية العامةبإجتماع ا

( ىػ)، ( د)، ( ب)، ( أ)
 (ح)، ( ز)، ( ك)، 

 -- مت التطبيق

حقوؽ اؼبسانبُت اؼبتعلقة  5
 عبمعية العامةبإجتماع ا

علق بإستخداـ كسائط التقنية فيما يت جزئيا مت التطبيق (ج)
اغبديثة لألتصاؿ باؼبسانبُت ، فإف الشركة 

 تدرس حاليا سبل تطبيق تلك التقنيات
  مت التطبيق (ج)، ( أ) حقوؽ التصويت 6
كافقت اعبمعية العامة للشركة جبلستها غَت  مل يتم التطبيق بعد (ب) حقوؽ التصويت 6
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رقم 
 المادة

 أسباب عدم التطبيق موقف التطبيق الفقرة موضوع المادة

 ىػ 12/9/1433ية ىف تاريخ دالعا
على تعديل   ـ 31/7/2012اؼبوافق 

من النظاـ األساسى للشركة ( 34)اؼبادة 
اػباصة بأسلوب التصويت ىف اعبمعيات 
العمومية للمسانبُت ، مع اإلشارة إىل أف 

التعديل اػباص بأسلوب التصويت 
الًتاكمى سيطبق بداية من الدكرة الرابعة 

 .جمللس اإلدارة
لشركة سيطرة على ما يقـو ليس ل مل يتم التطبيق (د) حقوؽ التصويت 6

 اؼبستثمرين باإلفصاح عنو ىف تقاريرىم
حقوؽ اؼبسانبُت ىف أرباح  7

 األسهم
  مت التطبيق ( أ)

حقوؽ اؼبسانبُت ىف أرباح  7
 األسهم

مت التطبيق بالنسبة لتوزيعات أسهم اؼبنحو ،  جزئيا مت التطبيق (ب)
أما بالنسبة لألرباح النقدية فإنو مل يتم 

نظران ألف الشركة تنتهج سياسة التطبيق 
توزيع أرباح نصف سنوية ال ترتبط بتاريخ 

، كتعرض ىذه التوزيعات  إنعقاد اعبمعية
على اعبمعية يف أكؿ إجتماع ؽبا بعد تاريخ 

 .ىذه التوزيعات إلعتمادىا
السياسات كاالجراءات اؼبتعلقة  8

 باألفصاح
  مت التطبيق 

  مت التطبيق ( ك)، ( ق)، ( أ) ةالوظائف األساسية جمللس االدار  10
  مت التطبيق (كل الفقرات) مسؤكليات جمللس االدارة 11
، ( ك)، ( د)، ( ب)، ( أ) تكوين ؾبلس اإلدارة 12

 (ط)، ( ح)
  مت التطبيق

  مت التطبيق (كل الفقرات)  كإستقالليتها ؾبلس اإلدارة عباف 13
  مت التطبيق (ز) تكوين ؾبلس اإلدارة 12
إجتماعات ؾبلس االدارة كجدكؿ  16

 األعماؿ
  مت التطبيق (كل الفقرات)

مكافأت ؾبلس األدارة  17
 كتعويضاهتم

  مت التطبيق 

  مت التطبيق (كل الفقرات) تعارض اؼبصاحل ىف ؾبلس االدارة 18

ىل جنب مع األسًتشادية جنبا إصبيع أحكاـ الئحة حوكمة الشركات كتبذؿ الشركة قصارل جهدىا من أجل تطبيق 
 .تطبيقها عبميع أحكامها اإللزامية
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 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  .28

، كتقـو إدارة اؼبراجعة الداخلية رة جمللس اإلدارة كعبنة اؼبراجعةلدل الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباش
، كتقدـ إدارة اؼبراجعو الداخليو خدمات الشركة بتنفيذ مهاـ عملها كفقا لالئحة اؼبراجعة اؼبعتمدة من ؾبلس إدارة

ىذا كالزبضع  .يف القياـ دبسئولياهتا موضوعية مستقلة هبدؼ مساعدة ؾبلس االداره كعبنة اؼبراجعة كاإلداره التنفيذية
د عبميع كؽبا كامل الصالحيات للوصوؿ الكامل غَت اؼبقي ةالتنفيذي ةدار إدارة اؼبراجعة الداخلية ألل تأثَت من قبل اإل

كقد تبنت إدارة اؼبراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماؽبا منهجان منتظمان  .ذلك كفقا ؼبا يتطلبو أداء عملهااؼبستندات ك 
كقد مشل نطاؽ عمل إدارة  .صوؽبالتقييم كربسُت فاعلية الرقابة الداخلية دبا يبكن من ربقيق أىداؼ الشركو كضباية أ

كفاعلية نظاـ الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق فبا إذا كانت نظم الشركة اؼبراجعة الداخلية فحص مدل كفاية 
كأطر حوكمة الشركة اؼبعتمدة من ؾبلس اإلدارة كعلى كجو اػبصوص اللوائح كالسياسات اؼبالية كاإلدارية الداخلية 

الالزمة كدبا يضمن ربقيق أىداؼ  قد مت تنفيذىا بالدقةكاعبمعيات العمومية كأجهزة الرقابة التشريعية كالتنظيمية أنو 
 :يليالشركة كقد مشل نطاؽ ادارة اؼبراجعة الداخلية ما 

 ة ايل االنشط ةلوية الداخليمع إعطاء األك  ةة إدارات الشركو خالؿ فًتات دكريالتدقيق كالفحص الدكرم لغالبي
 .حبسب درجة اؼبخاطرةكالوظائف 

 فحص أعماؽبا باؼبالحظات اليت تكشفت أثناء عملية الفحص ككذا  اليت مت ةإبالغ اؼبسؤكلُت يف االدارات اؼبختلف
 .توصيات اإلدارة ؼبعاعبة تلك اؼبالحظات

 ؼبعاعبة اؼبالحظات كتنفيذ التوصيات اليت تضمنتها  ةدارات اؼبختلفتقييم االجراءات اليت يقدمها اؼبسؤكلُت يف اإل
اذىا فقد مت مناقشة األمر مع اؼبسؤكلُت للتاكد من  كيف حاؿ عدـ كفاية االجراءات اليت مت إزب ةرير اؼبراجعتقا

 .كفاءة اإلجراءات اؼبتخذه ككفايتها
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  1.28

إدارة اؼبراجعة الداخلية  مع ـ2014/2015لعاـ قامت عبنة اؼبراجعة بدراسة كمتابعة تنفيذ خطة اؼبراجعة اؼبعتمدة 
زيز لقد خطت الشركة خطوات إهبابية لتع ك .ضافة اىل متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير اؼبراجعة الداخليةباال

، كاحملافظة على أصوؿ الشركة كتوفَت قناعة معقولة بسالمة التقارير اؼبالية الىت يتم إعدادىا نظاـ الرقابة الداخلية لديها
ـو إدارة اؼبراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظاـ الرقابة الداخلية بشكل مستمر كما تق  .من كاقع السجالت احملاسبية
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يشمل نظاـ الرقابة الداخلية ك  ،ية كتشغيلية لتقييم أعماؿ الشركةللتأكد من كفاءتو كفعاليتو كالقياـ دبراجعات مال
 : الىتلدكرات العمل كالتقارير اؼبالية اؼبختلفة بالشركة على تلك السياسات كاإلجراءات 

 بشكل تعكس  ك دقيقة ك تتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل الذل يضمن إتاحة معلومات تفصيلية
 .عامالت كالتصرفات يف أصوؿ الشركةحقيقة اؼب جوىرم

 ؼبعايَت احملاسبية اؼبتعارؼ ل اؼبعامالت يسمح بإعداد القوائم اؼبالية دبا يتفق مع ايتوفر تأكيدات معقولة بأف تسج
إستيفاء   يأنو قد ركع ، كملكة العربية السعودية كالصادرة عن اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُتعليها باؼب

كافة التوقيعات كاإلعتمادات الالزمة كفقا ؽبيكل تفويض السلطات كالصالحيات إلدارة الشركة قبل تسجيل 
 .أل من الفواتَت أك النفقات اؼبختلفة

 دبنع أك الكشف يف الوقت اؼبناسب للشراء غَت مرخص بو أك اإلستخداـ أك  توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق
 .التصرؼ يف أصوؿ الشركة اليت يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت جوىرم على القوائم اؼبالية

إف صبيع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإهنا ربتول خطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة على منع أك 
كما أهنا ال توفر تقييما للفًتة الزمنية اؼبستقبلية الىت يظل خالؽبا النظاـ فعاالن ىف إكتشاؼ  .اؼ كافة األخطاءاكتش

اغبكم على درجة  اؼبخاطر بسبب التغَتات يف الظركؼ الىت يبكن أف يصبح النظاـ غَت مالئم ىف ىذا اجملاؿ، أك يف
لفاعلية إجراءات  ـ2013/2014ؼبراجعة خالؿ العاـ اؼباىل كيبكن عرض نتائج ا .اإللتزاـ بالسياسات كاللوائح

 :األيت الرقابة الداخلية يف
 المراجعة خالل العام  2.28

 31قامت إدارة اؼبراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظاـ الرقابة الداخلية على القوائم كالتقارير اؼبالية كما ىف تاريخ 
كاؼبعايَت اليت كضعتها عبنة اؼبنظمات الراعية التابعة للجنة تريدكام ، كالىت  كذلك بإستخداـ األطر .ـ2014مارس 

كبناء ،  COSOكالتوجيهات الصادرة عن  اإلطار اؼبتكامل – COSOتعرؼ بإطار كمعايَت الرقابة الداخلية 
ء اؼببادئ اؼبرتبطة كاؼبستمدة على اإلطار كاؼبعايَت اؼبشار إليها ، فقد مت تقييم ـباطر الرقابة الداخلية بالشركة ، ىف ضو 

: ين ربديد سبعة دكرات عمل رئيسية ىمن العناصر اػبمسة الىت رظبها اإلطار للرقابة الداخلية ، كالذل أسفر ع
دبا يف ذلك الزكاة )ية التقارير اؼبال،  األصوؿ الثابتة،  كالنفقات اؼبرتبطة هبا حسابات اؼبوردكف،  اؼبخزكف،  اإليرادات
 . نظم تكنولوجيا اؼبعلومات،   تكاليف التوظيف كاألجور ، (كالضرائب
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 نتائج المراجعة 3.28
كأنشطة الرقابة اؼبرتبطة بعدد من أىداؼ  دارية بشأف تطوير كربسُت إجراءاتمت مالحظة اغباجة إىل إزباذ قرارات إ

   .التقارير اؼبالية ك األصوؿ الثابتة ك ة بشكل أساسى بدكرات عمل اؼبخزكفالرقابة الداخلية ، كاؼبرتبط
 قرارات اإلدارة 4.28

قامت إدارة الشركة بتبٌت السياسات كاإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك كخباصة فيما يتعلق باألصوؿ الثابتة ، ربقيق 
كضعت اإلدارة خطة عمل فقد وارد البشرية ، كعالكة على ذلك اإليرادات ، حسابات اؼبوردكف ، أنشطة كمعامالت اؼب

 .العاـ القادـ خالؿاليت مت ربديدىا مقًتحات كتوصيات اؼبراجعة  لتنفيذ

 والمساىمة اإلجتماعية برنامج السعودة .29

تؤمن الشركة بأف السعودة خيار إسًتاتيجي، كمطلب كطٍت لو أنبية خاصة، كىف سبيل ذلك تبذؿ الشركة غاية جهدىا 
كىي تعد من أعلى %  45سعودة تصل إىل كبو  لتحقيق ىذا اؽبدؼ ، كقد حققت الشركة خالؿ العاـ اؼباضي نسبة

 .نسب السعودة يف قطاع التجزئة
 يف السعودية ك التدريب للكوادر ك اؼبساندة التوظيف فرص يف توفَت يتمثل برنامج كفق العمل ىي الشركة سياسة إف 

 من أجل برامج الشركة إدارة مع األسًتاتيجيات كمناقشة البشرية بطرح للموارد العامة األدارة تقـو كما الشركة ، إدارة

 .للموظفُت الوظيفي للتطوير اؼبهٍت كاؼبسار التدريب

 :كقد سبثلت مساعى الشركة كبو ىذا التوجو خالؿ العاـ اؼباضي يف اآليت 

 طرح برامج لتطوير كتأىيل اؼبوظفُت السعوديُت كاؼبرشحُت للوظائف القيادية كتشمل: 
o  اإلرشادك برنامج التأىيل: 

سعوديُت كل سنة لإللتحاؽ بربنامج التأىيل كاإلرشاد مع أحد الوظفُت بعض اؼبكإختيار  يتم ترشيح
مدراء الشركة التنفيذيُت حبيث وبصل من خالؽبا اؼبوظف اؼبرشح على الفرصو إلكتساب اؼبهارات 

 . كاػبربات العملية منهم كاالقتداء هبم
o برنامج البعثات الدراسية: 

 .سعوديُت كل سنة إلكماؿ تعليمهم الدراسي على نفقة الشركةالفُت وظبعض اؼبيتم ترشيح كإختيار 
o برنامج العمل خارج اؼبملكة: 

وبصل اؼبوظف السعودم على الفرصة للًتشيح كاإلختيار بأف يعار للعمل يف أحد فركع الشركة خارج 
 .اؼبملكة العربية السعودية لفًتة ؿبدكدة يكتسب من خالؽبا اؼبزيد من اػبربات
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 بالقياـ بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص ( البائعُت  كؿباسبُت الصندكؽ) داء اؼبوظفُت السعوديُت تطوير أ
 :دبدراء اؼبعارض ، كالذل تضمن الًتكيز على تنمية اؼبهارات التالية

 خدمة الزبائن  .1
 إدارة عمليات اؼبعرض  .2
 إدارة عمليات الصندكؽ  .3
 ربقيق اؼببيعات اؼبستهدفة  .4
 عرض مراجعة عمليات اؼب .5
 العرض اؼبرئي  .6
 أساسيات شوؤف اؼبوظفُت  .7
 .مهارات القيادة  .8
 بالقياـ بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص دبدراء (   مدراء اؼبعارض) طوير أداء اؼبوظفُت السعوديُت ت

 . اؼبوالت كمدراء اؼبناطق
 موعة من مدف يف مناطق اإلتفاؽ كالتعاكف مع ؾبموعة من اؼبراكز كاإلدارات يف ؾباؿ توظيف السعوديُت يف ؾب

 :اؼبملكة ، كمنها 
 .الغرفة التجارية  .1
 .مكتب العمل كالعماؿ  .2
 .صبعيات خَتية ـبتلفة  .3
 شركات توظيف خاصة متخصصة يف االستقطاب كالتوظيف كاؼبتابعة .4
  اؼبشاركة اجملتمعية ىف العديد من نواحى األنشطة ، كمنها: 

o  يف التصنيف اؼبهٍت اؼبعيارم العريب اؼبشاركة –( ىدؼ)صندكؽ تنمية اؼبوارد البشرية. 
o  توظيف العمالة النسائية الوطنيةبرنامج. 
o  بالتعاكف مع كزارة العمل، كذلك جدة ،الدماـ ،الرياضدبدف اؼبشاركة يف برنامج طاقات. 
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o  كزارة الشؤكف ك  الصندكؽ اػبَتم اإلجتماعيربت إشراؼ نتهية بالتوظيف اؼبتدريب الإتفاقيات
، مكة اؼبكرمة، جدة، الرياضمدف لتعاكف مع اؼبركز العاؼبي إلعداد القادة يف كل من با، ك  اإلجتماعية

 .ا، أهبجيزاف ، األحساء
o  كزارة الشؤكف اإلجتماعية، ك الصندكؽ اػبَتم اإلجتماعياإلتفاقيات اؼبنتهية بالتوظيف ربت إشراؼ  ،

يع اؼبستلزمات النسائية يف كل من بالتعاكف مع أكاديبية القنصل للتدريب للوظائف النسائية يف ؿبالت ب
 .الدماـ، ك جدة، ك  الرياضمدف 

o ية يف احملالت كالوظائف لوظائف النسائاتوظيف كتدريب ، فيما يتعلق ب صبعية النهضة النسائية اػبَتية
شاركة يف يـو ، كاؼبيدانية يف احملالت بالتعاكف مع اعبمعيةاؼبتدريب البرامج اإلدارية، كتنظيم العديد من 

 .توظيف اؼبفتوح للمعاقُت بالتعاكف مع اعبمعيةال
o باشر كاإلستقطاب يف صبيع اؼبناطقتعاكف مستمر يف برامج التوظيف اؼب. 
o تنظيم ضبالت منتظمة لتربع اؼبوظفُت بالدـ بالتعاكف مع مستشفى اؼبلك فيصل التخصصي. 
o تعاكف مع الغرؼ التجارية برامج االستقطاب كأياـ التوظيف اؼبفتوحو ككرش العمل على مدار العاـ بال

 .، أهبا ، جيزاف الرياض، جدة، الدماـ الصناعية يف مناطق
o الثامن  يف يـو اػبريج كالوظيفة  كالرعاية الفضية  اؼبشاركة: الرياض –القسم الرجايل  معهد اإلدارة العامة

لوظائف ستقطاب خرهبي اؼبعهد ل، كإبرامج تدريب لطالب اؼبعهد قبل التخرجك  ـ 2014عشر لعاـ 
 .اإلدارية

o استقطاب اؼبتقدمُت . توقيع اتفاقيات شاملة للتدريب اؼبنتهي بالتوظيف. صندكؽ تنمية اؼبوارد البشرية
 .للوظائف بالتعاكف مع مكاتب الصندكؽ يف صبيع اؼبناطق

o الرياضدة، اؼبشاركة يف كرش العمل اؼبنظمة من قبل كزارة العمل لتأنيث احملالت النسائية يف كل من ج، 
 .الدماـ

o   اؼبشاركة يف يـو اػبريج كالوظيفة كبرنامج تدرييب : الرياض  –معهد اإلدارة العامة القسم النسائي
 .كاستقطاب خرهبات اؼبعهد للوظائف اإلدارية كاؼببيعات , ـ 2014ؼبتدربات اؼبعهد قبل التخرج لعاـ 

o  ـ2014ج كالوظيفة لعاـ اؼبشاركة يف يـو اػبري:الرياض  –جامعة اؼبلك سعود القسم النسائي. 
o   ـ 2014القسم النسائي لعاـ اؼبشاركة كالرعاية الذىبية  يف جامعة األمَتة نورة. 
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o  ـ2014تدريب تعاكين مع جامعة األمَتة نورة القسم النسائي لعاـ 
o  ـ2014لعاـ تدريب تعاكين مع جامعة اؼبلك سعود 
o ـ2014اـ تدريب تعاكين مع معهد اإلدارة العامة القسم الرجايل لع 
o  ـ 2014تدريب تعاكين مع معهد اإلدارة العامة القسم النسائي لعاـ 
o اؼبشاركة مع كلية التقنية كاعبامعات يف التوظيف اعبزئي مع هناية كل فصل دراسي. 
o   ـ 2014القسم النسائي لعاـ اؼبشاركة كالرعاية الذىبية  يف جامعة األمَتة نورة. 
o  حافز"كاستقباؿ باحثات العمل من اؼبسجالت يف برنامج اؼبشاركة مع مركز طاقات يف توفَت". 
o اؼبشاركة يف التوظيف للقسم النسائي يف كل من نطاقات اؼبقاـ يف معارض الرياض. 
o  ـ2014حصوؿ الشركة علي خطاب شكر من معهد اإلدارة العامة قسم نسائي. 
o  ـ2014حصوؿ الشركة علي درع كخطاب شكر من معهد اإلدارة العامة قسم رجاؿ. 
o  ـ2014حصوؿ الشركة على درع كخطاب شكر من الغرفة التجارية. 
o  ـ2014حصوؿ الشركة على درع كخطاب شكر من جامعة األمَتة نوره بنت عبدالرضبن لعاـ. 
o  ـ2014حصوؿ الشركة على درع كخطاب شكر من جامعة اؼبلك سعود قسم النسائي لعاـ. 
o ـ2014ة بالدماـ لعاـ حصوؿ الشركة على درع كخطاب شكر من كلية التقني 

 األحداث الالحقة .30

توزيع أرباح ب ـ2215ابريل  26ىػ اؼبوافق 1436 رجب 27 األحديـو  الشركة جبلستو اؼبنعقدةكصى ؾبلس إدارة أ
لاير لكل ( 1)بواقع  ـ31/3/2215السنة اؼبالية اؼبنتهية بتاريخ النصف الثاين من عن لاير مليوف ( 212)مقدارىا 

ؼبسانبي الشركة اؼبسجلُت لدل تستحق  رأس ماؿ الشركةمن % 12االرباح اؼبوزعو ما نسبتو  سهم ، كتعادؿ ىذه
زبضع إىل موافقة علمان بأف ىذه التوصية  مركز إيداع األكراؽ اؼبالية بنهاية تداكؿ يـو انعقاد اعبمعية العمومية للشركة

 .اعبمعية العمومية كاعبهات النظامية اؼبختصة
 


