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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهالمساهمين واألخوات األخوة 
 أما رعد                                                                        م عليك  ورممة ا هل ورركات  ،،،السال

ويسرين وزمالئي أعضاء  5112مارس  11ارحب بكم من خالل التقرير السنوي جمللس االدارة للعام املنتهي يف  
 هذا التقرير أهم التطورات حول أعمال الشركة.اجمللس الكرام أن نوجز للسادة املسامهني من خالل 

جديدة للماركات  حمالتها التنافسي بطرح ماركات جديدة وافتتاح فركة خالل العام السابق تعزيز موقواصلت الش
ا العاملية اليت متثلها ويف مواقع مميزة ضمن افضل املراكز التجارية مما يعزز مسرية الشركة يف حتقيق منو مطرد يف إيراداهت

 وأرباحها على املدى الطويل.
مر السوق السعودي خالل العام السابق وبالتحديد خالل الربع الرابع ملتغريات جديدة اثرت على الطلب يف السوق 

يف الوقت و بشكل عام كما تأثرت أعمال الشركة يف األسواق الدولية بأخنفاض العملة احمللية يف عدد من األسواق، 
جاهدة على تطوير عملياهتا وأساليب إدارة املخاطر تعمل الشركة ، فإن هذه التطورات بعناية  الذي تراقب فيه الشركة

لديها مبا يتوافق مع هذه الظروف ، كما يعمل جملس اإلدارة على دراسة فرص جديدة تدعم جهود الشركة يف مواصلة 
 النمو يف إيراداهتا وأرباحها.

يف األسواق املختلفة وتقييم أدائها وإجياد احللول املناسبة هلا ويف هذا  حيرص اجمللس على مراجعة استثمارات الشركة
االطار يعمل اجمللس حاليَا على مراجعة استثمار الشركة يف ماركة بالنكو ) اسبانيا ( وتقييم البدائل املختلفة واثرها 

 دد.على رحبية الشركة ومنوها يف املستقبل من اجل اختاذ القرارات املناسبة هبذا الص
ت الشركة خالل العام السابق بالعمل على برنامج تطوير شامل للهيكل التنظيمي للشركة وسياساهتا أكما بد

 التشغيلية واالدارية مبا يتناسب مع احتياجات الشركة للنمو وحتسني الرحبية يف السنوات القادمة.
أتوجه  أنويف إدارهتا ، كما يطيب يل لشركة بالشكر على ثقتكم يف اجمددًا أن أتوجه لكم إال  ال يسعين  يف اخلتام

فيما حققته الشركة  توفيق اهلل عز وجل السبب الرئيس الذين كانت جهودهم بعد الشركة يموظفإىل والتقدير التحية ب
 .من نتائج

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

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

 السالم عليك  ورممة ا هل ورركات  ،،،
 أما رعد

( للفرتة 5112) ةوشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة املالي يسر جملس إدارة شركة فواز عبد العزيز احلكري
وقائمة الدخل والتدفقات  )املركز املايل املوحدة يتضمن القوائم املالية الذي. و  11/1/5112 – 1/4/5112

ت إرنس /( واإليضاحات اخلاصة هبا، وكذلك تقرير مراقب احلسابات السادة امللكيةحقوق  يفالنقدية والتغريات 
  . ويونغ

 مقدمة .1

الرائدة يف جمال التجزئة يف اململكة  اتالشركضمن  تتبوء مكانة عاليةأن  -بفضل اهلل و توفيقه  – ركة شالاستطاعت 
يف أرجاء مملكتنا  منتشرة حمل جتاري 5,187من خالل ماركة عاملية  85 تدير الشركة حالياً ، حيث  لسعوديةالعربية ا
من خالل خطتها الطموحة لإلنتشار خالل األعوام املاضية و الشركة  متكنت حيث العاملويف العديد من دول احلبيبة 

، جورجيا ، ، أرمينيا ، أسبانيا ، دول   أمريكاكازخستان ، أذربيجان ، ، املغرب ،  كل من مصر ، األردن ،   يف
 ، العراق ، اإلمارات العربية املتحدة. البلقان

ل الشركة تعمل جاهدة لتوفري خيارات األزياء ظوست موظف ، 11,781 من  يقاربما حاليًا يعمل هبا الشركة 
 ، وأن تكون اخليار األول لشركائها اإلسرتاتيجيني. املفضلة لدى عمالئها الكرام

حيث حققت الشركة مبيعات  إجيابية على مستوى املبيعات ،لقد استطاعت الشركة يف هذا العام أن حتقق نتائج 
حققت  يف حني%. 2.2يف العام السابق، ومبعدل منو بلغ مليون لاير  2,899 ـلاير مقارنة بمليون  7,577مبقدار 

 .يف العام السابق مليون لاير   815.92ـ مليون لاير مقارنة ب 212.81الشركة صايف أرباح قدره 
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 وصف النشاط .5

 تتمثل أهداف الشركة طبقاً لنظامها األساسي، يف مزاولة األعمال التالية:
 ارة اجلملة والتجزئة يف املالبس اجلاهزة الرجالية والنسائية واألطفال واألحذية واألقمشة واألثاث املنزيل جت

واملكتيب والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراهتا واجملوهرات 
 التقليدية.

  ياضية وجتهيزاهتا.جتارة اجلملة والتجزئة يف املالبس الرياضية واألحذية الر 
  إدارة وتشغيل مراكز البصريات وجتارة اجلملة والتجزئة يف النظارات الطبية والشمسية والعدسات واألجهزة

 البصرية واكسسواراهتا.
 .الوكاالت التجارية 
 .شراء األراضي وإقامة مباين عليها ملمارسة نشاط وأعمال الشركة 
 واجلالبيات والطرح واأللبسة النسائية املطرزة جبميع أشكاهلا. صناعة وجتارة اجلملة والتجزئة يف العبايات 
  جتارة اجلملة والتجزئة يف الذهب والفضة واجملوهرات واألحجار الكرمية واألملاس واملشغوالت الذهبية واحللي

 واملعادن الثمينة.
 لها عن طريق وكاالت جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة االتصاالت وملحقاهتا وقطع غيارها وصيانتها وتشغي

 جتارية.
 .جتارة التجزئة يف االطعمة اجلاهزة احملفوظة 
  امتالك وتشغيل وإدارة املطاعم واملقاهي واسترياد املنتجات واملواد الغذائية وشراء األجهزة واملعدات الالزمة

 هلا.
 ة هلا.إمتالك وتشغيل وإدارة املراكز واملنشآت الرتفيهية وشراء األجهزة واملعدات الالزم  
يف  حاليًا نشاطها  الشركة وتزاول .السعودية العربية اململكة التجزئة يف سوق يف الرائدة الشركات إحدى الشركة تعترب

ومجهورية  كازاخستان  مجهوريةو  اهلامشيةية األردناململكة و  العربية مصرمجهورية و  اململكة العربية السعوديةكل من 
والعراق البلقان ودول  ومجهورية جورجيا ومجهورية أرمنياواملغرب  وأسبانيا ريكيةوالواليات املتحدة األم أذريبجان

املالبس اجلاهزة واألحذية الرجالية  يفوتشمل أغراض الشركة جتارة اجلملة والتجزئة ، واإلمارات العربية املتحدة 
  .اهتاهيز واألحذية الرياضية وجتوالعبايات واجلالبيات واإلكسسوارات والنسائية واألطفال 
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 النسائية األزياء تشمل واليت ، األزياء سوق يف القطاعات مجيع األمساء التجارية من الواسعةة الشركة تشكيل تغطي
 .والعبايات واجلالبيات واألكسسوارات  الرجالية واألحذية واألزياء األطفال وأزياءاملتاجر ذات األقسام املتعددة و 

 جتاري إسم 85بذلك  جها ممثلةر اململكة وخا حماًل داخل  5,187 وحن م11/1/5112 يف كما الشركة وتدير
  على ريادهتا لسوق أزياء التجزئة احمللي واإلقليمي. احملافظةمن الشركة  وهو األمر الذي مكن عاملي
بة مليار لاير سعودى بنس 7.1م حنو  11/1/5112املنتهي بتاريخ  املايلإيرادات الشركة خالل العام وقد بلغت هذا 

حجم مبيعاهتا،  يفمقارنة بالعام السابق، وقد حققت أغلب قطاعات النشاط بالشركة منوا  %2.2منو بلغت حنو 
 وذلك وفقا ملا يلي:

 (      الكبيرةذات األقسام المتعددة )  أزياء المتاجر قطاع 1.5

 سبنسر وجاب آند وماركس ريشكاوب  زارامثل  الكبرية ذات املساحة املنوعة احملالت جمال يف تعترب الشركة رائدة
 والنساء للرجال تقدم املالبس ، واليت وبول اند بري ونيو يوركر ويو اس بولو آندفتسكو اف ماسيمو دويت و و 

  1,557مقابل  مليون لاير 1,272مبيعات بلغت  املايلخالل العام وقد حقق قطاع املتاجر الكبرية ،  واألطفال
 .% مقارنة بالعام السابق 11.9منو قدره حنو نسبة لاير يف العام املاضي وبمليون 
 النسائية المالرس قطاع 5.5

 من السوق قطاع معظمها يف تستهدفاليت من املاركات العاملية  للمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
و جريي ويرب و مونسون و سرتاديفورس و ماجنو و برمود و و السنزا و سويت بالنكو  املتوسط مثل الدخل يذو 

وقد حقق قطاع املالبس  كما تشتمل التشكيلة على العبايات واجلالبيات  ومان سيكريت و ال يف ان روز و أويشو
مليون لاير يف العام املاضي  5,214مقابل لاير  مليون 5,185مبيعات بلغت حنو  املايلالنسائية خالل العام 

، ويعود السبب الرئيسي إلخنفاض مبيعات هذا القطاع إىل  ق% مقارنة بالعام الساب 4.9حنو   باخنفاض نسبته
 إخنفاض مبيعات ماركة بالنكو يف السوق األسباين.

 األطفال أزياء قطاع 1.5

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

وإف اوكايدي و تاب الوي و  الشركة لدى حاليا تلك العالمات املوجودة القطاع. ومن هذا يف مناسبة مكانة لتضمن
 املايلام وقد حقق قطاع أزياء األطفال خالل الع. شيلدرن بليسزدي و و  سريجينت ميجوركيدز و و   – جي فور



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 9                                                                                                                                                                                  11/1/5112 – 1/4/5112التقرير السنوى 

مقارنة بالعام %  1.1منو بلغت حنو مليون لاير يف العام املاضي وبنسبة  257مقابل  مليون لاير 214مبيعات بلغت 
لك من حيث تنوي الشركة زيادة حصتها السوقية فيه وذ ، ويعترب هذا القطاع من القطاعات الواعدة للشركة .لسابقا

 ديدة. إضافة ماركات جخالل افتتاح حمالت جديدة و 
 األمذية قطاع 4.5

 تشارلزألدو و  وتشمل حمفظة الشركة ماركات .عاملياً  املعروفة األحذية قطاع يف التجارية متثل الشركة عدد من األمساء
مبيعات بلغت  املايلخالل العام وقد حقق قطاع األحذية  ،ج وستيف مادن سربنو  كالركسو  ويست ناينو  كيث آند

 .العام السابقمقارنة ب%  1.4بلغت حنو ون لاير يف العام املاضي وبنسبة منو ملي 211مقابل  مليون لاير 215
 الرجالية المالرس قطاع 2.5

وقد حقق قطاع املالبس ،  القادمة القليلة السنوات له يف املتوفرة النمو وبفرص القطاع هذا بأمهية الشركة تؤمن إدارة
املاضي وبنسبة منو بلغت مليون لاير يف العام  88مقابل  لايرمليون  94حنو  مبيعات بلغت املايلالرجالية خالل العام 

من خالل املتاجر  ، وجتدر اإلشارة إىل أن الشركة تغطي قطاع املالبس الرجالية أيضاً % مقارنة بالعام السابق  7حنو 
 أعاله. 1.5ملشار إليها يف الفقرة ذات األقسام املتعددة وا

 أخرى 2.5
  .خالل العام مليون لاير سعودى  59 قدرها مبيعات حققت الشركة من قطاعات أخرى
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 تحليل إيرادات النشاط 7.5

إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة عن العام  إلمجايل ، والتحليل اجلغرايف لإليرادات يفيما يلى بيان التحليل القطاع
 وفقا ملناطق البيع )باملليون لاير(: 11/1/5112 – 1/4/5112
 

 
 

 
مليون لاير مقارنة بالعام السابق  222% وبزيادة قدرها 11حققت الشركة منواً يف إيراداهتا يف السوق السعودي بنسبة 

وقد تأثرت إيرادات  ،مليون لاير  187% بإخنفاض قدره 11يف حني إخنفضت املبيعات يف األسواق اخلارجية بنسبة 
 من أمهها: واليت لعام بعوامل خمتلفة يف كل من السوق السعودي واألسواق اخلارجيةالشركة خالل ا
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 وقد سامهت  حمل 5,187 إىلليصل زاد عدد احملالت حيث أحناء اململكة وخارجها  يف زيادة عدد املتاجر ،
 مليون لاير. 271احملالت اجلديدة يف زيادة صايف اإليرادات مببلغ 

 من 21نسبة اإلستحواذ على ب 5112العام املنتهي يف مارس خالل ت الشركة عمليات اإلستحواذ حيث قام %
 .وويلز إجنلرتا يف املسجلة ليميتد، هولدينج أون مودلز شركة ملكية حقوق من

  الفوز بثقة عدد من املاركات العاملية  يفإستقطاب املزيد من الوكاالت التجارية العاملية، حيث جنحت الشركة
،  Bijou Brigitte  ،IPEKYOL" ومنها األسواق اخلارجية  يفأو  هلا باململكة يالً اجلديدة لتصبح وك

Old Navy." 
  إخنفضت إيرادات الربع األخري هذا العام مقارنة بالعام السابق حيث تأثرت مبيعات الربع األخري من العام السابق

 لدولة.بشكل جوهري مبكرمة خادم احلرمني الشريفني مبنح راتب شهرين ملوظفي ا
 .تأثرت مبيعات الشركة يف األسواق اخلارجية سلباً برتاجع مبيعات ماركة بالنكو يف السوق األسباين 
  كما تأثرت مبيعات الشركة يف أسواق كازاخستان وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا سلبًا بإخنفاض قيمة العملة احمللية

  يف تلك األسواق.
% مقارنة بالعام 2.2حنو رتفاع إيرادات الشركة خالل العام احلايل بنسبة ومن اجلدير بالذكر أنه على الرغم من إ

 1.4% وذلك لألسباب التفصيلية اليت مت ذكرها يف الفقرة رقم 51بنحو إال أن صايف أرباح الشركة إخنفضت  السابق
 " من هذا التقرير.اإلحنرافاتالنتائج املالية و حتليل  "

 الخططو  التوسعات و األخطار .1

 سعات التو  1.1

إىل داخل اململكة عدد احملالت التجارية  وصللقد استطاعت الشركة خالل العام توسيع أعماهلا داخليا ودوليا. حيث 
العديد قد أضافت الشركة خالل العام ، و  حمل 249 يف حني وصل عدد احملالت خارج اململكة إىل  حمل 1218

" Bijou Brigitte  ،IPEKYOL  ،Models OWN  ،Old Navy"من املاركات التجارية منها 
 حنو يفو داخل اململكة منتشرة  وكالة 85إىل  اليت تديرها الشركة الوكاالت التجاريةليصل عدد ظتها التجارية فإىل حم

 آخرى. ةدول أربعة عشر
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 ملكية شركة مودلز أون هولدينج ليميتداإلستحواذ على مقوق  5.1

 أون مودلز شركة ملكية حقوق من ٪ 51 على االستحواذب 2016 مارس 31 يف املنتهية السنة خاللقامت الشركة 
 يف املسجلة ليميتد تريدنج فاشن إكسربس التابعة شركتها خالل من ز وذلكوويل إجنلرتا يف املسجلة دليميت هولدينج
 :وذلك على النحو التايل املتحدة العربية اإلمارات
 سعودي لاير مليون 12.3 يعادل ما(  إسرتليين جنيه مليون 2 مبلغ اإلستحواذ تكلفة بلغت) 
  تكلفة توزيع مبوجبها مت واليت احملاسبية الشراء طريقة باستخدام حماسبيا اإلستحواذ عملية معاجلة متت 

 كما هبا التعهد مت اليت واملطلوبات عليها املستحوذ للموجودات املقدرة العادلة القيم أساس على االستحواذ
 .الطرفني قبل من حتديدها مت

 المخاطر المتعلقة رأعمال الشركة  1.1

 الضعيف األداء ذات التجارية األسماء 1.1.1

حترص الشركة عند إختيارها ألي ماركة جديدة على توافر العناصر األساسية املطلوبة لنجاح أي ماركة يف السوق 
بعد دراسة اجلدوى  السعودية للسوق العامل حول واملنتشرة املعروفة التجارية األمساء بتقدمي الشركةاملستهدف وتلتزم 

بعملية تقييم مستمرة للجدوى اإلقتصادية من املاركات العاملة الشركة  تقومو ، املتوقعة من طرح هذه املاركات العاملية 
احملافظة على األمساء التجارية اجليدة وإهناء التعامل مع األمساء التجارية غري املرحبة إذا ما إقتضى األمر ذلك  من أجل

 يضمن وحيافظ على مصلحة الشركة ومسامهيها.مبا 
 المررحة غير المتاجر 5.1.1

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

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

 . ركةللش العامة األهداف لتحقيقأو تغري املاركة 
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 المخزون فائض 1.1.1
املخزون  أن إذ .تواجهها اليت أهم املخاطر من منتجاهتا تسويق على جمال جتارة التجزئة يفشركة تعمل  ة أيقدر  تعد

ملواجهة هذه املخاطر تقوم الشركة بدراسة تفصيلية للكميات و  هوامش الربح. على سلبا ويؤثر املال رأس جيمد الفائض
ة كل موسم لكل صنف على حده كما تقوم برتويج خمزون أخر املدة من خالل مواسم بداي يفيتم شراؤها  اليت

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

 قة رالتوسعاتلالمخاطر المتع 4.1.1
 تعتمد و .السوق يف تطرحها اليت األمساء التجارية عيتنو و  عهافرو  عدد زيادةتنطوي إسرتاتيجة الشركة للنمو على 

 إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظمة وتطوير ستمرار بتطبيقااليف  قدرهتا على التوسع هذا إدارة يف الشركة قدرة
النتائج املالية  تتأثر قدلتساهم بتحقيق أهداف الشركة. و  البشرية مواردها إدارة و تدريب وحتفيز، و املعلومات

 احلالية يف األسواق املنافسة على الشركة قدرة عدم و يف حالأ التوسعية إسرتاتيجيتها تتحقق مل إذا املستقبلية للشركة
اإلنتاج التأسيس و  وتكاليف الرأمسالية النفقات تعويض على الشركة قدرة عدم إىل ذلك يؤدي قد حيث،  ةاجلديد أو

وملواجهة هذه املخاطر حترص  .األسواق هذه مثل تطوير يف تتحملها اليت اإلدارية لتكاليفا وكذلك ،والتسويق والتوزيع
وتعمل بإستمرار تدخلها الشركة ،  اليتاألسواق اجلديدة  يفالشركة على جذب املوارد البشرية املتميزة وذات اخلربات 

مع املركز  -ونية احلديثة عرب الوسائل االلكرت  -جلميع فروعها اخلارجية حتقيق االتصال املباشر والدائم والفورى  على
 .للشركة  الرئيسي
 المنافسة 2.1.1

ك بناء على لديها وذل اليت العاملية اإلمتياز حقوق من يأ إهناء عليها يرتتب قد خماطر جوهرية أين الشركة ال ترى إ
 . لديها اليتتربط الشركة بالوكاالت التجارية  العالقة املمتازة اليت

 العمالت صرف أسعارتذرذب  أخطار 2.1.1
املنتجات،  وأرباح تكاليف على مباشر بشكل األجنبية العمالت مقابل السعودي الريال صرف سعر تقلب يؤثر

رو اليو ك ،السعودي الريال غري أخرى بعمالت مثنها دفعتم ي لبضائع شراء عمليات الشركة أعمال تتضمن حيث
مما حيد من أثر  ، أسعار الصرف تقلب عن الناجتة األخطار نم زءالتحوط جلب الشركة تقومو  ،اإلسرتليينواجلنيه 

 . أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة يفالتغريات 
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 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 7.1.1
 إسرتاتيجيات  تطبيقالشركة إىلتعمد  لذا،  رئيسنيه الوموظفي التنفيذيني مدرائه وخربات قدرات على أي نشاط عتمدي

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

 ططو الخ المستقبلية ىلرؤ ا ا4.1

 تجاريةالوكاالت ال 1.4.1
لتجزئة باململكة العربية السعودية، وهو األمر السوق معدالت النمو وتدعيم ريادهتا  زيادة يفتواصل الشركة سعيها 

سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة املزيد من الوكاالت  يفو  .سوقال يفلن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة  الذي
و قد  ، أنشطة الشركة، ومبا يتفق ورؤية الشركة واسرتاتيجيتها العمليةخمتلف قطاعات  يفالتجارية ذات الشهرة العاملية 
يف الشركة بإذن اهلل  ، وسوف تستمر بالعديد من الوكاالت التجارية اجلديدةالفوز  يفجنحت الشركة خالل العام 

  .السعودي طرح املزيد من الوكاالت التجارية اجلديدة بالسوقاإلستمرار يف سياستها اهلادفة ل
 شبكة محالت البيع 5.4.1

من أجل حتقيق خدمة خارجها حناء اململكة العربية السعودية و كافة أ  يفال تألو الشركة جهدا حنو توسيع شبكة حمالهتا 
، وتشمل خطة الشركة خالل العام املقبل إفتتاح حمالت يف خمتلف مدن اململكة اليت وزيادة مبيعاهتا  أفضل لعمالئنا

 .تواجدت فيها يف السابق إضافة إىل مدن جديدة مل يسبق للشركة أن تواجدت فيها من قبل
 وسع واإلستحواذفرص الت 1.4.1

نفس  يفالفرص اإلستثمارية اخلاصة باإلستحواذ على شركات أخرى تعمل  ةسادر ب بشكل مستمر الشركةتقوم 
داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها وسع التو ما إذا كانت ستدعم خطة الشركة يف النشاط، 
 .التجارية 
 تقنيات نظ  المعلومات 4.4.1

حتقيق األهداف وزيادة فعالية اإلدارة حنو مساندة النمو  يفأمهية تطوير تقنيات نظم املعلومات ودورها إميانا منها ب
 – 1/4/5112سنوات )العام املايل  مثانية، فقد اختذت الشركة قرارها االسرتاتيجي منذ  وتأكيد الريادة

ت الشركة وبعد عام واحد فقط من ( بالتعاقد على شراء نظام أوراكل جبميع تطبيقاته، وقد متكن11/1/5117
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زمن قياسي من االنتهاء من مراحل  يف( و 11/1/5118 – 1/4/5117التعاقد على شراء النظام )العام املايل 
اإلعداد واالختبارات الالزمة لتطبيق النظام، ووضع كل من برامج احلسابات، املوارد البشرية، األجور والرواتب موضع 

نقاط اوراكل لبرنامج طبيق ت 5114املنتهي يف مارس وقد أمتت الشركة خالل العام  م.5117  عاميف يالتطبيق الفعل
 بيق برامج والء للعمالء وحتفيزهم.مما سيمكنها من تط البيع

جتري الشركة حاليًا دراسة لتطوير إسرتاتيجية أنظمة املعلومات للسنوات اخلمسة القادمة ومبا يتناسب مع النمو يف 
 كة والتطورات احلادثة يف أنظمة املعلومات يف جمال جتارة التجزئة.حجم أعمال الشر 
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 األداء المالي .4

 أه  البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4
 قائمة المركز المالي المومدة

 لاير سعودى( 111)   مارس 11كما في   
  5112 5112 5114 5111 5115  

         الموجودات
        ت متداولةموجودا

 198,147 114,122 111,117 579,928 592,828 نقد وما يف حكمه
 742,921 1,111,491 1,214,195 5,122,927 5,542,711 خمزون

 427,191 224,992 877,191 1,124,125 1,111,957 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
 1,411,197 1,915,225 5,215,595 1,211,977 1,424,492 مجموع الموجودات المتداولة

       موجودات غير متداولة
 544,291 519,499 521,195 118,427 118,589 استثمارات يف حقوق ملكية شركات

 791,149 1,149,221 1,241,111 5,112,585 5,158,117 يفبالصاوإستثمارات ممتلكات ومعدات 
 119,279 278,479 215,211 941,899 971,247 أصول غري ملموسة أخرى

 1,174,119 5,127,211 5,211,252 1,524,244 1,212,941 مجموع الموجودات غير المتداولة
 5,272,412 4,171,541 2,112,917 2,729,252 7,471,414 مجموع الموجودات
       الملكيةالمطلورات ومقوق 

       مطلورات متداولة
 152,284 515,141 422,295 811,591 1,191,245 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 111,111 512,582 117,128 192,288 411,918 قروض ألجلمتويل املراحبة والاجلزء املتداول من 
 545,758 141,255 221,122 271,492 291,171 دائنون جتاريون

 111,591 119,882 219,122 219,984 224,192 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 8,842 1 84,285 1,128 1,815 طراف ذات عالقةمطلوب أل

 744,249 1,149,711 1,957,121 5,111,252 5,274,447 مجموع المطلورات المتداولة
       مطلورات غير متداولة

 115,218 871,715 222,719 5,121,421 5,115,187 قروض ألجلمتويل مراحبة و 
 49,125 22,912 71,125 78,722 88,912 تعويضات هناية اخلدمة

 121,271 917,247 212,471 5,545,517 5,191,151 مجموع المطلورات غير المتداولة
       مقوق المساهمين

 711,111 711,111 1,121,111 5,111,111 5,111,111 رأس املال
 189,174 521,141 158,578 81,592 141,872 احتياطي نظامي

 1 1 1 (558,229) (452,272) احتياطي ترمجة عمالت أجنبية
 211,152 1,171,721 1,147,428 447,751 791,944 اةقأرباح مب

 1,415,511 5,151,491 5,452,742 5,199,442 5,214,144 مجموع مقوق المساهمين
 55,997 51,111 57,547 17,412 (5,272) مقوق األقلية

 5,272,412 4,171,541 2,112,917 2,729,252 7,471,414 الملكيةمجموع المطلورات ومقوق 
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 رعد إعادة التبويب )*( قائمة الدخل المومدة

 لاير سعودى( 111)  مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية   
  5112 5112 5114 2013 5115 )**( 

 1,515,222 4,224,215 2,445,142 2,494,271 7,572,977 مبيعات التجزئة
 (5,415,284) (1,258,128) (4,184,411) (2,111,492) (2,241,752) تكلفة املبيعات

 749,945 1,111,124 1,197,972 1,747,177 1,711,521 الررح اإلجمالي
 (121,298) (242,458) (277,777) (941,151) (1,121,211) مصاريف التشغيل
 419,544 241,912 751,194 442,424 229,744 الررح التشغيلي

 (742) 1,121 11,127 11,421 1,151 ميلةحصة من أرباح شركات ز 
 (17,751) (11,241) (21,455) (111,118) (151,274) مصاريف متويل

 21,112 97,551 111,251 24,818 22,155 إيرادات أخرى بالصايف
 444,151 244,929 411,222 415,152 212,419 الررح قبل الزكاة
 (12,828) (11,297) (41,928) (19,717) 7,197 الزكاة والضرائب

 444,521 214,575 771,294 415,114 215,212 الررح قبل مقوق األقلية
 (885) 1,451 (542) (9,122) 1,189 حقوق األقلية
                     447,141 219,295     771,121 415,925 212,412 الررح الصافي

باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه املباشره وذلك بإحتساب امجايل الربح بعد  5111مارس  11ملنتهي يف املايل ابدأً من الربع الثاين للعام  الشركة قامت)*(
 لى املركز املايل للشركة ونتائج أعماهلا.علماً بأنه ال يوجد إلعادة التبويب أي آثر ع طرح كافة املصاريف املتعلقه باملتاجر وذلك ضمن جهود الشركه يف مراقبه التكاليف وإرتباطها باملبيعات

مبا  5112،   5112،  5114،  5111 مارس 11لألعوام املنتهية يف تتماشى مع عرض احلسابات  كي  5115  مارس 11العام املايل املنتهي يف )**(أعيد تبويب بعض أرصدة 
 قبل إعادة التبويب وذلك إليضاح البيانات للقارئ. لذلك العام ورد بالقوائم املالية املدققةإجراء عمليات مقارنة عادلة ، ونوضح باجلدول أدناه األرقام حسب ما  يتيح

 
 قائمة الدخل المومدة

 لاير سعودى( 111)  مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية   
  5115  

 1,515,222 مبيعات التجزئة
 (1,722,114) تكلفة املبيعات

 1,447,125 الررح اإلجمالي
 (1,151,714) ريف التشغيلمصا

 452,244 الررح التشغيلي
 (742) حصة من أرباح شركات زميلة

 (17,751) مصاريف متويل
 72,941 إيرادات أخرى بالصايف

 444,151 الررح قبل الزكاة
 (12,828) الزكاة والضرائب

 444,521 الررح قبل مقوق األقلية
 (885) حقوق األقلية
 447,141 الررح الصافي
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 مقارنة نتائج النشاط رالعام السارق 5.4
 قائمة الدخل المومدة

 
 لاير سعودى( 111)  مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية 

 
 نسبة التغير التغير 5112 5112

%2 174,114 2,494,271 7,572,977 مبيعات التجزئة  
(415,511) (2,111,492) (2,241,752) تكلفة املبيعات  8%  

(21,952) 1,747,177 1,711,521 جماليالررح اإل  -1%  
(155,181) (941,151) (1,121,211) التشغيلمصاريف   11%  

(172,112) 442,424 229,744 الررح التشغيلي  -51%  
(11,118) 11,421 1,151 حصة من أرباح شركات زميلة  -92%  

(51,422) (111,118) (151,274) مصاريف متويل  51%  
%5 1,114 24,818 22,155 صايفإيرادات أخرى بال  
(552,212) 415,152 212,419 الررح قبل الزكاة  -57%  
%112 52,914 (19,717) 7,197 الزكاة والضرائب  

(199,715) 415,114 215,212 الررح قبل مقوق األقلية  -54%  
%114 15,222 (9,122) 1,189 حقوق األقلية  
(147,147) 415,925 212,412 الررح الصافي  -51%  

       (السعوديررح السه  )رالريال 
 %51 - (1.84) 4.11 1.19  من الررح من األعمال

 %51 - (1.89) 1.45 5.91  فيمن الررح الصا
 

 اإلنحرافاتالنتائج المالية و تحليل  1.4

ارنة مق م11/1/5112 عشر شهرا املنتهية يف مليون لاير خالل األثين 212.81أرباح قدرها  يفحققت الشركة صا
%، وأرباح  51.1حنو  وبنسبة إخنفاضمليون لاير  815.92لنفس الفرتة من العام السابق قدره  أرباح بصايف

  842.82مقارنة بـ  م11/1/5112 يفمليون لاير خالل األثين عشر شهرا املنتهية  229.72 تشغيلية مقدارها
بلغت رحبية السهم من الربح يف حني % ، 51.8بلغت  إخنفاضليون لاير لنفس الفرتة من العام السابق وبنسبة م

  العام املاضى يفلاير للسهم  1.85مقارنة بـ   م11/1/5112 يفلاير للسهم عن الفرتة  املنتهية  5.91الصايف 
خالل الفرتة احلالية مقارنًة بالفرتة املماثلة من العام  أرباح الشركةيف  اإلخنفاض ويعود سبب% ، 51.1حنو  وباخنفاض

 ما يلي:ق إىل الساب
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  للربع الرابع يف 7% للربع الرابع ) 1.5بيعات بنسبة نتيجة الخنفاض املاخنفاض الربح يف الربع الرابع %
السوق السعودي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق و الذي تأثر اجيابيا مبكرمة خادم احلرمني 

حيث عمدت الشركة  لرابع يف السوق السعودي% للربع ا15.5اخنفاض نسبة هامش الربح بـ ( و الشريفني
إىل زيادة اخلصم املمنوح على البضائع املخفضة يف الربع الرابع وذلك للحد من آثر إخنفاض الطلب يف 

 السوق على املخزون املتبقي من املوسم السابق نظراً للطبيعة املومسية للمنتجات اليت تعرضها الشركة. 
  مليون لاير 19.9و املصاريف العمومية مببلغ زادت مصاريف البيع و التوزيع 
  بشكل رئيسي يف اليت مت تكبدها مليون لاير و   56.5يكلة مببلغ اهلاعادة و الزيادة يف مصاريف اقفال احملالت

 .ماركة بالنكو )اسبانيا( و عمليات الشركة يف امريكا
 الت جديدةمليون لاير متأثرة بافتتاح حم 42.2مصاريف االستهالكات مببلغ  إزدياد. 
   مليون لاير 51.4مليون لاير و ارتفاع املصاريف التمويلية مببلغ  59اخنفاض االيرادات االخرى مببلغ 

 .مليون لاير 52.9اخنفاض مصروف الضرائب مببلغ و 
   مليون لاير قابلها صايف خسائر ألعمال الشركة  825بلغ صايف الربح ألعمال الشركة يف السوق السعودي

 (.مليون لاير متاثرة باخنفاض العملة احمللية و اداء ماركة بالنكو ) اسبانيا 512اخلارجية  يف االسواق
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 شركاتها التارعةإيرادات الشركة و  تحليل 4.4

مليون لاير من  2,797 مببلغإيرادات مليون لاير منها  7,577إمجايل إيرادات خالل العام بلغت لقد حققت الشركة 
مليون لاير. واجلدول التايل  1,481ما يعادل خارج اململكة حققت شركاهتا التابعة  يف حنيكة، نشاطها داخل اململ

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

% 1,921 فواز عبد العزيز احلكري وشركاه 57  

  %54.4 1,778 الوحيدة للتجهيزات احملدودة

  %2.1 187 هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة

% 512 السعودية للتجزئة احملدودة 1  

% 518 وهبة التجارية احملدودة 1.1  

   1.5% 11 الفريدة للوكاالت التجارية

 12.2% 1,515 للمشاريع التجارية  نسك

.51% 1,481 والفروع خارج اململكةالشركات  1  

%111 7,577 إجمالى  

 المعايير المحاسبية .2

،  ينياملوحدة باملعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانون ند إعداد القوائم املاليةتلتزم الشركة ع
 ، ذا اخلصوصوتقوم الشركة حاليًا بدراسة التحول إىل معايري احملاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من اهليئة هب

 "خطة تطبيق املعايري الدولية" من هذا التقرير. 11وذلك على النحو الوارد تفصيلياً يف الفقرة رقم 
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   الشركات التارعة و فروعها .2

 أس  الشركة
رأس مال 
 الشركة

 لاير سعودى

 التأسيس  مكان
 مزاولة النشاطو 

 النشاط
نسبة الملكية لسنة 

 5112مارس 
نسبة الملكية لسنة 

 5112مارس 

شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية 
 (5) (1) والشركات التابعه هلا للتجارة

211,111 
اململكة العربية 

 السعودية
 % 111 % 111 التجزئةو جتارة اجلملة 

 شركة الوحيدة للتجهيزات احملدودة
 (1) (1) والشركات التابعه هلا

1,111,111 
اململكة العربية 

 السعودية
 % 111 % 111 تجزئةجتارة اجلملة وال

 (1) لتجزئة السعودية احملدودةشركة ا
211,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

والشركات  شركة وهبة التجارية احملدودة
 (4) (1) التابعه هلا

211,111 
اململكة العربية 

 السعودية
 %111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 دة للوكاالت التجارية احملدودةشركة الفري
211,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 % 71 % 71 جتارة اجلملة والتجزئة

 %111 %111 جتارة اجلملة والتجزئة كازاخستان 11,581 (2) جموعة التجزئة كازاخستان
 %98 %98 جتارة اجلملة والتجزئة مصر 2,521,111 جمموعة التجزئة مصر

 والشركات التابعه هلا ردنجمموعة التجزئة األ
(2) 

 %92 %92 جتارة اجلملة والتجزئة األردن 1,891,111

 1,000,000 شركة نسك للمشاريع التجارية 
اململكة العربية 

 السعودية
 %111 %111 جتارة اجلملة والتجزئة

 %111 %111 جتارة اجلملة والتجزئة أسبانيا 18,415 شركة جلوبال ليفا 
وشركة وهبة التجارية احملدودة  لتجزئة السعودية احملدودةشركة او الوحيدة للتجهيزات احملدودة  وشركةشركات هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة  يف( اإلستثمارات 1)

   .% مملوكة بشكل متبادل2من قبل الشركة بشكل مباشر و %92مملوكة بنسبة 
 يف )أون مودلز عالمة( ليميتد تريدنج فاشن إكسربس بإسم عاملة تابعة شركةبصورة مباشرة وغري مباشرة  ملية للتجارةوشركاها العا( متتلك شركة هيفاء بديع القلم 5)

باإلضافة إىل  ملتحدةا العربية واإلمارات وإجنلرتا البلقان ودولبعض الشركات التابعة العاملة يف جورجيا وأرمينيا والواليات املتحدة األمريكية واملغرب  املتحدة العربية اإلمارات
 .جزر العذراء الربيطانيةشركات تابعة آخرى راكدة وعدمية النشاط يف 

( باالضافة إىل INCواإلمارات العربية املتحدة )عالمة بصورة مباشرة وغري مباشرة الشركات التابعة العاملة يف أذربيجان  الوحيدة للتجهيزات احملدودة ( متتلك شركة1) 
% من حصتها يف 2قامت الشركة بإستبعاد  2015 مارس 31 يف املنتهي األخري الربعشاط يف اإلمارات العربية املتحدة ، خالل راكدة وعدمية النشركات تابعة آخرى 

 أذربيجان. التابعه يف شركاهتا
 النشاط يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.متتلك شركة وهبة التجارية احملدودة بصورة مباشرة وغري مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة وعدمية ( 4) 
عاملية . إن كافة هذه ( متثل جمموعة كازخستان ثالثة منشأت هى شركة كازخستان إلدارة التجزئة ، وشركة كازخستان لتجارة األزياء ، وشركة كازخستان للموضة ال2)

عملية األستحواذ على  كازاخستان جمموعةأكملت  ، 2015 مارس 31 يف املنتهي العام من األخري الربع خاللو ،  % بصورة مباشرة82مملوكة بنسبة كانت ت  املنشأ
 .جمموعة كازخستانيف  املسيطرة غري امللكية حقوق% من شركاء 12نسبة امللكية املتبقية بواقع 

 .للتجزئة األردن جمموعة خالل من العراق ريةمجهو  يف شركة تأسيس الشركة أكملت ، 2015 يونيو 30 يف املنتهي الربع خالل( 2)
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 األسه  و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التارعة .7

 أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة.اليوجد أسهم و 

 سياسة توزيع األرراح .4

 األخرى فوالتكالي العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح تتمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجها ملا هو مدرج وفق

 هذا وقف العادية العامة للجمعية وجيوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من %(11جينب ) ( أ)
 . املال رأس نصف املذكور االحتياطي بلغ مىت التجنيب

 لتكوين الصافية األرباح من نسبة جتنيبة العادية ومبوافقة اجلمعية العام اإلدارة جملسللشركة بتوصية من  جيوز ( ب)
 .للشركة املايلخيصص لدعم املركز  اتفاقي احتياطي

 . املدفوع املال رأس من %(2) تعادل جيوز بعد ذلك توزيع دفعة للمسامهني ( ج)
عليه وحبدود مانص  اإلدارة جملس ألعضاء كمكافأة الباقي %( من2) عن تزيد ال نسبة تقدم ما بعد خيصص(  )د 

 نظام الشركات أو التعليمات الصادرة يف هذا الشأن.

  .ويوزع الباقى بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية من االرباح
وجيوز جمللس اإلدارة أن يقرر توزيع باقي األراح أو جزء منها على املسامهني على أن يتم إعتماد هذه التوزيعات من 

 هلا.قبل اجلمعية العموميية يف أول إجتماع 

 (11/1/5112 – 1/4/5112التوزيعات خالل العام )

ما مت توزيعه من على  5112-12-11املوافق  1412-19-11بتاريخ وافقت اجلمعية العامة العادية  .1
( لاير للسهم 1.52م البالغ )11/11/5112أرباح اولية عن النصف األول من السنة املالية املنتهية يف 

رأس مال الشركة استحقت حلاملي االسهم بنهاية تداول يوم اخلميس  نم  %12.5الواحد ومبا نسبته 
 .11/15/5114بتاريخ  ومت توزيعها م 51/11/5114املوافق 

إعتماد قرار جملس على  5112-12-11املوافق  1412-19-11بتاريخ وافقت اجلمعية العامة العادية  .5
م )عن  11/1/5112ن الفرتة املنتهيه يف ( لاير للسهم الواحد ع1اإلدارة بشأن توزيع االرباح بواقع )

ملسامهي الشركة املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية بنهاية تداول يوم انعقاد  استحقتالنصف الثاين( . 
 .18/18/5112بتاريخ  ومت توزيعها، اجلمعية العمومية للشركة 
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 م 11/1/5112 فيأرراح العام المنتهى  فيمقترح توزيع صا 1.4
 لاير سعودى ــــــــــــــــانرــي

 447,751,127 5112 مارس 11 يفرصيد األرباح املرحلة 
    يخص :

 لاير عن كل سهم  1بواقع  5112توزيعات أرباح هنائية عن 
 

(511,111,111) 
  517,751,127 )بعد خصم التوزيعات( 5112أبريل  1 يفرصيد األرباح املرحلة 

  212,814,825 )بعد الزكاة الشرعية( 11/1/5112لية املنتهية يف األرباح عن السنة املا يفصا

    يخص :
 

 (21,281,482) %(11احتياطى نظامى )

  224,554,172 بعد خصم األحتياطي النظامي 11/1/5112 الرصيد املضاف إىل األرباح املرحلة يف

  791,944,241  5112مارس  11 فيرصيد االرراح المبقاة 

 في فئة األسه  ذات األمقية في التصويت وصف المصالح .9

 ال يوجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.

وأزواجه   وصف مصالح ومقوق الخيار ومقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .11
 في أسه  وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التارعة وأوالده  القصر

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

 .بالتقرير( 11صفحة ) 1.12جملس اإلدارة بالفقرة رقم 

 ركة وشركاتها التارعة والمبالغ المسددة خالل السنةالقروض على الش .11

مليون لاير  1,212حصلت الشركة على تسهيالت مراحبة قصرية األجل من بنوك جتارية حملية وأجنبية مببلغ قدره 
مليون لاير سعودي ، وهذه 1,194مبلغ  هالتسهيالت القائمهذه  بلغ رصيد،  5112مارس  11سعودي كما يف 

 نة مقابل سندات ألمر من الشركة.التسهيالت مضمو 
مع مؤسسة التمويل الدولية طويل األجل إتفاقية متويل مراحبة  5111أكتوبر  1بتاريخ  وقعتقد هذا وكانت الشركة 

(IFC احدى مؤسسات البنك الدويل بقيمة )مليون لاير سعودي( ،  781.0مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  05
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، وخالل السنة  1577أكتوبر   05معية العامة العادية للشركة جبلستها املنعقدة بتاريخ واليت مت إعتمادها من قبل اجل
مليون  10اتفقت الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية على زيادة متويل املراحبة بقيمة  1570مارس  07املنتهية يف 

مليون  72ملمنوحه من املؤسسة ليصبح إمجايل التسهيالت امليون لاير سعودي(  30.10دوالر أمريكي )ما يعادل 
وعلى أن تسدد قيمة الزيادة مع أصل القرض بواقع أقساط نصف  مليون لاير سعودي( 187.10)ما يعادل دوالر 

مدة التمويل مخس سنوات وستة أشهر ويبدأ سداده بعد سنتني من .  5111سنوية متساوية إعتباراً من شهر اكتوبر 
وقد قامت الشركة باستخدام كامل تسهيالت بأقساط نصف سنوية متساوية ،  تاول استخدام هلذه التسهيالتاريخ 

زائدا هامش الربح املتفق )اليبور( وخيضع التمويل لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بني البنوك يف لندن هذا العقد ، 
 .مليون لاير 112.2مبلغ  5112مارس  11يبلغ الرصيد القائم للتسهيالت كما يف  عليه سنويا.

مليون لاير  171 مببلغ جتمع بنكي احلصول على قرضقامت الشركة ب 1570مارس  07السنة املنتهية يف خالل و  
سعودي من أجل اإلستحواذ على جمموعة نسك للمشاريع التجارية ، ويتكون هذا القرض من متويل مراحبة طويل 

دي اهلولندي ، وطبقا إلتفاقية القرض فإن مدة وبنك اخلليج الدويل والبنك السعو األجل من جمموعة سامبا املالية 
 5117اكتوبر  وحىت 5114أقساط متساوية اعتبارا من مارس  8تسهيل املراحبة مخس سنوات يستحق السداد على 

بني البنوك يف اململكة العربية السعودية زائدًا اهلامش املتفق عليه ، وخيضع التمويل لعمولة وفقًا للمعدالت السائدة 
مت سداد كامل رصيد  5112مارس  11. كما يف علماً بأن التسهيل مضمون بسندات أذنية صادرة من الشركة سنوياً 

 .5114يونية  4املوقعه يف سهيل املراحبة الرئيسية هذا التمويل بناءاَ على إتفاقية ت
لاير سعودي مع عدد من قامت الشركة بتوقيع إتفاقية متويل مراحبة طويل االجل بقيمة مليار  5114يونية  4بتاريخ 

قسط متساوي  15سنوات يستحق السداد على  7، وطبقاً لإلتفاقية فإن مدة تسهيل املراحبة البنوك احمللية واألقليمية 
،  5112مارس  11، وقد مت إستخدام كامل التسهيالت كما يف  5151وحىت يونية  5112إعتبارًا من ديسمرب 

 معدالت السائدة بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائداً اهلامش املتفق عليه سنوياً حيمل تسهيل املراحبة عمولة وفقاً لل
 .سعودي لاير مليون 916.7 مبلغ 2016 مارس 31 يف كما التسهيالت هذه رصيد بلغ، وقد 
يكي مليون دوالر أمر  191قامت الشركة بتوقيع إتفاقية متويل مراحبة طويل االجل بقيمة  5114أكتوبر  12بتاريخ 

سنوات يستحق  2، وطبقاً لإلتفاقية فإن مدة تسهيل املراحبة  أجنيبمليون لاير سعودي( مع بنك  715.2)ما يعادل 
إن التمويل ،  5119وحىت أكتوبر  5112سداد متويل املراحبة على أقساط ربع سنوية متساوية إعتبارًا من يناير 

. حيمل مت إستخدام كامل هذه التسهيالت 5112ارس م 11كما يف مضمون بسندات إذنية صادرة من الشركة ،  
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 يف كما التسهيالت هذه رصيد بلغاملتفق عليه سنوياً ، وقد الربح زائداً هامش  لسعر اليبور  عمولة وفقاً  هذا التمويل
 .سعودي لاير مليون 228 مبلغ 2016 مارس 31

 ديسمرب 24 بتاريخ وقيعهالسابق ت يالتتسهال عقد على تعديل بتوقيع الشركة قامت ، 2015 أبريل 13 بتاريخ
  علي ديلالتع تمليشي ، سعود لاير مليون 335 إىل مليون 235 من التسهيالت قيمة لزيادة حملي بنكمع  5111

 عرب طقس 18 ىعل لاألج طاملتوس لالتموي دادس تحقيس لاألج متوسط لكتموي سيعودي لاير ونملي 100 غمبل
 من صادرة إذنية بسندات مضمون التسهيل، و   2020 يناير وحىت 2015 رأكتوب من اعتبارا متساوي سنوي
 اكم هيالتالتس ذهه يدرص غل، ب لاألج طاملتوس التمويل كامل استخدام مت 2016 مارس 31 يف كما .الشركة

 . سعودي لاير مليون 88.7 مبلغ2016  ارسم 31 فيي
 إمارايت مدره مليون 275.6 بقيمة األجل طويل مراحبة متويل عقد بتوقيع الشركة قامت  2015 ديسمرب 28 بتاريخ

ت ، سنوا تةس ةاملراحب هيلتس مدة فإنللعقد  طبقا،  أجنيب بنك مع  )سعودي لاير مليون 281.1 يعادل ما( 
  مربديس 28 وحيت 2017 ويوني 28 من اعتبارا متساوية سنوية نصف أقساط على املراحبة متويل سداد ستحقي

 لكام تخداماس مت  2016 ارسم 31 يف اكم .كةشر ال نم ادرةص يةإذن نداتبس مونمض ليالتمو  إن،  5151
 امشه دازائ  )إيبيور(  اراتاإلم يف وكالبن بيني ائدةالس للمعدالت وفقا عمولة التمويل هذا حيمل .التسهيالت ذهه
عهدات بضرورة احلفاظ على بعض من ضمن ما تتضمنه ت تتضمن إتفاقيات متويل املراحبة،  سنويا عليه قاملتف ربحال

النسب املالية ، وتقوم الشركة دائمًا بالتأكد بأهنا ملتزمه بالتعهدات املنصوص عليها يف إتفاقيات القروض ويف حالة 
خمالفة أي من التعهدات يف أي وقت تقوم الشركة بتسوية أوضاعها مع البنوك املاحنه واحلصول على إعفاء رمسي من 

 كذل يف امب(  أةاملطف ريغ ةاملقدم اباألتع مخص دبع الهأع ةاملراحب تسهيالت عن اإلفصاح مت. عنيةاجلهة املقرضة امل
 .5112مارس  31 يف كما سعودي لاير مليون 26.4 ةالبالغ  )زامااللت ابأتع

لاير مليون  92.2يتضمن النقد لدى البنوك إيداعات هامش ربع سنوية متعلقة ببعض عقود التسهيالت بلغت 
 5112مارس  11عودي كما يف س

 الصكوك:
مليون لاير  1مليون لاير سعودي بقيمة إمسية  211قامت الشركة بإصدار صكوك بقيمة  5114 يونيو 54بتاريخ 

حتمل هذه الصكوك املصدرة عائد حيسب على ،  5119سعودي للصك بدون خصم أو عالوة إصدار تستحق يف 
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ق على أساس ربع سنوي من صايف الدخل املتحصل من موجودات زائدًا هامش ربح ثابت يستحأساس سايبور 
 الصكوك.

 وقد كانت تفاصيل تلك القروض على النحو التالي:
 

 أصل مبلغ القرض مدة القرض الجهة المانح 
مبالغ القرض التي ت  
 سحبها خالل العام

من القروض المسدد 
 خالل العام

رصيد القرض في 
11/1/5112 

 122,221,712 - 21,159,519 91,215,482 شهر 15 اإلسالمي ABCبنك 
 578,171,582 - 578,171,582 - شهر 75 بنك أبوظيب التجاري

 19,558,584 - 1,442,151 17,781,921 شهر 15 مصرف أبوظيب اإلسالمي
 514,928,928 - 18,415,179 512,222,889 شهر 15 البنك العريب الوطين

 115,211,111 - 115,211,111 - شهور 1 مصرف اهلالل
 114,885,212 (29,214,575) - 174,482,917 شهر 28 مؤسسة التمويل الدولية 
 15,811,111 (77,111,821) - 119,811,821 شهر 15 البنك األهلي التجاري

البنك السعودي الربيطاين 
 شهر 15 "ساب"

522,212,144 91,728,171 - 147,181,514 

البنك السعودي األمريكي 
 شهر 84 ا""سامب

984,211,111 - (81,811,111) 911,222,227 

 -البنك السعودي اهلولندي 
 171,111,111 - 21,111,111 151,111,111 شهر 15 قروض قصرية االجل

 -البنك السعودي اهلولندي 
 88,718,122 - 88,718,122 - شهر 21 قروض طويلة األجل

SocSociety 
General Bank 21 228,284,172 (41,472,957) - 711,121,111 شهر 

 211,111,111 - - 211,111,111 شهر HSBC   21بنك  -الصكوك  
 1,257,227,191 (524,914,145) 714,147,115 3,192,338,440  االجمالي

 
 

     

 

 وصف أدوات الدين قارلة للتحويل إلى أسه  .15

 اليوجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة من الشركة.

 صف مقوق التحويل أو االكتتابو  .11

 اليوجد حقوق حتويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة.
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 شركاتها التارعةدة أو الملغاة للشركة و وصف ألدوات الدين المستر  .14

 شركاهتا التابعة.لغاة للشركة و مسرتدة أو مين د اليوجد أدوات

 مجلس اإلدارة .12

 تكوين مجلس اإلدارة 1.12

املوافقة على م ب52/1/5114هـ املوافق 54/2/1412ستها املنعقدة يوم الثالثاء اجلمعية العامة للشركة يف جل قامت
يتكون و ، تصويت عادي م ضمن 1/7/5114أ من من بني املرشحني للدورة اليت تبد انتخاب أعضاء جملس االدارة

ثة أعضاء الن تسعة أعضاء منهم ثمم 11/12/5117واليت تنتهي يف تاريخ  جملس إدارة الشركة يف دورته احلالية
  -: مستقلني وذلك على النحو التايل

 الصفة ةيالجنس األس 
 فئة

 العضوية
 شركات فيالعضوية 

 مساهمة أخرى

 تنفيذيغري  رئيس جملس اإلدارة سعودي سعادة الدكتور/ فواز عبدالعزيز احلكري
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -5

 تنفيذيغري  عضوا سعودي كريسعادة املهندس/ سلمان عبدالعزيز احل
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -5

 تنفيذي عضوا سعودي / عبد اجمليد عبد العزيز احلكريرسعادة الدكتو 
 شركة فاس السعودية القابضة -1
 شركة طب السعودية -5

                     شركة فاس السعودية القابضة وميثلها
 ال توجد              

 
 ال توجد               
 

             ال توجد               
 

    تنفيذيغري  عضوا سعودي األستاذ / منصور سعد العجالنسعادة 

 تنفيذيغري  عضوا سعودي *البزيويعبد الرمحن بن موالي األستاذ/ سعادة 

 تنفيذيغري  عضوا سعودي   أمحد حممد ال الشيخاألستاذ/ سعادة 

 مستقل عضوا سعودي الرمحن العجالن ستاذ/ عجالن عبداألسعادة 
 –الشركة السعودية خلدمات السيارات و املعدات  -1

 ساسكو(
 نرتناشيونال السعوديةإل و شركة دريك اند سك -5

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

 مستقل ضواع سعودي سعاد االستاذ / عمار عبدالواحد اخلضريي 
 البنك السعودي الفرنسي -1
 شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمني التعاوين -5
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 الصفة ةيالجنس األس 
 فئة

 العضوية
 شركات فيالعضوية 

 مساهمة أخرى
 شركة مورجان ستانلي السعودية -1

، وسيتم طرح إنتخاب عضو جديد بديالً عن األستاذ  م11/9/5112باستقالته من عضوية اجمللس إعتباراً من  البزيويعبد الرمحن بن موالي *تقدم سعادة األستاذ / 
 رمحن موالي على اجلمعية القادمة.عبدال

 

  إجتماعات مجلس اإلدارة 5.12

ويوضح  11/1/5112املتعلقة بالسنة املالية املنتهية يف  وذلك ملناقشة املوضوعات إجتماعانعقد جملس اإلدارة 
 -:اجلدول التايل موقف حضور أعضاء جملس اإلدارة إلجتماعات اجمللس

 نسبة الحضور إجمالى 19/15/5112جلسة  52/14/5112جلسة  األس 

 %21 1 إعتذر ألسباب شخصية حضر احلكري العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 %111 5 حضر حضر احلكري العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس

 %111 5 حضر حضر عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةسعاد
 %21 1 حضر صيةإعتذر ألسباب شخ سعد العجالن منصور األستاذ/سعادة 
 %21 1 ألسباب شخصية استقال حضر البزيويعبدالرمحن موالي األستاذ / سعادة 

 %111 5 حضر حضر سعادة االستاذ / أمحد حممد ال الشيخ
 %111 5 حضر حضر الرمحن العجالن عجالن عبد/األستاذسعادة 

 %111 5 حضر حضر فارس عبد اهلل أبا اخليل /سعادة الدكتور
 %111 5 حضر حضر ستاذ / عمار عبدالواحد اخلضرييسعادة اال

 وكانت أهم القرارات الصادرة عن اجمللس ما يلى:
واملوافقة على تقرير مراقب احلسابات ،  11/1/5112 يفاحلسابات اخلتامية للشركة للفرتة املنتهية إعتماد  -1

 .11/1/5112 يفعن العام املنتهي 
 .5112/5112للسنة املالية  طط عملها مبا يف ذلك النفقات الرأمساليةوخ إعتماد امليزانية التقديرية للشركة -5
 الربع سنوية.القوائم املالية إستعراض أعمال ونتائج الشركة ، وإعتماد  -1
 .م 11/1/5112 يفاملنتهى  املايلاملوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن العام  -4
 اض اليت قامت هبا الشركة.املوافقة على أعمال اإلقرت مراجعة هيكل رأمسال الشركة ، و  -2
 مراجعة أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية. -2
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إلعتماد التوصية للجمعية العمومية و  ويونغاملوافقة على قرار جلنة املراجعة بتعيني احملاسب القانوين ارنست  -7
 ذلك.

 على اسرتاتيجية الشركة املتبعه يف أمريكا لتحسني األداء وحتقيق نتائج إجيابية. املوافقة -8
بزيادة مكافأة االعضاء املستقلني يف جلنة املراجعة لتصبح  املكافآتاملوافقة على توصية جلنة الرتشيحات و  -9

 لاير مخسة و عشرون الف لاير للجلسة الواحدة. 52111
 بشأن مكافآت كبار التنفيذيني. املكافآتاملوافقة على توصية جلنة الرتشيحات و  -11
 يف الفرتة السابقة لكل جلسه.واملخاطر املتعلقة بأعماهلا  مناقشة أهم التطورات يف أعمال الشركة -11
 وافق اجمللس على تعيني شركة إستشارية لتطوير اهليكل التنظيمي وأنظمة عمليات الشركة. -15
 السعودية اهليئة ادارة جملس قراروجه اجمللس بالعمل على وضع خطه لتطبيق معايري احملاسبة الدوليه يف ضوء  -11

 القوائم على الدوليه احملاسبة معايري تطبيق ضرورة املتضمن املاليه السوق هيئة وتعميم القانونيني للمحاسبني
 .م 2017 من اعتبارا املاليه

 قبول إستقالة األستاذ/ عبدالرمحن موالي البزيوي من عضوية اجمللس. -14
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 وزوجاته  وأوالده  القصر مصلحة ومقوق أعضاء مجلس اإلدارة 1.12

 

من  يألأية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود  لسابقوال يوجد خبالف ما أشتمل عليه اجلدول ا
 شركاهتا التابعة . من أيأو أسهم أو أدوات دين الشركة  يفأو أزواجهم أو أوالدهم القصر عضاء جملس إدارة أ

 لجان مجلس اإلدارة 4.12

ويف ما يلي وكمة احلوجلنة ،  املكافآتنة املراجعة ، وجلنة الرتشيحات و جلهم  ثالث جلان فرعيةجمللس إدارة الشركة 
 وصف هلذه اللجان.

 
 
 

 األس 
 فياألسه  عدد 

 رداية العام

نسبة الملكية 
رداية  في

 العام

 فيالتغير  فيصا
عدد األسه  
  خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالى عدد األسه  
 نهاية العام في

نسبة الملكية 
 نهاية في

 العام

 %2.19 11,111,111 %1.11 0 %2.19 11,111,111 العزيز احلكري /فواز عبدالدكتورسعادة 

 %7 14,711,111 %1.11 0 %7 14,711,111 العزيز احلكري دة املهندس/سلمان عبدسعا

 %7 14,711,111 %1.11 0 %7 14,711,111 سعادة الدكتور/عبد اجمليد عبد العزيز احلكري

 %49 115,911,111 %1.11 0 %49 115,911,111   :شركة فاس السعودية القابضة وميثلها

 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 ال يوجد                              العجالن األستاذ /  منصور سعدسعادة  .1

 م11/9/5112باستقالته من عضوية اجمللس إعتباراً من  البزيويعبد الرمحن بن موالي تقدم سعادة األستاذ /  البزيويعبدالرمحن بن موالي األستاذ/ سعادة  .5

 %1 1,111 %1.11 0 %1 1,111  سعادة االستاذ / أمحد حممد ال الشيخ  .1

 %1 1,111 %1.11 0 %1 1,111 األستاذ/ عجالن عبدالرمحن العجالنسعادة 

 %1 9,111 %1.11 0 %1 9,111 فارس عبداهلل أبا اخليل / سعادة الدكتور

 %1 12,111 %1.11 0 %1 12,111 سعادة االستاذ / عمار عبدالواحد اخلضريي
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  لجنة المراجعة 1.4.12

، وقد قرر  5117يونيو  51مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  اليتوفقا للضوابط يل جلنة املراجعة بالشركة تشك يتم
من األعضاء التايل جلنة املراجعه  تشكيل يكونأن  املكافآتناء على توصية جلنة الرتشيحات و بو جملس اإلدارة 

 :ذكرهم
 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء

 مستقل رئيساً  سعودي يالدكتور /  عبد الرمحن العنقر سعادة   -1
 مستقل عضواً  سعودي سليمان السكران/  الدكتورسعادة  -5

 عضوا سعودي أمحد حممد ال الشيخاألستاذ /  سعادة   -1
 عضو جملس إدارة

 غري تنفيذي

تقوم جلنة املراجعة املنثبقة عن جملس اإلدارة بدعم إرساء أفضل املمارسات يف جمال احلوكمة و املسامهة يف تعزيز 
وإستقاللية املراجعني الداخليني واخلارجيني واإلهتمام بأي مالحظات تتبني للمراجعني والتأكد من التعامل معها جبدية 

ا ميكن من توفري تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ويأيت ذلك ضمن والعمل على متابعة تصويبها مب
أهداف جملس اإلدارة يف احلصول على تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، 

 وتتمثل املهام الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة الداخلية فيما يلي:
 اإلداره بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعاهبم أو أجورهم ومتابعة أعماهلم. التوصيه جمللس 
 حل املشاكل اليت قد يواجهها احملاسب القانوين أثناء تأديته لعملية املراجعه ، والتأكد من أن احملاسب  ىالعمل عل

 القانوين لديه إمكانية اإلتصال برئيس جلنة املراجعه يف أي وقت .
 راسة التوصيات اليت توصل اليها احملاسب القانوين ومتابعة درجة إستجابة اإلداره هلا وإختاذها لإلجراءات د

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

 بشأهنا .
 ظام الرقابه الداخليه ودراسة تقارير املراجعه الداخليه ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيه للملحوظات دراسة ن

 الوارده بتلك التقارير .
 إدارة املراجعه الداخليه يف الشركه من أجل التأكد من قيامها بتنفيذ وحتقيق املهام اليت حددها هلا  ىاإلشراف عل

 جملس اإلداره .
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 ملراجعه الداخليهداء إدارة اإعداد تقييم أل. 
  مناقشة اإلحنرافات واألخطاء اليت تتضمنها التقارير اليت يعدها قسم املراجعه الداخليه والتاكد من قيام اإلداره من

 إختاذ االجراءات التصحيحيه املناسبه.
 مه هلم وللمعلومات حبيث تضمن السريه التا ى متكن املوظفني من تقدمي الشكاو التأكد من وجود اإلجراءات اليت

 املقدمة عن طريقهم.
 :كما يلى  موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتماعاتإجتماعات، كان  2ة خالل العام عدد وقد عقدت اللجن

 األعضاء
 إجتماع

19/4/5112 
 إجتماع

11/2/5112 
 إجتماع

15/7/5112 
 إجتماع

14/11/5112 
 إجتماع

51/1/5112 
 نسبة 
 الحضور

عبد  الدكتور / سعادة 
 يالرمحن العنقر 

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

سلمان الدكتور /  سعادة 
 السكران

 %111 حضر حضر حضر حضر حضر

األستاذ /  عبد سعادة 
 *يالبزيو  يالرمحن موال

إنتهت عضويته يف اللجنة إعتباراً من  حضر حضر حضر
11/9/5112  

21% 

أمحد حممد األستاذ سعادة 
 *ال الشيخ

 %41 حضر حضر 15/11/5112اللجنة إعتباراً من  بدأت عضويته يف

يف اللجنة إعتباراً  من كعضو م ، ومت تعيني سعادة األستاذ/ امحد حممد آل الشيخ  11/9/5112باستقالته من عضوية اللجنة إعتباراً من  البزيوي*تقدم سعادة األستاذ / عبد الرمحن بن موالي  
 والرتشيحات. تاملكافآبناء على توصية جلنة  15/11/5112

 وقد متثلت أعماهلا خالل تلك اإلجتماعات فيما يلي:
 .القوائم املالية الربع سنوية للشركةاحلسابات اخلتامية و إعتماد  -1
  ، والتأكد من أن إدارة الشركة قد أتاحت هلم ة، واملراجع الداخلى للشرك القانويناإلجتماع مع كل من احملاسب  -5

 لوبة إلداء عملهم.املطكافة البيانات واملعلومات 
 مراجعة وإعتماد اخلطة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية. -1
من  القانويناحلسابات للعرض على اجلمعية العامة العادية للشركة إلختيار احملاسب  إعداد قائمة ترشيح ملراقيب -4

 القوائم، و  11/1/5112حىت  1/4/5112الفرتة من  م5112 املايلبينها وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام 
 .املالية الربع سنوية ، واملوافقة على أتعابه
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 المكافآتلجنة الترشيحات و  5.4.12

يونيو  51مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  اليتوفقا للضوابط  بالشركة املكافآتالرتشيحات و تشكيل جلنة  يتم
موافقة اجلمعية العامة للشركة جبلستها ويف ضوء  51/14/5114، وقد قرر جملس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ  5117

 من األعضاء التايل أن يتم تشكيل اللجنة على إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة  52/11/5114املنعقدة بتاريخ 
 :ذكرهم

 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء
 مستقل رئيسا سعودي  سعادة األستاذ /  عجالن عبد الرمحن العجالن

 تنفيذي عضوا سعودي / عبداجمليد عبد العزيز احلكريسعادة الدكتور
 تنفيذي عضوا سعودي  األمسريمجيل سعادة األستاذ /  

 

حتديد األفراد املؤهلني واملرشحني ليكونوا أعضاء مبجلس  يف املكافآتتتمثل املهمة األساسية للجنة الرتشيحات و 
وضع نظام سليم وبناء السياسات  يفمساعدة جملس اإلدارة اإلدارة وتنطبق عليهم الشروط الالزمة للعضوية ، وكذلك 

 متكنها من حتقيق مهامها، ومنها: اليتويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال   .واالجراءات الالزمة لذلك
 أي  التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح

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

  واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال
 جملس اإلدارة.

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

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

 استخدام معايري ترتبط باألداء.
 : إجتماع واحد مت خالله  11/1/5112– 1/4/5112وقد عقدت اللجنة خالل العام املاضى 
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ستاذ/ امحد حممد آل الشيخ عضو يف جلنة املراجعه كبديل عن العضو بتعيني األالتوصية جمللس إدارة الشركة  -1
 .املستقيل األستاذ/ عبدالرمحن موالي البزيوي

 مراجعة تعويضات ومكافآت كبار التنفيذيني. -5
 وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدول التاىل:    

 األعضاء
 إجتماع

15/11/5112 
 نسبة الحضور

 %111 حضر بد الرمحن العجالنسعادة األستاذ /  عجالن ع
%111 حضر سعادة الدكتور/ عبداجمليد عبد العزيز احلكري  

%111 حضر األمسريمجيل سعادة األستاذ /    

 

 حوكمة ال 1.4.12

من أجل ضمان اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وحقوق أصحاب املصاحل وتزامناً 
هـ املوافق 17/5/1414( وتاريخ 5115-41-1السوق املالية رقم ) مع صدور قرار جملس هيئة

م بإلزامية الفقرة )ج( من املادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات واخلاصة بوضع نظام حوكمة 11/15/5115
بكر أبواخلري  –م ، ويف ضوء تقرير املكتب اإلستشاري "ديلويت 11/2/5111خاصة بكل شركة وذلك إبتداًء من 

وقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، بتقييم م 5115اه" والذي عهدت إليه الشركة خالل العام املنتهي يف مارس وشرك
وتاريخ  5/5111رة رقم يف ضوء قرار جملس االدا، وذلك احلوكمة جلنة  اإلدارة بتشكيلأوصى جملس 

لعادية للشركة يف جلستها ة اخلاص بالشركة وموافقة اجلمعية العامة اموكاحلبشأن اعتماد نظام  14/7/5111
على ذلك النظام وفقًا لنص الفقرة ج من املادة  م5111يوليو  12هـ املوافق 1414رمضان 7يوم الثالثاء املنعقدة 

وابط اخلاصة بلجنة حوكمة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة العامة للسوق املالية واملتضمنة الض 11
كة بتعيني السيد / إبراهيم فانرتا للقيام بأعمال احلوكمة على أن تكون مسئولياته وفقاً الشركات ، هذا وقد قامت الشر 

 ملا يلي:

  التأكد من سهولة حصول املسامهني على املعلومات وممارستهم لكافة حقوقهم املنصوص عليها يف الئحة
 حوكمة الشركات.

  عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج والئحة التأكد من تضمني تقرير جملس اإلدارة لكافة البيانات املنصوص
 حوكمة الشركات.
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  التأكد من قيام جملس اإلدارة بوظائفه األساسية وإلتزامه جبميع مسئولياته ، مع التأكيد على توافر مجيع الشروط
 الواجبة يف تكوين اجمللس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم اإلخالل هبا.

 ها ودورها املنوط هبا أداؤه ، مع إقرتاح تشكيل جلان جديدة يف حالة التأكد من قيام مجيع جلان اجمللس بعمل
  احلاجة لذلك.

 كبار التنفيذيينعضاء مجلس اإلدارة و أللعقود التي يوجد فيها مصالح ا .12

، وهى ترتبط بتعاقدات مع شركات  الشركة هى إحدى شركات جمموعة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه )"اجملموعة"(
، وقد حصلت الشركة مبوجبها على قيم مع شركة املراكز العربية  احملالت جلزء منذلك عقود إجيارات  اجملموعة، من

، إضافة لتمتعها ومبا يتناسب مع حجم أعمال الشركة يف السوق السعودي  إجيارية تنافسية ألسعار السوق املثيلة
،  ، خريص بالزا التجارى الظهران مول ملكة ومنها مركزمبواقع مميزة بأرقى املراكز واملوالت التجارية باحناء خمتلفة بامل

ومن  .وأخرىوالنور مول ، عزيز مول  ، مول النخيل بالزا مول العرب،  ، السالم مول مركز صحارى بالزا التجارى
 اجلدير بالذكر أنه مت خالل العام إفتتاح حمالت جديدة يف كل من جوري مول بالطائف واجلبيل مول باجلبيل وسلمى

مول حبائل والذين مت إفتتاحهم خالل العام من قبل شركة املراكز العربية ، وذلك إضافة إىل عدد من املراكز التجارية 
 اآلخرى اململوكة من قبل شركة املراكز العربية.

، مع شركة فواز عبدالعزيز احلكري وشركاه العقارية  يضاف لذلك عقود إنشاء وجتهيز وتعديل ديكورات حمالت البيع
هذا اجملال لضمان التنفيذ مبستوى يتفق  يفإستطاعت الشركة مبوجبها االستفادة من خربات اجملموعة املرتاكمة  اليتو 

ومتطلبات الوكاالت التجارية العاملية وسرعة التنفيذ ، واحلصول على أفضل أسعار التنفيذ املوجودة بالسوق ، وأنه من 
 ،  ذه التعامالتاإلستمرار هبمصلحة الشركة ودعما لنشاطها 

 مضانر  11 ثالثاءاجتماع اجلمعية العامة العادية الذي عقد يوم الو قد متت املوافقة على هذه التعامالت يف 
 .م5112 يونيو 11 هـ املوافق1412

 : األيت يفمتثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة   5112/ 11/1يف  ياملنته وخالل العام املايل
اململوكة  املراكز العربية ةلصاحل شركوإجيارات مدفوعة مقدمًا إجيارات  ون لاير سعودى قيمةملي 151.151مبلغ  -

 العزيز احلكري وعبداجمليد بن لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبد
 املراكز ةـــــــــــــــــــمن شرك ت اجلديدة املستأجرةهذا وقد بلغ عدد احملال  ،بصورة مباشرة وغري مباشرة  عبدالعزيز احلكري
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 للشركة وذلك على النحو التايل: بعض املكاتب اإلداريةحمل باإلضافة إىل إجيار  817يف هناية العام العربية 

 المول التجاريأس  
 

 المدينة
عدد المحالت 

 المستأجرة في المول

 
 العقدمدة 

 تسنوا مخس 49 املدينة النور مول

 مخس سنوات 22 جده عزيز مول

 سنتني 30 اهلفوف اإلمساء مول

 سنة 1 اهلفوف الفناتير مول

 سنوات مخس 24 جده هيفاء مول

 مخس سنوات 25 الطائف جوري مول

 مخس سنوات 12 اجلبيل الجبيل مول

 ثالث سنوات 12 الرياض خريص رالزا

 سنوات مخس 41 مكه مك  مول

 سنواتمخس  29 جده مول العرب

 مخس سنوات 24 الدمام مجمع الظهران

 ثالث سنوات 55 الدمام إمتداد مجمع الظهران

 مخس سنوات 11 القصيم النخيل رالزا

 سنوات مخس 1 الرياض زارا العليا

 سنوات مخس 54 الرياض صحارا رالزا

 ثالث سنوات 25 جده سالم مول

 سنوات مخس 11 الرياض سالم رالزا

 ثالث سنوات 12 حائل سلمى مول

 مخس سنوات 74 الرياض النخيل مول

 مخس سنوات 18 الرياض تاال مول

 سنة  الرياض مكاتب إدارية

  817 اإلجمالي
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فواز عبدالعزيز شركة املراكز املصرية اململوكة لكل من لصاحل قيمة إجيارات  مليون لاير سعودى 11.122مبلغ  -
من شركة حيث بلغ إمجايل عدد احملالت املستأجرة  يد عبدالعزيز احلكريكري وعبداجملاحلكري وسلمان عبدالعزيز احل

 51عدد   مبدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة يف مجهورية مصر العربيةاململوك هلا يف جممع العرب املراكز املصرية 
  .ومدة التعامل عام واحد حمل

عارض البيع اجلديدة واملضافة خالل العام جتهيز حمالت وم مليون لاير سعودى قيمة تكاليف 129.819مبلغ  -
اململوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن لصاحل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه العقارية 

 ، وقد متت مجيع تلك األعمال خالل العام على النحو التايل: عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري

قيمة تكاليف تجهيز المحالت   مدة التعاقد
 )مليون لاير(والمعارض 

 9.571   5112ارريل 

 14.411  5112مايو 

 2.591  5112 يونيو

 5.792 5112يولي  

 1.218 5112أغسطس 

 5.828 5112أكتورر 

 51.412 5112نوفمبر 

 7.121 5112يناير 

 4.117 5112فبراير 

 88.289 5112مارس 

 129.819 اإلجمالي

 
اليت تساهم فيها  طباعة وإعالن لصاحل شركة هاجن احملدودةمليون لاير سعودى قيمة تكاليف  12.244مبلغ  -

اململوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن شركة فاس القابضة 
 ل العام على النحو التايل:% ، وقد متت مجيع تلك األعمال خال17.2بنسبة  عبدالعزيز احلكري



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 38                                                                                                                                                                                  11/1/5112 – 1/4/5112التقرير السنوى 

قيمة تكاليف الطباعة واالعالن   مدة التعاقد
 )مليون لاير(

 5.122   5112ارريل 

 1.221  5112مايو 

 1.121  5112 يونيو

 1.281 5112يولي  

 5.512 5112أغسطس 

 5.975  5112سبتمبر 

 5.555 5112أكتورر 

 1.111 5112نوفمبر 

 1.192 5112ديسمبر 

 1.914 5112ر يناي

 1.212 5112فبراير 

 1.248 5112مارس 

 12.244 اإلجمالي

 
وقد كانت أرصدة  وفق أسعار تنافسية ، ومميزة ، وعادلة.قد متت مجيع هذه التعامالت إىل أن  هذا وجتدر اإلشارة

 :)األرقام مقربة(  على النحو التايل 5112مارس  11الشركات ذات العالقة كما يف 

 5112مارس  11 الرصيد كما في نوع الرصيد أس  الشركة
 )مليون لاير(

 5112مارس  11 الرصيد كما في
 )مليون لاير(

رق  
 المالمظ 

 أ 512 521 مدين/)دائن( شركة المراكز العررية

 أ 14 54 مدين/)دائن( شركة المراكز المصرية

 ب 11 79 مدين/)دائن( شركة فواز الحكير العقارية

 ج (1) (4) مدين/)دائن( ةشركة هاجن المحدود

املستأجرة من قبل شركة فواز عبد العزيز  ، وشركة املراكز املصرية ملوكة لشركة املراكز العربيةاملتجارية المعات اجمليف ت الاحمل اتمتثل تلك القيمة إجيار  ـ أ
 .احلكري وشركاه



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 39                                                                                                                                                                                  11/1/5112 – 1/4/5112التقرير السنوى 

شركة ة من قبل شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه ، واملنفذة من قبل احملالت اململوك يفأعمال اإلنشاءات الداخلية والتجهيزات متثل تلك القيمة  ـ ب
 العقارية.وشركاه احلكري عبد العزيز فواز 

 متثل تلك القيمة تكالبف خدمات الطباعة واالعالن اليت مت تقدميها من قبل شركة هاجن احملدودة . ج

 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .17

مليون لاير سعودي عن  1.811ظام األساسي للشركة مكافآت عضوية قدرها عضاء جملس اإلدارة وفقاً للنألإستحق 
م 11/12/5112ة للشركة جبلستها املنعقدة يف يوماجلمعية العمم وقد أقرهتا 11/11/5112السنة املالية املنتهية يف 

اء جملس هذا ويستحق أعض، لاير سعودي  مليون 1.511 مببلغ وقد إستلم ستة أعضاء مكافآهتم عن ذلك العام
م وسوف يتم عرض 11/11/5112مليون لاير سعودي عن السنة املالية املنتهية يف  1.811اإلدارة مكافآت قدرها 

اجمللس أو  إجتماعاتعضاء اجمللس بدالت حضور أ كما تقاضىعلى اجلمعية العامه القادمة إلقرارها ،   املكافآتهذه 
تقاضى عضو جملس اإلدارة املنتدب إضافة ملكافأة ي ، يف حني ألف لاير سعود 22خالل العام بإمجايل قدره  جلانه

 1,811,111رواتب وبدالت وتعويضات خالل العام بقيمة إجتماعات اجمللس أو جلانه  و بدالت حضورالعضوية 
 : )لاير سعودى( وفق املوضح باجلدول التاىل م 11/11/5112عن السنة املنتهية يف  لاير سعودى

 األس 

ت  دفعها التي ة مكافأة العضوي
أعضاء مجلس اإلدارة  إلى

خالل العام المنتهي في 
11/1/5112 

ردالت مضور 
إجتماعات 
 المجلس أو

  لجان

رواتب 
 اإلجمالى ردالت وتعويضات

 1,111 - - 1,111 1 *احلكري العزيز عبد فواز /الدكتور ةسعاد
 2,111 - - 2,111 1 *احلكري العزيز عبد سلمان/سعادة املهندس

 – عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةادسع
 *العضو املنتدب

1 9,111 1,111,115 422,228 1,819,111 

 515,111 - - 15,111 511,111 البزيويعبدالرمحن بن موالي  األستاذ/سعادة 
 511,111 - - 1,111 511,111 سعد العجالن منصور األستاذ/سعادة 
 519,111 - - 9,111 511,111 العجالنالرمحن  عجالن عبد/األستاذسعادة 
 512,111 - - 2,111 511,111 فارس عبداهلل أبا اخليل /األستاذسعادة 

 515,111 - - 15,111 511,111 سعادة األستاذ/ امحد بن حممد آل الشيخ
 512,111 - - 2,111 511,111 سعادة األستاذ/ عمار بن عبدالواحد اخلضريي

 1,122,111  422,224 1,111,115 22,111 1,511,111 إجمالى
 ة عضوية جملس اإلدارةمل يتسلم مستحقاته عن مكافأ*
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 راتب أو تعويض أو أرراح  فيعن مقوق تنازالت  .14

من  أيعن أو كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس إدارة الشركة املسامهني من  أيمن  تتنازال ةمل يصل إىل الشركة أي
 .واتب أو التعويضاتأو الر  األرباححقوقهم سواء يف 

 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .19

غري أعضاء جملس اإلدارة من " التنفيذي للشركةاملدير ، و  املايلكبار "من بينهم املدير تنفيذيني الالاخلمسة حصل 
يظهر مليون لاير ، و  11.171على رواتب ومكافأت وتعويضات بلغت  11/1/5112 يف ياملنته خالل العام املايل

 :اجلدول التايل بيان تلك املبالغ

 ريان 
الرواتب 

 البدالت والتعويضات
 المكافآت

 الدورية والسنوية 
الخطط 
 إجمالى أخرى التحفيزية

رواتب وتعويضات ومكافآت  إجمالى
ن الكبار من رينه  يالخمسة التنفيذي

 المدير المالي والمدير التنفيذي
4,745,224 1,451,415 1,217,144 0 0 11,171,144 

 المستحقة المدفوعات النظامية .51
   )ماليين الرياالت(  المستحقة المدفوعات النظامية                                                    

 الجهة الحكومية
 المبالغ الفعلية المدفوع 

 مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية 
 المستحقة األرصدة

 مارس 11 يفالسنة المالية المنتهية 
5112 5112 5112 5112 

 1.1 1.2 554.1   522.1         الرسوم اجلمركية
 24.1 81.2 42.8 4.2 الزكاة والضريبة

 1.4 1.2      51.1      54.7 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 - - 11.9 12.1 تكاليف تأشريات وجوازات

 - - 1.8 1.4 أخرى "رسوم البلديات وتراخيص احملالت"
 22.2 42.2 111.4 112.1 اإلجمالي
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 وضريبة الدخل الزكاة الشرعية .51

 الموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التارعة لها
 5112مارس  11 يفاملنتهية املالية لكافة السنوات حىت السنة ملصلحة الزكاة والدخل ا الزكوية الشركة إقراراهتدمت ق

وحىت  5118مارس  11 يفال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية ،  تالم شهادة الزكاةوال تزال الشركة قيد إس
 .من قبل املصلحةقيد املراجعة  5112 مارس 11

 5115مارس  11 يفإستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية  5115مارس  11السنة املنتهية يف خالل 
بنود تلك ، وقد أعرتضت الشركة على بعض مليون لاير  11 حنو ضافية مببلغأظهرت مطالبات إ اليت، و  5117حىت 

طاب ضمان باملبلغ املعرتض عليه قدمت الشركة خيون لاير سعودى ، وبناء علي ذلك مل 4 الربوط مبا جمموعه
مليون  2 ره حنووقد كما مت تقدمي إعرتاض بشأن املبلغ املتبقيواستلمت شهادات الزكاة النهائية للسنوات املذكورة ،  

 .من قبل مصلحة الزكاة الدراسةوال يزال االعرتاض قيد سعودي  لاير
 الموقف الضريبي للشركات التارعة األجنبية

 11 السنة املنتهية يف حىتواملغرب وأرمينيا عن كافة السنوات يف مصر لشركات التابعة تقدمي اإلقرارات الضريبية لمت 
حىت السنة املنتهية عن كافة السنوات يف جورجيا التابعة  للشركةإلقرارات الضريبية يف حني مت تقدمي ا ،  5114مارس 

 وال تزال تلك اإلقرارات قيد املراجعة من قبل السلطات الضريبية املعنية يف تلك الدول. ، 5112 مارس 11يف 
ة عن كافة السنوات حىت السنة املنتهية بالنسبة للشركات التابعه يف األردن والواليات املتحدة مت تقدمي االقرارات الضريبي

مارس  11، و 5111مارس  11، ومت اإلنتهاء من الربوط الضريبية عن السنوات املنتهية يف  5112مارس  11يف 
5114. 

حىت وأسبانيا ويف ذات الوقت مت تقدمي اإلقرارات الضريبية للشركات التابعة يف كازاخستان وأذربيجان ودول البلقان  
تزال تلك اإلقرارات قيد املراجعة من قبل السلطات الضريبية املعنية وال ،  5114ديسمرب  11الية املنتهية يف السنة امل

 .يف تلك الدول
ليون لاير، م 81.218خمصص مببلغ  م11/1/5112املنتهى بتاريخ  املايلهناية العام  يفوقد كونت الشركة هذا 

وتتمثل حركة خمصص   م11/1/5112بتاريخ  ياملنته املايلالعام  حىت املستحقةوضريبة الدخل وذلك ملقابلة الزكاة 
 األتى: يف م11/1/5112بتاريخ  ياملنته املايلخالل العام وضريبة الدخل الزكاة الشرعية 
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 مركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 الزكاة الشرعية

 )ماليين الرياالت(
 ضريبة الدخل

 )ماليين الرياالت(
 بة الدخلإجمالي الزكاة وضري

 )ماليين الرياالت(
 27.218 1.111 24.172 1/4/5112 يفخصص املرصيد 

 17.887 4.718 11.129 5112مارس  11 يفاملالية املنتهية املخصص للسنة 
 (15.221) (8.121) (4.211) 5112مارس  11 يفاملالية املنتهية  املسدد خالل السنة
 1.224 - 1.224 تسويات سنة سابقة

 41.214 1 41.214 11/1/5112 فيمخصص الرصيد 

املنتهى بتاريخ  املايلكاف وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام وضريبة الدخل  ويعترب خمصص الزكاة الشرعية 
11/1/5112. 

 االستثمارات واإلمتياطيات التي ت  إنشاؤها لصالح الموظفين .55

 ظفني فيما عدا تلك املقررة حسب نظام العمل يف اململكة.ال يوجد استثمارات أو إحتياطيات مت إنشاؤها لصاحل املو 

 إقرارات مجلس اإلدارة .51

 الصحيح بالشكل أُعدت احلسابات سجالت أن. 
 بفاعلية ونـُّفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن. 
 نشاطه مواصلة على املصدر قدرة يف يذكر شك أي يوجد ال أنه. 
 وحدة للشركة وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها باململكة العربية السعودية والصادرة مت إعداد القوائم املالية امل

 .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
 مل تصدر الشركة أو شركاهتا التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق ميكن أن حتول إىل أسهم. 
  التصويت يفال توجد أسهم ذات أحقية. 
 ال توجد قروض معلقة خالل السنة. 
 ال توجد قروض ألي من أعضاء جملس اإلدارة. 
  الشركة مل تربم أي صفقة متعلقة بأسهمها. 
  فرد من أفراد  أيعضو من أعضاء جملس اإلدارة ، أو  أيأسهم الشركة مع  يفمل تكن هناك أية تعامالت

 .عائالهتم غري تلك املذكورة سابقا
  الشركة يف مساهم أيتنازل عن حقوق من  أيمل تستلم الشركة. 
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 الشركة ييات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفال توجد أية إستثمارات أو إحتياط. 
  ال ميتلك أعضاء جملس اإلدارة ، وكبار التنفيذيني بالشركة أية حقوق أو مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 الجزاءات والغرامات .54

 ألف لاير عشرون (51,111هيئة السوق املالية بفرض غرامة مالية مقدارها قامت  11/14/5112اريخ بت ) 
( من التعليمات 8رة )ققواعد التسجيل واإلدراج والفمن  األربعنيمن املادة  )أ( ملخالفتها الفقرة على الشركة 

نات الشركات املسامهة املدرجة أسهمها يف اخلاصة بإعالنات الشركة نتائجها املالية من التعليمات اخلاصة بإعال
، وذلك  السوق املالية السعودية ، استنادًا إىل الفقرة )ب( من املادة التاسعة واخلمسني من نظام السوق املالية

م عن 51/14/5114بتاريخ لعدم وضوح إعالن الشركة املنشور يف موقع شركة السوق املالية السعودية "تداول" 
م حيث مل تذكر الشركة مجيع األسباب واملؤثرات 11/11/5114ة األولية للفرتة املالية املنتهية يف نتائجها املالي

عام السابق ، هذا وقد مقارنة مع الربع املماثل من ال 5114اجلوهرية يف إرتفاع صايف الربح للربع احلايل من العام 
لفة واإلجراءات اليت إختذهتا الشركة لتجنب م هذه املخا5112إبريل  52ناقش جملس اإلدارة يف جلسته بتاريخ 

ع يف مثل هذه املخالفات مستقباًل ، ومن اجلدير بالذكر أنه قد مت اإلشارة إىل ذات املخالفة يف تقرير الشركة الوقو 
 عن العام املاضي لورودها أثناء إعداد تقرير اجمللس العام املاضي.

  ألف لاير أربعون (41,111رض غرامة مالية مقدارها هيئة السوق املالية بفقامت  06/07/5112بتاريخ ) 
( من الفقرة 2الفرعية )قواعد التسجيل واإلدراج والفقرة من  األربعنيمن املادة  )أ( ملخالفتها الفقرة على الشركة 

من التعليمات اخلاصة بإعالنات املتعلقة باجلمعيات العامة ( من التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركة ب)
إجتماع اجلمعية إىل حضور  دعوة مسامهيهام عن 11/12/5114إعالن الشركة بتاريخ  تضمنكات لعدم الشر 

العامه العادية يف البند املتعلق باملوافقة على األعمال والعقود اليت يكون لعضو جملس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة 
، هذا وقد ناقش  امل مع االطراف ذو العالقةأو غري مباشرة على التفاصيل املتعلقة بطبيعة التعامل ومبلغ التع

م هذه املخالفة واإلجراءات اليت إختذهتا الشركة لتجنب الوقوع 5112 فرباير 19جملس اإلدارة يف جلسته بتاريخ 
 .يف مثل هذه املخالفات مستقبالً 

 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 44                                                                                                                                                                                  11/1/5112 – 1/4/5112التقرير السنوى 

 مقترمات مجلس اإلدارة .52

 م . 5112/ 1/ 11 يفاملوافقة على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية  -1
 املايلم ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام  5112/ 1/ 11 يفاملوافقة على القوائم املالية للشركة كما  -5

 نفس التاريخ. يفاملنتهى 
 إىل العام القادم. 11/1/5112 يفاملوافقة على ترحيل األرباح املبقاة  -1
جملس اإلدارة حسب النظام األساسي للشركة بواقع  املوافقة على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأه ألعضاء -4

 3000لاير لكل عضو اضافة اىل بدل حضور جلسات جملس االدارة واللجان املنبثقة عنه بواقع  511,111
 لاير عن كل جلسة .

 .م11/1/5112 يفاملوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  -2
جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام مت ترشيحه من قبل  الذي،  القانوينر احملاسب املوافقة على إختيا -2

املالية الربع والقوائم ، والبيانات " 5117مارس  11إىل  5112أبريل  1"الفرتة املالية من م  5112 املايل
 . وحتديد أتعابه سنوية ،

وحتديد تاريخ األحقية  م5112باح للمسامهني خالل العام املايل املوافقة على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أر  -7
 والتوزيع مع األخذ باالعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة. 

بني الشركة وشركة  م5112مارس  11 يفاملنتهى  املايلاملوافقة على األعمال والعقود اليت متت خالل العام  -8
% وشركة 111ركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه العقارية اململوكة بنسبة املراكز العربية وشركة املراكز املصرية وش

% بشكل مباشر او من خالل شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة 17.2بنسبة  اململوكة هاجن احملدودة
والرتخيص هبا لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري ، 

 .م5117مارس  11املنتهى يف  املايلللعام 
مليون لاير سعودي إىل صندوق إستثماري يف ديب علماً بأن  121أسبانيا مببلغ  –املوافقة على بيع ماركة بالنكو  -9

رئيس جملس اإلدارة هو أحد املسامهني يف هذا الصندوق ، وعلى أن يسدد مبلغ مثن الشراء على مخسة أقساط 
 مؤجلة ومتساوية يستحق أوهلا بعد عام من إمتام عملية الشراء. سنوية

باستقالته قدم الذي تسعادة األستاذ / عبد الرمحن بن موالي البزيوي  عضو جملس إدارة بدياًل عنإنتخاب  -11
 م.11/9/5112من عضوية اجمللس إعتباراً من 
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 تقرير المحاسب القانوني .52

أي فقرات خاصة بلفت  م5112مارس  11 يفالقوائم املالية السنوية للشركة على  يمل يتضمن تقرير املراجع اخلارج
 .اإلنتباه

 موكمة الشركات ونظام الرقارة الداخلية .57

 موكمة الشركات 1 .57

تعمل الشركة دومًا على اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل، 
إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة  5112/5117 املايلركة يف أولوياته بداية من العام وقد وضع جملس إدارة الش

رقم  القرار بالشركة يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب
 م. 15/11/5112هـ املوافق 51/11/1457وتاريخ  1-515-5112

ملتعاقبة العديد من األجراءات وأصدرت العديد من السياسات وفقا لإلطار وقد إختذت جمالس إدارات الشركة ا
 اليتوردت بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ، و  اليتالرقايب، وقواعد الشفافية واإلفصاح 

 ميكن إستعراضها  وفقا لألتى: 
  5112/5117 الماليالعام 

العدد من السياسات ، وإختذت عدد من االجراءات  5112/5117 املايلأصدرت الشركة بداية من العام 
 وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات ، كان أمهها ما يلى:

إصدار دليل السياسات املالية العامة جلميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب مجيع املوظفيني  .1
 .املعنيني عليها

 .ظفي الشركةإصدار قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملو  .5
 .إعادة تنظيم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وفقا للقواعد املهنية املتعارف عليها دوليا .1
 .الشئون املالية التنفيذيني بالشركة فيالقيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية جلميع موظ .4
 .إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة .2

  5117/5114 لمالياالعام 
م بإستكمال إصدار العديد من اللوائح اليت تنصب يف إطار تطبيق 5117قامت الشركة يف أكتوبر من العام 

 متطلبات احلوكمة وذلك على النحو التايل:
 . املكافآتضوابط تشكيل جلنىت املراجعة والرتشيحات و  (1
 .الئحة سياسة حقوق املسامهني ، واجلمعية العامة (5
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 .واجراءات االفصاح والشفافية الئحة سياسة (1
 .الئحة عمل جملس االدارة (4
 .سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ، واملسامهني (2

  5111/5115 الماليالعام 
ركر أرو الخير وشركاه" لموقف تطبيق الحوكمة رالشركة ،  –تقيي  المكتب اإلستشارى "ديلويت 

 لية رالشركةومراجعة جودة األداء إلدارة المراجعة الداخ

إنطالقًا من حرص جملس إدارة الشركة على اإللتزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
تكفل حقوق املسامهني وحقوق  اليتالسوق املالية وضمان تطبيق أفضل املمارسات الدوليه للحوكمة و 

شركاه )"اإلستشارى"( مبهمة تقييم بكر أبو اخلري و  –أصحاب املصاحل ، فقد كلفت الشركة مكتب ديلويت 
هذا األطار قياسًا على اللوائح  يفتبنتها الشركة  اليتموقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، وفعالية الرتتيبات 

جمال حوكمة  يفوالتعليمات الصادرة عن اهليئة ، وأفضل املمارسات املعتمده لدى اجلهات الدولية القيادية 
املالية بنيويورك ، وبورصة تداول األوراق املالية "ناسداك" بالواليات املتحدة  الشركات مثل : بورصة األوراق

األمريكية ، باإلضافة ملهمة مراجعة جودة األداء إلدارة املراجعة الداخلية بالشركة ، وقد إنتهى تقرير 
 اإلستشارى إىل أنه : 

اهليئة ، وحتتاج لتحسني عدد من  تلتزم الشركة بشكل كبري مبتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن -
 حوكمة الشركات . يفالنواحى لتتفق مع املمارسات الدولية الرائدة 

يتفق أداء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وعموم متطلبات معايري األداء املهىن الصادرة عن معهد  -
م املراجعة الداخلية يف منطقة وتعترب من أفضل أقسااملراجعيني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية ، 

 .الشرق األوسط
على نتائج عمل اإلستشارى  تنفيذيوقد مت إطالع معاىل الدكتور رئيس جملس هيئة السوق املالية الرئيس ال

العضو  –أعرب خالله سعادة الدكتور / عبد اجمليد احلكري  5115مارس من العام امليالدى  يفخبطاب 
الوقت  يفجمال تطبيقات احلوكمه ، مؤكدا  يفوصلت إليها الشركة  اليتلنتائج املنتدب للشركة عن سعادته با

وضع وتطبيق برنامج للتحسني  يفذاته على حرص جملس إدارة الشركة على عدم إدخار اجلهد واملضي قدما 
ال مصاف الشركات القيادية يف اململكة يف جم يفاملستمر حلوكمة الشركة وحتسني بيئة رقابتها ، وأن تكون 

 حوكمة الشركات .

  5115/5111 الماليالعام 

إىل املراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات  5115/5111 املايلشرعت الشركة خالل العام 
أبرزها تقرير اإلستشارى  اليتجمال احلوكمة هبدف حتسني كافة النواحى  يفواللوائح واإلجراءات الصادرة عنها 
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صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن جملس هيئة السوق  اليتئحة حوكمة الشركات اإلعتبار مواد ال يفآخذًا 
 املايل، وكان من نتيجة هذا اجلهد إصدار الشركة خالل العام  5111،  5115املالية خالل العامني 

 األتى: يفمتثلت  اليتالنسخة املعدلة من أدلة وسياسات احلوكمة هبا ، و  2013/2012

 دليل حوكمة الشركات. (0

 دليل عمل جملس اإلدارة. (5
 دليل املسامهني. (1
 سياسة تعارض املصاحل ألعضاء جملس االدارة ، واملوظفني ، واملسامهني. (4
 .ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الشركة (2
 سياسة التداول بناء على معلومات داخلية.  (2
 سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة. (7
جملس اإلدارة ، وقد مت إقراراها من اجلمعية العامة للشركة  يفعضوية سياسات ومعايري وإجراءات ال (8

 م.52/1/5111جبلستها بتاريخ 

  5111/5114 الماليالعام 

تقضى  اليتوفقا ألحكام الفقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية )"اهليئة"( و 
 العام عليه واإلشراف - الالئحة هذه أحكام مع ضيتعار  ال مبا - بالشركة خاص حوكمة بوضع "نظام

( وتاريخ 5115-41-1صدر قرار جملس اهليئة رقم ) اليتاحلاجة" ، و  عند وتعديله فاعليته مدى ومراقبة
 السعودية  املالية السوق يف أسهمها املدرجة م بإلزامية الشركات11/15/5115هـ املوافق 17/5/1414

 م .11/2/5111ن م ابتداءً  وذلك )تداول( هبا ،

فقد قامت الشركة بإعداد نظام احلوكمة اخلاص هبا ، ومت إعتماده من اجلمعية العامة للشركة جبلستها املنعقدة 
كان قد سبق إعتماده من جملس إدارة الشركة ، وتسليم نسخة منه إىل   الذيم ، و 12/7/5111بتاريخ 
 احلوكمة اخلاص بالشركة األتى: م ، وقد تضمن إطار عمل نظام11/2/5111تاريخ  يفاهليئة 

 اهليكل التنظيمي حلوكمة الشركة. (1
 املبادئ الرئيسية لنظام حوكمه الشركة. (5
 سياسة اإلفصاح والشفافية.  (1
 دليل عمل جملس اإلدارة.  (4
 جملس اإلدارة. يفسياسة وإجراءات العضوية  (2
 جلان جملس اإلدارة. (2
 ميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل. (7
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 املصاحل.سياسة تنظيم تعارض  (8
 سياسة التداول بناء على معلومات داخلية. (9

 دليل املسامهني. (11
 سياسة املسامهة اإلجتماعية للشركة. (11
، وذلك لتقييم فعالية األداء لكل من أعضاء جملس االدارة واللجان  فيآليات تقييم فعالية األداء الوظي (15

 عليها نظام حوكمة الشركة. يرتكز اليتاملنبثقة عنه بشكل دورى ، وذلك كأحد املبادئ األساسية 
  5114/5112 الماليالعام 

إطار احلرص على التأكد من التفهم الكامل ملتطلبات نظام احلوكمة اخلاص هبا ، وضمان سالمة  يف
بتنظيم عدد من ورش العمل  5114/5112 املايلاملمارسات العملية له ، فقد قامت الشركة خالل العام 

الشركة ، وأعضاء جملس اإلدارة ، وذلك للتعريف باألطار العملى لنظام احلوكمة لكل من املديرين التنفيذيني ب
اخلاص هبا ، ومدى إتفاقه مع الرؤى األسرتاتيجية جمللس االدارة ، والتأكد من تطبيقه عمليا على حنو شامل 

 ودقيق.
على املوظفني ، وذلك كما مت مراجعة ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الشركة وإعادة توزيعه 

 فضالً عن مراجعة الالئحة املالية لتفويض الصالحيات والسلطات وتوزيعها على إدارة الشركة للعمل هبا. 
  5112/5112 الماليالعام 

إطار خطط الشركة إىل تدعيم وتطوير آليات املراجعة املستمرة لنظام احلوكمة اخلاص هبا ، هبدف ضمان  يف
 يفوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ، واحلفاظ على كفاءته وفاعليته مواكبته لكافة أحكام ح

 بيئة العمل الداخلية واخلارجية للشركة. يفضوء كافة املستجدات والتطورات 
لتطبيق مشروع للتحول وإعادة الرتتيب األسرتاتيجى  (&Strategy)فقد تعاقدت الشركة مع األستشارى 

يشمل مراجعة السياسات واإلجراءات ،  الذيفة وتطوير نظام تشغيلى جديد ، و لوظائف الشركة املختل
 وهياكل تفويض السلطات والصالحيات ، وتطوير نظام حوكمة الشركة.

  مخطط( 2016/2017الحالى  الماليالعام( 
،  إستكمال مشروع التحول وإعادة الرتتيب األسرتاتيجى لوظائف الشركة املختلفة وتطوير نظام التشغيل

 والسياسات واإلجراءات ، وهياكل تفويض السلطات والصالحيات ، وتطوير نظام حوكمة الشركة.
 موقف تطبيق أمكام الئحة موكمة الشركات 5.57

تقرير جملس األدارة( من الئحة حوكمة الشركات ، فإننا  يفوفقا ملتطلبات الفقرة )أ( من املادة التاسعة )األفصاح 
 مل تطبق وأسباب ذلك: اليتمن أحكام هذه الالئحة واألحكام نعرض فيما يلى ما مت تطبيقه 
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 أوال: موقف تطبيق األمكام اإللزامية رالئحة موكمة الشركات :
رق  
 المادة

 تاريخ اإللزام موضوع الفقرة الفقرة موضوع المادة
موقف 
 التطبيق

حقوق املسامهني املتعلقة  2
 بإجتماع اجلمعية العامة

األطالع على حمضر  متكني املسامهني من )ط(
إجتماع اجلمعية العامة ، وتزويد اهليئة بنسخة 

 منه

 مت التطبيق 1/1/5111

حقوق املسامهني املتعلقة  2
 بإجتماع اجلمعية العامة

 مت التطبيق 1/1/5111 إعالم السوق بنتائج اجلمعية العامة )ى(

 مت التطبيق 11/11/5118 لس اإلدارةتقرير جم يفاإلفصاح  كل الفقرات تقرير جملس اإلدارة يفاإلفصاح  9
أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف  )ب( الوظائف األساسية جمللس االدارة 11

 عليها
 مت التطبيق 1/1/5115

 مت التطبيق 11/2/5111 نظام احلوكمة اخلاص بالشركة )ج( الوظائف األساسية جمللس االدارة 11
سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف  )د( ارةالوظائف األساسية جمللس االد 11

 جملس اإلدارة
 مت التطبيق 11/2/5111

أغلبية أعضاء جملس األدارة من غري  )ج( تكوين جملس اإلدارة 15
 التنفيذيني

 مت التطبيق 5119عام 

عدم جواز اجلمع بني منصب رئيس جملس  )هـ(  تكوين جملس اإلدارة 15
 الشركةب تنفيذيمنصب  أياإلدارة و 

 مت التطبيق 5119عام 

 مت التطبيق 1/1/5111 اإلخطار بإنتهاء عضوية عضو جملس االدارة )ز( تكوين جملس اإلدارة 15
 مت التطبيق 5119عام  جلنة املراجعة كل الفقرات جلنة املراجعة 14
 طبيقمت الت 1/1/5111 املكافآتجلنة الرتشيحات و  كل الفقرات املكافآتجلنة الرتشيحات و  12

 
 ثانيا: موقف تطبيق األمكام األسترشادية رالئحة موكمة الشركات:

رق  
 المادة

 أسباب عدم التطبيق موقف التطبيق الفقرة موضوع المادة

 -- مت التطبيق  احلقوق العامة للمسامهني 1
تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم  4

 وحصوهلم على املعلومات
 -- مت التطبيق )أ( ، )ب(

وق املسامهني املتعلقة حق 2
 بإجتماع اجلمعية العامة

)أ( ، )ب( ، )د( ، )هـ( 
 ، )و( ، )ز( ، )ح(

 -- مت التطبيق

حقوق املسامهني املتعلقة  2
 بإجتماع اجلمعية العامة

فيما يتعلق بإستخدام وسائط التقنية احلديثة  مت التطبيق جزئيا )ج(
لألتصال باملسامهني ، فإن الشركة تدرس حاليا 

 سبل تطبيق تلك التقنيات
  مت التطبيق )أ( ، )ج( حقوق التصويت 2
احلاىل  املايلتبدأ الشركة من العام  مل يتم التطبيق بعد )ب( حقوق التصويت 2
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رق  
 المادة

 أسباب عدم التطبيق موقف التطبيق الفقرة موضوع المادة

(  إتباع 11/1/5117–1/4/5112)
أسلوب التصويت الرتاكمى عند التصويت 

 اجلمعية يفر أعضاء جملس األدارة إلختيا
قرار اجلمعية العامة لذلك تنفيذًا و العامة 

تاريخ  يفللشركة جبلستها غري العادية 
م   11/7/5115املوافق هـ 15/9/1411

( من النظام األساسى 14على تعديل املادة )
 يفللشركة اخلاصة بأسلوب التصويت 

بدًء من الدورة  اجلمعيات العمومية للمسامهني
،   1/7/5117الرابعه اليت تبدأ بتاريخ 

نظام مبا يتماشى مع بيق فورًا دء التطسيتم بو 
 .الشركات اجلديد

ليس للشركة سيطرة على ما يقوم املستثمرين  مل يتم التطبيق )د( حقوق التصويت 2
 تقاريرهم يفباإلفصاح عنه 

أرباح  يفحقوق املسامهني  7
 األسهم

  مت التطبيق )أ( ، )ب(

السياسات واالجراءات املتعلقة  8
 باألفصاح

  مت التطبيق 

  مت التطبيق )أ( ، )ه( ، )و(  الوظائف األساسية جمللس االدارة 11
  مت التطبيق )كل الفقرات( مسؤوليات جمللس االدارة 11
)أ( ، )ب( ، )د( ، )و( ،  تكوين جملس اإلدارة 15

 )ح(
  مت التطبيق

امها ال تنطبق الفقرة على الشركة حيث أن نظ مل يتم التطبيق )ط( تكوين جملس اإلدارة 15
حق لألشخاص ذوى  أياألساس مل يرتب 
جملس  يفتعيني ممثلني له  يفالصفة األعتبارية 

إدارة الشركة ومن مث عدم جوازه التصويت 
جملس  يفألعضاء األخريني على إختيار ا

حيث أنه يتم التصويت على تعيني ،  االدارة
 مجيع األعضاء املرشحني لعضوية جملس األدارة

 مبن فيهم ممثلي  من قبل كل املسامهني
 الشخص األعتبارى.

  مت التطبيق )كل الفقرات(  جلان جملس اإلدارة وإستقالليتها 11
إجتماعات جملس االدارة وجدول  12

 األعمال
  مت التطبيق )كل الفقرات(

  مت التطبيق مكافأت جملس األدارة  17
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رق  
 المادة

 أسباب عدم التطبيق موقف التطبيق الفقرة موضوع المادة

 وتعويضاهتم
  مت التطبيق )كل الفقرات( جملس االدارة يفتعارض املصاحل  18

وتبذل الشركة قصارى جهدها من أجل تطبيق مجيع أحكام الئحة حوكمة الشركات األسرتشادية جنبا إىل جنب مع 
 تطبيقها جلميع أحكامها اإللزامية.

 اإلجراءات واالمتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقه  النظامية: 1.57

لداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة مجيع املسامهني تّضمن النظام األساس للشركة ولوائحها ا
 حلقوقهم النظامية اليت منها:

( من النظام األساسى للشركة 41املادة )وذلك وفق   احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها -1
 شركة." من دليل املسامهني ضمن نظام احلوكمة اخلاص بال15.2، والفقرة "

( من النظام األساسى 48احلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. وذلك وفق املادة ) -5
 ( من دليل املسامهني ضمن نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.15.1للشركة ، والفقرة )ب/

( من النظام 57ادة )املوذلك وفق  واالشرتاك يف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا حق حضور اجلمعيات العامة -1
 ( من دليل املسامهني ضمن نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.15.4( ، )15.1األساسى للشركة ، والفقرتني )

( من دليل 15.1( من النظام األساسى للشركة  ، والفقرة )د/15حق التصرف يف األسهم وذلك وفق املادة ) -4
 املسامهني ضمن نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.

( من 47،  17بة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس وذلك وفق املادتني )حق مراق -2
 ( من دليل املسامهني ضمن نظام احلوكمة اخلاص بالشركة .15.1النظام األساسى للشركة ، والفقرة )هـ/

ملالية ولوائحه التنفيذية حق االستفسار وطلب معلومات مبا ال يضر مبصاحل الشركة وال يعارض نظام السوق ا -2
( من دليل املسامهني 15.5( و )15.1( من النظام األساسى للشركة ، والفقرتني )و/17وذلك وفق املادة )

 ضمن نظام احلوكمة اخلاص بالشركة.

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقارة  .54

وجلنة املراجعة، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية  لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة جمللس اإلدارة
بتنفيذ مهام عملها وفقا لالئحة املراجعة املعتمدة من جملس إدارة الشركة، وتقدم إدارة املراجعه الداخليه خدمات 

ختضع موضوعية مستقلة هبدف مساعدة جملس االداره وجلنة املراجعة واإلداره التنفيذية يف القيام مبسئولياهتا. هذا وال
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تأثري من قبل اإلدارة التنفيذية وهلا كامل الصالحيات للوصول الكامل غري املقيد جلميع  يإدارة املراجعة الداخلية أل
املستندات وذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عملها. وقد تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجًا منتظماً 

داخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف الشركه ومحاية أصوهلا. وقد مشل نطاق عمل إدارة لتقييم وحتسني فاعلية الرقابة ال
املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة 

ركة املعتمدة من جملس اإلدارة الداخلية وعلى وجه اخلصوص اللوائح والسياسات املالية واإلدارية وأطر حوكمة الش
واجلمعيات العمومية وأجهزة الرقابة التشريعية والتنظيمية أنه قد مت تنفيذها بالدقة الالزمة ومبا يضمن حتقيق أهداف 

 الشركة وقد مشل نطاق ادارة املراجعة الداخلية ما يلي:
 عطاء األولوية الداخلية ايل االنشطة التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركه خالل فرتات دورية مع إ

 والوظائف حبسب درجة املخاطرة.
  إبالغ املسؤولني يف االدارات املختلفة اليت مت فحص أعماهلا باملالحظات اليت تكشفت أثناء عملية الفحص وكذا

 توصيات اإلدارة ملعاجلة تلك املالحظات.
 ختلفة ملعاجلة املالحظات وتنفيذ التوصيات اليت تضمنتها تقييم االجراءات اليت يقدمها املسؤولني يف اإلدارات امل

تقارير املراجعة ويف حال عدم كفاية االجراءات اليت مت إختاذها فقد مت مناقشة األمر مع املسؤولني للتاكد من  
 كفاءة اإلجراءات املتخذه وكفايتها.

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقارة الداخلية رالشركة  1.54

م مع إدارة املراجعة الداخلية 5112/5112قامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة لعام 
باالضافة اىل متابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية. و لقد خطت الشركة خطوات إجيابية لتعزيز 

يتم إعدادها  اليتى أصول الشركة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية نظام الرقابة الداخلية لديها، واحملافظة عل
كما تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر   .من واقع السجالت احملاسبية

ويشمل نظام الرقابة الداخلية كة، للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام مبراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشر 
 : اليتلدورات العمل والتقارير املالية املختلفة بالشركة على تلك السياسات واإلجراءات 

  يضمن إتاحة معلومات تفصيلية و دقيقة و تعكس بشكل  الذيتتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل
 جوهري حقيقة املعامالت والتصرفات يف أصول الشركة.
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 ملعايري احملاسبية املتعارف دات معقولة بأن تسجيل املعامالت يسمح بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع اتوفر تأكي
، و أنه قد روعي إستيفاء  عليها باململكة العربية السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

لسلطات والصالحيات إلدارة الشركة قبل تسجيل كافة التوقيعات واإلعتمادات الالزمة وفقا هليكل تفويض ا
 من الفواتري أو النفقات املختلفة. أي

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

يع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإهنا حتتوى خطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة على منع أو إن مج
إكتشاف  يفيظل خالهلا النظام فعااًل  اليتكما أهنا ال توفر تقييما للفرتة الزمنية املستقبلية  اكتشاف كافة األخطاء.

هذا اجملال، أو يف احلكم على درجة  يفأن يصبح النظام غري مالئم  ميكن اليتاملخاطر بسبب التغريات يف الظروف 
م لفاعلية إجراءات 5112/5112 املايلوميكن عرض نتائج املراجعة خالل العام اإللتزام بالسياسات واللوائح. 

 الرقابة الداخلية يف األيت:
 

 المراجعة خالل العام  5.54

يم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير املالية ، وذلك بداية من قامت إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بتقي
يتم مراجعتها وحتديثها سنويا( . وذلك بإستخدام األطر  اليتم )و 5114مارس  11تاريخ  يفاملنتهى  املايلالعام 

رف بإطار ومعايري الرقابة الداخلية تع اليتواملعايري اليت وضعتها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ، و 
COSO –  اإلطار املتكامل والتوجيهات الصادرة عنCOSO  ، وبناء على اإلطار واملعايري املشار إليها ، فقد

رمسها اإلطار  اليتضوء املبادئ املرتبطة واملستمدة من العناصر اخلمسة  يفمت تقييم خماطر الرقابة الداخلية بالشركة ، 
أسفر عن حتديد سبعة دورات عمل رئيسية للشركة هي: اإليرادات ، املخزون ،  الذية الداخلية ، و العام للرقاب

األصول الثابتة ، التقارير املالية )مبا يف ذلك الزكاة والضرائب( ، تكاليف ،  والنفقات املرتبطة هبا حسابات املوردون
 .التوظيف واألجور  ، نظم تكنولوجيا املعلومات 

 المراجعةنتائج  1.54

مت مالحظة احلاجة إىل إختاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وحتسني إجراءات وأنشطة الرقابة املرتبطة بعدد من أهداف 
   الرقابة الداخلية ، واملرتبطة بشكل أساسى بدورات عمل املخزون و األصول الثابتة و التقارير املالية.
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 قرارات اإلدارة 4.54
السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وخباصة فيما يتعلق باألصول الثابتة ، حتقيق  قامت إدارة الشركة بتبىن

اإليرادات ، حسابات املوردون ، أنشطة ومعامالت املوارد البشرية ، وعالوة على ذلك فقد وضعت اإلدارة خطة عمل 
 .لتنفيذ مقرتحات وتوصيات املراجعة اليت مت حتديدها خالل العام القادم

 والمساهمة اإلجتماعية التوطينمج ررنا .59

سبيل ذلك تبذل الشركة غاية جهدها  يفتؤمن الشركة بأن التوطني خيار إسرتاتيجي، ومطلب وطين له أمهية خاصة، و 
% وهي تعد من أعلى  41لتحقيق هذا اهلدف ، وقد حققت الشركة خالل العام املاضي نسبة توطني تصل إىل حنو 

 ئة.نسب التوطني يف قطاع التجز 

 يف السعودية و التدريب للكوادر و املساندة التوظيف فرص يف توفري يتمثل برنامج وفق العمل هي الشركة سياسة إن 
 من أجل برامج الشركة إدارة مع األسرتاتيجيات ومناقشة البشرية بطرح للموارد العامة األدارة تقوم كما الشركة ، إدارة

 .للموظفني فيالوظي للتطوير املهين واملسار التدريب
 وقد متثلت مساعى الشركة حنو هذا التوجه خالل العام املاضي يف اآليت :

 :طرح برامج لتطوير وتأهيل املوظفني السعوديني واملرشحني للوظائف القيادية وتشمل 
o :برنامج التأهيل واإلرشاد 

اإلرشاد مع أحد يتم ترشيح وإختيار بعض املوظفني السعوديني كل سنة لإللتحاق بربنامج التأهيل و 
مدراء الشركة التنفيذيني حبيث حيصل من خالهلا املوظف املرشح على الفرصه إلكتساب املهارات 

 واخلربات العملية منهم واالقتداء هبم. 
o :برنامج البعثات الدراسية 

 يتم ترشيح وإختيار بعض املوظفني السعوديني كل سنة إلكمال تعليمهم الدراسي على نفقة الشركة.
o مج العمل خارج اململكة:برنا 

حيصل املوظف السعودي على الفرصة للرتشيح واإلختيار بأن يعار للعمل يف أحد فروع الشركة خارج 
 اململكة العربية السعودية لفرتة حمدودة يكتسب من خالهلا املزيد من اخلربات.

  يبهم على برنامج تدرييب خاص تطوير أداء املوظفني السعوديني ) البائعني  وحماسبني الصندوق( بالقيام بتدر
 تضمن الرتكيز على تنمية املهارات التالية: الذيمبدراء املعارض ، و 

 خدمة الزبائن  .1
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 إدارة عمليات املعرض  .5
 إدارة عمليات الصندوق  .1
 حتقيق املبيعات املستهدفة  .4
 مراجعة عمليات املعرض  .2
 العرض املرئي  .2
 أساسيات شوؤن املوظفني  .7
 مهارات القيادة . .8

  أداء املوظفني السعوديني ) مدراء املعارض  ( بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص مبدراء تطوير
 املوالت ومدراء املناطق .

  اإلتفاق والتعاون مع جمموعة من املراكز واإلدارات يف جمال توظيف السعوديني يف جمموعة من مدن يف مناطق
 اململكة ، ومنها :

 .الغرفة التجارية  .1
 .مل والعمال مكتب الع .5
 مجعيات خريية خمتلفة . .1

  العديد من نواحى األنشطة ، ومنها : يفاملشاركة اجملتمعية 
o .برنامج توظيف العمالة النسائية الوطنية 
o .املشاركة يف برنامج طاقات مبدن الرياض، الدمام، جدة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل 
o  الصندوق اخلريي اإلجتماعي ووزارة الشؤون إتفاقيات التدريب املنتهية بالتوظيف حتت إشراف

اإلجتماعية ، وبالتعاون مع املركز العاملي إلعداد القادة يف كل من مدن الرياض، جدة، مكة املكرمة، 
 األحساء ، جيزان، أهبا.

o  ، اإلتفاقيات املنتهية بالتوظيف حتت إشراف الصندوق اخلريي اإلجتماعي، ووزارة الشؤون اإلجتماعية
مع أكادميية القنصل للتدريب للوظائف النسائية يف حمالت بيع املستلزمات النسائية يف كل من  بالتعاون

 مدن الرياض ، وجدة، والدمام.
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o  مجعية النهضة النسائية اخلريية ، فيما يتعلق بتوظيف وتدريب الوظائف النسائية يف احملالت والوظائف
نية يف احملالت بالتعاون مع اجلمعية، واملشاركة يف يوم اإلدارية، وتنظيم العديد من برامج التدريب امليدا

 التوظيف املفتوح للمعاقني بالتعاون مع اجلمعية.
o .تعاون مستمر يف برامج التوظيف املباشر واإلستقطاب يف مجيع املناطق 
o امللك فيصل التخصصي. فيتنظيم محالت منتظمة لتربع املوظفني بالدم بالتعاون مع مستش 
o اب وأيام التوظيف املفتوحه وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية برامج االستقط

 الصناعية يف مناطق الرياض، جدة، الدمام ، جيزان ، أهبا.
o  الرياض: املشاركة  يف يوم اخلريج والوظيفة برامج تدريب لطالب  –معهد اإلدارة العامة القسم الرجايل

 خرجيي املعهد للوظائف اإلدارية.املعهد قبل التخرج، وإستقطاب 
o  صندوق تنمية املوارد البشرية. توقيع اتفاقيات شاملة للتدريب املنتهي بالتوظيف. استقطاب املتقدمني

 للوظائف بالتعاون مع مكاتب الصندوق يف مجيع املناطق.
o ن جدة، الرياض، املشاركة يف ورش العمل املنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث احملالت النسائية يف كل م

 الدمام.
o   الرياض : املشاركة يف يوم اخلريج والوظيفة وبرنامج تدرييب  –معهد اإلدارة العامة القسم النسائي

 ملتدربات املعهد قبل التخرج , واستقطاب خرجيات املعهد للوظائف اإلدارية واملبيعات .
o دالرمحن وأكادميية الفيصل .تدريب تعاوين مع جامعة امللك سعود وجامعة األمرية نورة بنت عب 
o .املشاركة مع كلية التقنية واجلامعات يف التوظيف اجلزئي مع هناية كل فصل دراسي 
o "املشاركة مع مركز طاقات يف توفري واستقبال باحثات العمل من املسجالت يف برنامج "حافز. 
o  ياض.املشاركة يف التوظيف للقسم النسائي يف كل من نطاقات املقام يف معارض الر 
o .مشاركة الشركة يف مجيع معارض اإلستقطاب والتوظيف واليت تنظم من قبل إدارات املوالت 
o  املشاركة يف مدارس التعليم العام بدعم الطالب احملتاجني وكذلك للمشاركة والتعرف على جمالت الشركة

 على الوظائف المتاحة .واستقطاهبا للسعوديني لكي يتعرف خريج الثانوية 
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 يق المعايير الدوليةخطة تطب .11

 – 2107بناء على توجيهات هيئة احملاسبني القانونيني حول تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بدءَا من السنة املالية 
فقد بدأت الشركة بأعمال الدراسة الداخلية ملتطلبات هذا التغري على سياساهتا احملاسبية وانظمة املعلومات   2108

 شركة خمتصة من الشركات الكربى يف التدقيق واحملاسبة كمستشار للتغري ضمن خطة عمل كما قامت الشركة بتعيني
 تشمل االيت:

  تطبيق املعايري الدولية على كل  عندراسة مجيع السياسات احملاسبية اليت تطبقها الشركة وحتديد االثر الناجم
 سياسة.

  عمليات الشركة.حتديد البدائل املناسبة واملتاحة ضمن املعايري الدولية مع 
 .اعادة صياغة السياسات احملاسبية للشركة وفقاً للمعايري الدولية 
 .تدريب أقسام احملاسبة يف الشركة على السياسات اجلديدة وفقاً للمعايري الدولية 
  دراسة اثر ومتطلبات التحول ايل املعايري الدولية على أنظمة املعلومات ومدى كفاية هذه االنظمة لتوفري

 مات وتطبيق السياسات احملاسبية للشركة وفقاً للمعايري الدولية.املعلو 
  مساعدة قسم احملاسبة يف الشركة على اعداد امليزانية االفتتاحية وفقًا للمعايري الدولية واعداد القوائم الربعية

 .املعايريوالسنوية وفقاَ لتلك 
 

 


