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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

 

 األخوة واألخوات مساهمي رشكة فواز عبدالعزيز احلكري ورشكاه

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 

 أما بعد،  

 

والذي نوجز من خالله أهم    2021ملجلس اإلدارة للعام املنتهي يف مارس  إنه ملن دوايع رسورنا أن نقدم لكم التقرير السنوي  
 التطورات واإلنجازات املتعلقة بأعمال الرشكة خالل تلك الفرتة.

 

 بيئتنا التشغيلية

نتيجًة  َتَعرُِّض االقتصاد السعودي لضغوٍط كبرية  املايض تحدياٍت استثنائيًة وغري مسبوقة، يف خضم  العام  واجهت الرشكة 
القيادة  19-لظروف غري املواتية اليت خلفتها جائحة فريوس كورونا (كوفيدل ) واستمرار تراجع أسعار النفط. غَري أن توجيهات 

الرشيدة، بقيادة خادم احلرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه هللا، وويل عهده األمني صاحب السمو  
بد العزيز آل سعود حفظه هللا، كان هلا أكرب األثر يف احلفاظ عىل استقرار االقتصاد الوطين  املليك األمري محمد بن سلمان بن ع

ودعم القطاع اخلاص. ويسعدين أن الرشكة أثبتت قدرتها عىل مواكبة تلك التحديات بفضل الزتام إدارتها وموظفيها، والعمل 
اليت شهدتها األسواق اليت نعمل بها. ونتطلع بتفاؤٍل حذر اجلاد وفق سياسات مرنة مكنتها من مواكبة املستجدات املتسارعة 

، خاصًة بعد انطالق  2021إىل عودة النشاط االقتصادي ملساره الطبييع وبدء التعايف من اآلثار السلبية للجائحة خالل العام  
ق أمام انتعاشٍة قوية  حملة التطعيم ضد فريوس كورونا عىل مستوى اململكة. ويحدونا األمل أن يمهد العام احلايل الطري

ُز املناخ التنافيس يف اململكة بحلول عام  ِّ  .2022القتصادنا الوطين، ُتَعز

 

كان قطاع التجزئة ضمن القطاعات األشد ترضراً من تداعيات اجلائحة. فقد أثرت قرارات تعليق األنشطة االقتصادية وإجراءات 
ع سلباً عىل املبيعات التقليدية لقطايع التجزئة واملأكوالت واملرشوبات. التباعد االجتمايع والقيود عىل حركة األشخاص والبضائ

وأدى ذلك إىل تحوٍل كبري نحو التجارة اإللكرتونية َحَتَّم علينا، وعىل الغالبية العظمى من الرشكات، املسارعَة إىل تطوير نموذج  
 بارزة يف هذا الصدد، تجدونها مبسوطة يف هذا التقرير. أعمال متعدد القنوات. وهو ما نجحنا يف القيام به، بل وحققنا إنجازاٍت 

وبالطبع، ال تزال توقعات القطاع واعدًة عىل املدى البعيد، يف ضوء املؤرشات القوية اليت تؤكد أن قطاع التجزئة يف اململكة  
ائحة. وبالتوازي مع ذلك، ستوفر  سيستفيد للغاية من التنامي املرتقب ألنشطة السياحة الداخلية واخلارجية يف مرحلة ما بعد اجل

املشاريع احلكومية الضخمة حافزاً قوياً للقطاع عموماً، خاصًة مع استمرار ظهور مراكز سكنية وتجارية جديدة يف جميع أنحاء  
 اململكة. 
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 أبرز مؤرشات األداء 

، حيث حرصنا عىل  2021ء للسنة املالية  يأيت التطور املستمر ملحفظة الرشكة من العالمات التجارية عىل رأس أبرز مؤرشات األدا
التنويع بعيداً عن قطاع أزياء التجزئة التقليدي، إىل فئات جديدة من املنتجات اليت نعتقد أنها تليب االحتياجات املتغرية لعمالئنا  

بتشكيلة متنوعة تضم أكرث من   البيع. وتفخر املجموعة حالياً  النوعية وقنوات  تجارية دو  90من حيث  لية ومحلية، عالمة 
ومزيج فريد من املنتجات والرشاكات يستهدف دفع النمو يف قطاعات عالية الربحية ويسهم يف تلبية احتياجات مختلف أنماط 

 احلياة العرصية وإضافة مفاهيم تسوق جديدة إىل محفظتنا.

 

"ديكتالون" األوروب  امتياز مع رشكة  اتفاقية  إبرام  الرياضية وتشمل أهم منجزاتنا يف هذا الصدد  العمالقة للمستلزمات  ية 
والسلع الرتفيهية، وافتتاح أول متجر لنا بموجب تلك االتفاقية مع خطط مستقبلية الفتتاح متاجر أخرى يف مختلف مناطق 

ليب  اململكة. وتمثل هذه الرشاكة اإلسرتاتيجية امتداداً ملسايع الرشكة ملواكبة التوجه املتنامي للمستهلكني السعوديني نحو أسا
حياة أكرث عرصيًة وحيوية. كما يمثل استحواذنا عىل حصة أقلية يف "فوغا كلوسيت"، املنصة اإللكرتونية الرائدة لتجارة األزياء يف  
منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، إنجازاً مهماً آخر. ونعمل حالياً، بالتعاون مع هذه املنصة، عىل دمج محافظ عالمتنا 

ة من قدراتها لتطوير عروضنا الرائدة عىل املنصات التقليدية واإللكرتونية. وتعكف الرشكة حالياً كذلك عىل  التجارية واالستفاد 
 تطوير مجموعٍة من خطوط املنتجات اجلديدة واملثرية بالرشاكة مع "فوغا كلوسيت". 

 

 االستدامة 

تمثل جهود حكومة اململكة لتوطني الوظائف يف قطاع التجزئة فرصًة عظيمة لنا لتعزيز مساهماتنا القوية يف تنمية القطاع  
العام   العمل السعودي. وقد قطعنا عىل مدار  رسم مستقبل سوق  الفعالة يف  الوطنية واملشاركة  البرشية  الكوادر  وتطوير 

يد من الفرص أمام الكفاءات السعودية، ونجحنا يف الوصول بنسبة التوطني إىل النطاق املايض أشواطاً كبرية من أجل إتاحة املز 
البالتيين، كما نتطلع إىل إطالق مجموعة جديدة من املبادرات يف هذا الصدد خالل العام املقبل. وباملثل، تحرص الرشكة عىل 

مكني املرأة السعودية ورفع مستوى حضورها يف  املتعلقة بت  2030موائمة جهودها وخططها لدعم مستهدفات رؤية اململكة  
 سوق العمل. 

 

بذلت الرشكة جهوداً حثيثة لضمان صحة وسالمة موظفيها  ملنع تفيش جائحة كورونا،  باإلجراءات االحرتازية  يتصل  وفيما 
تشغيلية جديدة    وعمالئها عرب توفري كافة التجهزيات وأدوات التعقيم ومعدات احلماية الشخصية، إىل جانب اعتماد نماذج

وتطوير نظام التناوب للموظفني اإلداريني والعاملني يف مواقع خدمة العمالء. ويف ظل استمرار خطر اجلائحة، فإننا سنواصل 
  

ٍ
تطبيق سياساٍت مالئمة بشأن اإلجازات املرضية، للحفاظ عىل صحة موظفينا وتقليل مخاطر حدوث تفيش للعدوى يف إي

 ا. من متاجرنا أو مواقع عملن

 

 احلوكمة 

احتل تعزيز احلوكمة املؤسسية مكانًة بارزة ضمن أولوياتنا اإلسرتاتيجية خالل العام املايض، وهو ما يربهن عىل مدى اجلدية 
اليت نتعامل بها مع هذه املسألة ومدى إرصارانا عىل مواصلة مساعينا لرتسيخ أفضل املعايري يف هذا الصدد عىل كافة املستويات  

توازٍن أفضل بني بالرشكة. فق رؤية شاملة لتحقيق  املايض، وفق  الرشكة يف أغسطس  إدارة  إعادة تشكيل مجلس  د تمت 
الكفاءات واخلربات وآلياٍت فعالة شملت انتخاب أربعة مديرين غري تنفيذيني مستقلني. وبالتوازي مع ذلك، أنجزنا خالل األشهر  
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من اخلرباء واملختصني، وقمنا بتعيني مدير مايل جديد، ومدير تنفيذي  الثمانية عرش املاضية تكوين فريق تنفيذي يضم نخبًة  
. كما شكلنا جلنة تنفيذية للعمل عىل االرتقاء  2021-2020جديد لقطاع املأكوالت واملرشوبات، ومديرٍ للموارد البرشية خالل  

تنفيذ   جهود  وتنسيق  املجلس  ملبادرات  اإلدارة  تنفيذ  واإلرشاف عىل  احلوكمة  اتخاذ  بممارسات  الرشكة وضمان  اسرتاتيجية 
الزخم   هذا  ونتطلع الستمرار  وفورياً،  ملموساً  التنفيذية  اللجنة  جلهود  اإليجايب  األثر  كان  وقد  املناسب.  الوقت  القرارات يف 

 وتحقيق مزيد من التقدم مستقبًال. 

 

 خالص الشكر والتقدير

ويف اخلتام يطيب يل أن أعرب عن جزيل الشكر للزمالء الكرام، أعضاء مجلس اإلدارة، عىل ما قدموه من خربة ومشورة  
ساهمت يف تعزيز مكانة الرشكة، كما أشكر عمالئنا املخلصني عىل ثقتهم الغالية يف عالمتنا التجارية وشبكة متاجرنا وقنواتنا 

ظفي الرشكة الذين كان تفانيهم، بعد توفيق هللا عز وجل، السبب الرئيس وراء نجاحنا يف  اإللكرتونية، وأتوجه كذلك بالشكر ملو
احلارض واملستقبل، وكذلك مساهمينا األعزاء الذين يواصلون دعمهم السرتاتيجياتنا ومسرية نمونا، سائلني هللا تعاىل أن يديم 

 ة وطننا الغايل. علينا نَِعَمُه وأن يعيننا عىل مواصلة مسرية نجاح رشكتنا وخدم

 

 وهللا نسأله التوفيق والسداد،،  

  

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                             

 فواز بن عبدالعزيز احلكري                                                                                 
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ير مجلس اإلدارة تق  ر
 

  ،مساهمي رشكة فواز عبد العزيز احلكري ورشكاه املحرتمني /إىل السادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

 أما بعد 

 

 م،31/03/2021  –  01/04/2020) للفرتة  2021  –  2020(  أن يقدم تقريره السنوي عن السنة املالية  اإلدارةيرس مجلس  
) واإليضاحات  امللكيةوقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق  (املركز املايل املوحدةوالذي يتضمن القوائم املالية 

 .يك يب إم يج الفوزان ورشكاه /السادة اخلارجية من قبل  اخلاصة بها، وكذلك تقرير مراقب احلسابات

 وصف النشاط

متجراً داخل اململكة  1,739ملة والتجزئة يف اململكة العربية السعودية، حيث تدير أكرث من  احلكري يه رشكة رائدة يف تجارة اجل 
، واصلت الرشكة النمو وتنويع عالماتها التجارية بمحفظة  2021دولة أخرى. وخالل السنة املالية املنتهية يف مارس  11وخارجها يف  

 .األزياء واجلمال والرياضة واإللكرتونيات واألغذية واملرشوباتعالمة تجارية عاملية ومحلية يف قطاعات   89تضم أكرث من 

 .متجراً جديداً  94تجارية جديدة يف قطايع األزياء واألغذية واملرشوبات وافتتحت  اتعالم ثالثة خالل العام، أضافت احلكري

 جنب مع ترسيع برنامجها للتكامل تواصل الرشكة جهودها لتنويع محفظتها من املتاجر واملنتجات والعالمات الرائدة جنباً إىل
الرقمي بهدف توفري تجربة تسوق شاملة والتحول إىل وجهة تسوق تليب مختلف أنماط احلياة العرصية عىل الصعيدين املحيل  

  رشكة احلكري عىل حصة يف فوغا كلوسيت، البوابة اإللكرتونية الرائدة لألزياء يف  والدويل. وتماشياً مع هذه اجلهود، استحوذت
 .منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

موظفاً ويبلغ إجمايل عدد املوظفني يف   8,606تظل الرشكة أكرب جهة توظيف سعودية يف قطاع التجزئة حيث يعمل بها  
 موظفاً.  11,125اململكة وخارجها 

مال مدينة الرياض، وهو مبىن وخالل العام املايض، انتقلت الرشكة إىل مقرها الرئييس اجلديد يف يو ووك (جادة اجلامعة) ش 
 .متكامل ومجهز بأحدث الوسائل والتقنيات الالزمة لضمان بيئة عمل مثالية ملوظفي الرشكة

 

  عرض نشاط القطاعات .1
 وصف نشاط القطاعات  .1.1

 تجارة التجزئة يف اململكة العربية السعودية  .1.1.1
متجراً كما يف    1756السعودية من خالل شبكة ممتدة تضم  لرشكة الرائدة يف قطاع التجزئة يف اململكة العربية  ااحلكري يه  

 .2021نهاية السنة املالية 



 

 

 

 8 صفحة  31/3/2021 – 1/4/2020التقرير السنوى 

األزياء واإللكرتونيات واجلمال. ويف مختلفة داخل اململكة العربية السعودية يف قطاعات  عالمة تجارية    89تدير الرشكة أكرث من  
األزياء،   الشباب  مجال  تلبية ذوق  الرشكة عىل  السكانتركز  وتقدم هلم خيارات  والفئات  بأسلوب حياة عرصي  تتمزي  اليت  ية 

املاركات االقتصادية ( املوضة الرسيعة (  )economyمختلفة من  التجارية    )fast fashionوأزياء  التابعة    الراقيةوالعالمات 
التجاري  Massimo Duttiو  Leftiesو  Bershkaو  Stradivariusو  Zaraمثل    Inditexلرشكة   العالمات  من  ة وغريها 

 وغريها.   Ipekyolو Gapو Newyorkerو ALDOو Mangoالعاملية بما يف ذلك 

توفر الرشكة أيضاً عالمات تجارية عاملية يف قطاع األحذية واإلكسسوارات ومالبس األطفال واملالبس الداخلية. كما تتوسع 
ات. ويف قطاع اإللكرتونيات، فاحلكري يه  عالمات تجارية متخصصة يف تلك املنتج 8الرشكة يف قطاع التجميل، حيث تدير حالياً 

 رشكة التابعة للحكري يف اململكة لبيع منتجات آبل.ال"،  Aleph Apple Premium Reseller ”مشغل "ألف

 تجارة التجزئة يف األسواق الدولية .1.1.2
بيجان وجورجيا وأرمينيا  دولة خارج اململكة العربية السعودية ويه: مرص واألردن وكازاخستان وأذر  11تعمل الرشكة حالياً يف  

 ورصبيا ومقدونيا ومونتينيغرو واملغرب والواليات املتحدة.

 عالمة تجارية رائدة يف قطاع األزياء.  37متجراً دولياً توفر  318بلغ عدد ملتاجر اليت تشغلها الرشكة  2021بنهاية السنة املالية 

 املطاعم واملقايه  .1.1.3
، اختتمت احلكري اتفاقية االستحواذ عىل رشكة االتحاد املبتكر املحدودة لألغذية واملرشوبات 2021يف الربع األول من السنة املالية  

)IUC  الرشكة يف قطاع مشاركة  عالمات تجارية لألغذية واملرشوبات، وذلك لتعزيز    10)، ويه محفظة امتياز تضم أكرث من
 Seattle's Bestو  Cinnabonحفظة عالمات تجارية عاملية مثل  األغذية واملرشوبات املربح والرسيع النمو يف اململكة. تضم امل

Coffee  ،,موقع إىل محفظة احلكري لألطعمة واملرشوبات وتعزيز عالقات الرشكة احلالية    200أثمر االستحواذ عن إضافة    وقد
 مع أصحاب العقارات واخلدمات املركزية املشرتكة.

 التجارة اإللكرتونية  .1.1.4
نصات اإللكرتونية، وتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من منتجاتها من خالل العديد من منصات التسوق  تدير احلكري سلسلة من امل

 عرب اإلنرتنت مثل نميش وممزورلد. 

  



 

 

 

 9 صفحة  31/3/2021 – 1/4/2020التقرير السنوى 

 األداء املايل .1.2
بإجراءات احتواء كوفيد الرئييس  القيمة    19-تأثر نشاط الرشكة  الناجم عن اجلائحة، ورفع نسبة رضيبة  والتباطؤ االقتصادي 

مليون ريال سعودي، بانخفاض    4,233إىل   2021املضافة، وإغالق املتاجر غري املربحة. وقد وصل إجمايل مبيعات السنة املالية  
 .19-كنتيجة مبارشة لتطبيق اإلجراءات االحرتازية ملواجهة تفيش كوفيد  2020% مقارنة بالسنة املالية 21
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 وديةمبيعات تجارة التجزئة يف اململكة العربية السع .1.2.1
% مقارنة بالعام  23مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته    3,341بلغت إجمايل مبيعات التجزئة يف اململكة العربية السعودية  

بنسبة   باملثل  املثل  مبيعات  انخفضت  كما  استجابًة 27السابق.  العرض  صاالت  إغالق  خلفية  عىل  سنوي  أساس  عىل   %
وتعليق أداء مناسك احلج والعمرة. وما تاله من   19-حرتازية املتخذة بسبب كوفيدللتوجيهات احلكومية املتعلقة باإلجراءات اال

افتتاح جزيئ تدرييج للمحالت التجارية، وانخفاض الطاقة االستيعابية للمراكز التجارية، ومحدودية عدد احلجاج تماشياً مع  
 توجيهات اجلهات املعنية. 

 مبيعات تجارة التجزئة يف األسواق الدولية .1.2.2
% عىل أساس سنوي. ونتج  43مليون ريال سعودي بانخفاض    551يف األسواق الدولية    2021مبيعات السنة املالية    بلغت

االنخفاض يف املقام األول عىل خلفية إغالق متاجرنا بسبب املوجتني األوىل والثانية من اجلائحة وتم الحقاً إعادة فتح هذه  
 املتاجر جزئياً.

 وبات مبيعات قطاع األغذية واملرش  .1.2.3
منفذاً يف ذروة األزمة،   213تأثر قطاع األغذية واملرشوبات بشدة بالقيود املفروضة عىل احلركة، مما أدى إىل اإلغالق الكامل لـ 

% من إجمايل عدد املتاجر. خالل الربعني الثاين والثالث، اقترصت عمليات قطاع األغذية واملرشوبات   70وهو ما يمثل أكرث من  
% . وقد 75م من املنافذ أو التوصيل إىل املنازل وهو ما كان له تأثري سليب عىل املبيعات السنوية يقدر بـ  عىل خدمات االستال

 % عىل أساس سنوي.  545مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره  340,3بلغ إجمايل املبيعات للسنة املالية 

 مبيعات التجارة اإللكرتونية .1.2.4
% عىل أساس سنوي. 408ون ريال سعودي، بزيادة قدرها  ملي  218إىل    2021املالية  وصلت املبيعات عرب اإلنرتنت يف السنة  

كانت الزيادة يف املبيعات عرب اإلنرتنت مدفوعة بتوسيع احلضور الرقمي للرشكة، وتفضيل املستهلكني للتسوق عرب اإلنرتنت  
 .19-استجابة لقيود احلركة اليت فرضتها تداعيات جائحة كوفيد

 

 واملخاطر  عمليات التوسع  .2
 عمليات التوسع   .2.1

 تجارة التجزئة يف اململكة العربية السعودية .2.1.1
متجراً ملختلف العالمات التجارية. يف مجال املوضة، تتمتع الرشكة بحضور جغرايف   46، افتتحت احلكري  2021خالل السنة املالية  

 مناطق جديدة.   التواجد يفقوي يف جميع أنحاء اململكة وال تزال حريصة عىل 

، أداًء قوياً للغاية، آبللبيع منتجات    رشكة التابعة للحكري يف اململكةال"،    Aleph Apple Premium Reseller  ”"ألف قت  حق
 مع إطالق مواقع جديدة. وافتتحت الرشكة فرعني جديدين خالل العام املايض.

دية لـ ديكاتلون. وتم افتتاح أول متجر دخلت احلكري مؤخراً يف قطاع الرياضة من خالل االستحواذ عىل حقوق االمتياز السعو
مرت مربع. ديكاتلون يه رشكة فرنسية لبيع السلع الرياضية بالتجزئة،    3،358عىل مساحة    ،  2021ابريل  ديكاتلون يف جدة يف  

يف  دولة ومنطقة، مما يجعلها أكرب بائع تجزئة للسلع الرياضية 57مدينة يف   1000متجراً فيما يقرب من  1647مع أكرث من 
 .  رياضة 80عالمة تجارية وأكرث من  20العامل. تقوم مجموعة ديكاتلون جروب بتسويق منتجاتها تحت أكرث من 

 .2021يف قطاع اجلمال، كانت العناية بالبرشة يه الفئة األكرث ديناميكية واستمرت يف البناء عىل الزخم اإليجايب يف السنة املالية  
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 األسواق الدوليةتجارة التجزئة يف  .2.1.2
وتواصل   واألردن  ومرص  وأرمينيا  وجورجيا  وأذربيجان  كازاخستان  وبالتحديد  الدولية  أسواقها  بنمو  ملزتمة  احلكري  تزال  ال 

 االستثمار يف تجديد متاجرها يف هذه األسواق وإضافة عالمات تجارية ومتاجر جديدة. 

اخلروج منها. تهدف اإلدارة إىل اخلروج من عملياتها يف كل من  ويف الوقت نفسه، هناك أسواق دولية تعمل الرشكة عىل  
موقعاً جديداً يف األسواق    13. خالل العام، افتتحت الرشكة  22الواليات املتحدة األمريكية ودول البلقان قبل نهاية السنة املالية  

 الدولية.

 املطاعم واملقايه  .2.1.3
مواقع يف جميع أنحاء    301عالمة تجارية عرب    13املرشوبات إىل  تمكنت احلكري خالل العام من توسيع محفظتها لألطعمة و

 اململكة.

 التجارة اإللكرتونية  .2.1.4
سرتاديفاريوس، بريشكا، بول أند بري، أويشو، ألدو،   - 2021منصات تسوق جديدة عرب اإلنرتنت يف السنة املالية   9أطلقت احلكري 

  12يل للمنصات اإللكرتونية للرشكة اليت تم إطالقها حىت اآلن إىل  مانجو، أوكيدي، أوكسو، وألف. وبذلك يرتفع العدد اإلجما
 عرب اإلنرتنت يف أرمينيا وأذربيجان وجورجيا خالل العام.  Zaraمتاجر  3متجراً عرب اإلنرتنت. باإلضافة إىل ذلك، تم إطالق 

%) من رأس املال بعد 25.5سهم من رشكة فوغا كلوسيت ليمتد واليت تمثل (  39.253كما وقعت الرشكة اتفاقية لرشاء  
.  www.vogacloset.comزيادتها بموجب هذه االتفاقية. فوغا كلوسيت املحدودة يه املالك واملشغل للموقع اإللكرتوين  

تتمتع بحضور قوي يف الرشق  األزياء ومنتجات اجلمال واليت  املتخصصة يف  املنصة اإللكرتونية  يعترب استثمار احلكري يف هذه 
، واململكة العربية السعودية خصوصاً، عالمة بارزة يف مسرية تحول الرشكة. ومن خالل منصة فوغا كلوسيت، األوسط عموماً 

ستقدم الرشكة مجموعة من العالمات التجارية عرب اإلنرتنت ال مثيل هلا يف مجال البيع بالتجزئة يف السعودية، من أجل تلبية  
 تكاملة وتوسيع نطاق انتشار عالماتها التجارية.طلب عمالئها املزتايد للحصول عىل تجربة تسوق م

 

 املتعلقة بأعمال الرشكة  املخاطر .2.2

ية .2.2.1  الضعيف  األداء  ذات العالمات التجار
تقديم منتج عرصي   املطلوبة لنجاحها بهدف  العنارص األساسية  توافر  اختيارها ألي ماركة جديدة عىل  تحرص الرشكة عند 

لتغري يف األسواق السعودية والدولية. وهكذا، وقبل أي الزتام مع أي عالمة تجارية  يتوافق مع أنماط حياة العمالء رسيعة ا
التحسني  من  وكجزء  االمتياز.  احلصول عىل حقوق  بعد  باستمرار  تقييمها  يتم  دراسة جدوى  بإجراء  الرشكة  تقوم  جديدة، 

شكل مستمر وإنهاء تعامالتها مع العالمات التجارية االسرتاتييج واملستمر ملحفظة احلكري، تقوم احلكري بتقييم عالماتها التجارية ب
 7اليت ال تتماىش مع اسرتاتيجية الرتقية التشغيلية املصممة لدعم طموحاتها يف النمو. عىل هذا النحو، خرجت الرشكة من  

 عالمة تجارية.  89وأنهت العام بمحفظة متنوعة من  2021عالمة تجارية خالل السنة املالية 

 ربحةاملتاجر غري امل .2.2.2
 ومنطقة. فرع يف كل تجاري اسم كل أداء عن ومعلومات شهرية بتقارير مزودة للربح واخلسارة مفصلة دراسة الرشكة تعد

املتاجر  تحقق بعض ال قد  ذلك ماركة ومتجر. ومع كل املبيعات وتكلفة املبيعات ومصاريف البيع حسب التقارير هذه وتظهر
ويف  العام. الذوق وتغري العميل سلوك أو السوق، ظروف عىل تطرأ اليت خارجية كالتغريات عوامل بسبب هلا املتوقعة النتائج

املتاجر غري املربحة لدعم خطط النمو بحسب اسرتاتيجية الرشكة، وقد قامت الرشكة   بإغالق الرشكة تقوم قد احلالة هذه مثل
 معرضاً خالل العام.  235بإغالق ما مجموعه 
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 املخزون فائض .2.2.3
، أعادت احلكري هيكلة مخزونها كجزء من تحسني أدائها التشغييل. واصلت اإلدارة ترشيد املخزون 2021خالل السنة املالية  

 وحققت تقدماً ملموساً عىل صعيد الوصول ملستويات املخزون املثىل من خالل خطة عمل صارمة تضمنت اآليت:

جلميع البلدان العاملة.   -  Oracle V16  -املخزون يف نظام واحد شامل    األنظمة: تم دمج ثالثة أنظمة مختلفة إلدارة •
يحدث الدمج عىل مراحل مع الرتحيل الكامل لنظام واحد من املتوقع أن يكتمل بحلول الربع الرابع من السنة  

 . 2022املالية 

 مستقل. وشمل  السياسات واإلجراءات: تطوير وصياغة سياسات وإجراءات محدثة بالتعاون مع مستشار خاريج •
 % من املبيعات بحد أقىص. 2ذلك االنكماش، اليت تحدد مسؤوليات نقص املخزون، مع السماح بنسبة 

 دمج ثالثة مستودعات مختلفة يف مكان واحد العمل عىل اللوجستيات:  •

ولة عرض  االهتمام بتخطيط وجدولة عرض البضائع يف منافذ التجزئة: تعزتم اإلدارة الرتكزي عىل آليات تخطيط وجد •
البضائع يف منافذ التجزئة بهدف وضع اسرتاتيجية فعالة لتعزيز سلسلة اإلمداد بالكامل، بحيث تضمن زيادة معدل 

 دوران املخزون وخفض تكاليف النقل وتقليل مخزون الفوائض غري املناسبة للعرض بعد انتهاء موسمها. 

 املخاطر املتعلقة بالتوسعات  .2.2.4
للنم زيادةتنطوي إسرتاتيجية الرشكة  التجارية فروعها وتنويع عدد و عىل   قدرة السوق. وتعتمد يف تطرحها اليت األسماء 

بتطبيق قدرتها  عىل التوسع هذا إدارة يف الرشكة االستمرار  املعلومات،  إدارة ونظم واملالية التشغيلية األنظمة وتطوير يف 
الرشكة وبالنظر إىل أن األداء املايل املستقبيل قد يتأثر إذا مل البرشية لتساهم بتحقيق أهداف   مواردها وتدريب وتحفزي وإدارة

تحقق عمليات التوسع املقررة النتائج املرجوة، فإن احلكري حريصة عىل اعتماد أفضل االسرتاتيجيات لضمان عمليات سلسة 
البرشية من ذوي اخلربة يف األس املوارد  أنشطتها. عالوة عىل ذلك، تستقطب الرشكة  اليت تدخلها  عرب مختلف  واق اجلديدة 

 وتعمل باستمرار لتحقيق التواصل الفعال مع جميع فروعها اخلارجية.

 املنافسة .2.2.5
توجد مخاطر من املنافسة يف السوق، لكن الرشكة ال تعترب هذه املخاطر كبرية. وقد أرست الرشكة عالقات قوية وطويلة األمد  

ية الرشكة. وتعتقد الرشكة أن هناك حداً أدىن من املخاطر فيما يتعلق  مع جميع رشكائها التجاريني، الذين يدعمون اسرتاتيج 
بفضل   قوية  تنافسية  مزيات  تمتلك  أنها  راسخاً  اعتقاداً  الرشكة  تعتقد  ذلك،  عىل  عالوة  الدولية.  امتيازاتها  من  أي  بإنهاء 

من احلفاظ عىل موقع ريادي يف اململكة محفظتها املتنوعة، وشبكة متاجرها املمتدة، وتعدد قنواتها اإللكرتونية اليت تمكنها  
 . العربية السعودية واألسواق الدولية النامية اليت تعمل فيها

 العمالت رصف تذبذب أسعار أخطار .2.2.6
 تتضمن املنتجات، حيث وأرباح تكاليف عىل مبارش بشكل األجنبية العمالت مقابل السعودي الريال رصف سعر تقلب يؤثر

بالتحوط جلزء   الرشكة كاليورو، وتقوم السعودي، الريال غري  أخرى بعمالت ثمنها يتم دفع ضائعلب رشاء عمليات الرشكة أعمال
 جزئًيامما يحد  يف اململكة العربية السعودية ،    Inditexفيما يتعلق بمشرتيات    أسعار الرصف تقلب عن  الناتجة األخطار من

 الرشكة.من أثر التغريات يف أسعار الرصف عىل نتائج أعمال 

ية االعتماد .2.2.7  املؤهلة عىل الكفاءات والكوادر البرش
الفروع.  موظفي  اإلدارية وجميع  والوحدات  األعمال  ورؤساء وحدات  التنفيذية  اإلدارة  احلكري عىل قدرات وخربات  تعتمد 

شخصاً يف مختلف األسواق اليت تعمل فيها، فمن األهمية بمكان للرشكة االحتفاظ   11,125وحيث أن احلكري توظف أكرث من 
ىل تقديم خطط تحفزيية جلميع موظفي الفروع، إضافًة إىل دراسة "خطة حوافز  باملوظفني األساسيني. وهلذا، تحرص الرشكة ع

 طويلة األجل" لإلدارة التنفيذية واملوظفني األساسيني.  
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بربنامج   احلكري  جذب    "نطاقات"تلزتم  إىل  حالياً  وتتطلع  السعودية  االجتماعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  أطلقته  الذي 
%  70، تجاوزت نسبة التوطني بالرشكة  2021ني. ومن اجلدير بالذكر أنه بحلول نهاية العام املايل  موظفني سعوديني مؤهل

 داخل اململكة.

 التوقعات املستقبلية   .3
تحرص احلكري عىل ترسيع اسرتاتيجيتها للتحول إىل وجهة رائدة ملنتجات األزياء ومستلزمات نمط احلياة العرصي من خالل  

عالماتها ومتاجرها يف قطاع التجزئة لتضم فئات جديدة. وتعمل الرشكة أيضاً عىل توسيع حضورها تنويع وتوسيع محفظة  
 من خالل تجربة تسوق تقليدية وإلكرتونية متعددة القنوات وترسيع برنامج التكامل الرقمي اخلاص بها.

 

 تجارة التجزئة يف اململكة العربية السعودية   .3.1
وستقوم باعتماد   2022موقًعا جديًدا متوقًعا يف السنة املالية    16مع    Inditexوسيع متاجر  ستواصل احلكري ت  األزياء،يف مجال  

الربع األول   بدأً من. و2022بحلول نهاية العام    Inditex يف جميع متاجر  RFIDتكنولوجيا جديدة حيث سيتم تطبيق تقنية  
لتعزيز تجربة التسوق املتعددة   I-PODخالل أجهزة مبيعات  تم إضافة إمكانية الرشاء يف متاجر زارا من    2022من السنة املالية  

 .الئهاالقنوات لعم

لكل من ماري الرياض  أبريل  -كما وافتتحت الرشكة أول متاجر يف  افتتاح    2021فرانس وبزيو يف  متاجر    6وسيلحق ذلك 
 .2022جديدة إضافية عام 

 يف النخيل مول.  2021 ومن املتوقع افتتاح أول متجر عاملي من بابليك ديزاير يف يونيو

 ، يف اململكة   Appleلبيع وتوزيع منتجات   Apple البائع الرسمي لرشكة  )،Alephألف" ( تواصل احلكري تعزيز شبكة متاجر "  كما
. ومن  2021والذي تاله افتتاح ثالث متاجر أخرى يف بداية مايو    2021ض يف أبريل  من خالل افتتاح فرع جديد يف يو ووك الريا

شهراً القادمة. ويف نفس اإلطار، أعلنت الرشكة يف    18خالل الـ    20) إىلAlephألف" (ن يصل العدد اإلجمايل ملتاجر "املتوقع أ
تجاري    2021أبريل   امتياز  اتفاقية  توقيع  تجارة “عن  الرائدة يف  الفرنسية  التجارية  العالمة  "فناك داريت،  فرنشايز" مع رشكة 

امتيازاً تجارياً.    346متجراً يف مختلف أنحاء العامل ومن ضمنها    908التجزئة اإللكرتونية والرتفيهية يف أوروبا، حيث تشغل حالياً  
أبوابه اململكة  "فناك داريت " يف  يفتتح أول متجر  املقرر أن  ، والذي سيمثل وجهة متكاملة لالحتياجات  2022يف عام    ومن 

الرتفيهية، حيث سيوفر مجموعة من األجهزة اإللكرتونية االستهالكية من عالمات تجارية متعددة، إىل جانب األجهزة املزنلية،  
 األخرى. والعديد من اخلدمات القيمة  والقرطاسية، والكتب، واملنتجات الثقافية ومستلزمات احلياة العرصية،

وسيتبع تدشني املتجر األول للعالمة التجارية العاملية للمستلزمات الرياضية "ديكاتلون" افتتاح متجريني آخرين خالل العام 
يف    (Alo Yoga)"   فرنشايز" مع رشكة "ألو يوغا“يف الرياض. وكانت الرشكة قد أعلنت عن توقيع اتفاقية امتياز تجاري    2021
يه عالمة تجارية أمريكية معروفة عاملياً يف قطاع املالبس الرياضية األنيقة خاصة مالبس    (Alo Yoga)"   . "ألو يوغا2021مايو  

خارج    (Alo Yoga)"   وإكسسوارات اليوغا العالية اجلودة. وتعد هذه االتفاقية مع احلكري يه أول امتياز تجاري لرشكة "ألو يوغا
فتتاح أول متجر هلا يف مول مركز اململكة بالرياض. تواصل احلكري تنويع منتجاتها  الواليات املتحدة األمريكية وحيث من املقرر ا

لتلبية الطلب املتنامي عىل املالبس املريحة والعملية واألنيقة، وترسيع وترية نموها يف اململكة ونرش ثقافة تشجع عىل تبين 
 أسلوب حياة صيح وحيوي يف اململكة. 

اتف  توقيع  عن  الرشكة  أعلنت  تجاري  وكما  امتياز  ( “اقية  كوبنهاغن"  تايجر  فالينج  رشكة  مع   Flying Tigerفرنشايز" 
Copenhagenدولة.   27واملتواجدة يف    900يه عالمة تجارية دنماركية شهرية بسلسة متاجرها الشاملة البالغ عددها  ) و

واملصنوعة   اهلادفة  بمنتجاتها  وتتمزي  اجلوائز  أرىق  الدنماركية  التجزئة  رشكة  بنفسك" حصدت  "اصنع  مفهوم  وفق  يدوياً 
وفق معايري دانماركية. كما تتمتع منتجاتها بخيارات متنوعة تبدأ من األجهزة اإللكرتونية إىل اإلكسسوارات، وأدوات    واملصممة

امتياز تجاري لرشكة " االتفاقية مع احلكري أول  (القرطاسية، والدمى، وغريها. وتعترب هذه  تايجر كوبنهاغن"   Flyingفالينج 
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Tiger Copenhagen  (.األوسط الرشق  العام  .  يف  من  احلكري و2022وابتداًء  تنوي   ,) كوبنهاغن"  تايجر   Flying"فالينج 
Tiger Copenhagen  (  معارض، ومتجر إلكرتوين يف السنة   9معرضاً خالل السنوات اخلمس املقبلة، مع تشغيل    45افتتاح

 األوىل.

 تجارة التجزئة يف األسواق الدولية  .3.2
املتوقع   من  اليت  فرانس  ماري  مثل  الدولية  األسواق  يف  تجارية جديدة  عالمات  لتوسيع  الرشكة  تخطط  األزياء،  مجال  يف 

 . 2022متجراً جديداً يف األسواق الدولية خالل السنة املالية  21افتتاحها يف األردن. بشكل عام، من املتوقع أن تفتتح الرشكة 

تجميل إمكانات واعدة للغاية، وتلزتم الرشكة باملشاركة يف نموها من خالل توسيع هذا  ُيظهر قطاع التجميل ومستحرضات ال
. ويف  19-القطاع يف اململكة العربية السعودية ودولياً. حيث إن هذا القطاع يعترب أحد أرسع القطاعات تعافياً منذ أزمة كوفيد

يف جورجيا، مع خطط الفتتاح متجرين إضافيني هناك خالل عام    Kiko Milano، افتتحت احلكري أول متجر هلا يف  2021مايو  
 .22يف املغرب وأذربيجان خالل السنة املالية  Kiko Milano. باإلضافة إىل ذلك، تعمل الرشكة عىل توسيع تواجد 2021

 

 املطاعم واملقايه   .3.3
. وتحرص اإلدارة عىل تنمية أعمال القطاع يعترب قطاع األغذية واملرشوبات ركزية أساسية يف إسرتاتيجية تحسني محفظة احلكري

 من خالل فتح فروع جديدة، وإدخال عالمات تجارية جديدة، وتوسيع حضورها الرقمي وإبرام اتفاقيات امتياز فرعية.

. كما ستواصل  Mamma Bunzو  Cinnabonفرعاً جديداً، خاصًة لـ    50-45تستهدف اإلدارة خالل العام املقبل افتتاح حوايل  
بصمة مفهومها املحيل "شاورما املهلهل". عالوة عىل ذلك، تتوقع الرشكة اإلرساع يف توسيع شبكة متاجرها للعالمات  توسيع

التجارية احلالية مثل سينابون، وماما بونز، وكريب أفري، وشاورما املهلهل من خالل نموذج االمتياز الفريع. وقعت احلكري بالفعل 
 سنوات.  5متجراً يف   150متجراً وخطة تنفيذ للوصول إىل  38ينابون، مع الزتام من اتفاقيات امتياز فريع لرشكة س 4

تماشياً مع إسرتاتيجية التنويع اخلاصة بها وهدفها املتمثل يف إضافة عالمات تجارية فريدة إىل املحفظة احلالية، تتطلع اإلدارة 
ن خالل االمتيازات واالستحواذ وتطوير مفاهيم تناسب إىل تضمني العديد من تجارب تناول الطعام يف أجواء غري رسمية، م

 .2022السوق املحيل خالل السنة املالية 

 

 التجارة اإللكرتونية .3.4
تهدف احلكري إىل مواصلة تعزيز وجودها يف فضاء التجارة اإللكرتونية، عرب تقديم تجارب تسوق متكاملة للمستهلكني عرب مزيج 

موقعاً جديداً لعالمات تجارية رائدة يف اململكة بما يف ذلك ديكاتلون    16والرقمية. وسيشهد التوسع  من القنوات التقليدية  
. عالوة عىل ذلك، تخطط الرشكة لتوسيع حضورها الرقمي عىل الصعيد الدويل من Uterqueو  LC Waikikiو  Alo Yogaو

لك ماسيمو دويت يف جورجيا وأرمينيا، ومانجو وألدو عرب موقعاً جديداً للعالمات التجارية الرائدة بما يف ذ  15خالل إطالق  
 39إىل  22منطقة رابطة الدول املستقلة ومرص. ستواصل فوغا كلوسيت زيادة حضور عالمتها التجارية من اإلطالق األويل لـ 

حلكري التجارية  عالمة تجارية مستهدفة يف السعودية. باإلضافة إىل ذلك، تعكف الرشكة عىل استكشاف فرصة دمج عالمات ا
 يف منصة فوغا كلوسيت يف األسواق الدولية. 

 

 أخرى .3.5
ملركز  :  مركز اخلدمات املشرتكة • اختيار الرشكاء  التشغييل، استكملت احلكري إجراءات  التمزي  كجزء من مبادراتها يف 

الثالث من  SSCاخلدمة املشرتكة ( الربع  املتوقع إطالق املرشوع بحلول  املالية  ) ومن  ينقسم نطاق 2022السنة   .
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املرشوع إىل ثالث فئات رئيسية، يه: التعهيد اخلاريج واالستضافة اخلارجية واالستعانة بمصادر خارجية محلية وسوف  
البرشي والتمويل. تتوقع الرشكة تحقيق  تغطي هذه الفئات مهام مختلفة، بما فيها تكنولوجيا املعلومات ورأس املال  

 . 2023مليون ريال سعودي بدءاً من السنة املالية  10وفورات سنوية يف التكاليف بقيمة 

ستتيح الرشاكة مع أطراف متخصصة للرشكة االستفادة من خرباتهم لزيادة كفاءة العمليات احلالية وتقليل عدد 
لرتكزي عىل املبادرات اهام اليدوية. بالتايل، فإن هذا  سيتيح فريق احلكري باملوظفني من خالل تحسني العمليات وأتمتة امل

 اإلسرتاتيجية من خالل االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ املعامالت.

 

 األداء املايل .4
 

 أهم البيانات املالية للخمس سنوات األخرية  .4.1
 قائمة املركز املايل املوحدة 

يال سعودى)  ألف(   مارس   31كما يف  ر

  2021 2020 2019 2018 2017 

 364,831 330,635 516,394 686,456 467,592 نقد وما يف حكمه
 1,734,793 1,774,117 1,927,502 1,655,553 1,257,229 مخزون 

 1,191,758 1,168,944 1,110,113 713,780 593,425 مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
 3,291,382 3,273,696 3,554,009 3,055,789 2,318,246  املتداولةمجموع املوجودات  

 276,749 313,426 452,059 235,430 304,623 استثمارات يف حقوق ملكية رشكات 
 280,000 225,000 75,000 75,000 - مستحق من استبعاد رشكات تابعة 

 1,903,672 2,045,787 1,752,363 1,514,310 1,327,472 ممتلكات ومعدات واستثمارات بالصايف 
 887,436 877,090 873,752 5,137,541 4,513,172 أصول غري ملموسة أخرى 

 3,347,857 3,461,303 3,153,174 6,962,281 6,145,267 مجموع املوجودات غري املتداولة 
 6,639,239 6,734,999 6,707,183 10,018,070 8,463,513 مجموع املوجودات 

 2,078,050 1,275,915 761,669 759,723 819,584 تمويل مرابحة وقروض قصرية األجل
 - - - 646,748 666,142 اجلزء املتداول من تمويل املرابحة والقروض ألجل 

 1,113,106 1,249,308 1,350,470 945,335 1,135,539 * ومطلوبات أخرى دائنون تجاريون
 3,191,156 2,525,223 2,112,139 2,351,806 2,621,265 املطلوبات املتداولة مجموع 

  مطلوبات غري متداولة 
    

 1,229,652 1,922,121 2,100,502 2,423,747 2,304,451 تمويل مرابحة وقروض ألجل 
 116,333 102,925 83,665 101,619 111,913 تعويضات نهاية اخلدمة

 - - - 3,611,204 2,974,204 إيجارات مستحقة 
 1,345,985 2,025,046 2,184,167 6,136,570 5,390,674 مجموع املطلوبات غري املتداولة 

  حقوق املساهمني
    

 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 رأس املال
 180,993 191,342 205,816 205,816 - احتياطي نظامي 
 ) 532,892( ) 525,469( )613,275( ) 579,002( )510,643( عمالت أجنبية احتياطي ترجمة 
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 - - 161,042 -  احتياطي القيمة العادلة
 365,151 482,419 623,916 ) 112,250( ) 1,037,813( أرباح مبقاة 

 2,113,252 2,248,292 2,477,499 1,614,564 551,544 مجموع حقوق املساهمني
 )11,154( ) 63,562( ) 66,622( ) 84,870( )99,970( حقوق األقلية

 6,639,239 6,734,999 6,707,183 10,018,070 8,463,513 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 * تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض الفرتة احلالية
 
 

 قائمة الدخل املوحدة

يال سعودى)  ألف(   مارس  31السنة املالية املنتهية يف  ر

  2021 2020 2019 2018 2017 

 6,691,660 6,116,517 5,425,803 5,341,789 4,232,513 مبيعات التجزئة 

 ) 5,174,586( )4,901,897( ) 4,341,306( )4,933,944( ) 4,321,030( تكلفة املبيعات 

 1,517,074 1,214,620 1,084,497 407,845 ) 88,517( الربح اإلجمايل

 ) 924,284( )912,914( )766,035( ) 757,582( ) 851,642( التشغيل مصاريف 

 592,790 301,706 318,462 ) 349,737( )940,159( الربح التشغييل

 ) 8,957( 0 )18,003( )49,471( )20,213( حصة من أرباح رشكات زميلة 

 )167,089( ) 180,808( )200,938( ) 451,512( ) 354,956( مصاريف تمويل 

 76,599 12,221 93,847 217,209 251,156 إيرادات أخرى بالصايف

 )42,733( )1,054( 0 0  اخلسارة من العمليات املتوقفة،بعد خصم الرضيبة

 450,610 132,065 193,368 )633,511( )1,064,172( الربح قبل الزكاة 

 )30,744( ) 42,762( ) 55,318( ) 47,642( )46,083( الزكاة والرضائب 

 419,866 89,303 138,050 )681,153( ) 1,110,255( الربح قبل حقوق األقلية

 5,496 14,186 6,698 24,896 17,873 حقوق األقلية

 425,362 103,489 144,748 ) 656,257( ) 1,092,382( الربح الصايف
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 مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق  .4.2
 قائمة الدخل املوحدة

 ريال سعودى)  000( مارس 31املالية املنتهية يف السنة  

 نسبة التغري  التغري  2020 2021 

 % 20.77- ) 1,109,276( 5,341,789 4,232,513 مبيعات التجزئة 
 %12.42- ) 612,914( ) 4,933,944( ) 4,321,030( تكلفة املبيعات 
 % 121.70- )496,362( 407,845 ) 88,517( الربح اإلجمايل 

 % 12.42 94,060 ) 757,582( ) 851,642( التشغيل مصاريف 
 % 168.82- )590,422( ) 349,737( )940,159( الربح التشغييل 

 % 59.14 29,258 )49,471( ) 20,213( حصة من أرباح رشكات زميلة 
 % 21.39- )96,556( ) 451,512( )354,956( مصاريف تمويل 

 % 15.63 33,947 217,209 251,156 إيرادات أخرى بالصايف 
 % 67.98 ) 430,661( ) 633,511( )1,064,172( الربح قبل الزكاة
 % 3.27- ) 1,559( )47,642( ) 46,083( الزكاة والرضائب

 % 63.00- )429,102( ) 681,153( ) 1,110,255( الربح قبل حقوق األقلية 
 % 28.21- ) 7,023( 24,896 17,873 حقوق األقلية 

 %66.46- ) 436,125( )656,257( ) 1,092,382( الربح الصايف/ اخلسارة 
      ربح السهم (بالريال السعودي) 

 % 168.82- ) 2.81( ) 1.67( )4.48( من الربح من األعمال  
 %66.46- )2.08( ) 3.13( )5.20( من الربح الصايف  

 

 تحليل النتائج املالية و االنحرافات   .4.3
مليون ريال   5,341م، مقابل  2021مليون ريال خالل السنة املالية    4,233% لتسجل  20.8بنسبة    الرشكة إيرادات  انخفضت

) واإلجراءات االحرتازية 19م ويرجع هذا االنخفاض إىل ظهور جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد  2020خالل السنة املالية  
 املتعلقة به.

م وذلك بناء  2020أبريل  26م و حىت 2020مارس   16ارضها بداية من  ويف داخل اململكة، قامت الرشكة بإغالق جميع مع 
عىل توجيهات احلكومة السعودية الحتواء انتشار الفريوس وحماية املواطنني واملقيمني. كما شمل اإلغالق معظم الدول اليت  

ل مليون ريال من املبيعات   1,200حيث إن هذه اإلغالقات املؤقتة أدت إىل خسارة ما يقارب من   الرشكة معارض فيها  ُتشغِّ
 م. 2021خالل الربع األول من السنة املالية 

التجول سلسلة من رفع حظر  الذي أدى بشكل عام إىل   وقد تىل  املؤقتة واإلجراءات االحرتازية اإلضافية، األمر  اإلغالقات 
م. واجلدير بالذكر أن الرشكة 2020نة املالية  م مقارنة بالس2021انخفاض أعداد زوار ومرتادي املراكز التجارية خالل السنة املالية  

أعداد الزوار واملرتادين بشبكة املحالت واملتاجر التابعة هلا خاصة يف السوق السعودي وذلك نتيجة  تدريجياً يف  بدأت تشهد تعافياً  
% يف  4.5بنسبة  رتفاعاشهدت الرشكة اوقد   .جهود احلكومة الكبرية يف تكثيف حمالت التطعيم باللقاح املضاد لفريوس كورونا

املالية   السنة  من  الثاين  النصف  املحققة خالل  اإليرادات  املالية  2021إجمايل  السنة  من  الفرتات  بنفس  مقارنة   م2020م 
، وبنمو مبيعات املنصات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت وبتجميع نتائج قطاع  باالنتعاش التدرييج يف قطاع التجزئة يف اململكةمدعوًمة  

 م.2020رشكة االتحاد املبتكر املحدودة يف نهايةالربع األخري من السنة املالية   ة واملرشوبات بعد أن استحوذت احلكري عىلاألغذي
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مليون  4,325م مقابل 2021مليون ريال يف السنة املالية  3,341 بالسوق السعودي قطاع التجزئةإيرادات بلغت  •
س تأثري إغالق ك% مقارنة بالعام السابق، وهذا يع23اً سنوياً بنسبة م ويمثل ذلك تراجع2020ريال يف السنة املالية 

 ).19 –املتاجر التابعة بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد 

مليون ريال يف   53م مقابل  2021السنة املالية  مليون ريال خالل    340  قطاع األغذية واملرشوباتبلغت إيرادات   •
تجميع نتائج قطاع األغذية واملرشوبات بدءاً من نهاية الربع األخري من السنة املالية م حيث إن  2020السنة املالية  

قطاع األغذية اجلدير بالذكر أنه وعىل الرغم من افتتاح مراكز التسوق ال يزال  م (رشكة االتحاد املبتكر املحدودة).  2020
 داخل املقايه واملطاعم.   واملرشوبات يعمل بقدرة استيعابية محدودة

مليون    963م مقابل  2021السنة املالية  خالل    مليون ريال   551عند    العمليات الدوليةاستقرت إيرادات الرشكة من   •
املالية   السنة  بنسبة  2020ريال يف  سنوياً  تراجعاً  السابق، حيث يع43م و يمثل ذلك  بالعام  س ذلك  ك % مقارنة 

) وتأثري إعادة إغالق متاجرها التابعة بسبب 19(كوفيد    التأثريات السلبية الناتجة عن جائحة فريوس كورونا املستجد
 انتشار املوجة الثانية من الفريوس يف بعض البالد اليت تقوم الرشكة بنشاطات تجارية بها خالل العام. 

مليون ريال   43مقابل   م2021السنة املالية  مليون ريال خالل    218  مبيعات املنصات اإللكرتونية عرب اإلنرتنتبلغت    •
 %. 408م، ويعد ذلك نمواً سنوياً بمعدل 2020السنة املالية يف 

 .م2021السنة املالية خالل % 21بمعدل سنوي اإليرادات عىل أساس حساب املثل باملثل انخفضت  •

مليون خالل السنة    681م مقارنة بصايف خسارة  2021مليون ريال خالل السنة املالية    1,110بلغ صايف خسارة الرشكة   •
ريال    5.2%، يف حني بلغت خسارة السهم من صايف اخلسارة  63م ويمثل ذلك ارتفاعاً يف اخلسائر بنسبة  2020املالية  

خسارة الرشكة  يف العام املاىض، ويعود سبب  ريال خسارة للسهم  3.13م مقارنة بـ  2021للسهم عن السنة املالية  
 خالل العام احلايل إىل ما ييل:

o  وما تالها من إجراءات احرتازية أدت  19تأثر اإليرادات بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد (
م 2020بريل  أ  26م وإىل  2020مارس    16إىل إغالق الرشكة جلميع معارضها داخل اململكة بداية من  

وذلك بناًء عىل توجيهات احلكومة السعودية حلماية املواطنني واملقيمني وذلك الحتواء انتشار فريوس  
كورونا، كما شمل اإلغالق عدداً من الدول اليت تملك بها الرشكة معارض وتعمل بشكل مبارش،  

 م.2021ل السنة املالية باإلضافة إىل انخفاض أعداد زوار ومرتادي املراكز التجارية بشكل عام خال

o   مليون ريال خالل   461انكماش املخزون بقيمة لشطب  تسجيل تكاليف استثنائية تشمل مخصصات
 .م2021السنة املالية 
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 تحليل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة .4.4
ن ريال من نشاطها مليو  3,682مليون ريال منها إيرادات بمبلغ    4,233لقد حققت الرشكة إجمايل إيرادات خالل العام بلغت  

مليون ريال. واجلدول التايل يوضح اإليرادات من    551داخل اململكة، يف حني حققت رشكاتها التابعة خارج اململكة ما يعادل  
 كل رشكة تابعة بالتفصيل:

يال)  الرشكة  النسبة من املبيعات إجماىل املبيعات (مليون ر

 %  16.79 711 فواز عبد العزيز احلكري ورشكاه 
 % 34.82 1,474 الوحيدة للتجهزيات املحدودة 

 %  03.17 134 هيفاء بديع القلم ورشكاها العاملية للتجارة 
 % 01.42 60 السعودية للتجزئة املحدودة 

 %  03.85 163 وهبة التجارية املحدودة 
 % 04.32 183 رشكة فخامة التكنولوجيا التجارية 

 %  14.58 617 نسك للمشاريع التجارية  
 %  08.03 340 قطاع األطعمة واملرشوبات 

 %  13.02 551 الرشكات والفروع خارج اململكة 
 % 100 4,233 إجماىل 

 

 املعايري املحاسبية  .5
اهليئة السعودية للمحاسبني قد استكملت الرشكة كليا تحوهلا من إعداد القوائم املالية املوحدة باملعايري املحاسبية الصادرة عن  ل

 القانونيني، إىل معايري املحاسبة الدولية. 

 

   الرشكات التابعة و فروعها .6
 

 اسم الرشكة

رأس مال  
 الرشكة

يال   ر
 سعودى

 مكان التأسيس
 ومزاولة النشاط

 النشاط
نسبة امللكية  
لسنة مارس  

2021 

نسبة امللكية  
لسنة مارس  

2020 

القلم   بديع  هيفاء  ورشكاها  رشكة 
) 1العاملية للتجارة والرشكات التابعه هلا (

)2 ( 
500,000 

اململكة العربية 
 السعودية 

اجلملة  تجارة 
 والتجزئة 

100 % 100 % 

املحدودة  للتجهزيات  الوحيدة  رشكة 
 )3) (1والرشكات التابعه هلا (

1,000,000 
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 ) 1رشكة التجزئة السعودية املحدودة (
500,000 

اململكة العربية 
 السعودية 

اجلملة  تجارة 
 والتجزئة 

100 % 100 % 
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املحدودة   التجارية  وهبة  رشكة 
 ) 4) (1والرشكات التابعه هلا (

500,000 
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 50,000 رشكة فخامة التكنولوجيا  
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 كازاخستان  3,436 )5مجموعة التجزئة كازاخستان (
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 مرص 2,055,400 مجموعة التجزئة مرص
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
  98  % 98  % 

والرشكات   األردن  التجزئة  مجموعة 
 التابعه هلا 

 األردن  1,895,314
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
95  % 95  % 

 1,000,000 رشكة نسك للمشاريع التجارية 
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 IUC ( 100,000رشكة االتحاد املبتكر (
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
100 % 100 % 

 100,000 رشكة بوابة الغذاء 
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
70 % 70 % 

 100,000 رشكة مطاعم أزال 
اململكة العربية 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
 65  %  65  % 

 100,000 رشكة البيزتا األوىل
العربية اململكة 

 السعودية 
اجلملة  تجارة 

 والتجزئة 
51  % 51  % 

 

دودة ورشكة وهبة التجارية املحدودة  ) االستثمارات يف رشكات هيفاء بديع القلم ورشكاها العاملية للتجارة ورشكة الوحيدة للتجهزيات املحدودة ورشكة التجزئة السعودية املح1(

  .% مملوكة بشكل متبادل5مبارش و% من قبل الرشكة بشكل 95مملوكة بنسبة 

للتجارة بصورة مبارشة وغري مبارشة بعض الرشكات التابعة العاملة يف جورجيا وأرميني2( ا والواليات املتحدة األمريكية ) تمتلك رشكة هيفاء بديع القلم ورشكاها العاملية 

 ضافة إىل رشكات تابعة أخرى راكدة وعديمة النشاط يف اإلمارات العريية املتحدة وجزر العذراء الربيطانية. البلقان باإل واملغرب واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة ودول

العاملة يف أذربيجان واإلمارات العربية املتحد3(  ) باالضافة إىل INCة (عالمة  ) تمتلك رشكة الوحيدة للتجهزيات املحدودة بصورة مبارشة وغري مبارشة الرشكات التابعة 

 كات تابعة أخرى راكدة وعديمة النشاط يف اإلمارات العربية املتحدة. رش 

سعودية واإلمارات العربية ) تمتلك رشكة وهبة التجارية املحدودة بصورة مبارشة وغري مبارشة بعض الرشكات التابعة الراكدة ومتوقفة النشاط يف اململكة العربية ال4( 

 املتحدة. 

 منشآت ىه رشكة كازاخستان إلدارة التجزئة، ورشكة كازاخستان لتجارة األزياء، ورشكة كازاخستان للموضة العاملية.  ) تمثل مجموعة كازاخستان ثالث5(

 

 األسهم و أدوات الدين الصادرة عن الرشكات التابعة  .7
 ال يوجد أسهم وأدوات دين صادرة عن الرشكات التابعة.
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يع األرباح .8  سياسة توز
وفقاً   األخرى والتكاليف العمومية املرصوفات جميع خصم بعد السنوية الصافية الرشكة أرباح لتوزيعتتمثل السياسة العامة  

 : اآليت ملا هو مدرج بنظامها األسايس عىل الوجه

%) من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة ويجوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف  10يجنب ( ) أ(
 %) من رأس املال املدفوع.30االحتياطي املذكور ( هذا التجنيب مىت بلغ

للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبًة من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفايق  ) ب(
 يخصص لدعم املركز املايل للرشكة.

مصلحة الرشكة أو يكفل توزيع   للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق ) ت(
إلنشاء   مبالغ  األرباح  تقتطع من صايف  أن  كذلك  املذكورة  وللجمعية  املساهمني،  اإلمكان عىل  قدر  ثابتة  أرباح 

 مؤسسات اجتماعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.

 %) من رأس مال الرشكة املدفوع. 5(يجوز أن يوزع من البايق بعد ذلك عىل املساهمني نسبة تمثل  ) ث(

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة احلادية والعرشين من النظام األسايس للرشكة واملادة السادسة والسبعني  ) ج(
%) من البايق كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 5من نظام الرشكات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن (

 فأه متناسباً مع عدد اجللسات اليت يحرضها كل عضو . عىل أن يكون استحقاق هذه املكا

 يجوز أن يوزع البايق بعد ذلك عىل املساهمني كحصة إضافية يف األرباح. ) ح(

ويجوز ملجلس اإلدارة بعد احلصول عىل تفويض من اجلمعية العامة العادية يجدد سنوياً القيام بتوزيع أرباح مرحلية عىل  
 ربع سنوي وذلك فقاً لضوابط اجلهة املختصة.مساهمي الرشكة بشكل نصف سنوي أو 

 

يع صايف أرباح العام املنتهى يف  .8.1  م  2021مارس  31مقرتح توز
يال سعودى  بــيــــــــــــــــان  ر

 ) 112,249,813( 2020مارس  31رصيد اخلسائر املرحلة يف 

  يضاف:
 31/03/2021احلسائر عن السنة املالية املنتهية يف 

 
 )1,092,382,143 ( 

 ) 10,493,000( الدخل/ ( اخلسارة ) الشاملة األخرى

 205,816,329 املحول من االحتياطي القانوين  

 ) 920,871( االستحواذ عىل حصص غري مسيطرة يف رشكة تابعة 

 ) 27,583,292( إعادة توجيه 

  يخصم:  

 0 %)10احتياطى نظامي (

 0 للسهم الواحدتوزيعات األرباح املقرتحة بمعدل ... ريال 

 ) 1,037,812,790(   2021مارس  31رصيد اخلسائر املرحلة يف 
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 وصف املصاحل يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت  .9
 ال توجد مصاحل فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت.

وصف مصاحل وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة   .10
وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم وأدوات الدين  وكبار التنفيذيني 

 الصادرة من الرشكة أو رشكاتها التابعة
وأزواجهم   بالرشكة  التنفيذيني  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ألي  تعود  اكتتاب  وحقوق  خيار  وحقوق  مصاحل  توجد  ال 

ة، بخالف ما سريد ذكره ألعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين الصادرة من الرشكة أو رشكاتها التابع
 .بالتقرير 15,5بالفقرة رقم 

 القروض عىل الرشكة ورشكاتها التابعة واملبالغ املسددة خالل السنة .11
قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة طويل األجل مع البنك األهيل التجاري بوصفه وكيل استثمار مرابحة ومشارك 

م. وطبقاً لرشوط 2020مارس    1دوالر أمرييك يف    166,000مليون ريال سعودي و    2،400قيمة تسهيالت قدرها  يف املرابحة، ب
االتفاقية، تكون مدة تسهيل املرابحة سبع سنوات. إن تمويل املرابحة مضمون بسندات ألمر صادرة من الرشكة، وُيستحق 

من   شهراً  عرش  اثين  بعد  تبدأ  سنوية  نصف  أقساط  عىل  كامل  السداد  املجموعة  استخدمت  االتفاقية.  عىل  التوقيع  تاريخ 
م. يحمل هذا التمويل عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بني البنوك يف لندن (اليبور) زائداً 2020مارس    31التسهيل كما يف  

 .هامش الربح املتفق عليه سنوياً 

 وقد كانت تفاصيل تلك القروض عىل النحو التايل: 

 

 اجلهة املانحة
مدة  

 القرض
 أصل مبلغ القرض

مبالغ القرض اليت  
تم سحبها خالل  

 العام

املسدد من 
القروض خالل  

 العام

رصيد القرض يف  
31/3/2021 

 - )12,017,113( - 12,017,113 شهر 12 مرصف أبوظيب اإلسالمي 

 2,985,507,515 - 2,449,434 2,983,058,081 شهر 84 البنك األهيل التجاري

 18,292,283 ) 5,074,922( - 23,367,205 شهر 12 األردن  –االتحاد بنك 

 3,541,520 ) 15,028,682(  3,541,520 15,028,682 شهر 12 بنك الرياض 

West Trade Int’l Ltd 12 116,693,493 )33,305,078( - 149,998,571 شهر 

 3,124,034,811 )795,425,65( 5,990,954 3,183,469,652  اإلجمايل

 وصف أدوات الدين القابلة للتحويل إىل أسهم  .12
 ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم صادرة عن الرشكة.
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 وصف حقوق التحويل أو االكتتاب .13
 ال توجد حقوق تحويل أو اكتتاب صادرة عن الرشكة.

 

 وصف ألدوات الدين املسرتدة أو امللغاة للرشكة ورشكاتها التابعة  .14
 دة أو ملغاة للرشكة ورشكاتها التابعة.دين مسرت ال توجد أدوات

 

 مجلس اإلدارة .15
 هئ تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضا  .15.1

العامة للرشكة يف   يوم  تماعها  ج اقامت اجلمعية  املوافق    1438شوال    22  األحداملنعقد  باملوافقة عىل   م2017يوليو    16ه 
م و ذلك عيل  2020يونيو    30يف  نعقاد اجلمعية  اتاريخ  من    بدأتعضاء مجلس اإلدارة من بني املرشحني للدوره اليت  أانتخاب  

 النحو التايل: 

 صفة العضوية الصفة  اجلنسية  سم اال

 غري تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة سعودي سعادة الدكتور/ عبد املجيد عبد العزيز احلكري

 غري تنفيذي  نائب الرئيس  سعودي ستاذ / سلطان فواز احلكري سعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي األستاذ/ عجالن عبد الرحمن العجالن سعادة 

 مستقل  عضوا  سعودي ستاذ / طارق سعد التويجري سعادة األ 

 مستقل  عضوا  سعودي   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص

 غري تنفيذي  عضوا  سعودي ستاذ / فهد سلمان احلكري سعادة األ

 غري تنفيذي  عضوا  سعودي ستاذ / عمر عبد العزيز املحمدي سعادة األ

 تنفيذي  عضوا  سعودي ستاذ / فيصل عبد هللا اجلدييعسعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي ستاذ / عيد فاحل الشامري*  سعادة األ

عضو مجلس    عيد فاحل الشامريستاذ /  م تعيني سعادة األ  23/10/2019املوافق  ه    24/02/1441دارة رشكة فواز عبد العزيز احلكري يف جلستة املنعقدة بتاريخ  إ*قرر مجلس  
 م .  2019/ 23/10يف املجلس اعتبارا من  هعضوية سعادت  أن تبدأ إدارة ( مستقل )، عىل 

 

  ه بجلستستاذ/ عبد الرحمن بن راشد الراشد،  قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة األ  كما وافق مجلس اإلدارة بالتمرير عىل
 . م 19/03/2019من تاريخ  ن ترسي اعتباراً أم، عىل  19/03/2019املنعقدة بتاريخ 

عىل   توقامت بالتصوي   م08/2020/  12  هـ املوافق  22/12/1441انعقدت اجلمعية العامة للرشكة يف يوم األربعاء   •
خ انعقاد هذه اجلمعية ومدتها داراة من بني املرشحني للدورة احلالية واليت تبدأ من تاريانتخاب أعضاء مجلس اإل

 ، و ذلك عىل النحو التايل: م11/08/2023ثالث سنوات تنتهي يف 
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 صفة العضوية الصفة  اجلنسية  سم اال

 غري تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة سعودي ستاذ/ فواز عبد العزيز احلكري سعادة األ

 تنفيذي غري  نائب الرئيس  سعودي / عمر عبد العزيز املحمدي املهندسسعادة 

 غري تنفيذي  عضوا  سعودي سعادة الدكتور/ عبد املجيد عبد العزيز احلكري

 مستقل  عضوا  سعودي ستاذ / عيد فاحل الشامري  سعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي  سعادة األستاذ/ خالد وليد الشخشري

 غري تنفيذي  عضوا  سعودي ستاذ / عبد املجيد عبد هللا البرصي سعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي ستاذ / منصور عبد الوهاب قايضسعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي ستاذ / باسم عبد هللا السلوم سعادة األ

 مستقل  عضوا  سعودي حمد صاحل السلطان  أستاذ / سعادة األ

 

م 30/06/2020كما وافقت اجلمعية العامة عىل إجازة أعمال مجلس اإلدارة السابق من تاريخ انتهاء دورته يف   •
 م12/08/2020نعقاد اجلمعية يف احىت تاريخ 
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 اخلربات واملؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة .15.2
 

 الوظيفة احلالية  مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال
الوظيفة 
 السابقة 

 ستاذ/ فواز عبد العزيز احلكري سعادة األ

البكالوريوس   باالقتصاد  درجة 

 واملحاسبة

باالقتصاد درجة   الدكتوراه 

 واملحاسبة

 اململكة املتحدة  –جامعة لوفبور 

عبد إرشاف عىل  اإل فواز  دارة رشكة 

 العزيز احلكري ورشكاه العقارية 

مجلس   املراكز  إرئيس  رشكة  دارة 

 العربية 

إدارة   مجلس  رئيس 

 رشكة فواز احلكري 

مجلس   دارة  إرئيس 

 رشكة املراكز العربية 

 سعادة املهندس / عمر عبد العزيز املحمدي  
هندسة   البكالوريوس  درجة 

 كيميائية واقتصاد

 رشكة باتك –رئيس تنفيذي 

تنفيذي   جولدمان    –رئيس  رشكة 

 ساكس السعودية 

اال بنوك  وحدة  ستثمار رئيس 

 باركلزي –بالسعودية 

لرشكة   االستشاري  املجلس  عضو 

 الكيمست للتجارة  

تنفيذي برشكة   ةعضو مجلس إدار

 مريشانت بريدج  االستثمار املبارش

األ  الرشق  وحدة  وسط رئيس 

 برشكة دوم كابيتال

تنفيذي    رشكة  –رئيس 

 فاس 

تنفيذي     – رئيس 

باتك،   رشكة  رشكة 

ساكس   جولدمان 

  السعودية 

 العزيز احلكري سعادة الدكتور/ عبد املجيد عبد 
بالطب  البكالوريوس  درجة 

 واجلراحة

واملواد   والتجزئة  املالبس  مجاالت 

 الغذائىة

إدارة  عضو   مجلس 

 رشكة فواز احلكري 

  دارة رئيس مجلس اإل

 لرشكة فواز احلكري

 ستاذ / عيد فاحل الشامريسعادة األ

اإلدارة   علوم  البكالوريوس  درجة 

من  الرشف  بمرتبة    الصناعية 

للبرتول  جامعة   فهد  امللك 

 واملعادن 

للمحاسبني  األمرييك  البورد  زمالة 

 القانونيني 

للمحاسبني   األمريكية  اهليئة  عضو 

 م 1992القانونيني منذ 

تنفيذي   إثراء    -رئيس 

 املالية

العام    املدير    – نائب 

السيف   رشكة 

 لالستثمار 

 خالد وليد الشخشري ستاذ / سعادة األ

يف   البكالوريوس  اهلندسة  درجة 

 امليكانيكية واالقتصاد

برنامج تنفيذي تطوير اسرتاتيجية  

 املسؤولية االجتماعية 

وتطوير   بناء  تنفيذي  برنامج 

 االسرتاتيجيات

اخلسائر   منع  رشكة   –مهندس 

 رامكو أ

اللجنة  وعضو  تنفيذي  مدير 

 رشكة يونيلفر  –التنفيذية 

داري رشكة املشوره الصافية  إرشيك 

 ة التجاري

رشكة  تنفيذي  مدير 

يق  ولتسليونيليفر  

 دارة العامةواإل

رشكة  إرشيك   داري 

الصافية   ةاملشور

 التجارية 

   عبد املجيد عبد هللا البرصيسعادة األستاذ/ 

املالية  الرياضيات  ماجستري 

 التطبيقية 

 ماجستري يف االقتصاد

 املالية  العلوم بكالوريوس يف

اخلزين عبد    ةرئيس  فواز  ملجموعة 

 العزيز احلكري ورشكاه 

اخلزين عبد    ةرئيس  فواز  ملجموعة 

 العزيز احلكري ورشكاه

 سامبا كابيتال  –مدير محفظة 

حسابات   الدار    –مدقق  مكتب 

 للمراجعة 

املالية رئيس   الشؤون 

  فاسملجموعة 

اخلزين يف رئيس  ه 

  املرايع رشكة
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 الوظيفة احلالية  مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال
الوظيفة 
 السابقة 

 درجة البكالوريوس العلوم املالية  قايضمنصور عبد الوهاب ستاذ / سعادة األ

رشكة يب ام يج    –تمويل الرشكات  

 املالية

و املايل  التخطيط  قسم  دارة إمدير 

 رشكة دلة الربكة  –النقد 

اإل لرشكة  الرشيك  و    FMCداري 

 رشكة مجموعة الركائز

اإل لرشكة الرشيك  داري 

FMC   ورشكة مجموعة

 الركائز

التخطيط   مدير قسم 

و اإاملايل    – لنقد  دارة 

 رشكة دلة الربكة 

   باسم عبد هللا السلوم/  ستاذاألسعادة 

البكالوريوس   و  درجة  اللغات  يف 

 الرتجمة

تقنية   استشارات  ماجستري 

 املعلومات 

تطوير   برنامج  تنفيذي  ماجستري 

 القيادات 

اإل لشئون  املحافظ  عالم  وكيل 

 اهليئة العامة لالستثمار –والتسويق 

مجلس   هيئة  إعضو  تنمية  دارة 

 الصادرات السعودية 

مجلس   بيت  إعضو  رشكة  دارة 

 الرياضة الفاحل 

التنفيذي   والرئيس  املنتدب  العضو 

  رشكة شور العاملية للتقنية 

العضو املنتدب والرئيس  

شور  رشكة  التنفيذي 

 العاملية للتقنية 

مجلس   دارة  إعضو 

الرياضة   بيت  رشكة 

 الفاحل

 

 

 السلطانحمد صاحل أستاذ / سعادة األ
 املالية درجة البكالوريوس العلوم

 ةدارماجستري يف اإل

نسك  رشكة  العمليات  مدير 

 للمشاريع التجارية 

نائب الرئيس التنفيذي رشكة نسك 

 للمشاريع التجارية 

ثوب   لرشكة  التنفيذي  الرئيس 

 صيلاأل

الرئيس التنفيذي لرشكة  

 صيل ثوب األ

الرئيس   نائب 

التنفيذي رشكة نسك 

 للمشاريع التجارية 
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 الرشكة إدارة مجلس عضو يكون اليت خارجها أو اململكة داخل الرشكات أسماء .15.3
يها من أو والسابقة احلالية إدارتها مجالس عضواً يف  مدير

أسماء الرشكات اليت يكون   اسم العضو
 عضو مجلس اإلدارة عضواً 

يف مجالس إدارتها احلالية أو 
 من مديريها

داخل / 
خارج  

 اململكة

أسماء الرشكات  الكيان القانوين 
اليت يكون عضو  
مجلس اإلدارة 

عضواَ يف مجالس 
إدارتها السابقة أو 

 من مديريها

داخل / خارج 
 اململكة

 الكيان القانوين  

أ / فواز عبد العزيز  
 احلكري 

    مساهمة مقفلة  داخل اململكة  القابضة رشكة فاس السعودية 

    مساهمة مقفلة  داخل اململكة  رشكة طب السعودية 

    مساهمة مقفلة  داخل اململكة  رشكة العزيزية بنده املتحدة 

    مساهمة مدرجة  داخل اململكة  رشكة املراكز العربية 

م/ عمر عبد العزيز  
 املحمدي 

 اململكة داخل  رشكة فاس السعودية القابضة 
مساهمة غري  

 مدرجة 
ستثمار  رشكة باتك لال 

 والدعم اللوجسيت 
 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

 داخل اململكة  مجموعة سييت بنك 
مساهمة غري  

 مدرجة 
رشكة الريف لتكرير  

 السكر 
 داخل اململكة 

مساهمة غري  
 مدرجة 

 مساهمة مدرجة  داخل اململكة  رشكة املراكز العربية  
للطاقة  رشكة جازان 

 والتنمية 
 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

د. عبداملجيد بن  
 عبدالعزيز احلكري 

    مقفلة مساهمة  داخل اململكة  رشكة فاس السعودية القابضة 

 داخل اململكة  رشكة طب السعودية 
مساهمة غري  

 مدرجة 
      

 داخل اململكة  نشاءات رشكة فاس لإل
ذات مسؤولية  

 محدودة 
      

عبد املجيد عبد العزيز  رشكة 
 احلكري وأوالده القابضة 

 داخل اململكة 
ذات مسؤولية  

 محدودة 
      

 أ. عيد فاحل الشامري 

رشكة الدريس للخدمات  
 البرتولية 

 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 
عضو جلنة التدقيق  

 للبنك الفرنيس 
 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

مقاوالت اخلليج للشحن  
 والتفريغ 

 داخل اململكة 
ذات مسئولية  

 محدودة 
 مساهمة مغلقة  داخل اململكة  رشكة اليتكو

براهيم  إرشكة احلسن غازي 
 شاكر

 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 
مانه للتأمني  أرشكة 

 التعاوين 
 مساهمة مدرجة  داخل اململكة 

 مساهمة مدرجة  داخل اململكة  رشكة فواز احلكري 
رشكة السيف آر دي  

 يب
 اململكة داخل 

ذات مسئولية  
 محدودة 

رشكة فيفا السعودية للخدمات  
 جاريةتال

 داخل اململكة 
ذات مسئولية  

 محدودة 

نمائية  رشكة اإل
لالستثمار و التطوير  

 العقاري 
 داخل اململكة 

مساهمة غري  
 مدرجة 

 داخل اململكة  رشكة تقنية الرياض السعودية
ذات مسئولية  

 محدودة 
رشكة املركز  

 السعودي للكىل 
 داخل اململكة 

ذات مسئولية  
 محدودة 
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 داخل اململكة  رشكة تقنية الرياض احلديثة 
ذات مسئولية  

 محدودة 
رشكة إثراء للخدمات  

 الطبية
 داخل اململكة 

ذات مسئولية  
 محدودة 

 داخل اململكة  رشكة فيفا فت لالستثمار 
ذات مسئولية  

 محدودة 
رشكة إثراء لالستثمار  

 والتطوير العقاري 
 داخل اململكة 

ذات مسئولية  
 محدودة 

 داخل اململكة  رشكة أجري لالستثمار 
ذات مسئولية  

 محدودة 
   

رشكة إثراء للصاالت واملراكز  
 الرياضية 

 داخل اململكة 
ذات مسئولية  

 محدودة 
   

 أ / خالد وليد الشخشري 

    مساهمة مقفلة  داخل اململكة  رشكة املشورة الصافية 

 ياضات الصافية ر رشكة ال
ذات مسئولية   داخل اململكة 

 محدودة 
   

 رشكة التوزيع الرسيع 
ذات مسئولية   داخل اململكة 

 محدودة 
   

رشكة حلول األغذية خلدمات  
 اإلعاشة 

ذات مسئولية   داخل اململكة 
 محدودة 

   

أ / عبد املجيد عبد هللا  
 البرصي

    - - ال يوجد

الوهاب  أ / منصور عبد 
 قايض 

FIVE MEMBERS 

COMPANY 
ذات مسئولية   داخل اململكة 

 محدودة 
   

 رشكة مجموعة الركائز 
ذات مسئولية   داخل اململكة 

 محدودة 
   

أ / باسم عبد هللا  
 السلوم

 رشكة شور العاملية للتقفنية 
ذات مسئولية   داخل اململكة 

 محدودة 
   

    مساهمة عامة  اململكة داخل  رشكة مالذ للتأمني التعاوين 

رشكة محمد حسني بن يعال  
 وأوالده للرصافه 

 داخل اململكة 
    تضامنية 

اللجنة الوطنية لإلتصاالت  
 وتقنية املعلومات 

    جلنة وطنية  داخل اململكة 

حمد صاحل  أأ / 
 السلطان

    - - ال يوجد
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  جتماعات مجلس اإلدارةا .15.4
العام   خالل  املنتخب  اإلدارة  مجلس  يف   أربعةعقد  املنتهية  املالية  بالسنة  املتعلقة  املوضوعات  ملناقشة  وذلك  اجتماعات 

 - جتماعات املجلس:ويوضح اجلدول التايل موقف حضور أعضاء مجلس اإلدارة ال  م.31/3/2021

 29/06/2020جلسة  سم اال
جلسة 

17/08/2020 
جلسة 

08/12/2020 
جلسة 

30/03/2021 
إجما

 ىل
نسبة  
 احلضور 

 %  50 2 اعتذر  حرض حرض العضوية  أ مل تبد ستاذ/ فواز عبد العزيز احلكري سعادة األ

 % 100 4 حرض حرض حرض حرض عبد املجيد عبد العزيز احلكري /سعادة الدكتور

 % 25 1 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  حرض ستاذ / سلطان فواز احلكري سعادة األ

سعادة األستاذ/ عجالن عبد الرحمن  
 العجالن 

 % 25 1 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  حرض

 % 25 1 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  حرض ستاذ / طارق سعد التويجريسعاد األ

 % 25 1 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  حرض   سعادة األستاذ/ بندر سليمان الغفيص 

 %  - - 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  اعتذر عن احلضور  ستاذ / فهد سلمان احلكري األ ةسعاد

 % 100 4 حرض حرض حرض حرض ستاذ / عمر عبد العزيز املحمدي  األ ةسعاد

 % 25 1 12/08/2020انتهت عضوية سعادته بتاريخ  حرض ستاذ / فيصل عبد هللا اجلدييع األ ةسعاد

 % 75  حرض حرض اعتذر  حرض ستاذ / عيد فاحل الشامري سعادة األ

 % 75 3 حرض حرض حرض مل تبدأ العضوية  حمد صاحل السلطان أستاذ / سعادة األ

 % 75 3 حرض حرض حرض مل تبدأ العضوية  ستاذ / باسم عبد هللا السلوم سعادة األ

 % 75 3 حرض حرض حرض مل تبدأ العضوية  ستاذ / خالد وليد الشخشري سعادة األ

 % 75 3 حرض حرض حرض مل تبدأ العضوية    سعادة األستاذ/ عبد املجيد عبد هللا البرصي

 % 75 3 حرض حرض حرض مل تبدأ العضوية  ستاذ / منصور عبد الوهاب قايض سعادة األ

 

 القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة ما يىل: التوصيات وملداوالت واوكانت أهم 

 .االسرتاتيجية للسنوات القادمةمناقشة خطة الرشكة  .1

 مناقشة تقرير عن مخزون الرشكة. .2

 النظام األسايس للرشكة. ت املقرتحة عىلتعديالدراسة السياسات احلوكمة ودراسة  .3

 م باملوافقة عىل تعيني :17/08/2020) بتاريخ  2020/01دارة رقم ( اتخاذ قرار مجلس اإل .4

العزيز احلكري  األ • / فواز عبد  تبدأ من    هرئيسا للمجلس يف دورتستاذ  وحىت    12/08/2020اجلديدة واليت 
 م. 08/2023/ 11

 12/08/2020اجلديدة واليت تبدأ من   هملجلس يف دورتاعمر عبد العزيز املحمدي نائباً لرئيس    /  املهندس •
 م. 11/08/2023وحىت 

 ) عضواً  ، عبداملجيد البرصيعضواً  ، عمر املحمدي(خالد الشخشري رئيساً  أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت. •

، مروان عضواً ، عبداملجيد البرصي عضواً عبداملجيد احلكري  .، د(عمر املحمدي رئيساً  أعضاء اللجنة التنفيذية. •
 )عضواً مكرزل  
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 دارة.مني رس ملجلس اإلأستاذ / هارون سعفان املطريي األ •

م باملوافقة عىل تعيني ممثلني للرشكة لدى هيئة  17/08/2020) بتاريخ    2020/02دارة رقم (  اتخاذ قرار مجلس اإل .5
 السوق املالية وهم: 

 دارة.عضو مجلس اإل -ستاذ / عبد املجيد عبد هللا البرصي األ •

 مدير الشؤون القانونية بالرشكة. -ستاذ / عبد الرحمن نارص النجيم األ •

، واملوافقة عىل تقرير مراقب احلسابات عن العام  م31/3/2020عتماد احلسابات اخلتامية للرشكة للفرتة املنتهية يف ا .6
 .م31/3/2020املنتهي يف 

 . الالزمةالتوصيات صدار إآثار جائحة كورونا عىل أعمال الرشكة ودراسة  .7

 عن إدارة املراجعة الداخلية. ( Protivity )مقدم من رئيس جلنة املراجعة لتقرير رشكة بروتفيت تقرير  مناقشة .8

 .م 31/3/2020ر مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهى يف املوافقة عىل تقري .9

 . وبحث التوصيات والتوجيهات الالزمة أداء ونتائج الرشكة ومناقشة ستعراضا .10

 عتماد ذلك.املوافقة عىل قرار جلنة املراجعة بتعيني املحاسب القانوين يك يب ام يج والتوصية للجمعية العمومية ال .11

 املوظفني واستقطاب العمالة ذات الكفاءات العالية خاصة ملنافذ البيع. العمل عىل رفع كفائة  .12

 . ةكرث ربحيأخرى أو تحويل املعرض ملاركة أغالق املعارض اخلارسة إداء املعارض بشكل دوري وأمراقبة  .13

 تاليف عمليات االختالس والرسقة للبضائع داخل املعارض. ليات املناسبة لوضع السياسات واآل العمل عىل .14

 مل عىل تقليص تكاليف املستودعات وتحسني العمليات اللوجستية.الع  .15

يتماىش مع نظام الرشكات السعودي، وقواعد طرح   دراسة .16 بما  تعديل فقرات دليل وسياسات حوكمة الرشكة 
 الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.األوراق املالية وااللزتامات املستمرة، والئحة حوكمة الرشكات 

  .م2021مارس  31التعامالت مع األطراف ذات العالقة اليت تمت خالل العام املايل املنتهي يف  املوافقة عىل .17
 .طراف ذات العالقة عىل اجلمعية العامة للرشكةوالتوجيه بعرض جميع التعامالت مع األ
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 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص  .15.5
كتتاب تعود ألي من أعضاء مجلس اختيار أو حقوق  ا شتمل عليه اجلدول السابق أية مصلحة أو حقوق  اال يوجد بخالف ما  

 دارة أو أزواجهم أو أوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة .اإل

 

 إجراءات مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقرتحات املساهمني  .15.6
يضع مجلس اإلدارة تحت ترصف كافة أعضائه وبخاصة غري التنفيذيني املستندات القانونية، التقارير املالية، تقارير متابعة النشاط، 

واليت تمكنهم   وكذا القواعد واإلجراءات والسياسات واللوائح الداخلية  دراسات التوسعات املستقبلية، تقارير مجلس اإلدارة
 وأدائها. الرشكة حيال وملحوظاتهم املساهمني هماتهم بكفاية ومنها العلم بمقرتحاتمن القيام بواجباتهم وم

 ىل استحداث آليه لتعامل إدارة شئون املساهمني مع املقرتحات واملالحظات اليت يتم تلقيها من السادة املساهمني. إضافة  باإل

 ه ئوسائل مجلس اإلدارة لتقييم أدائه وأداء جلانه وأعضا  .15.7
داء السنوي  جراءات اليت تم وضعها بالئحة عمل املجلس ولوائح عمل اللجان املنبثقة لتقييم األاإل  دارة عىلاإلاعتمد مجلس 

 عضاء املجلس وأداء جلانه. وكذلك من خالل إجراءات التقييم الذايت أل عضاء اللجان.أعضاء بمجلس اإلدارة ولأل

 جلان مجلس اإلدارة  .15.8
ويف ما ييل وصف هلذه  التنفيذية،  واللجنة  جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات واملكافآت،    جلان فرعية يه  ثالثملجلس إدارة الرشكة  

 اللجان. 

 جلنة املراجعة  .15.8.1
  شوال  22وبتاريخ    م. 2007يونيو    23قرارها باجلمعية العامة بتاريخ  إتم تشكيل جلنة املراجعة بالرشكة وفقا للضوابط اليت تم  

جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات تبدأ من   قامت اجلمعية العامة للرشكة باملوافقة عىل تشكيلم  2017يوليو    16ه املوافق    1438
 . نعقاد اجلمعيةاتاريخ 

 األسم 
عدد األسهم يف 

 العامبداية 
نسبة امللكية  

 يف بداية العام 

صايف التغري يف 
عدد األسهم  
 خالل العام  

نسبة  
التغري 
خالل 
 العام 

إجماىل عدد 
األسهم يف نهاية  

 العام 

نسبة  
امللكية يف 

نهاية 
 العام 

 % 6.19 13,000,000 % 0.00 0 % 6.19 13,000,000 ستاذ/ فواز عبد العزيز احلكري سعادة األ

العزيز  سعادة   عبد  املجيد  الدكتور/عبد 

 احلكري 
14,700,000 7% 0 0.00 % 14,700,000 7% 

 %0 ال يوجد  % 0.00 0 %0 0 سعادة األستاذ/ عيد فاحل الشامري

العزيز  األ  ةسعاد عبد  عمر   / ستاذ 

 املحمدي 
 %0 ال يوجد  % 0.00 0 0% 0

 %0 ال يوجد  % 0.00 0 %0 0 ستاذ / احمد صاحل السلطانسعادة األ

 %0 ال يوجد  % 0.00 0 %0 0 ستاذ / باسم عبد هللا السلومسعادة األ

 %0 ال يوجد  % 0.00 0 %0 0 ستاذ / خالد وليد الشخشري سعادة األ

هللا   عبد  املجيد  عبد  األستاذ/  سعادة 

  البرصي

0 
 %0 ال يوجد  % 0.00 0 0%

األ الوهاب  سعادة  / منصور عبد  ستاذ 

 قايض

0 
 %0 ال يوجد  % 0.00 0 0%
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 فئة العضوية صفة العضوية  اجلنسية األعضاء 

 مستقل  رئيساً  سعودي عمر عبد العزيز املحمدي سعادة املهندس /

 مستقل  رئيساً  سعودي عيد فاحل الشامري  األستاذ /سعادة 

 مستقل  عضواً  سعودي سعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران 

 مستقل  عضواً  سعودي سعادة الدكتور / سعد ابراهيم املشوح*

م وحىت انتهاء الدورة احلالية ملجلس  23/10/2019جلنة املراجعة بتاريخ  براهيم املشوح عضوا يف  إستاذ/ سعد  دارة يف جلستة املنعقدة بالتمرير عىل تعيني األ*وافق مجلس اإل
 م 30/06/2020دارة بتاريخ اإل

تمت املوافقة عىل تشكيل جلنة املراجعة ملدة ثالث سنوات  م  12/08/2020اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  اجتماع  ويف  
 من األعضاء التايل ذكرهم : نعقاد اجلمعيةاتبدأ من تاريخ 

 فئة العضوية صفة العضوية  اجلنسية األعضاء 

 مستقل  رئيساً  سعودي عيد فاحل الشامري  سعادة األستاذ /
 مستقل  عضواً  سعودي سعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران 

 مستقل  عضواً  سعودي براهيم املشوحإستاذ / سعد سعادة األ
 

 اخلربات واملؤهالت العلمية ألعضاء جلنة املراجعة .15.8.1.1
 الوظيفة السابقة  الوظيفة احلالية  مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال

عيد فاحل    سعادة األستاذ /
 الشامري

 بكالوريوس علوم اإلدارة الصناعية 
البورد األمرييك للمحاسبني  زمالة 

 القانونيني 
عضو اهليئة األمريكية للمحاسبني  

 القانونيني 

ثراء  إرشكة  – الرئيس تنفيذي 
 املالية

السيف   – نائب املدير العام 
   ستثمارلال

مكتب عيد الشامري  
 ستشارات املاليةلال

رشكة   –الرئيس التنفيذي  
 نمائية إ

رئيس تنفيذي رشكة  
 ثراء املالية إ

السيف   –رئيس تنفيذي 
 ستثمار لال

 

سعادة الدكتور / سليمان  
 عبد هللا السكران 

 بكالوريوس علوم اإلدارة الصناعية 
 ماجستري العلوم اإلدارية 

 الدكتوراه 

ستاذ مشارك يف العلوم املالية  أ
قتصاد بكلية  بقسم املالية واال

اإلدارة الصناعية بجامعة امللك  
 فهد

التعليم  أمني عام صندوق  
 العايل اجلاميع 

ستاذ مشارك يف  أ
العلوم املالية بقسم  

قتصاد  املالية واال
بكلية اإلدارة  

الصناعية بجامعة  
  امللك فهد 

أمني عام صندوق التعليم  
 العايل اجلاميع 

ستاذ / سعد  سعادة األ
 براهيم املشوح إ

 بكالوريوس علوم اإلدارة الصناعية 
 

 التحليل املايل 
 مدير مرشوع 

 الرئيس التنفيذي 

الرئيس التنفيذي  
لرشكة اتحاد اخلليج  

 غذية لأل

 رئيس فريق ائتمان 
 صندوق التنمية الصناعية 

 

ستقاللية اتقوم جلنة املراجعة املنثبقة عن مجلس اإلدارة بدعم إرساء أفضل املمارسات يف مجال احلوكمة واملساهمة يف تعزيز و
هتمام بأي مالحظات تتبني للمراجعني والتأكد من التعامل معها بجدية والعمل عىل واخلارجيني واالاملراجعني الداخليني  
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متابعة تصويبها بما يمكن من توفري تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ويأيت ذلك ضمن أهداف مجلس  
جلنة املراجعة تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتختص  اإلدارة يف احلصول عىل تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم وفعالية  

بمراقبة أعمال الرشكة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وهلا يف سبيل ذلك  
وتتمثل  ارة التنفيذية.طالع عىل سجالت الرشكات ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدحق اال

 املهام الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة الداخلية فيما ييل:

 عىل مستوى التقارير املالية:

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للرشكة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها لضمان  •
 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للرشكة عادلة عدا  الفين ـ بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة ـ فيما  إبداء الرأي   •
أو   املايل للرشكة وأدائها  املركز  تقييم  للمساهمني واملستثمرين  تتيح  اليت  املعلومات  ومتوازنة ومفهومة وتتضمن 

 نموذج عملها واسرتاتيجيتها. 

 مألوفة تتضمنها التقارير املالية.  دراسة أي مسائل مهمة أو غري •

لزتام يف الرشكة أو مراجع البحث بدقة يف أي مسائل يثريها املدير املايل للرشكة أو من يتوىل مهامه أو مسؤول اال •
 احلسابات. 

 التحقق من التقديرات املحاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.  •

 تبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها. دراسة السياسات املحاسبية امل •

 عىل مستوى املراجعة الداخلية: 

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الرشكة.  •

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. •

الرقابة واإلرشاف عىل أداء وأنشطة املراجع الداخيل وإدارة املراجعة الداخلية يف الرشكة للتحقق من توفر املوارد الالزمة   •
 وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة بها.

 كافآته.التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل واقرتاح م •

 عىل مستوى مراجع احلسابات: 

التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مراجيع احلسابات وعزهلم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقالهلم   •
 ومراجعة نطاق عملهم ورشوط التعاقد معهم. 

، مع األخذ يف االعتبار التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة •
 القواعد واملعايري ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الرشكة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماًال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق  •
 أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.  •

 تخذ بشأنها.اابات ومالحظاته عىل القوائم املالية ومتابعة ما دراسة تقرير مراجع احلس •

 لزتام: عىل مستوى ضمان اال

 مراجعة نتائج تقرير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الرشكة اإلجراءات الالزمة بشأنها. •

 لزتام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.االتحقق من  •
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العق • املقرتح أن تجر مراجعة  والتعامالت  العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك يف  ي ود  ها الرشكة مع األطراف ذوي 
 مجلس اإلدارة.

رفع ما تراه من مسائل ترى رضورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات اليت يتعني   •
 اتخاذها.

 

 : جتماعات كما ييلجتماعات، كان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك االا 9هذا وقد عقدت اللجنة خالل العام عدد 

 براهيم املشوحإ/ سعد  أ د / سليمان عبد هللا السكران  عيد فاحل الشامري  / أ األعضاء

 حرض  حرض  حرض  2020/ 20/04
 حرض  حرض  حرض  21/05/2020
 حرض  حرض  حرض  11/06/2020

 حرض  حرض  حرض  30/06/2020
 حرض  حرض  حرض  24/08/2020
 حرض  حرض  حرض  07/10/2020
 حرض  حرض  حرض  08/11/2020
 حرض  حرض  حرض  01/02/2021
 حرض  حرض  حرض  16/02/2021

 9 9 9 عدد اجللسات 
 

 جتماعات فيما ييل:  وقد تمثلت أعماهلا خالل تلك اال 

 التوصيات ملجلس اإلدارة العتمادها.مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للرشكة وتقديم  .1

 . م2020مارس  31مراجعة واعتماد التقرير السنوي للجنة املراجعة للسنة املالية املنتهية يف  .2

 . ائحةجراءات الرئيسية وخطة استمرارية األعمال للتخفيف من آثار اجلجائحة كورونا عىل أعمال الرشكة واإل تقييم أثر   .3

اريج واملراجع الداخىل للرشكة، والتأكد من أن إدارة الرشكة قد أتاحت هلم كافة جتماع مع كل من املراجع اخلاال  .4
 داء عملهم.البيانات واملعلومات املطلوبة أل

 تحسني إطار حوكمة الرشكة ونظام الرقابة الداخلية. .5

 املتابعة مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان تنفيذ القضايا الرئيسية مثل: .6

 .  تعيني مراجيع احلسابات اخلارجينيالتوصية ب •

 إعداد فریق إقلیمي ألداء املراجعة الداخلیة •

 نظام إدارة املخاطر يف الرشكة •

 دارة لتعزيز السياسات واإلجراءات والضوابط واحلوكمة حول:رشاك اإلإ .7

 املخزون التجاري ومخصص املخزون وجرد املخزون  •
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 ثر الكامل والتخطيط املناسب.أالت  إىلمراجعة تفصيلية للمخزون بالرشكات داخل وخارج اململكة للوصول  •

 . صوللأل عمارتحليل املخصصات واأل •

 التوقعات الرئيسية من بيانات املخزون. •

 عتماد اخلطة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية.امراجعة و .8

 نسك للمشاريع التجارية.تحديث هيكل قسم املالية ودمج فريق رشكة  .9

 مراجعة التقرير السنوي للمراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق مالحظات وتوصيات املراجعة الداخلية  .10

 .داء قسم املراجعة الداخليةأرشكة "بروتيفييت" لتقييم ل بالتقرير النهايئمراجعة كل ما ورد  .11

 

 توصيات جلنة املراجعة   .15.8.1.2
 ارجيني.التوصية بتعيني مراجيع احلسابات اخل -

 دارة مراجعة داخلية قائمة.إال يوجد توصية للجنة املراجعة بشأن تعيني مراجع داخيل يف الرشكة حيث يوجد لدى الرشكة  -

خذ بكافة توصيات اللجنة بشأن  أن املجلس  أال يوجد تعارض بني توصيات جلنة املراجعة وبني قرارات مجلس اإلدارة، كما    -
 تعيني مراجع حسابات الرشكة. 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت  .15.8.2
، وقد م2007يونيو    23خ  قرارها باجلمعية العامة بتاريإيتم تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت بالرشكة وفقا للضوابط اليت تم  

ب اإلدارة  مجلس  بتاريخ  اقرر  بتاريخ م  17/07/2017جتماعة  املنعقدة  بجلستها  للرشكة  العامة  اجلمعية  موافقة  ضوء  ويف 
 مجلس اإلدارة أن يتم تشكيل اللجنة من األعضاء التايل ذكرهم:  نتخاب أعضاءاعىل  م16/07/2017

 العضويةفئة  صفة العضوية اجلنسية  األعضاء

 مستقل  رئيسا  سعودي  عجالن عبد الرحمن العجالن   سعادة األستاذ /
 غري تنفيذي  عضوا سعودي  سلطان فواز احلكري  سعادة األستاذ /
 تنفيذي  عضوا سعودي  جميل األسمري   سعادة األستاذ /

 

اإل بتاريخ  و يف اجتماع مجلس  املوافقة عىل تعيني أعضاء  م  17/08/2020دارة  النحو تقرر  الرتشيحات واملكافآت عىل  جلنة 
 التايل: 

 فئة العضوية صفة العضوية اجلنسية  األعضاء

 مستقل  رئيسا  سعودي  خالد وليد الشخشري  سعادة األستاذ /
 غري تنفيذي  عضوا سعودي  عمر عبد العزيز املحمدي  سعادة األستاذ /
 غري تنفيذي  عضوا سعودي  عبد املجيد عبد هللا البرصي   سعادة األستاذ /
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 اخلربات واملؤهالت العلمية ألعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت .15.8.2.1
 

 مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال
الوظيفة 

 احلالية
الوظيفة 
 السابقة 

ستاذ / خالد وليد  سعادة األ
 الشخشري 

اهلندسة   يف  البكالوريوس  درجة 
 واالقتصاد امليكانيكية 

اسرتاتيجية   تطوير  تنفيذي  برنامج 
 املسؤولية االجتماعية

وتطوير   بناء  تنفيذي  برنامج 
 االسرتاتيجيات

اخلسائر   منع  رشكة    – مهندس 
 رامكو أ

اللجنة   عضو  و  تنفيذي  مدير 
 رشكة يونيلفر  – التنفيذية 
املشورإرشيك   رشكة    ة داري 

 ة الصافية التجاري

تنفيذي   مدير 
يونيليفر   رشكة 

يق  وتسلل
 دارة العامة واإل

داري  إرشيك  
املشور    ة رشكة 

الصافية  
 التجارية

سعادة املهندس / عمر عبد  
 العزيز املحمدي  

درجة البكالوريوس هندسة كيميائية  
 واقتصاد

 رشكة باتك  –رئيس تنفيذي 
رشكة جولدمان    –رئيس تنفيذي  

 ساكس السعودية 
اال بنوك  وحدة  ستثمار  رئيس 

 باركلزي  –بالسعودية 
عضو املجلس االستشاري لرشكة  

 الكيمست للتجارة  
تنفيذي   إداري  مجلس  عضو 
املبارش االستثمار    برشكة 

 مريشانت بريدج 
االوسط    الرشق  وحدة  رئيس 

 برشكة دوم كابيتال 

تنفيذي   رئيس 
 فاس  رشكة –

تنفيذي   رئيس 
 باتك

 

سعادة األستاذ/ عبد املجيد  
   عبد هللا البرصي

 الرياضيات املالية التطبيقية ماجستري 
 ماجستري يف االقتصاد 

 بكالوريوس يف العلوم املالية 

ملجموعة فواز عبد    ةرئيس اخلزين
 العزيز احلكري و رشكاه  

ملجموعة فواز عبد    ةرئيس اخلزين
 العزيز احلكري و رشكاه 

 سامبا كابيتال  –مدير محفظة 
حسابات   الدار    –مدقق  مكتب 

 للمراجعة

اخلزين   ة رئيس 
 جموعة املرايعمل

  فاس

اخلزين   ة رئيس 
فواز   ملجموعة 
العزيز   عبد 
رشكاه  و    احلكري 

 املرايع

 

أعضاءً  ليكونوا  واملرشحني  املؤهلني  األفراد  تحديد  يف  واملكافآت  الرتشيحات  للجنة  األساسية  املهمة  اإلدارة   تتمثل  بمجلس 
جراءات  وتنطبق عليهم الرشوط الالزمة للعضوية، وكذلك مساعدة مجلس اإلدارة يف وضع نظام سليم وبناء السياسات واإل 

 الالزمة لذلك، ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال اليت تمكنها من تحقيق مهامها ومنها: 

املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة، والتأكد من عدم ترشيح أي التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية   •
 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالرشف واألمانة.

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت   •
 مجلس اإلدارة. ك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمالاملطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما يف ذل

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت يمكن إجراؤها.  •
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 تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها بما يتفق مع مصلحة الرشكة.  •

ء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضا •
 مجلس إدارة رشكة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني، يراىع عند وضعها استخدام   •
 معايري ترتبط باألداء.

 :  ااجتماعان تم خالهلم 31/3/2021– 1/4/2020وقد عقدت اللجنة خالل العام املاىض 

 .دارةاللجان املنبثقة من مجلس اإل لية احتساب املكافآت وبدل احلضور ألعضاءآتطوير مناقشة  .1

 مناقشة رصف احلوافز واملكافآت لكبار التنفيذيني بالرشكة. .2

 .اجلديدة وفقا للرشوط والضوابط ةدارة الرشكة للدورإمناقشة أسماء املرشحني لعضوية مجلس  .3

 مناقشة أسماء املرشحني للجنة املراجعة.  .4

 وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدول التاىل:  

 األعضاء
 جتماعا

28/07 /2020 

 جتماعا

29/07/2020 
 نسبة احلضور

 % 100 حرض  حرض  عجالن عبد الرحمن العجالن  سعادة األستاذ /
    

 % 100 حرض  حرض  سلطان فواز احلكري ستاذ / سعادة األ
 % 100 حرض  حرض  جميل األسمري  سعادة األستاذ /
 17/08/2020بدأت عضوية سعادته بتاريخ  خالد وليد الشخشري  سعادة األستاذ /
 17/08/2020بدأت عضوية سعادته بتاريخ  عمر عبد العزيز املحمدي  سعادة األستاذ /
 17/08/2020بدأت عضوية سعادته بتاريخ  عبد املجيد عبد هللا البرصي   سعادة األستاذ /

 

 اللجنة التنفيذية  .15.8.3
) و الذي يتضمن املوافقة    2020/01، اتخذ املجلس القرار رقم (م2020اغسطس    17ثنني  دارة بتاريخ االيف اجتماع مجلس اإل

 و التايل: حعىل تعيني اللجنة التنفيذية عىل الن 

 

 فئة العضوية فة العضويةص اجلنسية  األعضاء

 غري تنفيذي   رئيسا  سعودي  املحمدي  زعمر عبد العزي سعادة األستاذ /
 غري تنفيذي  عضوا سعودي  عبد املجيد عبد العزيز احلكري  سعادة الدكتور /

 تنفيذي  عضوا لبناين مكرزل عزيز مروان   /  األستاذسعادة 
 غري تنفيذي  عضوا سعودي  عبد املجيد عبد هللا البرصي   سعادة األستاذ /

 

 : اخالهل هبرز ما تمت مناقشتأوكان من  اجتماعات 10 )31/3/2021– 1/4/2020( وقد عقدت اللجنة خالل العام املاىض
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 .نشطة الرشكةأىل إعمال الصيدلة أضافة إاقرتاح مناقشة  -1

 . مريكية ( بييل بزي )دارة األاتفاقية اإلمناقشة  -2

سهم لرشكة فوغا كلوسيت واسرتاتيجية االتصال اخلاريج لرشكة فوغا نموذج العمل واتفاقية رشاء األمناقشة  -3
 .كلوسيت

 . 2022/  2021موازنة  ةمناقش -4

 

 وكان موقف احلضور وفق املوضح باجلدول التاىل:  

يز املحمدي  عبد املجيد احلكري د / األعضاء  البرصيأ / عبد املجيد  أ/ عمر عبد العز
يز   أ / مروان عز

 مكرزل 

 حرض  حرض  حرض  حرض  02/09/2020
 حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  حرض  29/10/2020
 حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  حرض  15/11/2020
 حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  حرض  07/12/2020
 حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  حرض  27/12/2020
 حرض  حرض  حرض  حرض  01/01/2021
 حرض  حرض  حرض  حرض  14/01/2021
 حرض  حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  2021/ 22/02
 حرض  حرض  حرض  حرض  28/02/2021
 حرض  حرض  اعتذر عن احلضور  حرض  22/03/2021

 10 10 5 9 عدد اجللسات 
 

 اخلربات واملؤهالت العلمية ألعضاء اللجنة التنفيذية  .15.8.3.1
 

 مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال
الوظيفة 

 احلالية
الوظيفة 
 السابقة 

عبد   عمر   / املهندس  سعادة 
 العزيز املحمدي  

البكالوريوس   درجة 
كيميائية   هندسة 

 واقتصاد

 رشكة باتك  –رئيس تنفيذي 
 رشكة جولدمان ساكس السعودية   –رئيس تنفيذي  

 باركلزي  –ستثمار بالسعودية رئيس وحدة بنوك اال
 عضو املجلس االستشاري لرشكة الكيمست للتجارة  
االستثمار   برشكة  تنفيذي  إداري  مجلس  عضو 

 مريشانت بريدج  املبارش
 وسط برشكة دوم كابيتال رئيس وحدة الرشق األ 

رئيس  
  – تنفيذي  

 فاس

رئيس  
  – تنفيذي  

  باتك

املجيد   عبد  الدكتور/  سعادة 
 عبد العزيز احلكري 

البكالوريوس   درجة 
 واجلراحةبالطب 

 مجاالت املالبس والتجزئة واملواد الغذائىة 
رئيس  

مجلس  
العضو  
املنتدب  
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 مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال
الوظيفة 

 احلالية
الوظيفة 
 السابقة 

رشكة   إدارة 
 فواز احلكري 

فواز   لرشكة 
 احلكري

ستاذ / مروان عزيز  سعادة األ
 مكرزل 

إدارة   يف  ماجستري 
 األعمال

 عاما من اخلربة يف مجال مبيعات التجزئة  15
الرئيس  

 التنفيذي
 مدير عام 

املجيد  سعادة   عبد  األستاذ/ 
   عبد هللا البرصي

الرياضيات   ماجستري 
 املالية التطبيقية 

 ماجستري يف االقتصاد 
بكالوريوس يف العلوم  

 املالية

اخلزين و    ةرئيس  احلكري  العزيز  عبد  فواز  ملجموعة 
 رشكاه  

اخلزين و    ةرئيس  احلكري  العزيز  عبد  فواز  ملجموعة 
 رشكاه

 سامبا كابيتال  –مدير محفظة 
 مكتب الدار للمراجعة  – مدقق حسابات 

رئيس  
الشؤون  

يف   املالية 
  فاس

  ةرئيس اخلزين
ملجموعة  

عبد   فواز 
احلكري   العزيز 

 ورشكاه 

 

 احلوكمة  .15.8.4
لزتام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل حماية حقوق املساهمني وحقوق أصحاب املصاحل وتزامناً مع  من أجل ضمان اال

م بإلزامية الفقرة (ج) 30/12/2012هـ املوافق  1434/ 17/2) وتاريخ  2012- 40-3صدور قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (
م  6/2013/ 30بتداًء من  اام حوكمة خاصة بكل رشكة وذلك  من املادة العارشة من الئحة حوكمة الرشكات واخلاصة بوضع نظ

بكر أبواخلري ورشكاه" والذي عهدت إليه الرشكة خالل العام املنتهي يف مارس    –ستشاري "ديلويت  ، ويف ضوء تقرير املكتب اال 
قرار مجلس بتقييم موقف تطبيق احلوكمة بالرشكة، أوىص مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة احلوكمة، وذلك يف ضوء  م  2012

رقم  اإل العادية م  14/7/2013وتاريخ    2/2013دارة  العامة  اجلمعية  وموافقة  بالرشكة  اخلاص  احلوكمة  نظام  اعتماد  بشأن 
م عىل ذلك النظام وفقاً لنص الفقرة ج من  2013يوليو    16هـ املوافق  1434رمضان  7للرشكة يف جلستها املنعقدة يوم الثالثاء  

ا  10املادة   الئحة حوكمة  بلجنة حوكمة  من  اخلاصة  الضوابط  واملتضمنة  املالية  للسوق  العامة  اهليئة  عن  الصادرة  لرشكات 
 الرشكات، هذا وقد قامت الرشكة بتعيني السيد / إبراهيم فانرتا للقيام بأعمال احلوكمة عىل أن تكون مسئولياته وفقاً ملا ييل:

لكافة حقوقهم املنصوص عليها يف الئحة حوكمة  التأكد من سهولة حصول املساهمني عىل املعلومات وممارستهم   •
 الرشكات.

التأكد من تضمني تقرير مجلس اإلدارة لكافة البيانات املنصوص عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة  •
 الرشكات.

ميع الرشوط  لزتامه بجميع مسئولياته، مع التأكيد عىل توافر جاالتأكد من قيام مجلس اإلدارة بوظائفه األساسية و •
 ه بصفة دائمة وعدم اإلخالل بها.ئالواجبة يف تكوين املجلس وأعضا

قرتاح تشكيل جلان جديدة يف حالة احلاجة  االتأكد من قيام جميع جلان املجلس بعملها ودورها املنوط بها أداؤه، مع   •
 لذلك. 
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 اليت يوجد فيها مصاحل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني  العقود .16
الرشكة ىه إحدى رشكات مجموعة فواز عبد العزيز احلكري ورشكاه ("املجموعة")، وىه ترتبط بتعاقدات مع رشكات املجموعة، 
من ذلك عقود إيجارات جلزء من املحالت مع رشكة املراكز العربية، وقد حصلت الرشكة بموجبها عىل قيم إيجارية تنافسية 

جم أعمال الرشكة يف السوق السعودي، إضافة لتمتعها بمواقع ممزية بأرىق املراكز ألسعار السوق املثيلة وبما يتناسب مع ح 
، السالم ي، مركز صحارى بالزا التجار ي نحاء مختلفة باململكة ومنها مركز الظهران مول، خريص بالزا التجار أواملوالت التجارية ب

   .مول، مول العرب، مول النخيل بالزا، عزيز مول والنور مول وأخرى

واليت  ي العقارية،  احلكري ورشكاه  عبدالعزيز  فواز  البيع مع رشكة  محالت  ديكورات  وتعديل  وتجهزي  إنشاء  عقود  لذلك  ضاف 
ستطاعت الرشكة بموجبها االستفادة من خربات املجموعة املرتاكمة يف هذا املجال لضمان التنفيذ بمستوى يتفق ومتطلبات ا

التنفي العاملية ورسعة  التجارية  بالسوق، وأنه من مصلحة الرشكة الوكاالت  املوجودة  التنفيذ  ذ، واحلصول عىل أفضل أسعار 
   .ستمرار بهذه التعامالتودعما لنشاطها اال

 يت: تمثلت املعامالت مع األطراف ذات العالقة يف اآلم  2021/ 31/3وخالل العام املايل املنتهي يف 

اململوكة لرشكة فاس القابضة  رشكة املراكز العربية  مدفوعة لصاحل  إيجارات   مليون ريال سعودى قيمة  303مبلغ   •
بصورة   ويه مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبد العزيز احلكري وعبداملجيد بن عبدالعزيز احلكري

ــــــة املراكز    مبارشة وغري مبارشة، ــــــــ  752العربية يف نهاية العام  هذا وقد بلغ عدد املحالت اجلديدة املستأجرة من رشكـــــ
 وذلك عىل النحو التايل: محالً 

 املدينة سم املول التجاريا
عدد املحالت املستأجرة 

 يف املول 
 مدة العقد 

 خمس سنوات 38 املدينة  النور مول 

 خمس سنوات 45 جده عزيز مول 

 سنتني 22 اهلفوف اإلحساء مول 

 خمس سنوات 34 جده هيفاء مول 

 خمس سنوات 47 الطائف جوري مول 

 خمس سنوات 29 اجلبيل  اجلبيل مول 

 ثالث سنوات  26 الرياض خريص بالزا 

 خمس سنوات 36 مكه  مكه مول 

 خمس سنوات 59 جده مول العرب 

 خمس سنوات 49 الدمام مجمع الظهران

 ثالث سنوات  17 الدمام متداد مجمع الظهرانا

 خمس سنوات 22 القصيم النخيل بالزا 

 ثالث سنوات  43 جده سالم مول 

 خمس سنوات 26 الرياض سالم بالزا 

 ثالث سنوات  24 حائل سلمى مول 

 خمس سنوات 69 الرياض النخيل مول 
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 املدينة سم املول التجاريا
عدد املحالت املستأجرة 

 يف املول 
 مدة العقد 

 خمس سنوات 24 الرياض تاال مول 

 خمس سنوات 51 جده الياسمني مول 

 خمس سنوات 46 الدمام النخيل مول 

 خمس سنوات 44 الرياض احلمراء مول

 عرش سنوات 1 الرياض بوليفار مول 

  752 اإلجمايل 

 

من   • لكل  اململوكة  املرصية  املراكز  لصاحل رشكة  وعبداملجيد  إيجارات  احلكري  عبدالعزيز  احلكري وسلمان  عبدالعزيز  فواز 
العرب   املراكز املرصية يف مجمع  املستأجرة من رشكة  بلغ إجمايل عدد املحالت  اململوك هلا  عبدالعزيز احلكري حيث 

 ومدة التعامل عام واحد.  محالً  13عدد  بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة يف جمهورية مرص العربية

مليون ريال سعودى قيمة تكاليف طباعة وإعالن لصاحل رشكة هاجن املحدودة اليت تساهم فيها رشكة 3.5مبلغ   •
 . فاس القابضة

وقد كانت أرصدة الرشكات  التعامالت قد تمت وفق أسعار تنافسية، وممزية، وعادلة.هذا وتجدر اإلشارة إىل أن جميع هذه 
 عىل النحو التايل (األرقام مقربة): م2021مارس  31ذات العالقة كما يف 

 نوع الرصيد أسم الرشكة
 م 2021مارس   31الرصيد كما يف 

يال)   (مليون ر
 2020مارس   31الرصيد كما يف 

يال)   (مليون ر

 ) 77,1( )90.2( مدين/(دائن)  املراكز العربية رشكة 

 )24.4( ) 14.1( مدين/(دائن)  رشكة االطعمة و الرتفيه 

 )9,7( ) 16,6( مدين/(دائن)  الوجبات العجيبة رشكة 

 )2.5( )0.8( مدين/(دائن)  رشكة هاجن املحدودة 

 

 ت أعضاء مجلس اإلدارةآمكاف .17
م وسوف    31/03/2021ريال سعودي عن السنة املالية املنتهية يف    1,800,000ستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت قدرها  ا

جتماعات املجلس اض هذه املكافآت عىل اجلمعية العامه القادمة إلقرارها، كما تقاىض أعضاء املجلس بدالت حضور  يتم عر
وفق ما نص عليه    ةريال بدل حضور للجلسه الواحد  15,000ريال سعودي بواقع    435,000خالل العام بإجمايل قدره  

إبريل    18هـ املوافق  1438رجب    21املنعقدة يف تاريخ  عاديه بجلستها  النظام األسايس للرشكة املعتمد من اجلمعية العامه غري ال
  م.2017
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 املكافآت املتغرية  املكافآت الثابتة
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 أوًال: األعضاء املستقلني

   260,000       260,000         60,000 200,000 أ / عيد فاحل الشامري  -1

   245,000       245,000         45,000 200,000 الد وليد الشخشري أ / خ -2

   245,000       245,000         45,000 200,000 نصور عبد الوهاب قايض  أ / م -3

   245,000       245,000         45,000 200,000 أ/ باسم عبد هللا السلوم  -4

   245,000       245,000         45,000 200,000 مد صاحل السلطان أ/ أح -5

   1,240,000       1,240,000         240,000 1,000,000 املجموع

 ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني 

   230,000       230,000     30,000 200,000 أ / فواز عبد العزيز احلكري  -1

   260,000       260,000     60,000 200,000 د/ عبد املجيد عبد العزيز احلكري   -2

   260,000       260,000     60,000 200,000 مر عبد العزيز املحمدي أ / ع -3

  245,000       245,000     45,000 200,000 بد املجيد عبد هللا البرصي أ / ع  -4

   995,000       995,000     195,000 800,000 املجموع

   2,235,000       2,235,000     435,000 1,800,000 الكيل  االجمايل
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 مكافأت أعضاء اللجان .18

  
املكافآت الثابتة (عدا بدل حضور  

 اجللسات) 
بدل حضور  

 جلسات 
 املجموع 

 أعضاء جلنة املراجعة

 190,000 90,000 100,000 سعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران  -1
 190,000 90,000 100,000 عيد فاحل الشامري  سعادة األستاذ / -2
 190,000 90,000 100,000 سعد إبراهيم املشوح  سعادة األستاذ /  -3

 570,000 270,000 300,000 املجموع
 أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات 

 75,000 0 75,000 سعادة األستاذ / خالد وليد الشخشري  -1
 75,000 0 75,000 سعادة االستاذ / عمر عبد العزيز املحمدي  -2
 75,000 0 75,000 عبد املجيد عبد هللا البرصي   سعادة األستاذ /  -3

 225,000 0 225,000 املجموع
 التنفيذية أعضاء جلنة 

 120,000 45,000 75,000 سعادة الدكتور / عبد املجيد عبد العزيز احلكري   -1
 100,000 25,000 75,000 سعادة االستاذ / عمر عبد العزيز املحمدي  -2
 125,000 50,000 75,000 عبد املجيد عبد هللا البرصي   سعادة األستاذ /  -3
 125,000 50,000 75,000 مروان عزيز مكرزل   سعادة األستاذ / -4

 470,000 170,000 300,000 املجموع
 

 تنازالت عن حقوق يف راتب أو تعويض أو أرباح   .19
تنازالت من أي من املساهمني أو كبار التنفيذيني أو أعضاء مجلس إدارة الرشكة عن أي من  مل يصل إىل الرشكة أية 

 حقوقهم سواء يف األرباح أو الرواتب أو التعويضات.
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 ت وتعويضات كبار التنفيذينيآرواتب ومكاف .20
املايل املدير  بينهم  "من  الكبار  التنفيذيني  اخلمسة  غري  حصل  من  للرشكة"  التنفيذي  واملدير  اإلدارة خالل،  مجلس  خالل  أعضاء  احلالية  ملناصبهم  توليهم  يف    فرته  املنتهي  املايل  العام 

 مليون ريال، ويظهر اجلدول التايل بيان تلك املبالغ: 11.2ت وتعويضات بلغت آعىل رواتب ومكافم 31/3/2021
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 6,890,625        6,890,625  1,828,125 5,062,500 الرئيس التنفيذي 

 1,560,000        1,560,000  404,352 1,155,648 الشؤون املالية مدير عام 

 املوارد البرشية  –رئيس تنفيذي 
 

755,616 276,384  1,032,000        1,032,000 

 1,036,000        1,036,000  220,000 816,000 العمليات  – مدير عام 

 730,800        730,800  197,472 533,328 تقنية املعلومات  –رئيس تنفيذي 

 11,249,425        11,249,425  2,926,333 8,323,092 املجموع
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 اخلربات واملؤهالت العلمية لكبار التنفيذيني   .20.1
 

 الوظيفة السابقة  الوظيفة احلالية  مجاالت اخلربة  املؤهل  سم اال

 ماجستري يف إدارة األعمال  ستاذ / مروان عزيز مكرزل األ
مجال    15 يف  اخلربة  من  عاما 

 مبيعات التجزئة 
 مدير عام  الرئيس التنفيذي 

 ستاذ / أحمد بلبييس األ
CMA 
CFM 

مجال    15 يف  اخلربة  من  عاما 
 مبيعات التجزئة 

 مدير عام الشئون املالية مدير عام الشئون املالية 

 محمد الشمري  /األستاذ 

يف   التخطيط  دكتوراه 
 االسرتاتييج 

CIPS 

sPHRI 

واالتصاالت   البرشي  املال  رأس 
 املؤسسية واخلدمات العامة 

تنفيذي   رأس    – رئيس 
 املال البرشي 

الرئيس   التنفيذي  نائب 
البرشية   للموارد 

 واخلدمات العامة 

 مدير عام  مدير عام  عام خربه يف مجال التجزئة  20 عمال دارة األإماجستري -   عباس محمد   / ستاذاأل

 العزني محمد   / ستاذاأل
نظم  إماجستري   دارة 

 املعلومات 

التقنية   – خربة يف مجاالت إلدارة 
 التطوير -

تنفيذي   تقنية    –رئيس 
 املعلومات 

 تقنية املعلومات  مدير

 

بني املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  العالقة .20.2
 نحراف جوهري عن هذه السياسة.اى أوسياسة املكافآت املعمول بها، و بيان  

اللجان املنبثقة وكبار التنفيذيني   وفقاً للضوابط التنظيمية املعتمدة من يتم رصف املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
مجلس اإلدارة ووفقا ملا تم النص عليه يف النظام األسايس للرشكة واملعتمد من اجلمعية العامة وكذلك سياسة املكافآت بناء 

 عيل توصية جلنة املكافآت والرتشيحات.

 

 املدفوعات النظامية املستحقة  .21
ي     االت)  املدفوعات النظامية املستحقة (ماليني الر

 اجلهة احلكومية 
 املبالغ الفعلية املدفوعه 
 مارس 31السنة املالية املنتهية يف 

 األرصدة املستحقة 
 مارس 31السنة املالية املنتهية يف 

2021 2020 2021 2020 

 - - 295 190 الرسوم اجلمركية
 ) 51.2( 0 91 46 الزكاة والرضيبة 

للتأمينات   العامة  املؤسسة 
 اإلجتماعية

28 81 - - 

 - - 18 23 تكاليف تأشريات وجوازات 
وتراخيص   البلديات  "رسوم  أخرى 

 املحالت"
20 13 - - 

 ) 51.2( 0 497 307 اإلجمايل 
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يبة الدخل  .22  الزكاة الرشعية ورض
 املوقف الزكوي للرشكة والرشكات املحلية التابعة هلا 

 م 2020مارس    31قدمت الرشكة إقراراتها الزكوية للهيئة العامه للزكاة والدخل لكافة السنوات حىت السنة املالية املنتهية يف  
الزكاة عناوتم   املنتهي يف مارس    ستالم شهادة  املايل  املالية   ،م2020العام  نهايئ للسنوات  ربط  وقد حصلت الرشكة عىل 

  مارس  31وحىت   2015مارس  31ال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات املنتهية يف و، م2014ىل مارس إ 2008املنتهية يف مارس 
 قيد املراجعة من قبل املصلحة. م2019

 املوقف الرضييب للرشكات التابعة األجنبية

التابعة يف الواليات املتحدة األمريكية مع السلطات   الرضيبية ذات الصلة جلميع  تم تقديم إقرارات رضيبة الدخل للرشكات 
  م.2018مارس  31السنوات حىت نهاية السنة املنتهية يف 

تم تقديم إقرارات رضيبة الدخل للرشكات التابعة يف الواليات املتحدة األمريكية إىل السلطات الرضيبية ذات الصلة عن جميع 
يف   املنتهية  السنة  حىت  رضيبم2018مارس    31السنوات  إقرار  تقديم  وتم  ومرص ،  األردن  يف  التابعة  للرشكات  الدخل  ة 

. بالنسبة لفروع دول البلقان، تم م2017مارس    31أذربيجان وأرمينيا جلميع السنوات حىت  ووكازاخستان واملغرب وجورجيا  
 .م2015ديسمرب  31تقديم إقرارات رضيبة الدخل حىت السنة املنتهية يف 

أعال التابعة  للرشكات  الدخل  عوائد رضيبة  للرشكات  تخضع  بالنسبة  الصلة.  ذات  الرضيبية  السلطات  قبل  للمراجعة من  ه 
مارس    31التابعة يف كازاخستان ومرص، فإن التحقيق من قبل السلطات الرضيبية يف السنوات السابقة هو قيد اإلعداد. كما يف  

امت املجموعة بتكوين الزتامات برضيبة الدخل يف أي من الرشكات التابعة. ق تتعلق، ال توجد تقييمات سلبية معلقة م2018
تقديم اإلقرارات الرضيبية للرشكات   التأخري يف  املحلية بسبب  الدخل وال توجد غرامات كبرية بموجب االختصاصات  رضيبة 

 التابعة أعاله. 

ريال، وذلك ملقابلة الزكاة    مليون  14.1بمبلغ  م مخصص  31/3/2021هذا وقد كونت الرشكة يف نهاية العام املايل املنتهى بتاريخ  
م وتتمثل حركة مخصص الزكاة الرشعية ورضيبة الدخل 31/3/2021ورضيبة الدخل املستحقة حىت العام املايل املنتهي بتاريخ  

 ىت: م يف اآل31/3/2021خالل العام املايل املنتهي بتاريخ 

 

 الزكاة ورضيبة الدخلإجمايل  رضيبة الدخل الزكاة الرشعية  حركة مخصص الزكاة ورضيبة الدخل 

 10,802,155 6,206,703  4,595,452  م 1/4/2020رصيد املخصص يف 
مارس    31املخصص للسنة املالية املنتهية يف  

 م2021
17,392,802  4,590,275 

21,983,077 

يف   املنتهية  املالية  السنة  خالل   31املسدد 
 م 2021مارس 

)7,999,484( )9,103,747 ( 
)17,103,231 ( 

املتعلقة   الزكاة  تقديرات  يف  التغيريات 
 بالسنوات السابقة 

24,100,628 - 24,100,628 

 ) 23,934,353(  ) 23,934,353( خصومات أخرى 
 15,848,276 1,693,231 14,155,045  م 31/03/2021رصيد املخصص يف 

 م.31/3/2021وفقا لتقديرات إدارة الرشكة عن العام املايل املنتهى بتاريخ    ويعترب مخصص الزكاة الرشعية ورضيبة الدخل كاٍف 
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 حتياطيات اليت تم إنشاؤها لصاحل املوظفني االستثمارات واال .23
 حتياطيات تم إنشاؤها لصاحل املوظفني فيما عدا تلك املقررة حسب نظام العمل يف اململكة.اال يوجد استثمارات أو 

 اإلدارةإقرارات مجلس  .24
 .الصحيح بالشكل أُعدت احلسابات سجالت أن •

 .بفاعلية وُنّفذ سليمة أسس عىل أُعد الداخلية الرقابة نظام أن •

 .نشاطه مواصلة عىل املصدر قدرة يف يذكر شك أي يوجد ال أنه •

ية السعودية والصادرة تم إعداد القوائم املالية املوحدة للرشكة وفقا للمعايري املحاسبية املتعارف عليها باململكة العرب •
 .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 .ل إىل أسهموّ مل تصدر الرشكة أو رشكاتها التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحُ  •

 .ال توجد أسهم ذات أحقية يف التصويت •

 .ال توجد قروض معلقة خالل السنة •

 .مجلس اإلدارةال توجد قروض ألي من أعضاء  •

 .الرشكة مل تربم أي صفقة متعلقة بأسهمها  •

مل تكن هناك أية تعامالت يف أسهم الرشكة مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو أي فرد من أفراد عائالتهم  •
 .غري تلك املذكورة سابقا

 .مل تستلم الرشكة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم يف الرشكة •

 .حتياطيات أخرى تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الرشكةا ستثمارات أو ا ال توجد أي •

ال يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيني بالرشكة أية حقوق أو مصاحل بالرشكة، عدا ما ذكر من تعامالت   •
 .مع رشكات ذات عالقة

 

 اجلزاءات والغرامات  .25
 2020أبريل    1م "الفرتة املالية من    2020ة خالل العام املايل  عىل الرشكة من قبل هيئة السوق املالي  ماليةتم فرض غرامة  

أ ) من  بسبب مخالفة  "،  م2021مارس    31إىل    ) املالية وااللزتامات    احلاديةاملادة  الفقرة  والستني من قواعد طرح األوراق 
فيما يتعلق   عالنات الرشكاتإصة ب) من الفقرة ( أ ) من التعليمات العامة من التعليمات اخلا 5والفقرة الفرعية ( املستمرة، 

   .30/06/2020باإلعالن عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 

 مقرتحات مجلس اإلدارة  .26
 م. 2020/ 3/ 31املوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف  •

مراقب حسابات الرشكة عن العام املايل املنتهى  م، وتقرير  2020/  3/  31املوافقة عىل القوائم املالية للرشكة كما يف   •
 يف نفس التاريخ.

املوافقة عىل توصية مجلس اإلدارة برصف مكافأه ألعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام األسايس للرشكة بواقع  •
ريال عن كل جلسة،   15,000دارة بواقع  ىل بدل حضور جلسات مجلس اإلإضافة  إريال لكل عضو    200,000
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ريال عن    5000للجنة املراجعة و  ريال عن كل جلسة  10,000ضور جلسات اللجان املنبثقة بواقع  وكذلك بدل ح
 . كل جلسة لكل من جلنة الرتشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية

 م. 31/3/2020املوافقة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  •

املحاسب القانوين، الذي تم ترشيحه من قبل جلنة املراجعة وذلك ملراجعة القوائم املالية للعام  ختيار  ااملوافقة عىل   •
سنوية، وتحديد  ال"، والبيانات والقوائم املالية ربع  م2021مارس    31إىل    2020أبريل    1الفرتة املالية من    م"2020املايل  

 أتعابه. 

م بني الرشكة ورشكة املراكز  2020مارس    31ام املايل املنتهى يف  املوافقة عىل األعمال والعقود اليت تمت خالل الع •
% ورشكة هاجن 100العربية ورشكة املراكز املرصية ورشكة فواز عبد العزيز احلكري ورشكاه العقارية اململوكة بنسبة  

كل من:  و من خالل رشكة فاس السعودية القابضة ويه مملوكة لأ% بشكل مبارش 37.5املحدودة اململوكة بنسبة 
فواز بن عبدالعزيز احلكري وسلمان بن عبدالعزيز احلكري وعبداملجيد بن عبدالعزيز احلكري، والرتخيص بها للعام املايل 

 م.2020مارس  31املنتهى يف 

و غري مبارش لرئيس أالرتخيص باألعمال املزمع القيام بها من خالل رشكة إتقان إلدارة املرافق واململوكة بشكل مبارش   •
 م.2020مارس  31خالل العام املايل املنتهى يف   اإلدارة عبداملجيد بن عبدالعزيز احلكري مجلس

 

ير املحاسب القانوين  .27  تقر
 .نتباهم أي فقرات خاصة بلفت اال2021مارس  31مل يتضمن تقرير املراجع اخلاريج عىل القوائم املالية السنوية للرشكة يف 

 حوكمة الرشكات ونظام الرقابة الداخلية .28
 حوكمة الرشكات  .28.1

 حوكمة الرشكات .28.1.1
 

لزتام بأفضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل حماية حقوق املساهمني وأصحاب املصاحل، وقد وضع  تعمل الرشكة دوماً عىل اال
  2006/2007مجلس إدارة الرشكة يف أولوياته بداية من إدراج أسهم الرشكة للتداول بنظام السوق املالية يف العام املاىل  

 طبيق نظام للحوكمة بالرشكة يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.إنشاء وت

الرقايب، اوقد   لإلطار  وفقا  السياسات  من  العديد  وأصدرت  اإلجراءات  من  العديد  املتعاقبة  الرشكة  إدارات  مجالس  تخذت 
 ىت: ستعراضها وفقا لآلاوقواعد الشفافية واإلفصاح الىت وردت بالئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن اهليئة، والىت يمكن 

 أنشطة حوكمة الرشكة  العام املاىل

2006/200
7 

جراءات وفقا  من اإل  اً د من السياسات، واتخذت عدديالعد 2006/2007 درت الرشكة بداية من العام املايلأص
 ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات، كان أهمها ما ييل: 

 . دليل السياسات املالية العامة جلميع دورات العمل الرئيسية بالرشكة، وتدريب جميع املوظفني املعنيني عليها 

 .قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الرشكة  
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 أنشطة حوكمة الرشكة  العام املاىل

 . تنظيم إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة وفقا للقواعد املهنية املتعارف عليها دوليا 

 . بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية جلميع موظفي الشئون املالية التنفيذيني بالرشكة 

 .الصالحيات والسلطات إلدارة الرشكة الئحة مالية لتفويض  

2007/200
8 

العام   أكتوبر من  الرشكة يف  تطبيق  2007قامت  إطار  تنصب يف  اليت  اللوائح  العديد من  باستكمال إصدار  م 
 متطلبات احلوكمة وذلك عىل النحو التايل: 

 ت.  آضوابط تشكيل جلنيت املراجعة والرتشيحات واملكاف )1

 .واجلمعية العامةالئحة سياسة حقوق املساهمني،  )2

 .فصاح والشفافيةجراءات اإلإالئحة سياسة و )3

 .دارةالئحة عمل مجلس اإل )4

 .دارة، واملساهمني سياسة تعارض املصاحل ألعضاء مجلس اإل )5

اال 2011/2012 املكتب  "ديلويت  تقييم  بالرشكة،    – ستشارى  احلوكمة  تطبيق  ملوقف  ورشكاه"  اخلري  أبو  بكر 
 إلدارة املراجعة الداخلية بالرشكة ومراجعة جودة األداء 

نطالقاً من حرص مجلس إدارة الرشكة عىل االلزتام بكافة مواد الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن  ا
وحقوق   املساهمني  تكفل حقوق  والىت  للحوكمة  الدولية  املمارسات  أفضل  تطبيق  وضمان  اهليئة 

ستشارى") بمهمة تقييم  اخلري ورشكاه ("اال  بكر أبو   –أصحاب املصاحل، فقد كلفت الرشكة مكتب ديلويت  
طار قياساً عىل اللوائح  موقف تطبيق احلوكمة بالرشكة، وفعالية الرتتيبات الىت تبنتها الرشكة ىف هذا اإل

والتعليمات الصادرة عن اهليئة، وأفضل املمارسات املعتمدة لدى اجلهات الدولية القيادية ىف مجال  
وراق املالية بنيويورك، وبورصة تداول األوراق املالية "ناسداك" بالواليات  حوكمة الرشكات مثل: بورصة األ

نتهى  ااملتحدة األمريكية، باإلضافة ملهمة مراجعة جودة األداء إلدارة املراجعة الداخلية بالرشكة، وقد  
 ستشارى إىل أن:  تقرير اال

اهليئة، وتحتاج لتحسني عدد من   الرشكة تلزتم بشكل كبري بمتطلبات قواعد حوكمة الرشكات الصادرة عن  -
 النوايح لتتفق مع املمارسات الدولية الرائدة ىف حوكمة الرشكات.

وأن أداء إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة يتفق وعموم متطلبات معايري األداء املهين الصادرة عن معهد   -
األمريكية،   املتحدة  بالواليات  الداخليني  أقسااملراجعني  أفضل  من  منطقة  وتعترب  الداخلية يف  املراجعة  م 

 . الرشق األوسط

نتائج عمل   التنفيذي يف حينها عىل  الرئيس  املالية  السوق  رئيس مجلس هيئة  الدكتور  تم إطالع معايل  وقد 
العضو املنتدب    –أعرب خالله سعادة الدكتور / عبد املجيد احلكري    م2012ستشارى بخطاب ىف مارس من العام  اال

ىف الوقت ذاته عىل    النتائج الىت وصلت إليها الرشكة ىف مجال تطبيقات احلوكمه، مؤكداً للرشكة عن سعادته ب 
الرشكة عىل عدم   إدارة  املستمر  احرص مجلس  للتحسني  برنامج  ىف وضع وتطبيق  وامليض قدما  اجلهد  دخار 
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م يف  اململكة  يف  القيادية  الرشكات  مصاف  ىف  تكون  وأن  رقابتها،  بيئة  وتحسني  الرشكة  حوكمة  حلوكمة  جال 
 الرشكات.

إىل املراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات واللوائح    2012/2013رشعت الرشكة خالل العام املاىل  2013/ 2012
بهدف تحسني كافة النوايح الىت أبرزها تقرير االستشاري آخذاً ىف   واإلجراءات الصادرة عنها ىف مجال احلوكمة

املالية خالل  االعتبار مواد الئحة حوكمة ال إلزاميتها قرارات عن مجلس هيئة السوق  رشكات الىت صدر بشأن 
النسخة املعدلة    2013/2012، وكان من نتيجة هذا اجلهد إصدار الرشكة خالل العام املاىل  م2013و  2012العامني  

 يت: من أدلة وسياسات احلوكمة بها، واليت اشتملت عىل اآل

 مجلس اإلدارة. دليل عمل  .2 دليل حوكمة الرشكات.  .1

دارة،  سياسة تعارض املصاحل ألعضاء مجلس اإل .4 دليل املساهمني. .3
 واملوظفني، واملساهمني. 

الوظيفي   .5 السلوك  قواعد  ميثاق 
 .واملهين ملوظفي الرشكة

 سياسة التداول بناء عىل معلومات داخلية.   .6

وإجراءات   .8 سياسة املسؤولية االجتماعية للرشكة. .7 ومعايري  ىف  سياسات  العضوية 
إقراراها من اجلمعية   تم  اإلدارة، وقد  مجلس 

 م.25/3/2013العامة للرشكة بجلستها بتاريخ  
 

 حوكمة  بوضع "نظام تقيض وفقا ألحكام الفقرة (ج) من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن اهليئة والىت   2013/2014
 وتعديله فاعليته مدى ومراقبة العام عليه واإلرشاف - الالئحة هذه أحكام مع  يتعارض  ال بما  - بالرشكة  خاص

م  30/12/2012هـ املوافق  2/1434/ 17) وتاريخ  2012-40-3احلاجة"، والىت صدر قرار مجلس اهليئة رقم ( عند
 م.2013/ 30/6من  ابتداءً  وذلك السعودية (تداول) بها، املالية السوق  يف  أسهمها املدرجة بإلزامية الرشكات

عتماده من اجلمعية العامة للرشكة بجلستها املنعقدة  افقد قامت الرشكة بإعداد نظام احلوكمة اخلاص بها، وتم  
عتماده من مجلس إدارة الرشكة، وتسليم نسخة منه إىل اهليئة ىف  ام، والذي كان قد سبق  2013/ 16/7بتاريخ  
 ىت: كة اآلم، وقد تضمن إطار عمل نظام احلوكمة اخلاص بالرش 6/2013/ 30تاريخ 

 املبادئ الرئيسية لنظام حوكمه الرشكة.  )2 اهليكل التنظيمي حلوكمة الرشكة. )1

 دليل عمل مجلس اإلدارة.   )4 سياسة اإلفصاح والشفافية.   )3

ىف   )5 العضوية  وإجراءات  سياسة 
 مجلس اإلدارة. 

 جلان مجلس اإلدارة.  )6

 سياسة تنظيم تعارض املصاحل. )8 ميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل. )7

سياسة التداول بناء عىل معلومات   )9
 داخلية.

 دليل املساهمني. )10
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اال  )11 املساهمة  جتماعية سياسة 
 للرشكة.

األداء  )12 فعالية  لتقييم  وذلك  الوظيفي،  األداء  فعالية  تقييم  آليات 
دارة واللجان املنبثقة عنه بشكل دوري،  لكل من أعضاء مجلس اإل

يرتكز   اليت  األساسية  املبادئ  كأحد  حوكمة  وذلك  نظام  عليها 
 الرشكة.

 
ىف إطار احلرص عىل التأكد من التفهم الكامل ملتطلبات نظام احلوكمة اخلاص بها، وضمان سالمة املمارسات   2014/2015

بتنظيم عدد من ورش العمل لكل من املديرين التنفيذيني    العملية له، فقد قامت الرشكة خالل العام املاىل 
بالرشكة، وأعضاء مجلس اإلدارة، وذلك للتعريف باإلطار العميل لنظام احلوكمة اخلاص بها، ومدى اتفاقه مع  

 دارة، والتأكد من تطبيقه عمليا عىل نحو شامل ودقيق.الرؤى االسرتاتيجية ملجلس اإل
كما تم مراجعة ميثاق قواعد السلوك الوظيفي واملهين ملوظفي الرشكة وإعادة توزيعه عىل املوظفني، وذلك  

 فضًال عن مراجعة الالئحة املالية لتفويض الصالحيات والسلطات وتوزيعها عىل إدارة الرشكة للعمل بها.  

ستمرة لنظام احلوكمة اخلاص بها، بهدف ضمان  ىف إطار خطط الرشكة إىل تدعيم وتطوير آليات املراجعة امل 2016/ 2015
اهليئة عن  الصادرة  الرشكات  حوكمة  أحكام  لكافة  كافة  مواكبته  ضوء  ىف  وفاعليته  كفاءته  عىل  واحلفاظ   ،
 ،املستجدات والتطورات ىف بيئة العمل الداخلية واخلارجية للرشكة

سرتاتيىج لوظائف  لتطبيق مرشوع للتحول وإعادة الرتتيب اال  (&Strategy)ستشارى  فقد تعاقدت الرشكة مع اال
الرشكة املختلفة وتطوير نظام تشغييل جديد، والذي يشمل مراجعة السياسات واإلجراءات، وهياكل تفويض  

 السلطات والصالحيات، وتطوير نظام حوكمة الرشكة.

االا 2017/ 2016 الرتتيب  وإعادة  التحول  مرشوع  لوظستكمال  التشغيل،  سرتاتيىج  نظام  وتطوير  املختلفة  الرشكة  ائف 
اإلدارة   مجلس  حوكمة  نظام  وتطوير  والصالحيات،  السلطات  تفويض  وهياكل  واإلجراءات،  والسياسات 

 دارة التنفيذية. واإل
عىل تعديل النظام  م  2017-04-18املوافق    1438-07- 21وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية للرشكة بتاريخ  

لل رقم  األسايس  الوزاري  بالقرار  الصادر  املساهمة  الرشكات  نظام  نموذج  مع  يتفق  بما  وتاريخ    18379رشكة 
هـ، وذلك وفقاً ملتطلبات املادة الرابعة والعرشين بعد املائتني من نظام الرشكات، واملوافقة عىل تشكيل  1437/ 1/6

 ت أعضائها.آجلنة املراجعة وعىل مهامها وضوابط عملها، ومكاف

سرتاتيىج لوظائف الرشكة املختلفة وتطوير نظام التشغيل  ستكمال مرشوع التحول وإعادة الرتتيب االاتم     2017/2018
بها ليتواكب    بها وتطبيقها فعليا، كما قطعت الرشكة شوطا كبريا يف تحديث سياسات ودليل احلوكمة اخلاص

الرشكات   نظام  من  بكل  املستحدثة  واألمور  التعديالت  كافة  م/مع  رقم  املليك  باملرسوم  وتاريخ    3الصادر 
)  2017-16-8هـ، والئحة حوكمة الرشكات املعدلة الصادرة عن مجلس اهليئة بموجب القرار رقم (1437/ 28/1

املوافق  16/5/1438وتاريخ   م 2017/ 13/2هـ  رقم  امللىك  باملرسوم  الصادر  الرشكات  نظام  بناء عىل  وتاريخ    3/م 
 ه.  28/1/1437

بها وفق نظام الرشكات    بمراجعة دليل وسياسات احلوكمة اخلاص  م2018/2019قامت الرشكة خالل العام   2018/2019
بقرار   الصادرة  املعدلة  الرشكات  والئحة حوكمة  املستمرة،  وااللزتامات  املالية  األوراق  وقواعد طرح  السعودي، 

، وحرص كافة الفقرات  م23/4/2018فق ه املوا7/8/1439وتاريخ  2018-45- 3مجلس هيئة السوق املالية رقم 
 عتماد والتطبيق العميل. الالزم تحديثها بما يتفق مع تلك التعديالت، وتجهزيها لال

ستشارى "بروتيفييت" ألداء إدارة  عتماد تعديالت دليل وسياسات حوكمة الرشكة، وتقييم املكتب االا 2019/2020
 املراجعة الداخلية

عتماد تعديالت دليل وسياسات احلوكمة بها، وذلك فيما يتعلق  اب  2019/2020املاىل  قامت الرشكة خالل العام  
لتتفق   والسنوية  األولية  املالية  القوائم  للمساهمني عن  واإلعالن  اهليئة  وتزويد  املالية  املعلومات  باإلفصاح عن 

رة، والئحة حوكمة الرشكات  لزتامات املستمونظام الرشكات السعودي، وتعديالت قواعد طرح األوراق املالية واال
 املالية ووضعها موضع التطبيق العميل. الصادرة عن مجلس هيئة السوق

ستشاري "بروتيفييت" ملراجعة جودة أداء إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة، وقد أسفر  كما تم التعاقد مع املكتب اال
بشكل عام مع معايري معهد املدققني الداخليني، التقييم العام املبدىئ عن أن "املراجعة الداخلية للرشكة تتوافق 

 مع وجود عدد من فرص التحسني فيما يتعلق بالتوافق مع بعض املعايري".

اال 2020/2021 للمكتب  النهايئ  "التقييم  بالرشكة،  جلودة  بروتيفييت"  ستشاري  الداخلية  املراجعة  إلدارة  األداء 
 وتطبيق التحسينات املقرتحة 
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نطالقاً من حرص مجلس إدارة الرشكة عىل االلزتام بكافة مواد الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن  ا
وحقوق   املساهمني  تكفل حقوق  والىت  للحوكمة  الدولية  املمارسات  أفضل  تطبيق  وضمان  اهليئة 

عة  أصحاب املصاحل، فقد كلفت الرشكة مكتب "بروتيفييت" بمهمة مراجعة جودة األداء إلدارة املراج
ستشارى إىل تحديد فرص للتحسني املستمر يف عمل نتهى التقرير النهايئ لالاالداخلية بالرشكة، وقد  

إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة، بالشكل الذى يسهم يف تعزيز جودة أداء أعماهلا، وذلك يف النوايح  
 التالية:  

 . تقييم املخاطر الشاملة وتخطيط املراجعة الداخلية .1

 .مراجعة العمليات / املتاجرتنفيذ  .2

 . تعزيز نطاق عمل تدقيق حوكمة الرشكات .3

 . تقييم املخاطر املؤسسية وإدارة املخاطر .4

 .فريق إدارة املراجعة الداخلية ومستوى الكفاءة .5

 . تعزيز عملية تخطيط املشاركة والتنفيذ .6

 املراجعة الداخلية.  ريراتق .7

 .ستقالل التنظيمي لقسم املراجعة الداخليةاال .8

نوايح تحسني جودة أداء إدارة املراجعة الداخلية   وقد بالتطبيق الفوري لكافة  وجهت جلنة املراجعة 
 بالرشكة، واملتابعة الدورية للتنفيذ.

 

2021 /2022 

 "مخطط" 

املراجعة الدورية لتطبيقات وممارسات احلوكمة بالرشكة،  م  2021/2022تستهدف الرشكة خالل العام املاىل  
اال من  واالوالتحقق  الرشكات  حوكمة  قواعد  بكافة  املالية،  لزتام  السوق  هيئة  عن  الصادرة  املستمرة  لزتامات 

اال من  املقرتحة  التحسينات  تطبيق  الداخلية،  ومتابعة  املراجعة  إدارة  أداء  جودة  لتعزيز  "بروتيفيىت"  ستشارى 
الداخ املراجعة  مهام  ألداء  املهىن  اإلطار  مع  التوافق  من  املزيد  تحقيق  الدويل  وضمان  املعهد  عن  الصادر  لية 

عن   الصادرة  الصلة  ذات  واللوائح  باألنظمة  مستقبلية  تعديالت  ألية  املستمرة  واملتابعة  الداخليني،  للمدققني 
اجلهات النظامية، وبخاصة اليت قد تتطلب تعديل دليل وسياسة حوكمة الرشكة للتوافق معها ومتابعة تنفيذ  

 سرتشادية الواردة بالئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن اهليئة.لقواعد االتفاق مع اجراءات اليت تكفل االاإل 
 

 موقف تطبيق أحكام الئحة حوكمة الرشكات  .28.2
دارة) من الئحة حوكمة الرشكات، فقد طبقت الرشكة جميع  ) من املادة التسعون (تقرير مجلس اإل1وفقا ملتطلبات الفقرة (

 باجلدول التاىل:   ةاملواد املوضحستثناء امواد الئحة حوكمة الرشكات، ب
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إلزامية  الفقرة  املادة 
 املادة 

موقف 
 التنفيذ 

 األسباب وإجراءات الرشكة

غري  سرتشاديةا 2 املادة التاسعة والثالثون: التدريب 
 مطبقة

الالزمة   اآلليات  وضع  عىل  حاليا  العمل  جارى 
حلصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  

عىل   بشكل التنفيذية  تدريبية  ودورات  برامج 
يف  ومعارفهم  مهاراتهم  تنمية  بغرض  مستمر 

 املجاالت ذات العالقة بأنشطة الرشكة.

جميع  املادة احلادية واألربعون: التقييم 
 الفقرات 

غري  سرتشاديةا
 مطبقة

أداء   لتقييم  الالزمة  اآلليات  ترتيب  حاليا  جارى 
التنفيذية سنوياً، املجلس وأعضائه وجلانه واإلدارة  

وتطوير مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى 
وجودة   للرشكة  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق 
الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  املخاطر  إدارة 
والضعف   القوة  جوانب  د  تحدَّ أن  عىل  وغريها، 

 واقرتاح معاجلتها بما يتفق مع مصلحة الرشكة.

تشكيل   السبعون:  إدارة  املادة  جلنة 
غري  سرتشاديةا  املخاطر 

  مطبقة

والسبعون:   احلادية  املادة 
غري  سرتشاديةا  اختصاصات جلنة إدارة املخاطر

  مطبقة

اجتماعات   والسبعون:  الثانية  املادة 
غري  سرتشاديةا  جلنة إدارة املخاطر

  مطبقة

تحفزي   والثمانون:  اخلامسة  املادة 
 العاملني 

جميع 
 الفقرات 

مطبقة   سرتشاديةا
 جزئيا

أو نصيباً   العاملني أسهماً يف الرشكة  برامج منح 
من األرباح اليت تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 
يف   الربامج  تلك  عىل  لإلنفاق  مستقل  صندوق 

 مراحل التفكري والدراسة بالرشكة.

مبادرات   والثمانون:  الثامنة  املادة 
 العمل االجتمايع 

جميع 
 الفقرات 

مطبقة   سرتشاديةا
 جزئيا

بما   الرشكة  أداء  تربط  قياس  مؤرشات  وضع 
االجتمايع،   العمل  يف  مبادرات  من  تقدمه 
النشاط  ذات  األخرى  بالرشكات  ذلك  ومقارنة 

 املشابه يف مراحل التفكري والدراسة بالرشكة.

سياسات  والثمانون:  التاسعة  املادة 
 اإلفصاح وإجراءاته 

مطبقة   سرتشاديةا 3
 جزئيا

ليحو للرشكة  اإللكرتوين  املوقع  تطوير   يجارى 
وأي   عنها،  اإلفصاح  املطلوب  املعلومات  جميع 
بيانات ومعلومات أخرى ُتنرش من خالل وسائل  

 اإلفصاح األخرى 

تشكيل   والتسعون:  اخلامسة  املادة 
 جلنة حوكمة الرشكات 

 
غري  سرتشاديةا

 مطبقة
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 إجراءات الرقابة املراجعة السنوية لفاعلية  .29
لدى الرشكة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مبارشة ملجلس اإلدارة وجلنة املراجعة، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ  
مهام عملها وفقا مليثاق عملها املعتمد، وتقدم إدارة املراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس 

راجعة واإلدارة التنفيذية يف القيام بمسئولياتها. هذا وال تخضع إدارة املراجعة الداخلية ألي تأثري من قبل اإلدارة اإلدارة وجلنة امل
التنفيذية وهلا كامل الصالحيات للوصول الكامل غري املقيد جلميع املستندات وذلك وفقا ملا يتطلبه أداء عملها. وقد تبنت إدارة  

لتقييم وتحسني فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف املراجعة الداخلية عند تنفي ذ أعماهلا منهجاً منتظماً 
الداخلية ليشمل فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة   الرشكة وحماية أصوهلا. وقد صمم نطاق عمل إدارة املراجعة 

وجه اخلصوص اللوائح والسياسات املالية واإلدارية   الداخلية للرشكة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الرشكة الداخلية وعىل
وأطر حوكمة الرشكة املعتمدة من مجلس اإلدارة واجلمعيات العمومية وأجهزة الرقابة الترشيعية والتنظيمية وأنه قد تم 

 دارة املراجعة الداخلية ما ييل:إتنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الرشكة، وقد شمل نطاق 

الداخلية  ا • األولوية  إعطاء  مع  دورية  فرتات  خالل  الرشكة  إدارات  لغالبية  الدوري  والفحص  األلتدقيق  نشطة إىل 
 والوظائف بحسب درجة املخاطرة.

اإل • املسؤولني يف  وكذا  إبالغ  الفحص  عملية  أثناء  تكشفت  اليت  باملالحظات  أعماهلا  تم فحص  اليت  املختلفة  دارات 
 املالحظات. توصيات اإلدارة ملعاجلة تلك

ن يف اإلدارات املختلفة ملعاجلة املالحظات وتنفيذ التوصيات اليت تضمنتها تقارير وتقييم اإلجراءات اليت يقدمها املسؤول •
تخاذها فقد تم مناقشة األمر مع املسؤولني للتأكد من كفاءة اجراءات اليت تم  املراجعة، ويف حال عدم كفاية اإل

 اإلجراءات املتخذه وكفايتها. 

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة   .29.1
عىل أعمال الرشكة، وإجراءات الرقابة الداخلية بها، وبخاصة بعد  19كوفيد   حرصت جلنة املراجعة عىل التقييم املستمر لتأثري

، بداية من الربع الثاين 19السلبية لكوفيد  ات  نتعاًشا كبًريا من التأثريا، وقد أظهرت نتائج األعمال  م 2020رفع اإلغالق يف يونيو  
، وأظهرت عمليات مقارنة املبيعات باملبيعات املماثلة ىف فرتة  م2020ديسمرب  31، واملنتهى يف م2020/2021من العام املايل 

مع توقع مزيد    ،تحسن النتائج، فإن عمليات الرشكة ىف حالة تعاٍف ٪، وكما يتضح من  18زيادة بنسبة  م  2019ديسمرب    31
وبالنظر إىل  .٪ مقارنة بالفرتة املماثلة95-90قبال احلايل إىل مستويات من التحسن يف الفرتات القادمة، وقد وصل معدل اإل

ى، تظهر التقييمات أن الرشكة خطوات ترشيد التكلفة، وحجم املبيعات املتوقع، ووضع السيولة احلايل إىل جانب عوامل أخر
 .القادمةشهراً  12لزتاماتها املالية يف املستقبل املنظور عند استحقاقها خالل فرتة الـ استواصل الوفاء ب

ىل متابعة تنفيذ إكما قامت جلنة املراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة مع إدارة املراجعة الداخلية باإلضافة  
لديها،  الداخلية  الرقابة  نظام  لتعزيز  إيجابية  خطوات  الرشكة  خطت  ولقد  الداخلية.  املراجعة  تقارير  يف  الواردة  التوصيات 

  .وتوفري قناعة معقولة بسالمة التقارير املالية الىت يتم إعدادها من واقع السجالت املحاسبية  واملحافظة عىل أصول الرشكة
كما تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام  

الرشكة أعمال  لتقييم  وتشغيلية  مالية  نظا  .بمراجعات  املختلفة  ويشمل  املالية  والتقارير  العمل  لدورات  الداخلية  الرقابة  م 
 بالرشكة عىل تلك السياسات واإلجراءات الىت:  

تتعلق باالحتفاظ بالسجالت بالشكل الذي يضمن إتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة وتعكس بشكل جوهري حقيقة   •
 املعامالت والترصفات يف أصول الرشكة. 

بإعداد القوائم املالية بما يتفق مع اتوفر تأكيدات معقولة بأن   • ملعايري املحاسبية املتعارف تسجيل املعامالت يسمح 
، وأنه قد رويع استيفاء كافة  عليها باململكة العربية السعودية والصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

والصالحيا السلطات  تفويض  هليكل  وفقا  الالزمة  واالعتمادات  من التوقيعات  أى  تسجيل  قبل  الرشكة  إلدارة  ت 
 الفواتري أو النفقات املختلفة.



 

 

 

 55 صفحة  31/3/2021 – 1/4/2020التقرير السنوى 

ستخدام أو الترصف توفر تأكيدات معقولة فيما يتعلق بمنع أو الكشف يف الوقت املناسب للرشاء غري مرخص به أو اال •
 يف أصول الرشكة اليت يمكن أن يكون هلا تأثري جوهري عىل القوائم املالية. 

الداخلية، مهما كانت جيدة التصميم، فإنها تحتوي خطرا متأصال فيما يتعلق بالقدرة عىل منع أو  إن جميع نظم الرقابة  
ىف    كتشاف كافة األخطاء.ا النظام فعاًال  الىت يظل خالهلا  املستقبلية  الزمنية  للفرتة  تقييما  توفر  أنها ال  املخاطر  اكما  كتشاف 

يصبح   أن  يمكن  الىت  الظروف  يف  التغريات  االبسبب  درجة  عىل  احلكم  يف  أو  املجال،  هذا  ىف  مالئم  غري  النظام  لزتام  معها 
 بالسياسات واللوائح. 

 يت:ويمكن عرض نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف اآل

 املراجعة خالل العام   .29.2
الداخلي الرقابة  بتقييم فعالية نظام  بالرشكة  الداخلية  املراجعة  إدارة  املاليةقامت  القوائم والتقارير  األطر وفق  وذلك    ،ة عىل 

اإلطار    –  COSOواملعايري اليت وضعتها جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، والىت تعرف بإطار ومعايري الرقابة الداخلية  
عن   الصادرة  والتوجيهات  تم  COSOاملتكامل  فقد  إليها،  املشار  واملعايري  اإلطار  عىل  وبناء  الداخلية  ،  الرقابة  مخاطر  تقييم 

بالرشكة، ىف ضوء املبادئ املرتبطة واملستمدة من العنارص اخلمسة الىت رسمها اإلطار العام للرقابة الداخلية، وذلك لدورات 
املالية (بما  العمل الرئيسية بالرشكة ويه: اإليرادات، املخزون، حسابات املوردون والنفقات املرتبطة بها، األصول الثابتة، التقارير 

 يف ذلك الزكاة والرضائب)، تكاليف التوظيف واألجور، نظم تكنولوجيا املعلومات. 

باملخزون   املرتبطة  املخاطر  لدرجة  ظل  ونظرا  اال19-كوفيدجائحة  تداعيات  يف  املكتب  تكليف  تم  فقد  "بروتيفييت"  ،  ستشاري 
تقييم   من خالل  يهدف  والذى  املخزون،  إدارة  عملية  تقييم  تقييم بمرشوع  إىل  املخزون  إلدارة  الكاملة  العملية  ومراجعة 

 - وتحسني فعالية عمليات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة ذات الصلة، ويشمل نطاق العمل املسارات األربعة التالية: 

ع الرتكزي  الرشكة، عىل أساس من الفهم الشامل لعملية إدارة املخزون، م مراجعة عمليات املخزون والضوابط الداخلية يف -1
 عىل عمليات شطب املخزون يف األنظمة اآللية املعنية إلدارة ومراقبة املخزون.

ختبار الربنامج النيص،  استخراج تقارير حركة املخزون، وتطوير/اتحليالت البيانات ومراجعة الوثائق الداعمة، ويشمل ذلك   -2
 ملوافقة.ستثناءات وعدم اومراجعة املستندات الداعمة لتحديد التناقضات واال 

)، للتحقق من مطابقة  2مراجعة التقارير املالية وفًقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية (معيار املحاسبة الدويل رقم   -3
 للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. وفقاً القيم املسجلة للمخزون يف دفاتر احلسابات 

الرقابة عىل صالحيات املستخدمني (التطبيقات    :الل تقييم الوضع احلايل لكل منمراجعة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات، من خ
 ستثناءات والتقارير.وقاعدة البيانات)، والرقابة عىل تغيري الربامج، والتحقق من اال 

 نتائج املراجعة .29.3
 .املرتبطة بدورات العمل بالرشكةتم مالحظة احلاجة إىل إتخاذ قرارات إدارية بشأن تطوير وتحسني إجراءات وأنشطة الرقابة 

 قرارات اإلدارة .29.4
قامت إدارة الرشكة بتبين السياسات واإلجراءات الكفيلة بتطوير وتحسني إجراءات وأنشطة الرقابة املرتبطة بكافة دورات العمل 

 .ابة الداخلية لديهابها، كما وضعت اإلدارة خطة عمل لتنفيذ مقرتحات وتوصيات املراجعة الداخلية لتدعيم فاعلية نظام الرق

 جتماعيةبرنامج التوطني واملساهمة اال .30
تؤمن الرشكة بأن التوطني خيار اسرتاتييج، ومطلب وطين له أهمية خاصة، وىف سبيل ذلك تبذل الرشكة غاية جهدها لتحقيق  

قتصادية  ا قتصاد العاملي من تعرثات  وما آل إليه اال  19-كوفيد  جائحةتفيش  اليت فرضها  هذا اهلدف، ويف ظل الظروف الراهنة  
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% من نسبة متوسط  5عىل كوادرها الوطنية بزنول طفيف ما مقداره مل يتجاوز الـ، ولله احلمد،  حادة فقد حافظت الرشكة
  .%70التام واملستمر بنطاقها البالتيين لتصل النسبة إىل نحو مع حفاظها التوطني للعام املنرصم 

توفري يتمثل برنامج وفق العمل يه الرشكة سياسة إن  للكوادر  التوظيف فرص يف   إدارة يف الوطنية واملساندة والتدريب 
البرشي بطرح تقوم كما الرشكة، املال  العامة لرأس  من أجل تصميم  الرشكة إدارات مع االسرتاتيجيات ومناقشة اإلدارة 

 .للموظفني الوظيفي للتطوير املهين واملسار التدريب برامج

 يف اآليت:  احلايلالرشكة نحو هذا التوجه خالل العام  تمثلت مسايعوقد 

 طرح برامج لتطوير وتأهيل املوظفني السعوديني واملرشحني للوظائف القيادية وتشمل:  

o  برنامج قادة املستقبل 

ستقطاب وتدريب أفضل الكوادر الوطنية حديثة  اخلاص بمجموعة فواز عبدالعزيز احلكري ال"  قادة املستقبلبرنامج "  تم تصميم
من العمل واضحة  التخرج من اجلامعات الداخلية أو اخلارجية املعتمدة من قبل وزارة التعليم من خالل تمكينهم وفق خطة  

مفاهيمه إىل  إضافة  املهارات  هذه  لتطبيق  وتحفزيهم  قياديني،  ليصبحوا  املطلوبة  املهارات  وإكسابهم  التجزئة  قطاع  م  يف 
إن أحد أهداف مجموعة فواز احلكري هو   حقيقني يف أعماهلم. قادةالتعليمية املكتسبة من اجلامعة ودعمهم جميعاً ليصبحوا  

وليس اهلدف من الربنامج إيجاد فرص عمل   ،طموحها بأن تصبح الرشكة املفضلة للخريجني السعوديني يف مجاالت مختلفة
فيها   وإنما لتكون قادرة عىل تمكني الكفاءات الوطنية املوجودة حاليا  داخل الرشكة فحسب  جديدة مخصصة للسعوديني

سيخلق هذا األمر حلقة متكاملة تربط الكوادر الوطنية حديثة و من تغطية األعمال اإلدارية املشغولة حاليا بغري السعوديني
 لكفاءات. جيد عىل العمل، مما يمنح مجموعة فواز احلكري اختيار أفضل ا التخرج بالتدريب بشكل

 

o  برامج االستقطاب للكوادر الوطنية من خالل املشاركة يف أيام التوظيف املفتوحة وورش العمل عىل مدار
   .العام بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية يف مناطق الرياض، جدة، الدمام، جزيان، أبها

o رة بنت عبدالرحمن وأكاديمية املشاركة يف التدريب التعاوين مع جامعة امللك سعود وجامعة األمرية نو
 ستقطاب املتمزيين يف هذا التدريب. الفيصل ال

o .املشاركة يف يوم املهنة واخلاص بخرييج اجلامعات والكليات 

 امج دعم التوظيف:نطرح بر 

كبادرة    م2020هو أحد برامج دعم التوظيف املقدم من صندوق تنمية املوارد البرشية وتم تدشينه يف شهر أبريل للعام احلايل   
دعم ملنشآت القطاع اخلاص ويهدف الربنامج لدعم الباحثني والباحثات عن عمل يف القطاع اخلاص بتحمل الصندوق نسبة 

ويشمل الربنامج دعم    .حىت اآلن وأي توظيف قادم يف منشآت القطاع اخلاصم  2019يوليو    1عتباراً من  امن أجر املوظف  
  اً عد، كما يركز الربنامج عىل التوظيف يف املناطق واملدن األقل فرصلكامل وعن بُ جميع الوظائف يف القطاع اخلاص للدوام ا 

 اً موظف  3,663عدد كبري من املوظفني وصل إىل  من  ستفادة  وتم من خالله اال   .عىل توظيف اإلناث وأصحاب اهلممووظيفية  
 عتباراً من بداية شهر مايو للعام احلايل. اموظف بمشيئة هللا  4,200حىت تاريخه واملتوقع زيادة العدد حيث يصل إىل 

 لكرتونية ومتطوعني يف برامج التواصل االجتمايع يف تفاق والتعاون مع مجموعة من املراكز واإلدارات واملواقع اإلاال
 يف مناطق اململكة، ومنها:  دناملمجال توظيف السعوديني يف مجموعة من 

 الغرف التجارية. .1
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 صندوق املوارد البرشية (طاقات).   .2

 جمعيات خريية مختلفة. .3

 لكرتونية وحسابات يف مواقع التواصل االجتمايع. إمواقع  .4

 املوارد البرشية (هدف).  تنمية صندوق  .5

 برنامج توطني  -طرح اخلطة الوطنية للتوظيف يف القطاع اخلاص 

اال  بالتعاون مع وزارة البرشية والتنمية  القطاع  املوارد  للتوظيف يف  الوطنية  توقيع مبادرة اخلطة  جتماعية فقد تم 
ن برنامج اخلطة الوطنية للتوظيف يف القطاع إ جتماعية حيث  اخلاص والذي تتبناه وزارة املوارد البرشية والتنمية اال

ظائف من خالل توظيف الباحثني عن عمل ممن اخلاص (برنامج توطني) هو أحد برامج الوزارة املخصصة لتوطني الو
ن الوزارة ترغب يف إوحيث  .مل يسبق هلم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا ملا يزيد عن ثالثة أشهر يف القطاع اخلاص

التعاون مع مختلف املنشآت الكربى وكذلك املنشآت رسيعة النمو لغرض استهداف نسب محددة وعدد محدد 
لتو واملهن  الوظائف  الوظيفي من  االستقرار  ولتحقيق  الستيعابهم  مناسبة  عمل  بيئة  وتوفري  املواطنني  ظيف 

ن الطرف الثاين يرغب يف املشاركة يف برنامج التوظيف الوطين يف القطاع اخلاص  إواالستدامة الوظيفية هلم، وحيث  
توفري فرص وظيفية مناسبة للمواطنني واملواطنات وتم   ملا فيه مصلحة  التوقيع عىل (برنامج توطني)  من خالله 

 . ستهدفالعدد املبلوغ وبحمد لله تم م 2021خالل العام احلايل  اً موظف 234توظيف 

  :املشاركة املجتمعية يف العديد من األنشطة، ومنها 

o  برنامج تمهري 

ه للخريجني واخلريجات السعوديني من اجلامعات املحلية    واخلارجية املعتمدة من هو برنامج تدريب عىل رأس العمل موجَّ
قبل وزارة التعليم، ويهدف إىل تدريبهم يف الرشكات الرائدة يف توطني الوظائف، ليتمكنوا من اكتساب اخلربات واملهارات الالزمة 

  إلعدادهم وتهيئتهم للمشاركة يف سوق العمل.

ظيفة ري أو الدكتوراه الذين مل يعملوا بأي و«تمهري» ُمخصص للخريجني واخلريجات احلاصلني عىل درجة البكالوريوس أو املاجست
 خالل األشهر الستة األخرية.
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عضاء مجلس  أسماء  أوم  2021مارس   31فيما ييل بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني خالل السنة املالية النتهية يف  

 اإلدارة احلارضين هلذه اجلمعيات: 

 

يخ االجتماع   إيضاح   حلضور من السادة أعضاء مجلس اإلدارةا تار

 االجتماع األول 
12/08/2020 

 "عادية"

 د/ عبد املجيد عبد العزيز احلكري 
 أ / عجالن عبد الرحمن العجالن 

 أ / فيصل عبد هللا اجلدييع 
 أ / بندر سليمان الغفيص 

 أ /طارق سعد التويجري 
 أ / عمر عبد العزيز املحمدي 

 الشامري أ / عيد فاحل 
 االجتماع الثاين 

21/09/2020 
 "عادية"

 أ / عمر عبد العزيز املحمدي 
 أ / عبد املجيد عبد هللا البرصي 

 أ / عيد فاحل الشامري  
 أ / بندر سليمان الغفيص 
 أ /باسم عبد هللا السلوم 

 أ / خالد وليد الشخشري 
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املس سجل  بطلب  الرشكة  من    10همني  اقامت  للفرتة  املايل  العام  خالل  ، م31/03/2021وحىت    01/04/2020مرات 

 وتفاصيلها كالتايل: 

يخ الطلب  مسلسل  سبب الطلب  تار

 اجلمعية العامة  09/08/2020  1
 اجلمعية العامة  12/08/2020 2
 اجلمعية العامة  21/09/2020  3
 أخرى 31/10/2020 4
 أخرى 30/11/2020 5
 أخرى 31/12/2020 6
 أخرى 31/01/2021 7
 اجلمعية العامة  28/02/2021 8
 إجراءات الرشكات 31/03/2021 9

 إجراءات الرشكات 01/04/2021 10
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