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

 أما بعد                                                                        السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
مارس  11سنوي جمللس االدارة للعام املنتهي يف  من خالل التقرير ال انه ملن دواعي سرورنا ان نلتقي بكم جمدداً 

ويسرين وزمالئي أعضاء اجمللس الكرام أن نوجز للسادة املسامهني من خالل هذا التقرير أهم التطورات حول   8112
 أعمال الشركة.

 
س ذلك جليا يف بعون اهلل و توفيقة فقد متكنت الشركة من احملافظة علي ريادهتا يف اسواق مبيعات التجزئة و قد انعك

% علي الرغم من التحديات املستمره اليت تواجهها الشركة علي 12.2زيادة صايف ارباح الشركة هلذا العام بنسبة 
 الصعيدين احمللي و الدويل.

 
ان التزام الشركة لتحقيق اعلي معدالت االداء من خالل وضع السياسات املرنة للتعامل و التأقلم وبشكل سريع مع 

اليت قد تطرأ على األسواق اليت تعمل هبا و السعي الدائم منها لتوفري كافة احتياجات السادة املستهلكني املستجدات 
اضافة اىل استمرار الشركة يف تفعيل سياسة التطوير الشامل للهيكل لسعودية مبختلف االذواق و الفئات، باالسواق ا

حتقيق  استمرار لضمانوذلك ياجات املستقبلية للشركة التنظيمي ، و وضع جمموعه من األطر اليت تتماشى مع اإلحت
 أعلى مستويات من الرحبية خالل السنوات القادمة.

 
كما ان الشركة مازالت منخرطه بشكل جدي يف مشروع السعودة و تطوير األطر الوطنية ملواكبة رؤية اململكة 

توفري افضل الكفاءات الوطنية و انظمة تقنية .وسعيا من الشركة ملواصلة االداء املتميز فاءهنا التتواين من 8111
املعلومات العاملية لتحقيق اعلي معدالت النمو و القدرة التنافسية واالستحواذ يف السوق احمللي و كذلك اتباع كل 

 التدابري اليت من شأهنا حتسني اداء االسواق اخلارجية لنكون دوما حمال لثقة السادة املسامهني. 
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إال أن نتوجه لكم جمددًا بالشكر على ثقتكم يف الشركة ويف إدارهتا ، كما يطيب يل أن أتوجه  تامو ال يسعين يف اخل
الذين كانت جهودهم بعد توفيق اهلل عز وجل السبب الرئيس يف التغلب على  الشركة يموظفإىل بالتحية والتقدير 

 .التحديات اليت واجهتها الشركة
 .يقالتوف واهلل من وراء القصد و هو ويل

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

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
 أما بعد

(  8112 – 8112) يسر جملس إدارة شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه أن يقدم تقريره السنوي عن السنة املالية
وقائمة الدخل  )املركز املايل املوحدة يتضمن القوائم املالية الذي. و  11/11/8112 – 11/14/8112للفرتة 

 /( واإليضاحات اخلاصة هبا، وكذلك تقرير مراقب احلسابات السادة امللكيةحقوق  يفوالتدفقات النقدية والتغريات 
  . كي يب إم جي الفوزان وشركاه

 مقدمة .1

الرائدة يف جمال التجزئة يف اململكة  اتالشركضمن  انة عاليةمك تتبوأأن  -بفضل اهلل و توفيقه  –شركة  الاستطاعت 
منتشرة يف  حمل جتاري 1,624من خالل ماركة عاملية  24أكثر من  ، حيث تدير الشركة حالياً  لسعوديةاالعربية 

 من خالل خطتهاخالل األعوام املاضية و الشركة  متكنت حيث ويف العديد من دول العاملأرجاء مملكتنا احلبيبة 
، ، أرمينيا  ، جورجيا   أمريكاكازخستان ، أذربيجان ، ، املغرب ،  كل من مصر ، األردن ،   يفالطموحة لإلنتشار 

 و العراق.،  دول البلقان
 11,151، حيث ان عدد املوظفني باململكة قد وصل  موظف 11,414 من  ما يقاربحاليًا يعمل هبا الشركة 

ل الشركة تعمل جاهدة لتوفري خيارات ظوست،  دي العاملة باملعارض% من االي75يشكل السعوديني اكثر من 
ار األول لشركائها اإلسرتاتيجيني دون أن تستثين إضافة منتجات ، وأن تكون اخلي األزياء املفضلة لدى عمالئها الكرام

 آخرى متاشياً مع متطلبات السوق السعودي.
، بزيادة مليون لاير 144.75 مببلغصايف أرباح ، و لاير مليون  5,486 خالل العام مببلغحققت الشركة مبيعات 

 .هذا العام %12.27 بلغت نسبة 
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 وصف النشاط .8

 ، يف مزاولة األعمال التالية: تتمثل أهداف الشركة طبقاً لنظامها األساسي
 ثا  املنزيل جتارة اجلملة والتجزئة يف املالبس اجلاهزة واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال، واألقمشة، واأل

ومستحضرات التجميل الطبيعية، وأدوات التجميل والزينة ومستحضراهتا، واجملوهرات  اتواملكتيب، والعطور 
 ة واإلكسسوارات ، والشنط واحلقائب اجللدية.التقليدي

  .الوكاالت التجارية 
  ة والعدسات واألجهزة إدارة وتشغيل مراكز البصريات وجتارة اجلملة والتجزئة يف النظارات الطبية والشمسي

 البصرية وإكسسواراهتا.
 .شراء األراضي وإقامة املباين عليها ملمارسة نشاط وأعمال الشركة 
  .جتارة اجلملة والتجزئة يف املالبس الرياضية واألحذية الرياضية وجتهيزاهتا 
  ملطرزة جبميع أشكاهلا.صناعة وجتارة اجلملة والتجزئة يف العبايات واجلالبيات والطرح واأللبسة النسائية ا 
   جتارة اجلملة والتجزئة يف الذهب والفضة واجملوهرات واألحجار الكرمية واألملاس واملشغوالت الذهبية واحللي

 واملعادن الثمينة.
   قطع غيارها وصيانتها وتشغيلها عن طريق برجمياهتا و جتارة اجلملة والتجزئة يف أجهزة االتصاالت وملحقاهتا و

 .وكاالت جتارية
  .جتارة التجزئة يف األطعمة اجلاهزة احملفوظة 
  إمتالك وتشغيل وإدارة املطاعم واملقاهي واسترياد املنتجات واملواد الغذائية وشراء األجهزة واملعدات الالزمة

 هلا.
  .إمتالك وتشغيل وإدارة املراكز واملنشآت الرتفيهية وشراء األجهزة واملعدات الالزمة هلا 
 تجزئة يف الساعات والكمبيوترات واألجهزة اإللكرتونية واألدوات الكتابية والديكورات و جتارة اجلملة وال

 أجهزة اإلضاءة واألرضيات.
 .تنظيم املعارض واملؤمترات والبازارات 
  أعاله.البيع عرب األنرتنت لكافة أنشطة ومنتجات الشركة املذكورة يف البنود 
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يف  حاليًا نشاطها  الشركة وتزاول .السعودية العربية اململكة التجزئة يف سوق يف الرائدة الشركات إحدى الشركة تعترب
ومجهورية  كازاخستان  مجهوريةو  ية اهلامشيةاألردناململكة و  العربية مصرمجهورية و  اململكة العربية السعوديةكل من 
والعراق ودول البلقان  نياية أرمومجهورية جورجيا ومجهوري يةاملغرباململكة  و والواليات املتحدة األمريكية أذريبجان

املالبس اجلاهزة واألحذية الرجالية  يفوتشمل أغراض الشركة جتارة اجلملة والتجزئة ،  واإلمارات العربية املتحدة
  .اهتاوجتهيز حقاهتا االت و ملو اجلو واألحذية الرياضية والعبايات واجلالبيات واإلكسسوارات والنسائية واألطفال 

 النسائية األزياء تشمل واليت ، األزياء سوق يف القطاعات مجيع األمساء التجارية من الواسعةلشركة ة اتشكيل تغطي
 .والعبايات واجلالبيات واألكسسوارات  الرجالية واألحذية واألزياء األطفال وأزياءاملتاجر ذات األقسام املتعددة و 

 إسم 24أكثر من بذلك  جها ممثلةر ململكة وخاا حماًل داخل  1,624 حنو م 11/1/8112 يف كما الشركة وتدير
  على ريادهتا لسوق أزياء التجزئة احمللي واإلقليمي. احملافظةمن الشركة  وهو األمر الذي مكن عاملي جتاري
إال أهنا  م 11/1/8112خالل العام املايل املنتهي بتاريخ على الرغم من التحديات الكبرية اليت شهدهتا الشركة و هذا 

  مقارنة بالعام السابق، %11.1بلغت حنو  إخنفاضمليار لاير سعودى بنسبة  5.41 مببلغإيرادات حتقيق ن متكنت م
الشركة ، وذلك وفقا ملا  اقسام أغلب إنعكس ذلك األداء علىوقد  كنتيجة مباشره الغالق املعارض الغري مرحبة،

 يلي:
       (الكبيرةذات األقسام المتعددة ) أزياء المتاجر قطاع 1.8

وماسيمو دويت وتسكو اف  وجاب وبريشكا  زارامثل  الكبرية ذات املساحة املنوعة احملالت جمال يف تعترب الشركة رائدة
وقد ،  واألطفال والنساء للرجالواإلكسسوارات  تقدم املالبس ، واليت ف وبول اند بري ونيو يوركر ويو اس بولوا آند

لاير يف العام مليون  1,417مقابل  مليون لاير 1,142مبيعات بلغت  ملايلاحقق قطاع املتاجر الكبرية خالل العام 
 .، متاثرا بالتخلي عن العالمة التجارية ماركس اند سبنسر% 11.5حنو  إخنفاضاملاضي وبنسبة 

 النسائية المالبس قطاع 8.8

 من السوق قطاع معظمها يف تستهدفاليت من املاركات العاملية  للمالبس النسائية من العديد الشركة تشكيلة تتألف
و برمود و و السنزا و جريي ويرب و ومان سيكريت و ال  ماجنومونسون و سرتاديفورس و  املتوسط مثل الدخل يذو 
وقد حقق قطاع املالبس النسائية خالل العام  ان روز و أويشو كما تشتمل التشكيلة على العبايات واجلالبياتيف 
 18.4حنو   باخنفاض نسبتهمليون لاير يف العام املاضي  1,682مقابل لاير  ونملي 1,486مبيعات بلغت حنو  املايل
 %. 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 01                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

 
 األطفال أزياء قطاع 1.8

املستهلكني،  من وقاعدة عريضة من أمهية له ملااألخرية  خالل السنوات األطفال أزياء قطاع على الشركة ركزت لقد
 مكانة لتضمن التجارية العاملية األمساء من كبري عدد عن طريق إستقطاب نشاطها توسيع إىل الشركة عمدت فقد

  – إف جي فوراوكايدي و تاب الوي و  الشركة لدى حاليا تلك العالمات املوجودة القطاع. ومن هذا يف مناسبة
 املايلوقد حقق قطاع أزياء األطفال خالل العام ، دييكاو او  شيلدرن بليسزدي و و  سريجينت ميجوركيدز و و 

 .% 12.7و حن إخنفاضلاير يف العام املاضي وبنسبة  مليون 455مقابل  ن لايرمليو  171مبيعات بلغت 
 األحذية قطاع 4.8

 تشارلزألدو و  وتشمل حمفظة الشركة ماركات .عاملياً  املعروفة األحذية قطاع يف التجارية متثل الشركة عدد من األمساء
 411مبيعات بلغت  املايلالل العام وقد حقق قطاع األحذية خ ،و فلوج وسربن كالركسو  ويست وناين كيث آند

 .% 6.1حنو إخنفاض مليون لاير يف العام املاضي وبنسبة  452مقابل  مليون لاير
 الرجالية المالبس قطاع 2.8

 املايلوقد حقق قطاع املالبس الرجالية خالل العام ،  القادمة السنوات يف القطاع هذا بأمهية الشركة تؤمن إدارة
، وجتدر % 2.5مليون لاير يف العام املاضي وبنسبة منو بلغت حنو  162مقابل  ون لايرملي 158حنو  مبيعات بلغت

ملشار إليها يف اإلشارة إىل أن الشركة تغطي قطاع املالبس الرجالية أيضًا من خالل املتاجر ذات األقسام املتعددة وا
 .أعاله 1.8الفقرة 
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 تحليل إيرادات النشاط 6.8

إيرادات الشركة وشركاهتا التابعة عن العام  إلمجايل ، والتحليل اجلغرايف لإليرادات يبيان التحليل القطاعفيما يلى 
 ملناطق البيع )باملليون لاير(:وفقا  11/11/8112 – 11/14/8112
 

 

 
 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 02                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

 ارنة بالعاممليون لاير مق 571 بإخنفاض قدره%  11يف إيراداهتا يف السوق السعودي بنسبة  تراجعاً حققت الشركة 
وقد تأثرت إيرادات  ،مليون لاير  112قدره  باخنفاض% 11املبيعات يف األسواق اخلارجية بنسبة  وكذلك املاضي

 من أمهها: واليت اخلارجية الشركة خالل العام بعوامل خمتلفة يف كل من السوق السعودي واألسواق
 على مستوى السوق السعوديأوال: 
  إىل التأثري سلبَا على حجم ونوعية زوار نظرَا لتأخر العودة ايل املدارس  فيةطول فرتة اإلجازة الصيأدى

ر يوليو ، أغسطس ، سبتمرب و متديد فرتات التخفيضات خالل شه الشركة اىل مما إضطرملراكز التجارية، ا
8112. 

بافضل هامش ربح  بإيراداتومتاشيَا مع هذا الوضع اجلديد قرر جملس اإلدارة إعطاء األولوية لتحقيق مبيعات 
قرر  ، كماركاء التجارينيلتمكني الشركة من توفري السيولة الالزمة ملواجهة إلتزامات الشركة حنو البنوك والش ممكن
 من أمهها:كان لس إذااذ جمموعة من القرارات  اجمل
  املكتب الرئيسيجتميد النفقات على مستوى. 
 بالنسبة للخدمات املسانده ذافيض عدد املوظفني. 
 حبَا للشركة وال تشكل جزءَا من عالقات يد عدد احملالت بالتخلي عن املعارض اليت ال تدر ر ترش

 إسرتاتيجية.
  َجيداَ إعادة التفاوض مع مالكي املوالت واملاركات للحصول على الدعم الالزم ، وقد القت الشركة جتاوبا

العالمات  غالبية منع تسهيالت يف الدف علىالشركة  حصلت حيثمن معظم الشركاء التجاريني ، 
 التجارية مما ساعد يف ذافيض الضغط على مدفوعات الشركة.

من موظفي املعارض على مستوي اململكة و % 75هذا و قد اعطت الشركة اولوية لسعودة ما يزيد عن 
 كوادر% ناهيك عن صعوبة اجياد تدريب و حتفيز   85ماترتب عنه من ارتفاع يف االجور بنسبة قاربت الـ 

، و جتدر االشارة ايل ان العمالة السعودية قد تاقلمت بشكل ودية يف خمتلف املناصب املتعلقة بالبيعسع
 .جيد مع متطلبات السوق و سوف يعود هذا العامل بالنفع علي الشركة
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 ثانياً: على مستوى األسواق الخارجية
% 51ا حتسن الربح الصايف بنسبة بلغت % و كذ11بنسبه  تراجعاباالسواق اخلارجية  مبيعات الشركةو قد حققت 

 مليون لاير سعودي بالعام املاضي 112مليون لاير سعودي مقابل  66حيث ان اخلسائر بلغت 
 مشلت األيت :و اليت  الشركة يف اتباع كل التدابري من اجل حتسني اداء االسواق اخلارجية، و قد استمرت

  على تطوير عالمة بيلي بيز وما  تحدة األمريكية والرتكيزاليات املاإلستمرار يف غلق حمالت األزياء بالو
 ترتب عنه من حتسن أداء الشركة باملقارنة مع السنة املاضية.

  غري مباركات  التعاملالرتكيز على تطوير املعارض التجارية للعالمات التجارية اليت تدر عائدَا جيدَا وعدم
ة على االسواق ذات مؤهالت النمو كمصر و ،و قد ركزت الشركذات املردود الغري مضمون معروفه

 .جورجيا و ارمينيا و ازربيجان
  اخضاع كافة االسواق اخلارجية اىل التدقيق اخلارجي من قبل مكاتب تدقيق وفقا ملعايري الدولية و كذا

 التعديالت املرتتبة عن هذه املعايري الدولية.مجيع  تدوين
  املالية  السنة على أداء الشركة يف األسواق املالية خاللوسوف يكون هناك أثر إجيايب هلذه القرارات

، و كذا الدخول يف مرحلة ادرار عوائد ، حيث سوف تدخل االسواق اخلارجية مرحلة حتقيق االرباحالقادمة
 .علي استثمارات اململكة اخلارجية

 

 الخططو  التوسعات و األخطار .1

 التوسعات  1.1

داخل اململكة عدد احملالت التجارية  وصلماهلا داخليا ودوليا. حيث أع على حجمالشركة خالل العام  حافظتلقد 
العديد قد أضافت الشركة خالل العام ، و  حمل 148 يف حني وصل عدد احملالت خارج اململكة إىل  حمل 1158إىل 

ليصل عدد ظتها التجارية فإىل حم" Smashbox , Scentence, Estee Lauder"من املاركات التجارية منها 
 آخرى. ةدول عشر إثنىت حنو يفو داخل اململكة منتشرة  وكالة 24أكثر من إىل  اليت تديرها الشركة لوكاالت التجاريةا
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 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  8.1

 الضعيف األداء ذات التجارية األسماء 1.8.1

ة لنجاح أي ماركة يف السوق حترص الشركة عند إختيارها ألي ماركة جديدة على توافر العناصر األساسية املطلوب
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 
افظة على األمساء التجارية اجليدة وإهناء التعامل مع األمساء التجارية غري املرحبة إذا ما إقتضى األمر ذلك احمل من أجل

 مبا يضمن وحيافظ على مصلحة الشركة ومسامهيها.
 المربحة غير المتاجر 8.8.1
 فرع يف كل جتاري إسم كل أداء عن ومعلومات شهرية بتقارير مزودة اخلسارة و للربح مفصلة دراسة الشركة تعد

 ال قد ذلك ومع. ومتجر  ماركة كل حسبوتكلفة املبيعات ومصاريف البيع   املبيعات التقارير هذه وتظهر .ومنطقة
 سلوك أو السوق، ظروف على تطرأ اليت خارجية كالتغريات عوامل بسبب هلا ةتوقعامل نتائجال املتاجر حتقق بعض
 يهاعل تعديالت إحدا  أواملتاجر غري املرحبة  بإغالق الشركة تقوم قد ةاحلال هذه ويف مثل م.العا الذوق وتغري العميل

مبا معرضًا وإستبداهلا  851، وقد قامت الشركة بإغالق ما جمموعه  للشركة العامة األهداف لتحقيقأو تغري املاركة 
 معرضاً ملاركات ذات رحبية عالية. 21جمموعه 

 
 المخزون فائض 1.8.1
املخزون  أن إذ .تواجهها اليت أهم املخاطر من منتجاهتا تسويق على ال جتارة التجزئةجم يفشركة تعمل  ة أيقدر  تعد

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

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

 قة بالتوسعاتلالمخاطر المتع 4.8.1
 تعتمد و .قالسو  يف تطرحها اليت األمساء التجارية عيتنو و  فروعها عدد زيادةتنطوي إسرتاتيجة الشركة للنمو على 

 إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظمة وتطوير ستمرار بتطبيقيف اال قدرهتا على التوسع هذا إدارة يف الشركة قدرة
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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 سرتاتيجيتهاإ 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  .ألسواقا هذه مثل تطوير يف تتحملها اليت اإلدارية التكاليف 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  يسيالرئ

 المنافسة 2.8.1
لديها وذلك بناء على  اليت العاملية اإلمتياز حقوق من يأ إهناء عليها يرتتب قد خماطر جوهرية أين الشركة ال ترى إ

حقوق  اضافة اىل ان الشركة متكنت من احلصول على، لديها اليتتربط الشركة بالوكاالت التجارية  العالقة املمتازة اليت
 . نت من معظم العالمات التجاريةالبيع عرب االنرت 

 العمالت صرف تذبذب أسعار أخطار 6.8.1
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 من زءالتحوط جلب الشركة تقومو  ،اإلسرتلييننيه واجل

 . أسعار الصرف على نتائج أعمال الشركة يفالتغريات 
 متميزةال البشرية العناصر على اإلعتماد 7.8.1

 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 متعددة

% من 75، وجتدر االشاره بان نسبه السعوده قد جتاوزت قدرات املوظفني داخليا لشغل الوظائف العليا بالشركة
 رض داخل اململكة.العمال باملعا
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 و الخطط المستقبلية ىلرؤ ا ا1.1

 الوكاالت التجارية 1.1.1
لتجزئة باململكة العربية السعودية، وهو األمر امعدالت النمو وتدعيم ريادهتا لسوق  زيادة يفتواصل الشركة سعيها 

ملزيد من الوكاالت سبيل ذلك فإن الشركة تدرس إضافة ا ويف .سوقال يفلن يتحقق إال بزيادة حصة الشركة  الذي
و قد  ، خمتلف قطاعات أنشطة الشركة، ومبا يتفق ورؤية الشركة واسرتاتيجيتها العملية يفالتجارية ذات الشهرة العاملية 
يف الشركة بإذن اهلل  ، وسوف تستمر بالعديد من الوكاالت التجارية اجلديدةالفوز  يفجنحت الشركة خالل العام 
 . السعوديطرح املزيد من الوكاالت التجارية اجلديدة بالسوق دفة لاإلستمرار يف سياستها اهلا

 شبكة محالت البيع 8.1.1
من أجل حتقيق خارجها حناء اململكة العربية السعودية و كافة أ  يفالشركة جهدا حنو توسيع شبكة حمالهتا  تدخرال 

، و حتسني أداء احملالت اليت ية، مع احلرص على افتتاح املعارض االكثر رحبوزيادة مبيعاهتا خدمة أفضل لعمالئنا
 .الزالت يف طور النمو

 فرص التوسع واإلستحواذ 1.1.1
الفرص اإلستثمارية  ةسادر ب بشكل مستمر الشركةتقوم يف اطار اسرتاتيجيتها اهلادفه ايل التنويع يف النشاط التجاري 

التوسع الشركة يف  و ما إذا كانت ستدعم خطةنفس النشاط،  يفاخلاصة باإلستحواذ على شركات أخرى تعمل 
 .داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وتدعيم أنشطتها التجارية 

 تقنيات نظم المعلومات 4.1.1
حتقيق األهداف وزيادة فعالية اإلدارة حنو مساندة النمو  يفإميانا منها بأمهية تطوير تقنيات نظم املعلومات ودورها 

لقد باشرت يف تنفيذ و  (oracleتطبيق أوراكل )نسخة اجلديدة من باقتناء ال الشركة قامت فقد،  وتأكيد الريادة
 .شهرا 12دة قد تصل إىل ملتستمر سوف  خطة التطوير و اليت
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 األداء المالي .4

 أهم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة 1.4
 قائمة المركز المالي الموحدة

 لاير سعودى( 000)   مارس 11كما في   
  8012 8012 8017 8016* 8012 

         الموجودات
        موجودات متداولة
 872,252 826,252 164,211 111,615 516,124 نقد وما يف حكمه

 8,156,257 8,845,711 1,714,721 1,774,117 1,287,518 خمزون
 1,164,168 1,114,287 1,121,752 1,162,244 1,111,111 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون

 1,200,277 1,227,422 1,821,128 1,871,626 1,224,002 ع الموجودات المتداولةمجمو 
      موجودات غير متداولة

 112,467 115,822 876,742 111,486 458,152 استثمارات يف حقوق ملكية شركات
 1 1 821,111 885,111 75,111 مستحق من إستبعاد شركات تابعه

 8,116,828 8,182,117 1,211,678 8,145,727 1,758,161 صايفبالوإستثمارات ممتلكات ومعدات 
 241,222 271,647 227,416 277,121 271,758 أصول غري ملموسة أخرى

 1,862,642 1,611,241 1,147,227 1,461,101 1,121,174 مجموع الموجودات غير المتداولة
 6,762,682 7,471,412 6,612,812 6,714,222 6,707,121 مجموع الموجودات
      الملكيةالمطلوبات وحقوق 

      مطلوبات متداولة
 211,821 1,121,548 8,172,151 1,875,215 761,669 متويل مراحبة وقروض قصرية األجل

 125,522 411,212 - - - قروض ألجلمتويل املراحبة والاجلزء املتداول من 
 571,426 521,171 552,124 724,641 621,741 دائنون جتاريون

 512,224 554,125 554,288 454,667 662,711 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1,162 1,218 - - - مطلوب ألطراف ذات عالقة

 8,110,286 8,674,247 1,121,126 8,282,881 8,118,112 مجموع المطلوبات المتداولة
      مطلوبات غير متداولة

 8,161,461 8,118,127 1,882,658 1,288,181 8,111,518 قروض ألجلمتويل مراحبة و 
 72,756 22,216 116,111 118,285 21,665 تعويضات هناية اخلدمة

 8,848,817 8,121,081 1,142,222 8,082,046 8,124,167 مجموع المطلوبات غير المتداولة
      حقوق المساهمين

 8,111,111 8,111,111 8,111,111 8,111,111 8,111,111 رأس املال
 21,825 141,276 121,221 121,148 815,216 احتياطي نظامي

 (882,562) (485,676) (518,228) (585,462) (611,875) احتياطي ترمجة عمالت أجنبية
 - - - - 161,148 احتياطي القيمة العادلة

 447,781 721,244 165,151 428,412 681,216 اةقأرباح مب
 8,122,446 8,602,144 8,111,828 8,842,828 8,477,422 مجموع حقوق المساهمين

 17,416 (8,276) (11,124) (61,268) (66,688) حقوق األقلية
 6,762,682 7,471,412 6,612,812 6,714,222 6,707,121 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض الفرتة احلالية *
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  قائمة الدخل الموحدة
 لاير سعودى( 000)  مارس 11السنة المالية المنتهية في   

  8012 8012 8017 8016* 8012 
 6,222,671 6,241,262 6,621,660 6,116,217 2,482,201 مبيعات التجزئة
 (5,111,426) (5,177,774) (5,174,526) (4,211,227) (4,141,116) تكلفة املبيعات

 1,727,177 1,762,728 1,217,074 1,814,680 1,028,427 جماليالربح اإل
 (241,181) (211,711) (284,824) (218,214) (764,115) مصاريف التشغيل
 242,224 228,021 228,720 101,706 112,468 الربح التشغيلي

 11,461 1,181 (2,257) 1 (12,111) حصة من أرباح شركات زميلة
 (111,112) (112,525) (167,122) (121,212) (811,212) مصاريف متويل

 54,212 51,646 76,522 18,881 21,247 إيرادات أخرى بالصايف
اخلسارة من العمليات املتوقفة،بعد خصم 

 الضريبة
1 (1,154) (48,711) (117,768) 1 

 218,082 620,201 420,610 118,062 121,162 الربح قبل الزكاة
 (12,717) (17,227) (11,744) (48,768) (55,112) الزكاة والضرائب

 218,112 618,616 412,266 22,101 112,020 الربح قبل حقوق األقلية
 2,166 1,122 5,426 14,126 6,622 حقوق األقلية
 281,624 612,202 482,168 101,422 144,742 الربح الصافي

 اليةلفرتة احلمت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض ا *
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 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق 8.4
 قائمة الدخل الموحدة

 لاير سعودى( 000)  مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية  

 
 نسبة التغير التغير 8012 8012

(621,714) 6,116,217 2,482,201 مبيعات التجزئة  -11.82%  
(552,521) (4,211,227) (4,141,116) تكلفة املبيعات  -11.41%  

(118,181) 1,814,680 1,024,427 الربح اإلجمالي  -11.22%  
(142.272) (218,214) (764,115) التشغيلمصاريف   -16.11%  

%5.55 16,726 101,706 112,468 الربح التشغيلي  
(12,111) 1 (12,111) حصة من أرباح شركات زميلة  -111.11%  

%11.11 81,111 (121,212) (811,212) مصاريف متويل  
%667.28 21,686 18,881 21,247 إيرادات أخرى بالصايف  

%111.11- (1,154) (1,154) 1 اخلسارة من العمليات املتوقفة،بعد خصم الضريبة  
%46.48 61,101 118,062 121,162 الربح قبل الزكاة  
%82.16 18,226 (48,768) (55,112) الزكاة والضرائب  

%12.27 41,822 101,422 144,742 ح قبل حقوق األقليةالرب  
%58.72- 7,422 14,126 6,622 حقوق األقلية  
%54.52 42,747 22,101 112,020 الربح الصافي  

       ربح السهم )بالريال السعودي(
 %1.72 1.11 1,42 1.28  من الربح من األعمال

 %12.27 1.81 0.42 0.62  من الربح الصافي
 
 
 

 اإلنحرافاتالنتائج المالية و حليل ت 1.4

 م11/11/8112 عشر شهرا املنتهية يف مليون لاير خالل األثين 144.75أرباح قدرها  يفحققت الشركة صا
%، وأرباح 12.27حنو  ارتفاعوبنسبة مليون لاير  111.42لنفس الفرتة من العام السابق قدره  أرباح مقارنة بصايف

  111.7مقارنة بـ  م11/11/8112 يفن لاير خالل األثين عشر شهرا املنتهية مليو  112.46 تشغيلية مقدارها
بلغت رحبية السهم من الربح يف حني % ، 5.55بلغت  ارتفاعليون لاير لنفس الفرتة من العام السابق وبنسبة م

،   العام املاضى يفلاير للسهم  1.42مقارنة بـ   م11/11/8112 يفلاير للسهم عن الفرتة  املنتهية  1.62الصايف 
 ما يلي:العام السابق إىل بمقارنًة  العام احلايل خالل أرباح الشركةيف % 12.27بنحو  رتفاعاال ويعود سبب
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  املبيعات بنسبة اخنفاض السياسة اليت هنجتها الشركة الدارة النفقات و ذافيض التكاليف علي الرغم من
 .% باملقارنه مع السنة املاضية11.82

 11.7مليون لاير مسجاًل تراجعاً بنسبة  811ت داخل السوق السعودي رحباً صافياً قدره حققت املبيعا  %
نسبة بوكذا إرتفاع النفقات املالية من اخنفاض املبيعات متأثرًا مبا سلف ذكره مليون لاير  82مببلغ قدره 
 مليون لاير. 81% مبا يعادل 11.11

 مليون لاير مقارنة  66بلغت  و األسواق اخلارجيةسائر بحتسن االداء باالسواق اخلارجية حيث اخنفضت اخل
 .مليون لاير السنة املاضية 112مع 

 
 

 شركاتها التابعةإيرادات الشركة و  تحليل 4.4

مليون لاير من  4,474 مببلغإيرادات مليون لاير منها  5,486إمجايل إيرادات خالل العام بلغت لقد حققت الشركة 
مليون لاير. واجلدول التايل  258ما يعادل خارج اململكة حققت شركاهتا التابعة  يف حنينشاطها داخل اململكة، 

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

% 1,858 فواز عبد العزيز احلكري وشركاه 81.17  

   % 82 1,551 الوحيدة للتجهيزات احملدودة

   % 5   871 هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة

% 181 السعودية للتجزئة احملدودة 8.87  

% 125 وهبة التجارية احملدودة 1.52  

% 147 شركة فخامة التكنولوجيا التجارية  8.71    

% 17.81 214 للمشاريع التجارية  نسك  

% 258 والفروع خارج اململكةالشركات  17.55  

%100 2,486 جمالىإ  



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 20                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

 المعايير المحاسبية .2

املوحدة باملعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية  إعداد القوائم املاليةلقد استكملت الشركة كليا حتوهلا من 
 .، إىل معايري احملاسبة الدولية ينيللمحاسبني القانون

   الشركات التابعة و فروعها .6

 أسم الشركة
رأس مال 

 الشركة
  سعودىلاير

 التأسيس  مكان
 مزاولة النشاطو 

 النشاط
نسبة الملكية لسنة 

 8012مارس 
نسبة الملكية لسنة 

 8012مارس 

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

511,111 
اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 التجزئةو جتارة اجلملة 

 ة للتجهيزات احملدودةشركة الوحيد
 (1) (1) والشركات التابعه هلا

1,111,111 
اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 (1) لتجزئة السعودية احملدودةشركة ا
511,111 

اململكة العربية 
 السعودية

 % 111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

كات والشر  شركة وهبة التجارية احملدودة
 (4) (1) التابعه هلا

511,111 
اململكة العربية 
 السعودية

 %111 % 111 جتارة اجلملة والتجزئة

 511,111 شركة الفريدة للوكاالت التجارية احملدودة
اململكة العربية 
 السعودية

 % 71 % 15 جتارة اجلملة والتجزئة

 %111 %111 لتجزئةجتارة اجلملة وا كازاخستان 3,436 (5) جموعة التجزئة كازاخستان
 %22 %22 جتارة اجلملة والتجزئة مصر 2,055,400 جمموعة التجزئة مصر
 والشركات التابعه هلا جمموعة التجزئة األردن

(6) 
 %25 %25 جتارة اجلملة والتجزئة األردن 1,895,314

 1,000,000 شركة نسك للمشاريع التجارية 
اململكة العربية 
 السعودية

 %111 %111 تجزئةجتارة اجلملة وال

وشركة وهبة التجارية احملدودة  لتجزئة السعودية احملدودةشركة او الوحيدة للتجهيزات احملدودة  وشركةشركات هيفاء بديع القلم وشركاها العاملية للتجارة  يف( اإلستثمارات 1)
   .% مملوكة بشكل متبادل5من قبل الشركة بشكل مباشر و %25مملوكة بنسبة 

بصورة مباشرة وغري مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة يف جورجيا وأرمينيا والواليات املتحدة األمريكية  وشركاها العاملية للتجارةشركة هيفاء بديع القلم ( متتلك 8)
جزر العذراء و  اإلمارات العريية املتحدة نشاط يفشركات تابعة آخرى راكدة وعدمية الباإلضافة إىل  البلقان ودولواإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة واملغرب 
 .الربيطانية

( باالضافة إىل INCواإلمارات العربية املتحدة )عالمة بصورة مباشرة وغري مباشرة الشركات التابعة العاملة يف أذربيجان  الوحيدة للتجهيزات احملدودة ( متتلك شركة1) 
 مارات العربية.شاط يف اإلشركات تابعة آخرى راكدة وعدمية الن

 النشاط يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. ومتوقفةمتتلك شركة وهبة التجارية احملدودة بصورة مباشرة وغري مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة ( 4) 
 زخستان لتجارة األزياء ، وشركة كازخستان للموضة العاملية . ( متثل جمموعة كازخستان ثالثة منشأت هى شركة كازخستان إلدارة التجزئة ، وشركة كا5)
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 .للتجزئة األردن جمموعة خالل من العراق مجهورية يف شركة تأسيس الشركة أكملت ، 8116مارس  11خالل السنة املنتهية يف ( 6)
 

 األسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة .7

 شركات التابعة.أدوات دين صادرة عن الاليوجد أسهم و 

 سياسة توزيع األرباح .2

 األخرى والتكاليف العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح تتمثل السياسة العامة لتوزيع
 : اآليت بنظامها االساسى على الوجها ملا هو مدرج وفق
أن تقرر اجلمعية العامة العادية  %( من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة وجيوز11جينب ) ( أ)

 %( من رأس املال املدفوع.11وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور )
للجمعية العامة العادية بناء على إقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من صايف األرباح لتكوين إحتياطي  ( ب)

 إتفاقي خيصص لدعم املركز املايل للشركة.
دية أن تقرر تكوين إحتياطيات آخرى وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو للجمعية العامة العا ( ت)

يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املسامهني ، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح 
 مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.

 %( من رأس مال الشركة املدفوع.5جيوز أن يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني نسبة متثل ) (  )
واملادة السادسة والسبعني  النظام األساسي للشركةمع مراعاة األحكام املقررة يف املادة احلادية والعشرون من  ( ج)

كافأة ألعضاء جملس اإلدارة %( من الباقي كم5من نظام الشركات خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )
 على أن يكون إستحقاق هذه املكافأه متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها كل عضو .

 جيوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األرباح. ( ح)
بتوزيع أرباح مرحلية على وجيوز جمللس اإلدارة بعد احلصول على تفويض من اجلمعية العامة العادية جيدد سنويًا القيام 

 مسامهي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك فقاً لضوابط اجلهة املختصة
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 م 11/01/8012 فيأرباح العام المنتهى  فيمقترح توزيع صا 1.2
 لاير سعودى بــيــــــــــــــــان

 428,412,145 8112 مارس 11 يفرصيد األرباح املرحلة 
    :يضاف
 11/11/8112عن السنة املالية املنتهية يف  األرباح

 
144,747,212 

 11,881,627 الدخل/ ) اخلسارة ( الشاملة االخرى
    يخصم:

 
 (14,474,721) %(11احتياطى نظامى )

 1 توزيعات األرباح املقرتح مبعدل ... لاير للسهم الواحد

  681,212,770  8012مارس  11 فيرصيد االرباح المبقاة 

 المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت وصف .2

 ال يوجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.

وأزواجهم  وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .10
 في أسهم وأدوات الدين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة وأوالدهم القصر

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

 .بالتقرير( 11صفحة ) 5.15جملس اإلدارة بالفقرة رقم 

 على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة القروض .11

مليار لاير  1م اتفاقية رئيسية لتمويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( بقيمة 8114يونيو  4أبرمت اجملموعة بتاريخ 
ت، ويستحق السداد سنوا 7سعودي مع عدد من البنوك احمللية واإلقليمية. وطبقاً لالتفاقية تكون مدة تسهيل املراحبة 

م. إن التسهيل مضمون بسندات ألمر 8181م وحىت يونيو 8115قسطًا متساويًا اعتبارًا من ديسمرب  18على 
 صادرة من اجملموعة. حيمل تسهيل املراحبة عمولة وفقًا للمعدالت السائدة بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائداً 

م، متت تسوية هذا التسهيل وفقاً لالتفاقية األخرية لتمويل مراحبة 8112ايو م 11يف  هامش الربح املتفق عليه سنوياً.
 املربمة مع البنك األهلي التجاري.
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مليون لاير  718.5م اتفاقية متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( بقيمة 8114أكتوبر  16أبرمت اجملموعة بتاريخ 
حد البنوك األجنبية. وطبًقا لالتفاقية، تكون مدة تسهيل املراحبة مليون دوالر أمريكي( مع أ 121سعودي )ما يعادل 

م. إن 8112م وحىت أكتوبر 8116سنوات. يستحق السداد على أقساط ربع سنوية متساوية اعتبارًا من يناير  5
مارس  11التسهيل مضمون بسندات ألمر صادرة من اجملموعة. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما يف 

ستخدمت اجملموعة هذا التمويل بالكامل. حيمل هذا التمويل عمولة وفقًا للمعدالت السائدة بني البنوك م. ا8112
 يف لندن )اليبور( زائداً هامش الربح املتفق عليه سنوياً 

 
مليون  821.1م اتفاقية متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( بقيمة 8115ديسمرب  82أبرمت اجملموعة بتاريخ 

مليون درهم إمارايت( مع أحد البنوك األجنبية. وطبًقا لالتفاقية، تكون مدة تسهيل  875.6سعودي )ما يعادل لاير 
 82م وحىت 8117يونيو  82املراحبة ست سنوات.  ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية اعتباراً من 

. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما م. إن التسهيل مضمون بسندات ألمر صادرة من اجملموعة8181ديسمرب 
م. حيمل هذا التمويل عمولة وفقًا للمعدالت السائدة بني البنوك يف اإلمارات )إيبور( زائداً 8112مارس  11يف 

 .هامش الربح املتفق عليه سنوياً 
 

ناتيكسيس إس.إيه  م اتفاقية متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( مع8116ديسمرب  85أبرمت اجملموعة بتاريخ 
مليون دوالر أمريكي(.  وطبًقا لالتفاقية، تكون مدة تسهيل املراحبة  51مليون لاير سعودي )ما يعادل  127.5بقيمة 

 85م وحىت 8117يونيو  85ثال  سنوات. ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية اعتبارًا من 
ادرة من اجملموعة. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما م. إن التمويل مضمون بسندات ألمر ص8112ديسمرب 
م. استخدمت اجملموعة هذا التمويل بالكامل. حيمل هذا التمويل عمولة وفقًا للمعدالت 8112مارس  11يف 

 .السائدة بني البنوك يف لندن )اليبور( زائداً هامش الربح املتفق عليه سنوياً 
 
 



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 25                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

م اتفاقية متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( مع شركة الراجحي 8117أغسطس  88أبرمت اجملموعة بتاريخ 
مليار لاير سعودي.  وطبقاً لشروط االتفاقية تكون مدة تسهيل املراحبة سبع سنوات.  1.85املصرفية لالستثمار بقيمة 

سنوية متساوية إن التمويل مضمون بسندات ألمر صادرة من اجملموعة، ويستحق التسهيل السداد على أقساط نصف 
مارس  11م. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما يف 8112بعد ستة أشهر من تاريخ أول دفعة يف أبريل 

م. حيمل تسهيل املراحبة عمولة وفقًا للمعدالت السائدة بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائدًا هامش الربح 8112
 .املتفق عليه سنوياً 

 
مليون  285متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( مع البنك األهلي التجاري وسامبا بقيمة أبرمت اجملموعة اتفاقية 

م.  وطبقاً لشروط االتفاقية تكون مدة تسهيل املراحبة سبع سنوات. إن متويل املراحبة 8112مايو  11لاير سعودي يف 
 .مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة
م وآخرها يف 8112مايو  11وية بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام االتفاقية يف ويستحق السداد على أقساط نصف سن

م. حيمل تسهيل املراحبة عمولة وفقاً 8112مارس  11م. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما يف 8185مايو 
 .للمعدالت السائدة بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائداً هامش الربح املتفق عليه سنوياً 

 
مليون دوالر  21مت اجملموعة اتفاقية متويل مراحبة طويل األجل )"االتفاقية"( مع مصرف أبو ظيب اإلسالمي بقيمة أبر 

م.  وطبقًا لشروط االتفاقية تكون مدة تسهيل املراحبة سبع سنوات. إن متويل املراحبة 8112مايو  11أمريكي يف 
لى أقساط نصف سنوية بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة. ويستحق السداد ع

مارس  11م. استخدمت اجملموعة كامل التسهيل كما يف 8185م وآخرها يف مايو 8112مايو  11االتفاقية يف 
م. حيمل هذا التمويل عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بني البنوك يف لندن )"اليبور"( زائداً هامش الربح املتفق 8112
 .وياً عليه سن

 
 84م تعديل على اتفاقية التسهيالت )"االتفاقية"( واليت مت توقيعها بتاريخ 8115أبريل  11وقعت اجملموعة بتاريخ 

مليون لاير سعودي.  115مليون لاير سعودي إىل  815م مع بنك حملي لزيادة قيمة التسهيالت من 8111ديسمرب 
لاير سعودي كتمويل متوسط األجل. يستحق سداد التمويل مليون  111يشتمل التعديل على االتفاقية على مبلغ 
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م. إن التسهيل 8181م وحىت يناير 8115قسطًا ربع سنوي متساوي اعتبارًا من أكتوبر  12املتوسط األجل على 
مارس  11مضمون بسندات ألمر صادرة من اجملموعة. استخدمت اجملموعة القرض متوسط األجل بالكامل كما يف 

 .م8112
 

 11مليون لاير سعودي ) 851موعة تسهيالت مراحبة قصرية األجل من بنوك جتارية حملية وأجنبية مببلغ لدى اجمل
مليون لاير سعودي(. إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل سندات ألمر بواسطة اجملموعة  1,151م: 8112مارس 

 .ومت استخدامها إلدارة رأس املال العامل
 

مليون لاير سعودي مبعدل فائدة يرتاوح  81.1ويل قصري األجل من البنك مببلغ حصلت ريتيل جروب األردن على مت
 .٪2.75 -٪ 2بني 
 

 الصكوك:
مليون لاير  1مليون لاير سعودي بقيمة إمسية قدرها  511م صكوكًا مببلغ 8114يونيو  84أصدرت اجملموعة بتاريخ 

ذه الصكوك املصدرة عائد على أساس م. حتمل ه8112سعودي للصك دون خصم أو عالوة إصدار وتستحق يف 
معدل سايبور زائدًا هامش ربح ثابت يستحق يف هناية كل ربع سنوي من صايف الدخل املستلم من موجودات 

 .م8112الصكوك متت تسوية هذا التسهيل قبل تاريخ االستحقاق احملدد خالل شهر يونيو 
 

 وقد كانت تفاصيل تلك القروض على النحو التالي:
 

 أصل مبلغ القرض مدة القرض المانحهالجهة 
مبالغ القرض التي تم 

 سحبها خالل العام
المسدد من القروض 

 خالل العام

رصيد القرض في 
11/1/8012 

 1,112,178,211 (22,277,667) - 1,812,851,467 شهر 78 الراجحيبنك 
 167,864,218 (55,711,224) - 888,276,216 شهر 78 بنك أبوظيب التجاري

 11,618,212 (88,124,752) 86,181,516 7,776,151 شهر 18 أبوظيب اإلسالمي مصرف
 42,241,257 - 85,287,821 84,114,576 شهر 18 البنك العريب الوطين

 826,647,141 (11,158,257) 111,111,111 - شهر 24 مصرف أبوظيب اإلسالمي
 777,525,145 (82,458,511) 217,147,545 - شهر 24 البنك األهلي التجاري

 11,111,111 (121,581,114) 28,178,571 182,447,441 شهر 18 البنك السعودي الربيطاين 
 - (521,111,114) 2,111,111 575,111,114 شهر 24 البنك السعودي األمريكي 
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 21,718,785 (852,157,411) 828,567,616 47,888,511 شهر 61  االولالبنك 
SocSociety 

General Bank 61 118,851,185 (175,441,751) - 117,626,275 شهر 

 - (511,111,111) - 511,111,111 شهر HSBC   61بنك  -الصكوك  
 68,865,685 (68,127,511) - 184,451,185 شهر 16 بنك ناتيكسيس
 111,128,228 (21,278,854) 121,265,816 - شهر 6 بنك ناتيكسيس
 81,128,415 - 1,582,115 81,264,111 شهر 18 االردن -بنك االحتاد 

 8,268,171,422 (8,070,224,082) 1,712,182,208 1,122,012,222  االجمالي

 
 

     

 وصف أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم .18

 اليوجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة من الشركة.

 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .11

 اكتتاب صادرة عن الشركة.اليوجد حقوق حتويل أو 

 شركاتها التابعةدة 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 وتصنيف أعضاؤه 1.12

باملوافقة  8117يوليو  16ه املوافق  1412شوال  88قامت اجلمعية العامة للشركة يف جلستها املنعقدة يوم االحد 
 املذكور اعاله من تاريخ إنعقاد اجلمعية بدأتعلى انتخاب اعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني للدوره احلالية واليت 

 م و ذلك علي النحو التايل: 8181يونيو  11ايل 

 صفة العضوية الصفة الجنسية األسم

 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة سعودي زيز احلكريسعادة الدكتور/ عبد اجمليد عبد الع
 غري تنفيذي نائب الرئيس سعودي سعادة االستاذ / سلطان فواز احلكري

 مستقل عضوا سعودي سعادة األستاذ/ عجالن عبد الرمحن العجالن
 مستقل عضوا سعودي * طارق سعد التوجيريسعاد االستاذ / 

 مستقل عضوا سعودي   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص
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 صفة العضوية الصفة الجنسية األسم

 مستقل عضوا سعودي *سعادة األستاذ/ عبد الرمحن راشد الراشد
 غري تنفيذي عضوا سعودي سعاد االستاذ / فهد سلمان احلكري 

 مستقل عضوا سعودي سعاد االستاذ / عمر عبد العزيز احملمدي 
 تنفيذي عضوا سعودي سعاد االستاذ / فيصل عبد اهلل اجلديعي

م تعيني سعادة االستاذ / طارق سعد التوجيري عضو جملس إدارة ) مستقل ( ،  12/18/8112يف جلستة املنعقدة بتاريخ ادارة شركة فواز عبد العزيز احلكري قرر جملس *
باستقالته من عضوية جملس ة تتقدم سعاد/ عمار عبد الواحد اخلضريي و الذي خلفا لالستاذ م ، 8112/ 11/18على ان تبدا عضوية سعادتة يف اجمللس اعتبارا من 

م وعلى ان تسري االستقالة اعتبارا من  82/18/8117م، وذلك نظراً لظروفه اخلاصه وقد وافق جملس االدارة بالتمرير على االستقالة يف  86/18/8117اإلدارة بتاريخ 
م على أن تسري اعتباراً من تاريخ 12/11/8112بتاريخ  عبدالرمحن الراشد استقالة االستاذعلى قبول  وافق جملس إدارة الشركة بالتمرير كما  ، م 86/18/8117تاريخ 
 م .12/11/8112

 الخبرات و المؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة 8.12
 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم

 سعادة الدكتور/ عبد اجمليد عبد العزيز احلكري
درجة البكالوريوس 

 الطب و اجلراحةب
جماالت املالبس و التجزئة و 

 املواد الغذائىة
إدارة شركة رئيس جملس 

 فواز احلكري
لشركة  العضو املنتدب
 فواز احلكري

 سعادة االستاذ / سلطان فواز احلكري
درجة البكالوريوس ادارة 

 األعمال
 جمال التجزئة و اإلستثمار

رئيس جملس إدارة نائب 
 شركة فواز احلكري

جملس إدارة شركة عضو 
 فاس القابضة

 

 سعادة األستاذ/ عجالن عبد الرمحن العجالن
درجة البكالوريوس ادارة 

 صناعية
 جمال التجزئة و االستثمار

 جمال الصناعة
شركة الزامل  مدير عام

 لإلستثمار الصناعي
جمموعة  مدير عام
 الزامل

 طارق سعد التوجيريسعاد االستاذ / 
 درجة البكالوريوس ادارة

 األعمال
جمال املال و االعمال 
 االستثمارات املصرفية

املدير االقليمي للمصرفية 
 بنك البالد –اخلاصة 

مدير استثمارات 
األسهم بشركة نسيل 

 القابضة

   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص

درجة البكالوريوس 
 علوم احلاسب اآليل
درجة املاجستري علوم 
 احلاسب اآليل

تقنية  مدير عام حوكمة
املؤسسة العامة  –املعلومات 

 للتأمينات اإلجتماعية
مدير إدارة ذكاء االعمال و 

املؤسسة  –قواعد البيانات 
 العامة للتأمينات اإلجتماعية
 –مدير قواعد البيانات 

املؤسسة العامة للتأمينات 
 اإلجتماعية

مدير عام حوكمة تقنية 
املعلومات املؤسسة العامة 

 يةماعتللتأمينات اإلج
 

مدير إدارة ذكاء 
االعمال و قواعد 

املؤسسة  –البيانات 
العامة للتأمينات 
 اإلجتماعية
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 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم

 *سعادة األستاذ/ عبد الرمحن راشد الراشد
درجة البكالوريوس 
 ذاصص ادارة مالية

 االعمال املصرفية

 عضو جملس الشورى
عضو جملس إدارة و 
شريك تنفيذي لشركة 
 راشد العبد الرمحن الراشد

نفيذي مدير ت
 شركة الراشد

 سعاد االستاذ / فهد سلمان احلكري 
درجة البكالوريوس 
 العلوم املالية

 جمال التجزئة و اإلستثمار

عضو جملس إدارة شركة 
 فواز احلكري

عضو جملس إدارة شركة 
 فاس القابضة

 

 سعاد االستاذ / عمر عبد العزيز احملمدي 
درجة البكالوريوس 
هندسة كيميائية و 

 اقتصاد

 شركة باتك –ئيس تنفيذي ر 
شركة  –رئيس تنفيذي 

 جولدمان ساكس السعودية
 –مدير اإلستثمار يف السعودية 

 باركلييز

شركة  –رئيس تنفيذي 
 باتك

 –رئيس تنفيذي 
شركة جولدمان 
 ساكس السعودية

 

 سعاد االستاذ / فيصل عبد اهلل اجلديعي
درجة البكالوريوس 
 العلوم االدارية

 ستثمارجمال التجزئة و اإل
جملس إدارة شركة رئيس 

 األصيل
لشركة  رئيس تنفيذي
 نسك

 

 مجالس عضوًا في الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء 1.12
 مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها

 اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضواَ 

ارتها الحالية في مجالس إد
 أو من مديريها

داخل 
المملكة/ 

 خارج المملكة

الكيان القانوني ) 
مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 
 محدودة/...(

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواَ في 
مجالس إدارتها 

 السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

ي ) الكيان القانون
مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية 
 محدودة/...(

د. عبداجمليد بن عبدالعزيز 
 احلكري

 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة فاس السعودية القابضة
   

       مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة طب السعودية
الشركة الفريدة للوكاالت 

 التجاريه
       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

شركة هيفاء بديع القلم 
 وشركاها العاملية للتجارة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة فاس لالنشاءات
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شركة التجزئة السعودية 
 احملدودة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة تجارية احملدودةشركة وهبه ال
شركة اوناس السعودية 

 للمقاوالت
       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

شركة الفريدة لتقنية املعلومات 
 واالتصاالت احملدودة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

شركة البوارج العاملية للتنمية 
 العقاري واالستثمار

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة التجزئة املتقدمة الدوليه

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة فضاء األطفال

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة العاب بلي

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة ريةشركة ازياء التجزئة التجا

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة مالبس اجليل التجارية

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة نسك للمشاريع التجارية

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة مسك لالغذية
عزيز شركة عبد اجمليد عبد ال
 احلكري واوالده القابضة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة االر  املتني التجارية
شركة فندق فاس الرابع 

 التجارية
       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة مطعم ازال
شركة فخامة التكنلوجيا 

 التجارية
       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

شركة فواز عبد العزيز احلكري 
 وشركاه التجارية

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

شركة املرأة الرشيقة التجارية ) 
 شركة شخص واحد (

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة لتقنية التجاريةشركة فاس ا

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة شركة إتقان الدارة املرافق

شركة الفريدة الثالثة العقارية ) 
 شركة شخص واحد (

       ذات مسؤولية حمدودة داخل اململكة



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 30                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

 
 

       ية حمدودةذات مسؤول داخل اململكة شركة جنوم ارينا للتجارة

 

م  .ذ .ريتيل جروب العاملية ش
 م.

    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة

ريتيل جروب املتحدة 
 ش.ذ.م.م

    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة

الوحيدة ملعدات التجارة العامة 
 ش م ح

    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة

انرتناشيونال فاشن كونسيبت 
 ش م ح 

    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة

 أ. سلطان بن فواز احلكري
       مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة فاس السعودية القابضة
نيكست جينريشن إنرتبرايسز 

 ليمتد
    ذات مسؤولية حمدودة خارج اململكة

أ. عجالن عبد الرمحن 
 العجالن

الشركة السعودية خلدمات  
 ساسكو –عدات السيارات و امل

 ذات مسئولية حمدودة داخل اململكة شركة المينو السعودية مسامهة مدرجة داخل اململكة

شركة دريك اند سكول 
 انرتناشونال السعودية

 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة
شركة العليان للخدمات 

 الغذائية
 ذات مسئولية حمدودة داخل اململكة

 مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة رنا لالستثمار مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة جمموعة العزل اخلليجية

   
الشركة السعودية اهلندية 

 للتامني التعاوين
 مسامهة مدرجة داخل اململكة

 ذات مسئولية حمدودة داخل اململكة شركة قوالب احملدودة   

 طارق سعد التوجيري/  أ

 - - - مسامهة مدرجة ملكةداخل امل  شركة ثوب األصيل
  - - مسامهة مقفلة داخل اململكة الفاحل

إدارة الصناديق االستثمارية 
HSBC 

 - - - صناديق استثمارية داخل اململكة

 - - - - - -   أ. بندر سليمان الغفيص
 مسامهة مدرجة داخل اململكة البنك السعودي الفرنسي أ. عبد الرمحن راشد الراشد

   
 - - - مسامهة غري مدرجة داخل اململكة شركة فاس السعودية القابضة سلمان احلكري أ. فهد

 أ. عمر عبد العزيز احملمدي
باتك لإلستثمارات واألعمال 

 اللوجستية
 مسامهة مدرجة داخل اململكة

شركة  –رئيس تنفيذي 
جولدمان ساكس 
 السعودية

 مسامهة مقفلة داخل اململكة

 ذات مسئولية حمدودة داخل اململكة شركة نسك للمشاريع مسامهة مدرجة داخل اململكة ثوب األصيل يأ. فيصل عبد اهلل اجلديع
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  إجتماعات مجلس اإلدارة 4.12

ويوضح اجلدول التايل  اجتماعات مخسةم ، 8112مارس  11خالل السنة املالية املنتهية يف اإلدارة عقد جملس 
 -:اجمللس موقف حضور أعضاء جملس اإلدارة إلجتماعات

 األسم
جلسة 

03/04/2018 
جلسة 

17/07/2018 
جلسة 

06/11/2018 
جلسة 

22/01/2019 
جلسة 

12/03/2019 
 نسبة الحضور إجمالى

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبد اجمليد عبد العزيز احلكري/الدكتور ةسعاد
 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر سعادة االستاذ / سلطان فواز احلكري

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر ألستاذ/ عجالن عبد الرمحن العجالنسعادة ا
 %41 8 حضر حضر 11/18/8112بدأت عضوية سعادتة بتاريخ  طارق سعد التوجيريسعاد االستاذ / 

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص
 %1 - اعتذر عن احلضور اعتذر عن احلضور اعتذر عن احلضور اعتذر عن احلضور احلضوراعتذر عن  سعادة األستاذ/ عبد الرمحن راشد الراشد
 %81 1 اعتذر عن احلضور حضر اعتذر عن احلضور اعتذر عن احلضور اعتذر عن احلضور سعاد االستاذ / فهد سلمان احلكري

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر سعاد االستاذ / عمر عبد العزيز احملمدي 
 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر االستاذ / فيصل عبد اهلل اجلديعيسعاد 

 ما يلى:جملس اإلدارة وكانت أهم القرارات الصادرة عن 
واملوافقة على تقرير مراقب احلسابات ،  11/1/8112 يفاحلسابات اخلتامية للشركة للفرتة املنتهية إعتماد  -1

 .11/1/8112 يفعن العام املنتهي 
 .م 11/1/8112ير جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهى يف املوافقة على تقر  -8
 .ونتائج الشركة أداءإستعراض  -1
 املوافقة على قرار جلنة املراجعة بتعيني احملاسب القانوين كي يب ام جي والتوصية للجمعية العمومية إلعتماد -4

 ذلك.
 إعادة تقييم سلسله احلوافز و املكافآت للموظفني لتكون اكثر جدوى. -5
 عمل على وضع سياسة مكافآت لتحفيز املوظفني السعوديني.ال -6
 .العمل على ذافيض تكلفة التوظيف وذافيض تكلفة املوظفني يف املكتب الرئيسي  -7
 111( احملالت اجلديدة و املرحلة االوىل من اوراكل  مبلغ  capexان ال يتجاوز االنفاق هذه السنة ل ) -2

 مليون لاير.
 دوري و اغالق املعارض اخلاسرة او حتويل املعرض ملاركة اخرى اكثر رحبيه.مراقبة اداء املعارض بشكل  -2
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التواصل مع املاركات االم ومناقشة طريقة صرف املبالغ املخصصة للتسويق والعمل على ان يتم انفاقها داخل  -11
 السعودية.

 ال من :على تشكيل جلنة تنفيذية بعضوية ك 11/14/8112وافق اجمللس يف جلستة املنعقده بتاريخ  -11
 د عبداجمليد عبدالعزيز احلكري .1
 فيصل عبداهلل اجلديعي .8
 سلطان فواز احلكري .1

 تزويد اللجنة التنفيذيه / اجمللس ، بتقرير شهري عن صرف املوازنة. -18
 

 وزوجاتهم وأوالدهم القصر وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 2.12

من  يألعليه اجلدول السابق أية مصلحة أو حقوق إختيار أو حقوق إكتتاب تعود  وال يوجد خبالف ما أشتمل
 شركاهتا التابعة . من أيأو أسهم أو أدوات دين الشركة  يفأو أزواجهم أو أوالدهم القصر عضاء جملس إدارة أ
 

 

 

 

 األسم
عدد األسهم في 

 بداية العام

نسبة الملكية 
في بداية 

 عامال

صافي التغير في 
عدد األسهم 
  خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالى عدد األسهم 
 في نهاية العام

نسبة الملكية 
 نهايةفي 

 العام

 %7 14,711,111 %1.11 0 %7 14,711,111 سعادة الدكتور/عبد اجمليد عبد العزيز احلكري
 %1 يوجد ال %1.11 1 %1 1 سعادة االستاذ / سلطان فواز احلكري

 %1.1114 1,111 %1.11 1 %1.1114 1,111 األستاذ/ عجالن عبدالرمحن العجالنسعادة 
 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 1   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص
 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 1 سعادة األستاذ/ عبد الرمحن راشد الراشد
 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 1 سعاد االستاذ / فهد سلمان احلكري 

 %1 ال يوجد %1.11 1 %1 1 سعاد االستاذ / عمر عبد العزيز احملمدي 
 %1.11 61221 %1.11 1 %1.11 61,221 سعاد االستاذ / فيصل عبد اهلل اجلديعي

 طارق سعد التوجيريسعاد االستاذ / 
انضم للمجلس بتاريخ 

11/18/8112 
 %1 ال يوجد 1.11% 1 1%
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 إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين إجراءات مجلس اإلدارة 6.12
املستندات القانونية ، التقارير املالية ، تقارير وخباصة غري التنفيذيني   تصرف كافة أعضائهيضع جملس اإلدارة حتت 

متابعة النشاط ، دراسات التوسعات املستقبلية ، تقارير جملس اإلدارة  وكذا القواعد واإلجراءات والسياسات واللوائح 
 حيال وملحوظاهتم املسامهني ومنها العلم مبقرتحاتومهماهتم بكفاية من القيام بواجباهتم الداخلية  واليت متكنهم 

 .وأدائها الشركة
باألضافة اىل استحدا  آليه لتعامل إدارة شئون املسامهني مع املقرتحات و املالحظات اليت يتم تلقيها من السادة 

 املسامهني.
 

 لتقييم أدائه و أداء لجانه و أعضاءه مجلس اإلدارة وسائل 7.12
داء االة علي االجراءات اليت مت وضعها بالئحة عمل اجمللس و لوائح عمل اللجان املنبثقة لتقييم اعتمد جملس االدار 

وكذلك من خالل إجراءات التقييم الذايت العضاء اجمللس . و كذلك اعضاء اللجان مبجلس اإلدارةعضاء السنوي لال
 وأداء جلانه.

 لجان مجلس اإلدارة 2.12

ويف ما يلي وكمة احلوجلنة ،  املكافآتنة املراجعة ، وجلنة الرتشيحات و جلهم  فرعيةثال  جلان جمللس إدارة الشركة 
 اضافة اىل اللجنة التنفيذية . وصف هلذه اللجان.

 
  لجنة المراجعة 1.2.12

 88وبتاريخ ،  8117يونيو  81تشكيل جلنة املراجعة بالشركة وفقا للضوابط اليت مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  مت
ملدة  جلنة املراجعة تشكيلقامت اجلمعية العامة للشركة باملوافقة على  8117يوليو  16ه املوافق  1412شوال 

 : من األعضاء التايل ذكرهمثال  سنوات تبدأ من تاريخ إنعقاد اجلمعية 
 

 فئة العضوية صفة العضوية الجنسية األعضاء
 مستقل ئيساً ر  سعودي عمر عبد العزيز احملمدي/   املهندسسعادة 
 مستقل عضوا سعودي عيد فاحل الشامرياألستاذ /  سعادة 
 مستقل عضواً  سعودي سليمان عبد اهلل السكران/  الدكتورسعادة 
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 لجنة المراجعة الخبرات و المؤهالت العلمية ألعضاء 1.1.2.12
 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم

  عمر عبد العزيز احملمدي/  املهندسسعاد 
درجة البكالوريوس 
هندسة كيميائية و 

 اقتصاد

 شركة باتك –رئيس تنفيذي 
شركة  –رئيس تنفيذي 

 جولدمان ساكس السعودية
 –مدير اإلستثمار يف السعودية 

 باركلييز

 –رئيس تنفيذي 
 شركة باتك

 

شركة  –رئيس تنفيذي 
 جولدمان ساكس السعودية

 

 عيد فاحل الشامرياألستاذ /  سعادة 

بكالوريوس علوم اإلدارة 
 الصناعية

زمالة البورد األمريكي 
 للمحاسبني القانونيني
عضو اهليئة األمريكية 
 للمحاسبني القانونيني

شركة اثراء  –الرئيس تنفيذي 
 املالية
السيف  –نائب املدير العام 
                      لإلستثمار

مكتب عيد الشامري 
 اليةلإلستشارات امل
 شركة امنائية –الرئيس التنفيذي 

شركة  رئيس تنفيذي
 اثراء املالية

السيف  –رئيس تنفيذي
 لإلستثمار

 

 سليمان عبد اهلل السكران/  الدكتورسعادة 

بكالوريوس علوم اإلدارة 
 الصناعية

 ماجستري العلوم اإلدارية
 الدكتوراه

استاذ مشارك يف العلوم املالية 
اد بكلية بقسم املالية و اإلقتص

اإلدارة الصناعية جبامعة امللك 
 فهد

أمني عام صندوق التعليم العايل 
 اجلامعي

استاذ مشارك يف 
العلوم املالية بقسم 
املالية و اإلقتصاد 
بكلية اإلدارة الصناعية 
 جبامعة امللك فهد

 

أمني عام صندوق التعليم 
 العايل اجلامعي

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

دى فعاليته ويأيت ذلك جبدية والعمل على متابعة تصويبها مبا ميكن من توفري تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية وم
ضمن أهداف جملس اإلدارة يف احلصول على تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة 

 وأنظمة املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مبراقبة املراجعة جلنةذاتص و الداخلية ، 
 بيان أو إيضاح أي وطلب ووثائقها الشركات سجالت على اإلطالع حق ذلك بيلس يف وهلا فيها، الداخلية الرقابة
 وتتمثل املهام الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة الداخلية فيما يلي:، .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة جملس أعضاء من

 :المالية التقارير مستوى على



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 36                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

 لضمان شأهنا يف والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة جملس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة •
 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها
 عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة جملس تقرير كان إذا فيما ـ اإلدارة جملس طلب على بناءً  ـ الفين الرأي إبداء •

 منوذج أو وأدائها للشركة املايل املركز تقييم املستثمرينو  للمسامهني تتيح اليت املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة
 .واسرتاتيجيتها عملها
 .املالية التقارير تتضمنها مألوفة غري أو مهمة مسائل أي دراسة •
 مراجع أو الشركة يف اإللتزام مسؤول أو مهامه يتوىل من أو للشركة املايل املدير يثريها مسائل أي يف بدقة البحث •

 .احلسابات
 .املالية التقارير يف الواردة اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات من التحقق •
 .شأهنا يف اإلدارة جمللس والتوصية الرأي وإبداء الشركة يف املتبعة احملاسبية السياسات دراسة •

 :الداخلية المراجعة مستوى على
 .الشركة يف خاطرامل وإدارة واملالية الداخلية الرقابة مظن ومراجعة دراسة •
 .فيها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة •
 املوارد توفر من للتحقق الشركة يف الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة •

 .هبا املنوطة واملهام األعمال أداء يف وفعاليتها الالزمة
 .مكافآته واقرتاح الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيني اإلدارة جمللس التوصية •

 :الحسابات مراجع مستوى على
 ماستقالهل من التحقق بعد أدائهم وتقييم أتعاهبم وحتديد وعزهلم احلسابات مراجعي برتشيح اإلدارة جمللس التوصية •

 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة
 االعتبار يف األخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى وعدالته، وموضوعيته احلسابات مراجع استقالل من التحقق •

 .الصلة ذات واملعايري القواعد
 نطاق عن ذارج ريةإدا أو فنية أعماالً  تقدميه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة •

 .ذلك حيال مرئياهتا وإبداء املراجعة، أعمال
 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة •
 .بشأهنا أذاذ ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته احلسابات مراجع تقرير دراسة •

 :اإللتزام ضمان مستوى على
 .بشأهنا الالزمة اإلجراءات الشركة اذااذ من والتحقق الرقابية اجلهات تقرير نتائج مراجعة •
 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة إلتزام من التحقق •
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 جملس يف ذلك حيال مرئياهتا وتقدمي العالقة ذوي األطراف مع الشركة جترهبا أن املقرتح والتعامالت العقود مراجعة •
 .اإلدارة
 يتعني اليت باإلجراءات توصياهتا وإبداء اإلدارة جملس إىل بشأهنا إجراء اذااذ ضرورة ترى ائلمس من تراه ما رفع •

 .اذااذها
كما   موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك اإلجتماعاتإجتماعات، كان  5ة خالل العام عدد وقد عقدت اللجنهذا 
 :يلى

ماع األعضاء
إجت

 
84/

04/
80

12
 

ماع
إجت

 
82/

06/
80

12
 

ماع
إجت

 
17/

07/
80

12
 

ماع
إجت

 
06/

11/
80

12
 

ماع
إجت

 
82/

01/
80

12
 

الي
جم

إ
 

 نسبة
 الحضور

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر عيد فاحل الشامري/   ا

 %111 5 حضر حضر حضر حضر حضر ا / عمر عبد العزيز احملمدي

 %21 4 حضر حضر اعتذر عن احلضور حضر حضر سليمان عبد اهلل السكران/  د

 

  ك اإلجتماعات فيما يلي:د متثلت أعماهلا خالل تلوق
 .وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة العتمادها الربع سنوية للشركةالسنوية و  القوائم املاليةمراجعة  -1
 .16و  15و  2(  IFRS ) الدولية للتقارير املاليةعايري امل تقييم أثر تطبيق -8
ن أن إدارة الشركة قد أتاحت هلم  واملراجع الداخلى للشركة، والتأكد م املراجع اخلارجياإلجتماع مع كل من  -1

 كافة البيانات واملعلومات املطلوبة إلداء عملهم.
 حتسني إطار حوكمة الشركة ونظام الرقابة الداخلية. -4
 املتابعة مع جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان تنفيذ القضايا الرئيسية مثل:  -5

 تعيني مراجعي احلسابات اخلارجيني 
 يف الشركات الدولية وتعزيز الرقابة على دفاتر احلسابات تنفيذ برنامج أوراكل 
 إعداد فريق إقليمي ألداء املراجعة الداخلية 
 نظام إدارة املخاطر يف الشركة 

 ارة لتعزيز السياسات واإلجراءات والضوابط واحلوكمة حول:اشراك االد -6
 املخزون التجاري وخمصص املخزون وجرد املخزون 
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 الشركات داخل و خارج اململكة للوصول ايل التاثر الكامل و التخطيط املناسب.مراجعة تفصيلية للمخزون ب 
 املخصصات و االعمار. حتليل 
 .التوقعات الرئيسية من بيانات املخزون 

 مراجعة وإعتماد اخلطة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية. -7
 مراجعة الشركات التابعة الدولية.  -2
عمل تقييم رمسي ألداء املراجعة كوالت املراجعة الداخلية االخري ، و و مراجعة واعتماد ميثاق، ودليل وبروت -2

 الداخلية.
 متابعة تطبيق مالحظات وتوصيات املراجعة الداخليةمراجعة التقرير السنوي للمراجعة الداخلية و  -11
اخلارجي  املراجعللعرض على اجلمعية العامة العادية للشركة إلختيار  رجينياللمراجعني اخلإعداد قائمة ترشيح  -11

، 11/1/8181حىت  1/4/8112الفرتة من  م 8112من بينها وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 
 والقوائم املالية الربع سنوية ، واملوافقة على أتعابه.

 
 لجنة المراجعة توصيات  8.1.2.12

عيني رئيسًا إلدراة املراجعة الداخليه مبناقشة ت 8112/ 11/  82قامت جلنة املراجعة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  -
خلفا للسيد / شرياج هبات ، وقد تقرر إسناد مسؤولية ادارة قسم التدقيق الداخلي اىل االستاذ / عمرو حممد ، مع 
منحة سلطة كاملة إلدارة وظيفة مدير املراجعة الداخلية اىل حني تعيني رئيس جديد للمراجعة الداخلية ، واخطار 

 العليا بقرار اللجنة. مجيع اإلدارة
بشأن تعيني مراجع داخلي يف الشركة حيث يوجد لدى الشركة ادارة مراجعة داخلية  ال يوجد توصية للجنة املراجعة -

 .قائمة
كما ان اجمللس اخذ بكافة توصيات   جلنة املراجعة و بني قرارات جملس اإلدارة، صياتتو تعارض بني ال يوجد  -

  حسابات الشركة.اللجنة بشأن تعيني مراجع 
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 المكافآتلجنة الترشيحات و  8.2.12

يونيو  81مت اقرارها باجلمعية العامة بتاريخ  اليتوفقا للضوابط  بالشركة املكافآتالرتشيحات و تشكيل جلنة  يتم
ويف ضوء موافقة اجلمعية العامة للشركة جبلستها  17/17/8117جملس اإلدارة بإجتماعة بتاريخ قرر ، وقد  8117
 من األعضاء التايل أن يتم تشكيل اللجنة جملس اإلدارة  على إنتخاب أعضاء 16/17/8117بتاريخ  املنعقدة
 ذكرهم :

 

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

 تنفيذيغري  عضوا سعودي سلطان فواز احلكريسعادة األستاذ /  
 تنفيذي عضوا سعودي مجيل األمسري سعادة األستاذ /  

 

 الترشيحات والمكافآتلجنة  الخبرات و المؤهالت العلمية ألعضاء 1.8.2.12
 

 

 الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم
الوظيفة 
 السابقة

 سعادة األستاذ/ عجالن عبد الرمحن العجالن
درجة البكالوريوس ادارة 

 صناعية
 ل التجزئة و االستثمارجما

 جمال الصناعة

شركة  مدير عام
الزامل لإلستثمار 
 الصناعي

 مدير عام
 جمموعة الزامل

 سعادة االستاذ / سلطان فواز احلكري
درجة البكالوريوس ادارة 

 األعمال
 جمال التجزئة و اإلستثمار

رئيس جملس نائب 
إدارة شركة فواز 
 احلكري

عضو جملس إدارة 
 ةشركة فاس القابض

 

 مجيل األمسريسعادة األستاذ /  
درجة البكالوريوس ادارة 

 األعمال
 جماالت املالبس و التجزئة و املواد الغذائىة

 –رئيس تنفيذي 
 املوارد البشرية

 – مدير عام
 املوارد البشرية

 

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

 ومنها: متكنها من حتقيق مهامها اليتويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال  ، واالجراءات الالزمة لذلك



 
______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 41                                                                                                                                                                                  11/1/8112 – 1/4/8112التقرير السنوى 

  ية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة ، والتأكد من عدم ترشيح أي التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضو
 شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.

  املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات
   ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمالواملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف

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

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

 استخدام معايري ترتبط باألداء.
 : اربعة اجتماعات مت خالهلم  11/1/8112– 1/4/8112وقد عقدت اللجنة خالل العام املاضى 

 مناقشة ترشيح عضو جديد يف جملس اإلدارة. -1
 11األساسي للشركة للسنة املالية املنتهية يف التوصيه بصرف مكافاه ألعضاء جملس اإلدارة حسب النظام  -8

جملس اإلدارة بواقع  ايل بدل حضور جلساتلاير لكل عضو اضافة  811,111م ، بواقع  8112مارس 
عن كل املنبثقة بدل حضور اللجان  لاير 1,111جمللس اإلدارة و مبلغ  لاير عن كل جلسة 15,111
 .جلسة

 مناقشة صرف احلوافز و املكافآت لكبار التنفيذيني بالشركة. -1
التأكد من استقاللية األعضاء املستقلني، و عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل   -4

 .عضوية جملس إدارة شركة أخرى
 مناقشة توصية اللجنة التنفيذية برتشيح و اعتماد االجور الشهرية و احلوافز و املكافآت للرئيس التنفيذي. -5
 وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدول التاىل:    
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 األعضاء
 إجتماع

10/10/8012 
 إجتماع

02/11/8012 
 إجتماع

02/06/8012 
 إجتماع

18/07/8012 
نسبة 
 الحضور

ذ /  عجالن سعادة األستا
 عبد الرمحن العجالن

 %111 حضر حضر حضر حضر

سعادة االستاذ / سلطان 
%111 حضر حضر حضر حضر فواز احلكري  

مجيل سعادة األستاذ /  
%111 حضر حضر حضر حضر األمسري  

 

 حوكمة ال 1.2.12

املصاحل وتزامناً من أجل ضمان اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وحقوق أصحاب 
هـ املوافق 17/8/1414( وتاريخ 8118-41-1مع صدور قرار جملس هيئة السوق املالية رقم )

م بإلزامية الفقرة )ج( من املادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات واخلاصة بوضع نظام حوكمة 11/18/8118
بكر أبواخلري  –ب اإلستشاري "ديلويت م ، ويف ضوء تقرير املكت11/6/8111خاصة بكل شركة وذلك إبتداًء من 

وقف تطبيق احلوكمة بالشركة ، بتقييم م 8118وشركاه" والذي عهدت إليه الشركة خالل العام املنتهي يف مارس 
وتاريخ  8/8111رة رقم يف ضوء قرار جملس االدا، وذلك احلوكمة جلنة  اإلدارة بتشكيلأوصى جملس 

اخلاص بالشركة وموافقة اجلمعية العامة العادية للشركة يف جلستها  ةموكاحلبشأن اعتماد نظام  14/7/8111
على ذلك النظام وفقًا لنص الفقرة ج من املادة  م8111يوليو  16هـ املوافق 1414رمضان 7يوم الثالثاء املنعقدة 
بلجنة حوكمة وابط اخلاصة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة العامة للسوق املالية واملتضمنة الض 11

الشركات ، هذا وقد قامت الشركة بتعيني السيد / إبراهيم فانرتا للقيام بأعمال احلوكمة على أن تكون مسئولياته وفقاً 
 ملا يلي:

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

  ير جملس اإلدارة لكافة البيانات املنصوص عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج والئحة التأكد من تضمني تقر
 حوكمة الشركات.

  التأكد من قيام جملس اإلدارة بوظائفه األساسية وإلتزامه جبميع مسئولياته ، مع التأكيد على توافر مجيع الشروط
 ا.الواجبة يف تكوين اجمللس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم اإلخالل هب
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  التأكد من قيام مجيع جلان اجمللس بعملها ودورها املنوط هبا أداؤه ، مع إقرتاح تشكيل جلان جديدة يف حالة
 احلاجة لذلك. 

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

، وهى ترتبط اغلبية اسهمها "(فواز عبد العزيز احلكري وشركاه )"اجملموعةاليت ميتلك شركات الالشركة هى إحدى 
، وقد حصلت مع شركة املراكز العربية  احملالت جلزء منبتعاقدات مع شركات اجملموعة، من ذلك عقود إجيارات 

ومبا يتناسب مع حجم أعمال الشركة يف السوق  الشركة مبوجبها على قيم إجيارية تنافسية ألسعار السوق املثيلة
 الظهران مول قع مميزة بأرقى املراكز واملوالت التجارية باحناء خمتلفة باململكة ومنها مركز، إضافة لتمتعها مبواالسعودي 

، عزيز مول  ، مول النخيل بالزا مول العرب،  ، السالم مول ، مركز صحارى بالزا التجارى ، خريص بالزا التجارى
احلمرا مول بالرياض والذي مت جديدة يف  ومن اجلدير بالذكر أنه مت خالل العام إفتتاح حمالت .وأخرىوالنور مول 
خالل العام من قبل شركة املراكز العربية ، وذلك إضافة إىل عدد من املراكز التجارية اآلخرى اململوكة من قبل  إفتتاحه

 شركة املراكز العربية.
، وشركاه العقارية مع شركة فواز عبدالعزيز احلكري  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 

 ،  اطها اإلستمرار هبذه التعامالتمصلحة الشركة ودعما لنش
 ذو القعده 81 الثالثاءاجتماع اجلمعية العامة العادية الذي عقد يوم و قد متت املوافقة على هذه التعامالت يف 

 .م8117 اغسطس 15 هـ املوافق1412
 : األيت يفمتثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة   8112/ 11/1يف  ياملنته وخالل العام املايل

اململوكة  املراكز العربية ةلصاحل شركوإجيارات مدفوعة مقدمًا مليون لاير سعودى قيمة إجيارات  481.58مبلغ  -
 العزيز احلكري وعبداجمليد بن لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبد

 ا وقد بلغ عدد احملالت اجلديدة املستأجرة من شركـــــــــــــــــــة املراكزهذ  ،بصورة مباشرة وغري مباشرة  عبدالعزيز احلكري
 للشركة وذلك على النحو التايل: بعض املكاتب اإلداريةحمل باإلضافة إىل إجيار  256يف هناية العام العربية 
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 المول التجاريأسم 
 

 المدينة
عدد المحالت 

 المستأجرة في المول

 
 العقدمدة 

 سنوات مخس 45 املدينة لالنور مو 

 مخس سنوات 51 جده عزيز مول

 سنتني 82 اهلفوف اإلحساء مول

 سنوات مخس 42 جده هيفاء مول

 مخس سنوات 58 الطائف جوري مول

 مخس سنوات 14 اجلبيل الجبيل مول

 ثال  سنوات 82 الرياض خريص بالزا

 سنوات مخس 41 مكه مكه مول

 مخس سنوات 21 جده مول العرب

 مخس سنوات 57 الدمام مجمع الظهران

 ثال  سنوات 12 الدمام إمتداد مجمع الظهران

 مخس سنوات 84 القصيم النخيل بالزا

 سنوات مخس 88 الرياض صحارا بالزا

 ثال  سنوات 51 جده سالم مول

 سنوات مخس 82 الرياض سالم بالزا

 ثال  سنوات 82 حائل سلمى مول

 س سنواتمخ 77 الرياض النخيل مول

 مخس سنوات 11 الرياض تاال مول

 مخس سنوات 54 جده الياسمين مول

 مخس سنوات 4 الرياض ميم بالزا

 مخس سنوات 51 الرياض الحمراء مول

 سنة - الرياض مكاتب إدارية
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  256 اإلجمالي

فواز عبدالعزيز احلكري ن شركة املراكز املصرية اململوكة لكل ملصاحل مليون لاير سعودى قيمة إجيارات  1.41مبلغ  -
من شركة املراكز حيث بلغ إمجايل عدد احملالت املستأجرة  كري وعبداجمليد عبدالعزيز احلكريوسلمان عبدالعزيز احل

 حمل 15مبدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة يف مجهورية مصر العربية  عدد اململوك هلا يف جممع العرب املصرية 
  .ومدة التعامل عام واحد

لصاحل مليون لاير سعودى قيمة تكاليف جتهيز حمالت ومعارض البيع اجلديدة واملضافة خالل العام  4.4بلغ م -
اململوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز شركة فواز عبد العزيز احلكري وشركاه العقارية 

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

قيمة تكاليف تجهيز المحالت   مدة التعاقد
 )مليون لاير(والمعارض 

 1,541   8012ابريل 

 1,261  8012مايو 

 1,124 8012 نيويو 

 8,281 8012يوليو 

 1,116 8012أغسطس 

 4,414 اإلجمالي

 
اليت تساهم فيها شركة فاس  إعالن لصاحل شركة هاجن احملدودةطباعة و مليون لاير سعودى قيمة تكاليف  4.4مبلغ 

 اململوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكريالقابضة 
 % ، وقد متت مجيع تلك األعمال خالل العام على النحو التايل:17.5بنسبة 

الطباعة واالعالن  قيمة تكاليف  مدة التعاقد
 )مليون لاير(

 1,116   8012ابريل 

 1,456   8012مايو 

 1,661   8012 يونيو
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 1,621   8012يوليه 

 1,126   8012أغسطس 

 1,521   8012سبتمبر 

 1,821   8012أكتوبر 

 1,162   8012نوفمبر 

 1,611   8012ديسمبر 

 1,125 8012يناير 

 1,158 8012فبراير 

 - 8012 مارس

 4,412 اإلجمالي

 
 

وقد كانت أرصدة  وفق أسعار تنافسية ، ومميزة ، وعادلة.قد متت مجيع هذه التعامالت إىل أن  هذا وجتدر اإلشارة
 :)األرقام مقربة(  على النحو التايل 8112مارس  11الشركات ذات العالقة كما يف 

 8012مارس  11 الرصيد كما في نوع الرصيد أسم الشركة
 ليون لاير()م

 8012مارس  11 الرصيد كما في
 )مليون لاير(

 851 (15.22) مدين/)دائن( شركة المراكز العربية

 62 67.5 مدين/)دائن( شركة المراكز المصرية

 1 1 مدين/)دائن( شركة فواز الحكير العقارية

 1 (8.85) مدين/)دائن( شركة هاجن المحدودة

 

 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأت .17

وفقًا للنظام األساسي للشركة مكافآت  11/6/8117واملنتهية دورته يف السابق عضاء جملس اإلدارة أل إستحق
اجلمعية وقد أقرهتا  م 11/11/8112مليون لاير سعودي عن السنة املالية املنتهية يف  1,611عضوية قدرها 

 مببلغ مكافآهتم عن ذلك العام ضاءمجيع األعوقد إستلم  م 85/12/8112ة للشركة جبلستها املنعقدة يف يومالعم
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 1,611مكافآت قدرها املنتخب خالل العام عضاء جملس اإلدارة ألهذا ويستحق ، لاير سعودي  مليون 1,611
على اجلمعية  املكافآتوسوف يتم عرض هذه  م 11/11/8112مليون لاير سعودي عن السنة املالية املنتهية يف 

خالل العام بإمجايل قدره اجمللس  إجتماعاتعضاء اجمللس بدالت حضور أ ضىكما تقاالعامه القادمة إلقرارها ،  
لاير بدل حضور للجلسه الواحده وفق ما نص عليه النظام األساسي للشركة  15,111بواقع ألف لاير سعودي  425

  ، 8117ريل إب 12هـ املوافق 1412رجب  81تاريخ املعتمد من اجلمعية العامه غري العاديه جبلستها املنعقدة يف 

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة  
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 أوالً: األعضاء المستقلين

د/ عجالن عبد -1

 الرحمن العجالن*
    
200,000  

     
57,000          557,000              557,000    

طارق سعد أ /  -5
 التوجيري

    
522,222 

       
02,000          502,000              202,000   

أ/ بندر سليمان  -0

 200,000  *الغفيص  

     
57,000          

         
557,000              

         
557,000    

أ/ عمر عبد العزيز  -4

 200,000  *المحمدي 

     
57,000          

         
557,000              

         
557,000    

أ/ عبد الرحمن راشد  -7

         - 200,000  *الراشد
         
522,000              

         
522,000    

 المجموع
    
800,000  

     
522,000          

     
1,522,000              

     
1,522,000    

 : األعضاء غير التنفيذيينثانياً 

د/ عبد المجيد عبد  -1

 العزيز الحكير*

  
200,000 

     
57,000         557,000              557,000    

أ/ سلطان فواز  -5

 200,000  *الحكير
     
57,000          

        
557,000              

        
557,000    

أ / فهد سلمان -0

 200,000  *الحكير 
     
17,000          

        
517,000              

        
517,000    

أ/ فيصل عبد هللا  -1

 200,000  *الجديعي
     
57,000          

        
557,000              

        
557,000    

 المجموع
  
800,000  

   
240,000        

 

   
1,040,000              

   
1,040,000   

 م 11/11/8112مليون لاير سعودي عن السنة املالية املنتهية يف  1,611إستحق ألعضاء جملس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للشركة مكافآت عضوية قدرها  *
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 اللجانأعضاء  مكافأت .12

  
 المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 

 جلسات
 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة

 122,000 122,000 2 سعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران -1

 17,000 17,000 2 سعادة المهندس /  عمر عبد العزيز المحمدي -5

 157,000 157,000 2 سعادة األستاذ /  عيد فالح الشامري -0

 540,000 540,000 0 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 12,000 12,000 2 عجالن عبد الرحمن العجالن  سعادة األستاذ / -1

 15,000 15,000 2 سعادة االستاذ / سلطان فواز الحكير -5

 24,000 24,000 2 المجموع

 

 راتب أو تعويض أو أرباح  فيعن حقوق تنازالت  .12

من  أيعن لشركة أو كبار التنفيذيني أو أعضاء جملس إدارة ااملسامهني من  أيمن  تتنازال ةمل يصل إىل الشركة أي
 .أو الرواتب أو التعويضات األرباححقوقهم سواء يف 

 رواتب ومكافأت وتعويضات كبار التنفيذيين .80

غري أعضاء جملس اإلدارة من " التنفيذي للشركةاملدير ، و  املايلكبار "من بينهم املدير تنفيذيني الالاخلمسة حصل 
مليون لاير ، ويظهر  5.24ومكافأت وتعويضات بلغت  على رواتب 11/1/8112 يف ياملنته خالل العام املايل

 :اجلدول التايل بيان تلك املبالغ
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 المكـــافآت المتغيرة المكـــافـــآت الثابتة
مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

مكافأة 

التنفيذيين 

عن المجلس 

 إن وجدت

المجموع 
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 الرئيس التنفيذي
 مدير عام الشؤون املالية
 مدير عام الشئون القانونية

 انديتكس –املدير التنفيذي 
 

4,016,757 1,330,689 
 

5,347,446 
       

5,347,446 

 1,330,689 4,016,757 المجموع
 

5,347,446 
       

5,347,446 

 

 لكبار التنفيذيينالخبرات و المؤهالت العلمية   1.80
 

 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم

 مروان عزيز مكرزلسعادة االستاذ / 
ماجستري يف إدارة 
 األعمال

 جمالعاما من اخلربة يف  15
 مبيعات التجزئة

 مدير عام تنفيذيال الرئيس

 محمد احمد عبوية االستاذ / سعاد
ماجستري يف الشئون 

 املالية

 التخطيط -
 ترشيد النفقات -
 إعادة التوازن املايل -

 مدير عام الشئون املالية مدير عام الشئون املالية

 مطر محمدعبد هللا / الذكتورسعادة 
دكتوراه يف القانون 
 التجاري الدويل

مراجعة الصفقات و  -
 االتفاقيات

لقانونية االستشارات ا -
 بكامل جماالهتا

دارة و تويل القضايا أمام ا -
مجيع احملاكم حمليا و دوليا 
 جبميع افرعها و انواعها

 التحكيم التجاري -
 

مدير عام الشئون 
 القانونية

املستشار القانوين لوكيل 
 وزارة التجارة اخلارجية

 باريالصيياسين / الدكتورسعادة 
 دكتوراه يف اللغويات

إدارة ماجستري يف 
 األعمال

 قطاع ازياء التجزئة -
 -تنفيذي الدير امل

 انديتكس
 مدير عام انديتكس
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 الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية مجاالت الخبرة المؤهل األسم

بكالوريوس يف فقة اللغة 
 األسبانية

 

و سياسة المكافآت العالقة بين المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  8.80
 المعمول بها، و بيان اى إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

وفقًا للضوابط التنظيمية و أعضاء اللجان املنبثقة و كبار التنفيذيني صرف املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة يتم 
 كذلك  و و وفقا ملا مت النص عليه يف النظام األساسي للشركة و املعتمد من اجلمعية العامة املعتمدة من جملس اإلدارة

 رتشيحات.سياسة املكافآت بناء علي توصية جلنة املكافآت و ال

 المستحقة المدفوعات النظامية .81

   )ماليين الرياالت(  المستحقة المدفوعات النظامية                                                    

 الجهة الحكومية
 المبالغ الفعلية المدفوعه

 مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية 
 المستحقة األرصدة

 مارس 11 فيالسنة المالية المنتهية 
8012 8012 8012 8012 

 1.2 1   125.1         182 الرسوم اجلمركية

 51.8 82.12 114.6 61.4 الزكاة والضريبة

 1.1 -      17.2 61.6 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
 - - 16.1 17.5 تكاليف تأشريات وجوازات

 - - 2.1 2.2 أخرى "رسوم البلديات وتراخيص احملالت"
 21 82.02 161.2 877.4 اإلجمالي
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 وضريبة الدخل الزكاة الشرعية .88

 الموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التابعة لها
مارس  11 يفاملنتهية املالية لكافة السنوات حىت السنة لزكاة والدخل ل للهيئة العامها الزكوية الشركة إقراراهتدمت ق

وقد حصلت الشركة على ربط هنائي للسنوات املالية املنتهية يف ، إستالم شهادة الزكاة وال تزال الشركة قيد 8112
 11وحىت  8115مارس  11 يفال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية  ،8114اىل مارس  8112مارس 
 .من قبل املصلحةقيد املراجعة    8117مارس

 الموقف الضريبي للشركات التابعة األجنبية
 الصلة ذات الضريبية السلطات مع األمريكية املتحدة الواليات يف التابعة للشركات الدخل ضريبة إقرارات قدميت مت

  8112 مارس 11 يف املنتهية السنة هناية حىت السنوات جلميع
الصلة عن  مت تقدمي إقرارات ضريبة الدخل للشركات التابعة يف الواليات املتحدة األمريكية إىل السلطات الضريبية ذات

، ومت تقدمي إقرار ضريبة الدخل للشركات التابعة يف األردن  8112مارس  11مجيع السنوات حىت السنة املنتهية يف 
. بالنسبة لفروع 8117مارس  11ومصر وكازاخستان واملغرب وجورجيا أذربيجان وأرمينيا. جلميع السنوات حىت 

 .8115ديسمرب  11 السنة املنتهية يف دول البلقان ، مت تقدمي إقرارات ضريبة الدخل حىت
 

ذاضع عوائد ضريبة الدخل للشركات التابعة أعاله للمراجعة من قبل السلطات الضريبية ذات الصلة. بالنسبة 
للشركات التابعة يف كازاخستان ومصر ، فإن التحقيق من قبل السلطات الضريبية يف السنوات السابقة هو قيد 

، ال توجد تقييمات سلبية معلقة متعلقة بضريبة الدخل يف أي من الشركات  8112مارس  11اإلعداد. كما يف 
التابعة. قامت اجملموعة بتكوين التزامات ضريبة الدخل وال توجد غرامات كبرية مبوجب االختصاصات احمللية بسبب 

 التأخري يف تقدمي اإلقرارات الضريبية للشركات التابعة أعاله.
ليون لاير، م 82.124خمصص مببلغ  م11/1/8112املنتهى بتاريخ  املايلهناية العام  يفوقد كونت الشركة هذا 

ة خمصص وتتمثل حرك  م11/1/8112بتاريخ  ياملنته املايلالعام  حىتاملستحقة وضريبة الدخل وذلك ملقابلة الزكاة 
 تى:األ يف م11/1/8112بتاريخ  ياملنته املايلخالل العام وضريبة الدخل الزكاة الشرعية 
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 لي الزكاة وضريبة الدخلإجما ضريبة الدخل الزكاة الشرعية حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 11,121,714 (471,815) 11,661,212 1/4/8112 يفخصص املرصيد 
 45,561,572 17,812,281 82,154,756 8112مارس  11 يفاملالية املنتهية املخصص للسنة 
 (61,415,121) (14,718,712) (45,628,665) 8112مارس  11 يفاملنتهية  املالية املسدد خالل السنة

 - - - حتويالت بني شركات اجملموعه
 - - - خصومات اخرى

 2,754,668  2,754,668 مصروفات اعوام سابقة
 82,021,268 8,004,270 86,022,628 11/1/8012مخصص في الرصيد 

املنتهى بتاريخ  املايلكاف وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام خل  وضريبة الدويعترب خمصص الزكاة الشرعية 
11/1/8112. 

 االستثمارات واإلحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين .81

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

 ةإقرارات مجلس اإلدار  .84

 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. 
 الدولية مت إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة وفقا للمعايري احملاسبية . 
 التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق ميكن أن حتول إىل أسهم مل تصدر الشركة أو شركاهتا. 
  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  أيع أسهم الشركة م يفمل تكن هناك أية تعامالت

 .عائالهتم غري تلك املذكورة سابقا
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  الشركة يفمساهم  أيتنازل عن حقوق من  أيمل تستلم الشركة. 
 الشركة يال توجد أية إستثمارات أو إحتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظف. 
 يني بالشركة أية حقوق أو مصاحل بالشركة ، عدا ما ذكر من ال ميتلك أعضاء جملس اإلدارة ، وكبار التنفيذ

 .تعامالت مع شركات ذات عالقة

 الجزاءات والغرامات .82

"الفرتة م  8112خالل العام املايل على الشركة من قبل هيئة السوق املالية مل يتم فرض أية جزاءات أو غرامات 
 ." على الشركة8112مارس  11إىل  8112أبريل  1املالية من 

 مقترحات مجلس اإلدارة .86

 م . 8112/ 1/ 11 يفاملوافقة على تقرير جملس اإلدارة للسنة املالية املنتهية  -1
 املايلم ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام  8112/ 1/ 11 يفاملوافقة على القوائم املالية للشركة كما  -8

 نفس التاريخ. يفاملنتهى 
 إىل العام القادم. م11/1/8112 يف املوافقة على ترحيل األرباح املبقاة -1
املوافقة على توصية جملس اإلدارة بصرف مكافأه ألعضاء جملس اإلدارة حسب النظام األساسي للشركة بواقع  -4

لاير عن كل جلسة  15,111لاير لكل عضو اضافة اىل بدل حضور جلسات جملس االدارة بواقع  811,111
 .لاير عن كل جلسة 1,111بواقع  اللجان املنبثقة، وكذلك بدل حضور جلسات 

 .م11/1/8112 يفاملوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  -5
جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام مت ترشيحه من قبل  الذي،  القانويناملوافقة على إختيار احملاسب  -6

املالية الربع سنوية والقوائم ، والبيانات " 8112مارس  11إىل  8112أبريل  1"الفرتة املالية من  م8112 املايل
 . وحتديد أتعابه ،
بني الشركة وشركة  م8112مارس  11 يفاملنتهى  املايلاملوافقة على األعمال والعقود اليت متت خالل العام  -7

% وشركة 111كاه العقارية اململوكة بنسبة املراكز العربية وشركة املراكز املصرية وشركة فواز عبد العزيز احلكري وشر 
% بشكل مباشر او من خالل شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة 17.5بنسبة  اململوكة هاجن احملدودة

لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري ، والرتخيص هبا 
 .م8112مارس  11تهى يف املن املايلللعام 
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غري مباشر  مباشر او الرتخيص باألعمال املزمع القيام هبا من خالل شركة إتقان إلدارة املرافق واململوكة بشكل -2
 م8112مارس  11لعام املايل املنتهى يف خالل ا عبداجمليد بن عبدالعزيز احلكري جملس اإلدارة لرئيس

 تقرير المحاسب القانوني .87

أي فقرات خاصة بلفت  م8112مارس  11 يفعلى القوائم املالية السنوية للشركة  يملراجع اخلارجمل يتضمن تقرير ا
 .اإلنتباه
 

 حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية .82
 حوكمة الشركات 1.82

جملس ضع قد و اإللتزام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل، و تعمل الشركة دومًا على 
الئحة  إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة بالشركة يتوافق مع متطلبات 8116/8117املاىل عام الإدارة الشركة يف أولوياته بداية من 

 حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.
إلطار الرقايب، وقواعد وفقا ل أصدرت العديد من السياساتوقد إذاذت جمالس إدارات الشركة املتعاقبة العديد من األجراءات و 

 الىت ميكن إستعراضها وفقا لألتى: و  ،يئةاهلعن الصادرة فصاح الىت وردت بالئحة حوكمة الشركات الشفافية واإل
 أنشطة احلوكمة بالشركة العام املاىل

العدد من السياسات، واذاذت عدد من  8116/8117أصدرت الشركة بداية من العام املاىل  8116/8117
 جراءات وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات، كان أمهها ما يلي:اال
دليل السياسات املالية العامة جلميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب إصدار  .1

 .يهااملعنيني عل املوظفنيمجيع 
 .الشركة يملوظف واملهين يقواعد السلوك الوظيفإصدار  .8
 .الشركة وفقا للقواعد املهنية املتعارف عليها دولياإعادة تنظيم إدارة املراجعة الداخلية ب .1
الشئون املالية التنفيذيني  موظفيالقيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية جلميع  .4

 .بالشركة
 .إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة

عديد من اللوائح اليت تنصب يف الصدار إ باستكمالم 8117قامت الشركة يف أكتوبر من العام  8117/8112
 إطار تطبيق متطلبات احلوكمة وذلك على النحو التايل:

 ضوابط تشكيل جلنيت املراجعة والرتشيحات واملكافأت.  (1
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 أنشطة احلوكمة بالشركة العام املاىل
 .واجلمعية العامة املسامهني،الئحة سياسة حقوق  (8
 .الئحة سياسة واجراءات االفصاح والشفافية (1
 .الئحة عمل جملس االدارة (4
 .واملسامهني االدارة،رض املصاحل ألعضاء جملس سياسة تعا (5

بكر أ بو اخلري ورشاكه" ملوقف تطبيق احلومكة ابلرشكة، ومراجعة جودة  –تقيمي املكتب الإستشارى "ديلويت  8111/8118

 ال داء لإدارة املراجعة ادلاخلية ابلرشكة

دارة الرشكة عىل الالزتام باكفة مواد لحئة  نطالقًا من حرص جملس اإ حومكة الرشاكت الصادرة عن الهيئة وضامن اإ

تطبيق أ فضل املامرسات ادلولية للحومكة والىت تكفل حقوق املسامهني وحقوق أ حصاب املصاحل ، فقد لكفت الرشكة 

بكر أ بو اخلري ورشاكه )"الإستشارى"( مبهمة تقيمي موقف تطبيق احلومكة ابلرشكة ، وفعالية  –مكتب ديلويت 

ا الرشكة  ى ذاا ال اار قياسًا عىل اللوا ح والععلتامت الصادرة عن الهيئة ، وأ فضل املامرسات الرتتيبات الىت تبنهت

املعمتدة دلى اجلهات ادلولية القيادية  ى جمال حومكة الرشاكت مثل : بورصة ال وراق املالية بنيويورك ، وبورصة 

ابلإضافة ملهمة مراجعة جودة ال داء لإدارة املراجعة تداول ال وراق املالية "انسداك" ابلولايت املعحدة ال مريكية ، 

ىل أ ن:  نهتى  تقرير الإستشارى اإ  ادلاخلية ابلرشكة ، وقد اإ

الرشكة تلزتم بشلك كبري مبعطلبات قواعد حومكة الرشاكت الصادرة عن الهيئة، وحتعاج لعحسني عدد من  -

 النوايح لععفق مع املامرسات ادلولية الرائدة  ى حومكة الرشاكت.

دارة املراجعة ادلاخلية ابلرشكة يعفق ومعوم متطلبات معايري ال داء املهين الصادرة عن معهد  - وأ ن أ داء اإ

املراجعني ادلاخليني ابلولايت املعحدة ال مريكية، وتععرب من أ فضل أ قسام املراجعة ادلاخلية يف منطقة الرشق 

 ال وسط.

املالية الرئيس العنفياي يف حيهنا عىل نعاجئ معل  وقد مت اإاالع معايل ادلكعور رئيس جملس ذيئة السوق

 –أ عرب خالهل سعادة ادلكعور / عبد اجمليد احلكري  2102الإستشارى خبطاب  ى مارس من العام امليالدي 

لهيا الرشكة  ى جمال تطبيقات احلومكه، مؤكدا  ى الوقت  العضو املنعدب للرشكة عن سعادته ابلنعاجئ الىت وصلت اإ

دخار اجلهد وامليض قدما  ى وضع وتطبيق برانمج للعحسني املس متر ذاته عىل حر  دارة الرشكة عىل عدم اإ ص جملس اإ

 حلومكة الرشكة وحتسني بيئة رقابهتا، وأ ن تكون  ى مصاف الرشاكت القيادية يف اململكة يف جمال حومكة الرشاكت.

الاكمةل لاكفة أ دةل العمل والس ياسات واللوا ح اإىل املراجعة  2102/2102رشعت الرشكة خالل العام املاىل  8118/8111

والإجراءات الصادرة عهنا  ى جمال احلومكة هبدف حتسني اكفة النوايح الىت أ برزذا تقرير الاستشاري أ خاًا  ى 

لزاميهتا قرارات عن جملس ذيئة السوق املالية خالل العامني  الاععبار مواد لحئة حومكة الرشاكت الىت صدر بشأ ن اإ

النسخة املعدةل من أ دةل  2013/2012، واكن من نتيجة ذاا اجلهد اإصدار الرشكة خالل العام املاىل 2102، 2102

 وس ياسات احلومكة هبا، واليت اش متلت عىل ال يت:

 دليل حومكة الرشاكت. (0

 دليل معل جملس الإدارة. (2

 دليل املسامهني. (2
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 أنشطة احلوكمة بالشركة العام املاىل
 مهني.س ياسة تعارض املصاحل ل عضاء جملس الادارة، واملوظفني، واملسا (4

 .ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الرشكة (5

 س ياسة العداول بناء عىل معلومات داخلية.  (6

 س ياسة املسؤولية الاجامتعية للرشكة. (7

قراراذا من امجلعية العامة للرشكة  (8 جراءات العضوية  ى جملس الإدارة، وقد مت اإ س ياسات ومعايري واإ

 م.25/2/2102جبلس هتا بعارخي 

 خاص حومكة وفقا ل حاكم الفقرة )ج( من لحئة حومكة الرشاكت الصادرة عن الهيئة والىت تقىض بوضع "نظام 8111/8114

احلاجة"،  عند وتعديهل فاعليعه مدى ومراقبة العام عليه والإرشاف - الالحئة ذاه أ حاكم مع يععارض ل مبا - ابلرشكة

لزامية 21/02/2102ذـ املوافق 07/2/0424 ( واترخي2102-41-2والىت صدر قرار جملس الهيئة رمق ) م ابإ

 م.21/6/2102من  ابعداءً  وذكل السعودية )تداول( هبا، املالية السوق يف أ سهمها املدرجة الرشاكت

عامتده من امجلعية العامة للرشكة جبلس هتا املنعقدة بعارخي  عداد نظام احلومكة اخلاص هبا، ومت اإ فقد قامت الرشكة ابإ

دارة الرشكة، وتسلمي نسخة منه اإىل الهيئة  ى اترخي م، واذل06/7/2102 عامتده من جملس اإ ي اكن قد س بق اإ

اار معل نظام احلومكة اخلاص ابلرشكة ال ىت:21/6/2102  م، وقد تضمن اإ

 الهيلك العنظميي حلومكة الرشكة. (0

 املبادئ الرئيس ية لنظام حومكه الرشكة. (2

 س ياسة الإفصاح والشفافية.  (2

دا (4  رة. دليل معل جملس الإ

جراءات العضوية  ى جملس الإدارة. (5  س ياسة واإ

 جلان جملس الإدارة. (6

 ميثاق أ خالقيات وسلوكيات العمل. (7

 س ياسة تنظمي تعارض املصاحل. (8

 س ياسة العداول بناء عىل معلومات داخلية. (9

 دليل املسامهني. (01

 س ياسة املسامهة الإجامتعية للرشكة. (00

 فعالية ال داء للك من أ عضاء جملس الادارة واللجان أ ليات تقيمي فعالية ال داء الوظيفي، وذكل لعقيمي (02

 املنبثقة عنه بشلك دوري، وذكل ك حد املبادئ ال ساس ية اليت يرتكز علهيا نظام حومكة الرشكة.

اار احلرص عىل العأ كد من العفهم الاكمل ملعطلبات نظام احلومكة اخلاص هبا، وضامن سالمة املامرسات العملية  8114/8115  ى اإ

فقد قامت الرشكة خالل العام املاىل بتنظمي عدد من ورش العمل للك من املديرين العنفيايني ابلرشكة،  هل،

وأ عضاء جملس الإدارة، وذكل للععريف ابلإاار العميل لنظام احلومكة اخلاص هبا، ومدى اتفاقه مع الرؤى 

 دقيق.الاسرتاتيجية جمللس الادارة، والعأ كد من تطبيقه معليا عىل حنو شامل و 

عادة توزيعه عىل املوظفني، وذكل فضاًل عن  كام مت مراجعة ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الرشكة واإ

دارة الرشكة للعمل هبا.   مراجعة الالحئة املالية لعفويض الصالحيات والسلطات وتوزيعها عىل اإ
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 أنشطة احلوكمة بالشركة العام املاىل
جعة املستمرة لنظام احلوكمة اخلاص هبا، ىف إطار خطط الشركة إىل تدعيم وتطوير آليات املرا 8115/8116

هبدف ضمان مواكبته لكافة أحكام حوكمة الشركات الصادرة عن اهليئة، واحلفاظ على كفاءته 
 وفاعليته ىف ضوء كافة املستجدات والتطورات ىف بيئة العمل الداخلية واخلارجية للشركة.

ع للتحول وإعادة الرتتيب لتطبيق مشرو  (&Strategy)فقد تعاقدت الشركة مع األستشارى 
األسرتاتيجى لوظائف الشركة املختلفة وتطوير نظام تشغيلي جديد، والذي يشمل مراجعة 
 السياسات واإلجراءات، وهياكل تفويض السلطات والصالحيات، وتطوير نظام حوكمة الشركة.

ملختلفة وتطوير نظام إستكمال مشروع التحول وإعادة الرتتيب األسرتاتيجى لوظائف الشركة ا 8116/8117
التشغيل، والسياسات واإلجراءات، وهياكل تفويض السلطات والصالحيات، وتطوير نظام 

 حوكمة جملس اإلدارة واألدارة التنفيذية.
-14-12املوافق  1412-17-81بتاريخ وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية للشركة 

الصادر  املسامهةمع منوذج نظام الشركات  تعديل النظام األساسي للشركة مبا يتفقعلى  8117
وذلك وفقًا ملتطلبات املادة الرابعة  هـ،1/6/1417وتاريخ  12172بالقرار الوزاري رقم 

 وعلى مهامهااملوافقة على تشكيل جلنة املراجعة ، و والعشرين بعد املائتني من نظام الشركات
 ها.وضوابط عملها، ومكافأت أعضائ

ل مشروع التحول وإعادة الرتتيب األسرتاتيجى لوظائف الشركة املختلفة وتطوير نظام مت إستكما  8117/8112
التشغيل هبا وتطبيقها فعليا، كما قطعت الشركة شوطا كبريا يف حتديث سياسات ودليل احلوكمة 
اخلاص هبا ليتواكب مع كافة التعديالت واألمور املستحدثة بكل من نظام الشركات الصادر 

هـ، والئحة حوكمة الشركات املعدلة الصادرة 82/1/1417وتاريخ  1كي رقم م/باملرسوم املل
هـ املوافق 16/5/1412( وتاريخ 8117-16-2عن جملس اهليئة مبوجب القرار رقم )

وتاريخ  1/م بناء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكى رقم م11/8/8117
 ه. 82/1/1417

مبراجعة دليل وسياسات احلوكمة اخلاص هبا وفق  8112/8112 قامت الشركة خالل العام 8112/8112
نظام الشركات السعودي، وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، والئحة حوكمة 

وتاريخ  8112-45-1الشركات املعدلة الصادرة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 
رات الالزم حتديثها مبا يتفق مع تلك ، وحصر كافة الفق81/4/8112ه املوافق 7/2/1412
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 أنشطة احلوكمة بالشركة العام املاىل
 التعديالت، وجتهيزها لألعتماد والتطبيق العملي.

8112/8181 
 )خمطط(

إعتماد تعديالت دليل وسياسات احلوكمة  8112/8181تستهدف الشركة خالل العام املاىل 
مرة، اخلاص هبا وفق ظام الشركات السعودي، وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املست

 8112-45-1والئحة حوكمة الشركات املعدلة الصادرة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 
 ، ووضعها موضع التطبيق العملي.81/4/8112ه املوافق 7/2/1412وتاريخ 

 
 الئحة حوكمة الشركاتموقف تطبيق أحكام  8.82

الئحة حوكمة الشركات، فإننا نعرض فيما يلي ما مت ( من املادة التسعون )تقرير جملس األدارة( من 1وفقا ملتطلبات الفقرة )
 تطبيقه، وما مل يتم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألسباب وإجراءات الشركة يف ذلك:

   

إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 إجراءات الشركةاألسباب و  التنفيذ

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة اخلامسة: احلقوق املرتبطة باألسهم  مت التطبيق يةإلزام مجيع الفقرات املادة الرابعة: املعاملة العادلة للمسامهني
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات تخاب أعضاء جملس اإلدارةاملادة الثامنة: ان  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السابعة: التواصل مع املسامهني  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السادسة: حصول املساهم على املعلومات

املادة احلادية عشرة: اختصاصات اجلمعية العامة   مت التطبيق إلزامية  املادة العاشرة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة التاسعة: احلصول على أرباح
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات غري العادية

ادة الثانية عشرة: اختصاصات اجلمعية العامة امل
 العادية

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات
 

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الرابعة عشرة: جدول أعمال اجلمعية العامة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الثالثة عشرة: مجعية املسامهني
 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السابعة عشرة: تعيني أعضاء جملس اإلدارة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السادسة عشرة: تكوين جملس اإلدارة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات إدارة مجعية املسامهني املادة اخلامسة عشرة:

  مت التطبيق إسرتشادية مجيع الفقراتمية عشرة: شروط عضوية جملس     املادة الثا 
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

 ارة اإلد
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية جملس اإلدارة

املادة الثانية والعشرون: الوظائف األساسية جمللس    التطبيقمت إلزامية مجيع الفقرات املادة احلادية والعشرون: مسؤولية جملس اإلدارة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة العشرون: عوارض االستقالل
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات اإلدارة

املادة الثالثة والعشرون: توزيع االختصاصات 
 واملهام

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات
 

املادة اخلامسة والعشرون: اإلشراف عل اإلدارة   طبيقمت الت إلزامية مجيع الفقرات املادة الرابعة والعشرون: الفصل بني املناصب
 التنفيذية

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات
 

املادة السادسة والعشرون: اختصاصات اإلدارة 
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات التنفيذية ومهامها

املادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئيس 
  مت التطبيق إلزامية قراتمجيع الف جملس اإلدارة ومهامه

املادة الثامنة والعشرون: تعيني الرئيس التنفيذي 
  مت التطبيق إسرتشادية  بعد انتهاء خدماته رئيساً جمللس اإلدارة

املادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق واألمانة 
 والوالء

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات
 

اإلدارة  املادة الثالثون: مهام أعضاء جملس
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات وواجباهتم

  مت التطبيق إلزامية أ ، ج ، د املادة الثانية والثالثون: اجتماعات جملس اإلدارة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة احلادية والثالثون: مهام العضو املستقل
 

 مت التطبيق إسرتشادية ب
الثون: ملحوظات أعضاء جملس املادة الثالثة والث 

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات اإلدارة
املادة الرابعة والثالثون: تنظيم حضور اجتماعات 

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات جملس اإلدارة
املادة اخلامسة والثالثون: جدول أعمال جملس 

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات اإلدارة
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

دسة والثالثون: ممارسة اختصاصات املادة السا
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات جملس اإلدارة

 مت التطبيق إسرتشادية 1 ثون: التدريباملادة التاسعة والثال  مت التطبيق إسرتشادية مجيع الفقرات املادة الثامنة والثالثون: شروط أمني السر  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السابعة والثالثون: أمني سر جملس اإلدارة
 

 
غري  إسرتشادية 2

 مطبقة

جارى العمل حاليا على 
وضع اآلليات الالزمة 
حلصول كل من أعضاء 
جملس اإلدارة واإلدارة 

برامج التنفيذية على 
تدريبية بشكل  ودورات

مستمر بغرض تنمية 
مهاراهتم ومعارفهم يف 
اجملاالت ذات العالقة 

 بأنشطة الشركة.
  مت التطبيق إلزامية  املادة األربعون: تزويد األعضاء باملعلومات

غري  إسرتشادية مجيع الفقرات املادة احلادية واألربعون: التقييم
 مطبقة

جارى حاليا ترتيب اآلليات 
الالزمة لتقييم أداء اجمللس 
وأعضائه وجلانه واإلدارة 

وتطوير  سنوياً،التنفيذية 
ة مؤشرات قياس أداء مناسب
ترتبط مبدى حتقيق 
األهداف االسرتاتيجية 
للشركة وجودة إدارة املخاطر 
وكفاية أنظمة الرقابة 
الداخلية وغريها، على أن 
حتدَّد جوانب القوة 
والضعف واقرتاح معاجلتها 
مبا يتفق مع مصلحة 

 الشركة.
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

املادة الثانية واألربعون: التعامل مع تعارض املصاحل 
  مت التطبيق إلزامية  قةوصفقات األطراف ذوي العال

املادة اخلامسة واألربعون: إفصاح املرشح عن   مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الرابعة واألربعون: جتنب تعارض املصاحل  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الثالثة واألربعون: سياسة تعارض املصاحل
  مت التطبيق زاميةإل مجيع الفقرات تعارض املصاحل

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السادسة واألربعون: منافسة الشركة
  مت التطبيق إلزامية  ألربعون: قبول اهلدايااملادة التاسعة وا  مت التطبيق إلزامية  املادة الثامنة واألربعون: رفض جتديد الرتخيص  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السابعة واألربعون: مفهوم أعمال املنافس

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الثانية واخلمسون: دراسة املوضوعات  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة احلادية واخلمسون: عضوية اللجان  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة اخلمسون: تشكيل اللجان
  مت التطبيق إلزامية أ ، ج ، د املادة الرابعة واخلمسون: تكوين جلنة املراجعة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات ادة الثالثة واخلمسون: اجتماعات اللجانامل 

املادة اخلامسة واخلمسون: اختصاصات اللجنة   مت التطبيق إسرتشادية ب 
  مت التطبيق ميةإلزا مجيع الفقرات وصالحياهتا ومسؤولياهتا

املادة السادسة واخلمسون: حدو  تعارض بني 
  مت التطبيق إلزامية  جلنة املراجعة وجملس اإلدارة

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة السابعة واخلمسون: اجتماعات جلنة املراجعة
املادة الثامنة واخلمسون: ترتيبات تقدمي  

  قمت التطبي إلزامية  امللحوظات
 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة التاسعة واخلمسون: صالحيات جلنة املراجعة

املادة احلادية والستون: اختصاصات جلنة   مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الستون: تشكيل جلنة املكافآت 
 املكافآت

 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات
 

 املادة الثالثة والستون: اجتماعات جلنة املكافآت  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات ن: سياسة املكافآتاملادة الثانية والستو 
 

 مت التطبيق إلزامية
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة الرابعة والستون: تشكيل جلنة الرتشيحات 
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

املادة اخلامسة والستون: اختصاصات جلنة 
  مت التطبيق إلزامية قراتمجيع الف الرتشيحات

  مت التطبيق إلزامية أ املادة السادسة والستون: إجراءات الرتشيح
املادة السابعة والستون: اجتماعات جلنة   مت التطبيق إسرتشادية ب 

  مت التطبيق إلزامية  الرتشيحات
  مت التطبيق إلزامية  املادة الثامنة والستون: نشر إعالن الرتشح

  مت التطبيق إلزامية  لتاسعة والستون: حق املساهم يف الرتشحاملادة ا
غري  إسرتشادية  املادة السبعون: تشكيل جلنة إدارة املخاطر

  مطبقة
املادة احلادية والسبعون: اختصاصات جلنة إدارة 

غري  إسرتشادية  املخاطر
  مطبقة

املادة الثانية والسبعون: اجتماعات جلنة إدارة 
 شاديةإسرت   املخاطر

غري 
  مطبقة

  مت التطبيق إلزامية  املادة الثالثة والسبعون: نظام الرقابة الداخلية
املادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو 

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات إدارات مستقلة بالشركة
املادة اخلامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة 

  املراجعة الداخلية
  التطبيقمت إلزامية

 
املادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة 

  مت التطبيق إسرتشادية  املراجعة الداخلية
ملادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارير املراجعة ا  مت التطبيق إسرتشادية مجيع الفقرات املادة الثامنة والسبعون: تقرير املراجعة الداخلية  مت التطبيق إسرتشادية  املادة السابعة والسبعون: خطة املراجعة الداخلية

  مت التطبيق إلزامية  الداخلية
  مت التطبيق إلزامية  املادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة احلسابات
املادة الثالثة والثمانون: تنظيم العالقة مع أصحاب   مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات راجع احلساباتاملادة الثانية والثمانون: واجبات م  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة احلادية والثمانون: تعيني مراجع احلسابات

  مت التطبيق إسرتشادية مجيع الفقرات املصاحل
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

املادة الرابعة والثمانون: اإلبالغ عن املمارسات 
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املخالفة

مطبقة  إسرتشادية مجيع الفقرات حتفيز العاملني املادة اخلامسة والثمانون:
 جزئيا

برامج منح العاملني أسهماً 
يف الشركة أو نصيبًا من 
األرباح اليت حتققها وبرامج 

صندوق  سالتقاعد، وتأسي
مستقل لإلنفاق على تلك 
الربامج يف مراحل التفكري 

 والدراسة بالشركة.
  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات هيناملادة السادسة والثمانون: سياسة السلوك امل
  مت التطبيق إسرتشادية  املادة السابعة والثمانون: املسؤولية االجتماعية

املادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل 
مطبقة  إسرتشادية مجيع الفقرات االجتماعي

 جزئيا

وضع مؤشرات قياس تربط 
أداء الشركة مبا تقدمه من 
ل مبادرات يف العم
االجتماعي، ومقارنة ذلك 
بالشركات األخرى ذات 
النشاط املشابه يف مراحل 
 التفكري والدراسة بالشركة.

املادة التاسعة والثمانون: سياسات اإلفصاح 
  مت التطبيق إلزامية 14،  5،  8 وإجراءاته

 
مطبقة  إسرتشادية 3

 جزئيا

جارى تطوير املوقع 
اإللكرتوين للشركة ليحوى 

ومات املطلوب مجيع املعل
اإلفصاح عنها، وأي بيانات 
ومعلومات أخرى تُنشر من 
خالل وسائل اإلفصاح 

 األخرى
 مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة احلادية والتسعون: تقرير جلنة املراجعة  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقرات املادة التسعون: تقرير جملس اإلدارة

  مت التطبيق إلزامية مجيع الفقراتعون: إفصاح أعضاء جملس املادة الثانية والتس 
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إلزامية  بيان املادة
 املادة

موقف 
 التنفيذ

 إجراءات الشركةاألسباب و 

 اإلدارة

 املادة الثالثة والتسعون: اإلفصاح عن املكافآت

مجيع الفقرات 
فيما عدا 
الفقرة الفرعية 

 ب(-4-)أ

  مت التطبيق إلزامية

  مت التطبيق إلزامية الفقرات مجيع املادة الرابعة والتسعون: تطبيق احلوكمة الفعالة  مت التطبيق إسرتشادية ب-4-أ 
املادة اخلامسة والتسعون: تشكيل جلنة حوكمة 

غري  إسرتشادية  الشركات
  مطبقة

  مت التطبيق إلزامية  املادة السادسة والتسعون: االحتفاظ بالوثائق
املادة السابعة والتسعون: تقدمي املعلومات 

  مت التطبيق إلزامية  والبيانات اإلضافية
 

 جعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة المرا .82
لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة جمللس اإلدارة وجلنة املراجعة، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ مهام 

وعية مستقلة هبدف خدمات موض الداخلية املراجعةعملها وفقا لالئحة املراجعة املعتمدة من جملس إدارة الشركة، وتقدم إدارة 
تأثري من  أليذاضع إدارة املراجعة الداخلية  هذا وال .التنفيذية يف القيام مبسئولياهتا واإلدارةوجلنة املراجعة  اإلدارةمساعدة جملس 

وقد  .هاوهلا كامل الصالحيات للوصول الكامل غري املقيد جلميع املستندات وذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عمل ةالتنفيذي ةقبل اإلدار 
تبنت إدارة املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعماهلا منهجًا منتظمًا لتقييم وحتسني فاعلية الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق أهداف 

وقد مشل نطاق عمل إدارة املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة  .ومحاية أصوهلا الشركة
وعلى وجه اخلصوص اللوائح والسياسات املالية واإلدارية وأطر حوكمة الشركة ق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية بغرض التحق

قد مت تنفيذها بالدقة الالزمة ومبا يضمن املعتمدة من جملس اإلدارة واجلمعيات العمومية وأجهزة الرقابة التشريعية والتنظيمية أنه 
 طاق ادارة املراجعة الداخلية ما يلي:حتقيق أهداف الشركة وقد مشل ن

  والوظائف ة ايل االنشط ةمع إعطاء األولوية الداخلي ةخالل فرتات دوري الشركةالتدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات
 .حبسب درجة املخاطرة

 الفحص وكذا توصيات اليت مت فحص أعماهلا باملالحظات اليت تكشفت أثناء عملية  ةإبالغ املسؤولني يف االدارات املختلف
 اإلدارة ملعاجلة تلك املالحظات.
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 ملعاجلة املالحظات وتنفيذ التوصيات اليت تضمنتها تقارير  ةجراءات اليت يقدمها املسؤولني يف اإلدارات املختلفتقييم األ
ن كفاءة اإلجراءات م للتأكدويف حال عدم كفاية االجراءات اليت مت إذااذها فقد مت مناقشة األمر مع املسؤولني  ةاملراجع

 املتخذه وكفايتها.
  

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  1.82
اىل متابعة تنفيذ  باإلضافةع إدارة املراجعة الداخلية مقامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة 

الشركة خطوات إجيابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها،  ولقد خطت .اخليةالتوصيات الواردة يف تقارير املراجعة الد
كما   .واحملافظة على أصول الشركة وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية الىت يتم إعدادها من واقع السجالت احملاسبية

شكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية ب
يشمل نظام الرقابة الداخلية لدورات العمل والتقارير املالية املختلفة بالشركة و  ،مبراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة

 على تلك السياسات واإلجراءات الىت: 
  حقيقة  بشكل جوهريوتعكس ودقيقة  تفصيليةيضمن إتاحة معلومات  الذيتتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل

 .املعامالت والتصرفات يف أصول الشركة
 ملعايري احملاسبية املتعارف ل املعامالت يسمح بإعداد القوائم املالية مبا يتفق مع ايتوفر تأكيدات معقولة بأن تسج

كافة   استيفاء ي، وأنه قد روعنونينيعليها باململكة العربية السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القا
الالزمة وفقا هليكل تفويض السلطات والصالحيات إلدارة الشركة قبل تسجيل أى من  واالعتماداتالتوقيعات 

 .الفواتري أو النفقات املختلفة
 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.
خطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة على منع أو  حتتويإن مجيع نظم الرقابة الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإهنا 

الىت يظل خالهلا النظام فعااًل ىف إكتشاف املخاطر  كما أهنا ال توفر تقييما للفرتة الزمنية املستقبلية اكتشاف كافة األخطاء.
احلكم على درجة اإللتزام  بسبب التغريات يف الظروف الىت ميكن أن يصبح النظام غري مالئم ىف هذا اجملال، أو يف

 :األيت لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يفالسنوية وميكن عرض نتائج املراجعة  بالسياسات واللوائح.
 
 عة خالل العام المراج 8.82

وذلك بإستخدام األطر  املالية.قامت إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على القوائم والتقارير 
 – COSOواملعايري اليت وضعتها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، والىت تعرف بإطار ومعايري الرقابة الداخلية 

وبناء على اإلطار واملعايري املشار إليها ، فقد مت تقييم خماطر الرقابة ،  COSOإلطار املتكامل والتوجيهات الصادرة عن ا
للرقابة الداخلية ، والذى العام الداخلية بالشركة ، ىف ضوء املبادئ املرتبطة واملستمدة من العناصر اخلمسة الىت رمسها اإلطار 

،  والنفقات املرتبطة هبا حسابات املوردون،  املخزون،  : اإليراداتيهللشركة ت عمل رئيسية أسفر عن حتديد سبعة دورا
 . نظم تكنولوجيا املعلومات،   تكاليف التوظيف واألجور،  التقارير املالية )مبا يف ذلك الزكاة والضرائب(،  األصول الثابتة
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 نتائج المراجعة 1.82

  .الشركةبعمل الوأنشطة الرقابة املرتبطة بدورات  رية بشأن تطوير وحتسني إجراءاتمت مالحظة احلاجة إىل إذااذ قرارات إدا
 

 قرارات اإلدارة 4.82
عمل الرات كافة دو وأنشطة الرقابة املرتبطة ب تطوير وحتسني إجراءاتبالسياسات واإلجراءات الكفيلة  بتبينقامت إدارة الشركة 

 ة لتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية لديها.توصيات املراجعة الداخليلتنفيذ مقرتحات و وضعت اإلدارة خطة عمل هبا، كما 

 برنامج التوطين والمساهمة اإلجتماعية .10

تؤمن الشركة بأن التوطني خيار إسرتاتيجي، ومطلب وطين له أمهية خاصة، وىف سبيل ذلك تبذل الشركة غاية جهدها 
%          65العام املاضي نسبة توطني تصل إىل حنو  لتحقيق هذا اهلدف ، وقد حققت الشركة وهلل احلمد خالل

) نطاق البالتتينيوم ( وهي تعد من أعلى نسب التوطني يف قطاع التجزئة وكانت من ضمن املشاريع هي توطني 
% وكذلك تطبيق املرحلة 011جممعات املدن التالية القصيم وعنيزه وحائل حبيث مت تسليمها لسواعد وطنية شابه 

 لتأنيث يف مجيع مدن اململكة العربية السعودية.الثالثة ل
 

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

 .للموظفني الوظيفي 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 قادة املستقبل الوطين 

الستقطاب و تدريب افضل  اخلاص باحلكري ألزياء التجزئة "ة المستقبل الوطنيبرنامج قاد " مت تصميم برنامج
واضحة عن سوق  الكوادر السعودية حديثة التخرج من اجلامعات الداخليه او اخلارجية من خالل اعطائهم نظرة

اىل معارفهم لتطبيق هذه املهارات اضافة  العمل وما هي املهارات املطلوبة ليصبحو قياديني و اعطاؤهم الفرصة
ان أحد أهداف جمموعة فواز احلكري هو  قادة حقيقني يف اعماهلم املكتسبة من اجلامعة و دعمهم مجيعا ليصبحو
الشباب وذلك فإنه ليس اهلدف من الربنامج اجياد فرص عمل جديدة  طموحها بان تصبح الشركة املفضلة خلرجيينا

فيها من  قادرة على متكني الكفاءات السعودية املوجودة حالياداخل الشركة فحسب و إمنا لتكون  خمصصة للسعوديني
و سيخلق هذا األمر حلقة جيدة حيث تكون الكوادر   تغطية األعمال االدارية املشغولة حاليا بغري السعوديني
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جيد على العمل، مما ميكن جمموعة فواز احلكري من اختيار أفضل الكفاءات  السعودية حديثة التخرج مدربة بشكل
موهوبة فتية و ان هذه الكفاءات  وحنن يف جمموعة احلكري نؤمن بان اجلامعات حاليا ذارج كفاءات سعودية الوطنية

  مستقبل باهر حتتاج فقط للتدريب املناسب ليصبحو قادة المتهم جتاه
o   ) برنامج املبيعات ) الوظف السعودي الالمع 

تأسيس هلم بناء مستقبل وظيفي يبداء من ممثل مبيعات وعلى مدى ميكن هذا الربنامج يف اختيار املوظفني املميزين و 
ثال  سنوات يكون قد تدرج يف السلك الوظيفي للوصول اىل مدير احدى العالمات التجارية او مدير اول يف 

 ب الالزمه  للوصولعملبات البيع بالتجزئة وذلك سوف يكون بناءا على الرتكيز على املوظفني واعطائهم خطة التدري
 هلذا اهلدف . 
o :برنامج التأهيل واإلرشاد 

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

 واخلربات العملية منهم واالقتداء هبم. 
o امج البعثات الدراسية:برن 

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

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

 
   برنامج تطوير مدراء املعارض 

من خالل ارساهلم اىل جورجيا او ديب لتدريبهم على الية العمل ليصبحوا مدراء معارض ناجحني  وهتيئتهم لذلك ملدة 
 شهرين حبيث يكون هناك تدريب مكثف يف خالل هذه املده 

 البائعني  وحماسبني الصندوق( بالقيام بتدريبهم على برنامج تدرييب خاص تطوير أداء املوظفني السعوديني ( 
 مبدراء املعارض ، والذى تضمن الرتكيز على تنمية املهارات التالية:

 خدمة الزبائن  .1
 إدارة عمليات املعرض  .8
 إدارة عمليات الصندوق  .1
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 حتقيق املبيعات املستهدفة  .4
 مراجعة عمليات املعرض  .5
 العرض املرئي  .6
 اسيات شوؤن املوظفني أس .7
 مهارات القيادة . .2

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

  اإلتفاق والتعاون مع جمموعة من املراكز واإلدارات واملواقع االلكرتونية ومتطوعني يف برامج التواصل
 تماعي  يف جمال توظيف السعوديني يف جمموعة من مدن يف مناطق اململكة ، ومنها :االج
 .الغرفة التجارية  .1
 .مكتب العمل والعمال  .8
 مجعيات خريية خمتلفة . .1
 مواقع الكرتونية و حسابات يف برامج التواصل االجتماعي. .4
 صندوق املوارد البشرية ) هدف (.  .5

 
  احى األنشطة ، ومنها :املشاركة اجملتمعية ىف العديد من نو 

o  برنامج متهري 

تدريب منتهي بالتوظيف خلرجيي اجلامعات وذلك بالتعاون مع صندوق املوارد البشرية ) هدف ( حبيث تصل مدة 
 أشهر حبيث حيصل املتدرب/ه على راتب شهري طيلة فرتة التدريب. 6الربنامج اىل 

o .برنامج توظيف العمالة النسائية الوطنية 
o برنامج طاقات مبدن الرياض، الدمام، جدة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل. املشاركة يف 
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o  ، اإلتفاقيات املنتهية بالتوظيف حتت إشراف الصندوق اخلريي اإلجتماعي، و وزارة الشؤون اإلجتماعية
ن بالتعاون مع أكادميية الفيصل للتدريب للوظائف النسائية يف حمالت بيع املستلزمات النسائية يف كل م

 مدن الرياض ، وجدة، والدمام.
o  مجعية النهضة النسائية اخلريية ، فيما يتعلق بتوظيف وتدريب الوظائف النسائية يف احملالت والوظائف

اإلدارية، وتنظيم العديد من برامج التدريب امليدانية يف احملالت بالتعاون مع اجلمعية، واملشاركة يف يوم 
 ن مع اجلمعية.التوظيف املفتوح للمعاقني بالتعاو 

o .تعاون مستمر يف برامج التوظيف املباشر واإلستقطاب يف مجيع املناطق 
o .تنظيم محالت منتظمة لتربع املوظفني بالدم بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل التخصصي 
o  برامج االستقطاب وأيام التوظيف املفتوحه وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية

 ية يف مناطق الرياض، جدة، الدمام ، جيزان ، أهبا.الصناع
o  الرياض:  –معهد اإلدارة العامة القسم الرجايل 

املشاركة  يف يوم اخلريج والوظيفة برامج تدريب لطالب املعهد قبل التخرج، وإستقطاب خرجيي املعهد 
 للوظائف اإلدارية.

o ريب املنتهي بالتوظيف إستقطاب املتقدمني صندوق تنمية املوارد البشرية توقيع إتفاقيات شاملة للتد
 للوظائف بالتعاون مع مكاتب الصندوق يف مجيع املناطق.

o  ،املشاركة يف ورش العمل املنظمة من قبل وزارة العمل لتأنيث احملالت النسائية يف كل من جدة، الرياض
 الدمام.

o   الرياض :  –معهد اإلدارة العامة القسم النسائي 
اخلريج والوظيفة وبرنامج تدرييب ملتدربات املعهد قبل التخرج , واستقطاب خرجيات املشاركة يف يوم 

 املعهد للوظائف اإلدارية واملبيعات .
o . تدريب تعاوين مع جامعة امللك سعود وجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وأكادميية الفيصل 
o اية كل فصل دراسي.املشاركة مع كلية التقنية واجلامعات يف التوظيف اجلزئي مع هن 
o "املشاركة مع مركز طاقات يف توفري واستقبال باحثات العمل من املسجالت يف برنامج "حافز. 
o .املشاركة يف التوظيف للقسم النسائي يف كل من نطاقات املقام يف معارض الرياض 
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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

 واستقطاهبا للسعوديني لكي يتعرف خريج الثانوية على الوظائف املتاحة .
 احلصول على عدة أومسة من عدة جهات رمسية وذلك للمسامهة واملشاركة اجملتمعية من قبل الشركة الفاعلة 

 بتوظيف أبناء وبنات الوطن :
o  8117/8112جامعة امللك سعود  عام. 
o  . جامعة االمرية نورة 
o .صندوق املوارد البشرية 
o .باب رزق مجيل 
o .جلنة التوطني بإمارة القصيم 
o  8117/8112مراكز طاقات عام 
o  8117/8112الغرفة التجارية الصناعية ) نشاط التوظيف ( عام. 

 
 

 ينالجمعيات العامة للمساهم .11

و اسماء اعضاء  2109مارس  30فيما يلي بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين خالل السنة المالية النتهية في 

 مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

 ايضاح  عضاء مجلس اإلدارةأالحضور من الساده    تاريخ اإلجتماع
 االجتماع األول

82/02/8012 
 "عادية"

د/ عبد اجمليد 
بد العزيز ع

 احلكري

سلطان /  أ
 احلكري فواز

عجالن أ / 
 عبد الرمحن
 العجالن

عمر أ / 
عبد العزيز 
 احملمدي

فهد /  م
سلمان 
 احلكري

فيصل عبد أ /
 اهلل اجلديعي

بندر أ / 
  سليمان الغفيص
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 طلبات سجل المساهمين .18
، و  30/13/2109و حتى  10/14/2108للفترة من مرات خال ل العام المالي  3قامت الشركة بطلب سجل المستهمين 

 تفاصيلها كالتالي :

 

 سبب الطلب تاريخ الطلب مسلسل
 إجراءات الشركات 14/16/8112  1
 اجلمعية العامة 17/12/8112 8
 اجلمعية العامة 84/12/8112  1

 


