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ترجمة التحديات إلى نمو مستدام 

تتجه شركة الحكير بخطى متسارعة نحو 
مزيٍد من النمو، مدفوعًة بتاريٍخ طويل من 

النجاحات والشراكات المثمرة مع العالمات 
التجارية الرائدة، وقدراٍت مشهوٍد لها تؤهلها 
الغتنام الفرص الواعدة التي يتيحها االقتصاد 

السعودي في مسيرته التنموية الشاملة. 
كما أننا نواصل تنفيذ إستراتيجينا للتحول، 
والتي تستهدف تعزيز أنشطتنا وعملياتنا 
ورفع مستوى تنافسيتنا، واالرتقاء بتميزنا 

التشغيلي، واالستثمار في حلول الرقمنة 
لتطوير ممارسات ابتكار القيمة. وكلنا ثقة 

أن عملياتنا المدروسة، إلى جانب اإليجابيات 
التي تنطوي عليها اآلليات المتجددة على 

مستوى مجمل القطاع والسوق، سيكون 
لها أثٌر واضح في دعم نمونا وذلك في ضوء 

إبرامنا التفاقيات امتياز جديدة، وتوسعنا في 
قطاعات مستحدثة، وعلمنا الدؤوب إلثراء 

منظومتنا للتسوق متعدد القنوات، وتحولنا 
المستمر نحو نموذج عمل يتمحور حول تلبية 

احتياجات المستهلكين والعمالء، وتطوير 
عملياتنا التشغيلية. 

التطوير المستمر لمواردنا البشرية 

شركة الحكير واحدٌة من أكبر مؤسسات 
القطاع الخاص التي ُتْعَنى باستقطاب 

الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة 
بالمملكة. فنحن نؤمن أن موظفينا هم 
أبرز مكامن قوتنا ومقومات نجاحنا الذي 

يقوم في جانٍب كبيرٍ منه على مساهماتهم 
المخلصة. ومن ثم، فإننا ملتزمون تمامًا 

بإشراك موظفينا على نحٍو فعال والعمل 
معهم لتحقيق التحول المنشود لثقافتنا 

المؤسسية التي نفخر بكونها تدعم األجندة 

االجتماعية واالقتصادية للمملكة، وتسهم 
في تمكين موظفينا من خالل ترسيخ قيم 
مشتركة وشعور أكبر بالمساءلة والتزاٍم 

بالتغيير اإليجابي.

تشكل مبادراتنا المبتكرة لتأهيل وتطوير 
الكوادر الوطنية أحد أبرز مكونات تحولنا 

المؤسسي، والذي يضمن حصول موظفينا 
على الدعم والتدريب والفرص التي تمهد 

الطريق أمامهم لتحقيق تطلعاتهم المهنية 
وأهدافهم الوظيفية. 

جت جهودنا في هذا الصدد بحصولنا ألول  ُتوِّ
مرة هذا العام على اعتماد مؤسسة غريت 

بليس تو وورك، المتخصصة في مجال 
األبحاث والتدريب واستشارات الموارد 

البشرية، كأحد أفضل الشركات في بيئة 
العمل على مستوى المملكة. كما حققنا 
أيضًا مستوى متميزًا في استبيان تجربة 

الموظفين المصاحب لعملية االعتماد 
بمعّدل 70 من أصل 100 نقطة، مما يعكس 

التقدم المحرز في رحلة التحول بالنسبة 
لموظفينا وكوادرنا البشرية. 

تعتبر شركة الحكير واحدًة من أبرز 
المؤسسات الداعمة لمستهدفات المملكة 

في مجال التوطين، حيث تمثل الكوادر 
الوطنية 70% من إجمالي موظفينا، أي ما 

يعادل النطاق البالتيني في برنامج نطاقات. 
وحققنا كذلك إنجازاٍت مشهوٍد لها في 

مجال تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، 
حيث تمثل النساء 70% من إجمالي موظفينا، 

ونعتزم كذلك العمل خالل العام المالي 
المقبل على زيادة استثماراتنا في تطوير 

موظفينا عبر تأسيس ثالث أكاديميات 
لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي 

مناصب قيادية على مستوى القطاع. 

اإلدارة والحوكمة 

تعتبر شركة الحكير الحوكمة الرشيدة جزءًا 
من صميم ثقافتها الراسخة التي ال تقبل 
التهاون، ونمضي قدمًا بخطى واثقة نحو 

االرتقاء بالمعايير المتبعة لدينا في هذا 
الصدد، والتي ستوجه دفة أعمالنا خالل 

رحلة نمونا المستقبلية التي تتوالى فصواًل. 
وتحقيقًا لهذه الغاية، يعمل مجلس اإلدارة 
وفريق اإلدارة التنفيذية في تناغم كامل مع 

رؤيتنا بالتزاٍم صارٍم بتحقيق النتائج المرجوة، 
مع النهوض بمستوى االستدامة الهيكلية 

لكافة أنشطتنا وأعمالنا. وقد شرعنا بالفعل 
في جني ثمار تطبيق هذا اإلطار المتميز 

للحوكمة، من حيث امتالك ميزة تنافسية 
مؤسسية وتعزيز مرونتنا في االستجابة 

للتغّيرات التي تطرأ على بيئتنا التشغيلية. 

أصدرنا هذا العام دليلنا الرسمي األول 

لحوكمة الشركات، وأنشأنا إدارة مختصة 
لتطوير األعمال، تتولى إجراء تقييم شامل 
إلجراءات العناية الواجبة والفحص النافي 

للجهالة في جميع عمليات االستحواذ 
المقترحة، كما عززنا استراتيجية تخطيط 

التعاقب الوظيفي لدينا، وتم إسناد العديد 
من المناصب القيادية حاليًا لنخبة من 

المهنيين والخبراء من خارج أفراد عائلة 
الحكير، في تطورٍ مهٍم يعكس التزامنا 

بضمان استدامة أعمال الشركة. 

وفي تطورٍ آخر، وافق مجلس اإلدارة في إبريل 
2022 على قبول استقالة الرئيس التنفيذي 

السابق للشركة، مروان عزيز مكرزل، من 
منصبه وتعيين السيد، محمد رفيق مراد، 

رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا اعتبارًا من 1 مايو 2022 
إلى حين تعيين خلف دائم لمكرزل. ونؤكد في 
مجلس اإلدارة على ثقتنا التامة بالسيد مراد 

وفريقه التنفيذي لمواصلة قيادة إستراتيجية 
المجموعة، ونتمنى للسيد مكرزل التوفيق 

في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات 
الدولية في شركة فاس السعودية القابضة.

شكر وعرفان

أتوجه بجزيل الشكر لزمالئي أعضاء مجلس 
اإلدارة اللتزامهم وحكمتهم ودعمهم 

الالمحدود لفريق إدارة الشركة. كما يطيب 
لي، نيابة عن مجلس اإلدارة، أن أعبر عن 

امتناني العميق لعمالئنا المخلصين على 
دعمهم المستمر لجميع شركائنا سواًء في 

متاجرنا التقليدية أو منصاتنا اإللكترونية. 
وختامًا، خالُص الشكر والتقدير لفريق إدارة 

الشركة وموظفينا األعزاء ومساهمينا 
الكرام الذين كان تفانيهم - بعد توفيق هللا 

عز وجل - أهم مقومات نجاحنا. 

وهللا من وراء القصد وهو ولي التوفيق

فواز بن عبدالعزيز الحكير
رئيس مجلس اإلدارة

األخوة واألخوات مساهمي شركة فواز 
عبدالعزيز الحكير وشركاه 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
أما بعد، 

يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس 
اإلدارة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 

للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2022. 

بعد سنة مالية صعبة خالل 2021-2020، 
وما تخللته من صعوبات استثنائية، شهدت 

االشهر االثني عشر الماضية  تطورات 
إيجابية مهمة على صعيد التعافي من 

التحديات االقتصادية التي فرضتها جائحة 
كوفيد-19 وما نجم عنها من قيود على 

حركة السفر واضطرابات طالت سلسلة 
التوريد. حيث شهدنا تعافيًا مطردًا عبر 

مجمل عملياتنا المحلية والدولية، على خلفية 
استقرار طلب المستهلكين عند مستويات 

جيدة رغم االرتفاع الحاد في عدد إصابات 
كوفيد-19 المرتبطة بمتحور أوميكرون خالل 

ديسمبر 2021.  

 تمكنت المملكة – بتوفيق هللا - من تجاوز 
كافة الصعوبات واألزمات التي واجهت 

االقتصاد العالمي خالل العامين الماضيين 
بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومتنا 

الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

رعاه هللا، وولي عهده األمين صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، حفظه هللا. وقد أثمر 

تضافر تلك الجهود مع برامج تحقيق رؤية 
المملكة 2030 أن قطعت مملكتنا الحبيبة 

شوطًا كبيرًا على مسار استئناف االزدهار 
والنمو في ظل انحسار تداعيات الجائحة. 

اقتصاد المملكة: قصة نمو ملهمة 
وفرص زاخرة

تشهد المملكة نموًا مطردًا في عدد السكان 
وبالتالي زيادة الطلب وهو ما يعكسه 

ارتفاع إيرادات سوق المالبس ألكثر من 
16 مليار دوالر أمريكي في عام 2022، مع 

توقعات بمعدل نمو سنوي يناهز %4.16 
)معدل النمو السنوي المركب 2026-2022(.  

وإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية 
للمملكة آخذة في التحول بسرعة، مع تزايد 
نسبة الشباب وارتفاع معدالت المشاركة 
االقتصادية للمرأة.  وعلى صعيٍد متصل، 

تتصاعد االستثمارات الموجهة لقطاع 
السياحة ومعدالت اإلنفاق التقديري، حيث 

زاد هذا األخير بمعدل 7% على أساس 
سنوي ، رغم تداعيات الجائحة. وترجمًة لرؤية 
2030، من المتوقع أن تشهد المملكة زيادًة 
مستمرة في استثمارات البنية التحتية على 

مدى السنوات الثماني المقبلة، بالتوازي 

مع خطٍط إلنشاء إحدى عشر مدينة جديدة 
على األقل خالل هذه الفترة. وبالرغم من 

هذه المعطيات الواعدة، ال تزال حصة 
التجارة اإللكترونية في المملكة منخفضة 

للغاية وال تتجاوز 2.7% ، وهو ما يعني وجود 
إمكانات كبيرة للنمو، وخاصًة في ظل الزيادة 

المطردة في نسبة الشباب ضمن التركيبة 
السكانية. 

وهكذا، يمكن القول إن قطاع التجزئة 
سيكون المستفيد األبرز من ثمار رؤية 

المملكة 2030، نظرًا للدور المحوري 
المرتقب للقطاع في رفع معدالت استيعاب 

األيدي العاملة في سوق العمل وخلق 
مزيد من الوظائف خالل السنوات القادمة. 

وقد برهن القطاع بالفعل على نجاحه في 
استقطاب العالمات التجارية المحلية 
واإلقليمية والدولية الرائدة، إلى جانب 

االهتمام الحقيقي بأساليب تجارة التجزئة 
الحديثة والمنظمة والقابلة للتطبيق على 

نطاٍق واسع. باإلضافة إلى ذلك، ترجح 
التوقعات أن انخراط مزيد من السكان، وال 

سيما النساء، في سوق العمل سيعزز 
األسس القوية بالفعل لقطاع التجزئة. 

إننا أمام حقبة جديدة من النمو والتحوالت 
االستثنائية المرتبطة بتحول المملكة 

المتسارع إلى مركز سكني وسياحي وترفيهي 
تدعمه قوة عاملة مرنة ومتطورة. وتمتلك 
شركة الحكير كافة المقومات التي تؤهلها 

للمساهمة في هذا التحول واالستفادة منه. 

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

“إننا نشهد عهدًا جديًدا من النمو والتحول 
حيث أحرزت المملكة تقدمًا سريعًا في 

المجاالت اإلسكانية والسياحية والترفيهية 
بفضل اليد العاملة الكفوءة. الحكير بمركزها 

الجيد قادرة على المساهمة في هذا التحول 
واالستفادة منه.” 

جت جهودنا في هذا  تُوِّ
الصدد بحصولنا ألول 

مرة هذا العام على 
اعتماد مؤسسة غريت 

بليس تو وورك.

واحدة من أبرز 
المؤسسات 

الداعمة 
لمستهدفات 

المملكة في 
مجال التوطين

النطاق البالتيني في 
برنامج نطاقات

اإليرادات في سوق 
 المالبس

16 مليار دوالر أمريكي 
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شركة رائدة في 
تجارة البيع بالتجزئة 
في المملكة العربية 

السعودية تضمن أكثر 
من 80 عالمة تجارية

 المراجعة 
التشغيلية

الحكير هي شركة رائدة في تجارة البيع التجزئة 
في المملكة العربية السعودية، حيث تدير أكثر 

من 1,668 متجرًا داخل المملكة وخارجها في 
10 دول أخرى.

تدير الشركة حاليًا مجموعة متنوعة من 
العالمات التجارية تصل إلى 83 عالمة تجارية 

عالمية في قطاعات الماركات االقتصادية 
 fast( وأزياء الموضة السريعة )economy(

fashion(، ومنتجات الجمال، والرياضة، 
واإللكترونيات واألغذية والمشروبات. وقد 

أضافت الحكير عالمات تجارية جديدة في 
قطاعات جديدة مثل المالبس الرياضية 

األنيقة والسلع المتنوعة وهي في طريقها 
ألن تصبح الخيار األول للمستهلكين 

ضمن قطاع تجارة البيع بالتجزئة للمنتجات 
العصرية وعالية الجودة في المملكة.

ظل قطاع البيع بالتجزئة يسيطر على الحصة 
الكبرى من إيرادات الشركة بنسبة 92٪، مع 

تزايد مساهمة محفظة األغذية والمشروبات 
)8٪( على خلفية االستثمارات المستمرة في 

هذا القطاع بعد االستحواذ على شركة االتحاد 
 )IUC( المبتكر المحدودة لألغذية والمشروبات
في عام 2019. وتمثل اتفاقية االمتياز الرئيسية 

الموقعة مؤخرًا مع سلسلة صب واي - التي 
تعد أكبر عالمة تجارية للمطاعم في العالم - 

شهادة على التزام الحكير االستراتيجي بتنويع 
وتوسيع محفظة األغذية والمشروبات في 

المملكة.

من ناحية اخرى ورغم عودة المستهلكين 
إلى مراكز التسوق بعد تخفيف اإلجراءات 

االحترازية، فقد حافظت عائدات المنصات 
اإللكترونية عبر اإلنترنت على نموها حيث 

ضاعفت الشركة جهودها نحو تنفيذ 

إستراتيجية الرقمنة واألتمتة، لتحقيق الهدف 
النهائي المتمثل في تطوير تجربة تسوق شاملة. 

تظل الشركة أكبر جهة توظيف سعودية في 
قطاع التجزئة حيث يعمل بها 7,500 موظفا، 

في حين يبلغ إجمالي عدد الموظفين في 
المملكة وخارجها 10,500 موظفًا.

نجحت الحكير في اجتياز عام مليء بالتحديات 
وتحقيق إيرادات بلغت 5,915 مليون ريال 

سعودي خالل العام بأكمله مسجلة زيادة 
بنسبة 39.8٪ عن العام السابق ومتجاوزة 
مستويات ما قبل تفشي الجائحة. ويعود 

الفضل في األداء القوي لإليرادات في 
المقام األول إلى انتعاش قطاع التجزئة في 

األسواق المحلية والدولية على حد سواء 
بسبب التحسن القوي في ثقة المستهلكين 

والذي ُترجم إلى ارتفاع أعداد المتسوقين 
داخل المتاجر، على الرغم من التأثر بشكل 

هامشي بظهور متحور أوميكرون في 
ديسمبر. واستمرت عائدات محفظة األغذية 

والمشروبات في النمو، على الرغم من القيود 
المتعلقة بتحديد الطاقة االستيعابية وغيرها 

من اإلجراءات ذات الصلة بجائحة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19( والتي استمرت 
طوال العام. وبشكل عام سجلت الشركة 

ربحًا صافيًا للسنة المالية 2022 قدره 38 
مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة صافية 
قدرها 1,109 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2021، وكانت هذه الزيادة مدفوعة 
بنمو اإليرادات، والتوسع في هوامش التداول، 

وغياب مخصصات المخزون غير المتكررة 
المسجلة في السنة المالية 2021.

اإليرادات

الربح الصافي للسنة المالية 
2022

5,915

38

مليون
ريال سعودي

مليون
ريال سعودي

  %39.8  

9 المراجعة التشغيلية

النمو السنوي

اإلجمالي

83عدد العالمات التجارية في المحفظة

1,668عدد المتاجر

5,915 مليون ريال سعوديإجمالي المبيعات للسنة المالية 2022 

38 مليون ريال سعوديإجمالي الربح الصافي للسنة المالية 2022

التجزئة األغذية والمشروبات

%8

%92

إيرادات حسب القطاع

األسواق المحلية   األسواق الدولية

%17

%83

إيرادات حسب 
الموقع الجغرافي
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األداء الماليلمحة عامة

تجارة التجزئة هي المصدر الرئيسي إليرادات 
الحكير في جميع أسواقها. وبحلول نهاية 

العام المالي 2022، كانت الحكير تدير 1,350 
متجرًا للبيع بالتجزئة مقابل 1,438 متجرًا 

العام الماضي، حيث واصلت الحكير إغالق 
المتاجر غير المربحة كجزء من إستراتيجية 

التنظيم األمثل لمتاجر الشركة. وتتألف 
محفظة التجزئة لدى الحكير من 70 عالمة 

تجارية متعددة القطاعات في مجاالت 
األزياء، والمنتجات الرياضية، والوسائط 

المتعددة، ومنتجات الجمال، ومستحضرات 
التجميل.

تواصل المملكة استضافة الجزء األكبر من 
متاجر التجزئة التابعة للحكير، حيث تضم 

1,042 متجرًا )في السنة المالية 2021: 1,120 
متجرًا( لبيع 63 عالمة تجارية عبر المناطق 

الوسطى والغربية والشرقية ضمن 30 
مركزًا تجاريًا رئيسيًا. وعلى الصعيد الدولي 

تدير الشركة 308 متجر تجزئة لبيع 38 عالمة 
تجارية لألزياء )في السنة المالية 2021: 

318 متجرًا( في 10 دول، وهي: مصر واألردن 
وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا 

وصربيا والجبل األسود والمغرب والواليات 
المتحدة.

باإلضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة التقليدية، 
فإن الشركة تدعم عروضها الخاصة باألزياء 

ومنتجات الجمال وأنماط الحياة العصرية 
واإللكترونيات بتواجد واسع في عالم التجارة 

اإللكترونية، خاصة بعد االنتهاء من دمج 
عالمات الحكير على المنصة اإللكترونية 

الرائدة لتجارة األزياء “فوغا كلوسيت” مع 47 
عالمة تجارية أخرى.

تجارة التجزئة 

عدد العالمات التجارية في 
المحفظة

1,350
إجمالي المبيعات للسنة 

المالية 2022 

وصل إجمالي مبيعات التجزئة للسنة المالية 
2022 إلى 5,417 مليون ريال سعودي، بزيادة 

نسبتها  39%  مقارنة بالعام السابق حيث 
بلغت 3,892 مليون ريال سعودي في 

السنة المالية  2021. وجاء هذا األداء القوي 
على خلفية التنفيذ الناجح الستراتيجية 

الترقية التشغيلية للشركة والتي مكنتنا 
من االستفادة من االنتعاش في ثقة 

المستهلكين ومعدالت اإلنفاق، على الرغم 
من ظهور متحور أوميكرون في ديسمبر 

2021 واندالع الحرب في أوكرانيا في فبراير 
2022. وبلغت مبيعات التجزئة في المملكة 

العربية السعودية 4,419 مليون ريال 
سعودي  )82% من إجمالي إيرادات التجزئة( 

بينما سجلت األسواق الدولية مبيعات تجزئة 
تقترب من 1 مليار ريال سعودي، وهو نمو 

قوي بنسبة 81% مقارنة بالعام السابق.

كما واصلت اإليرادات الموحدة على أساس 
حساب المثل بالمثل في التحسن في العام 

المالي 2022.

بلغ الربح الصافي لقطاع التجزئة للسنة 
المالية 2022 إلى 80 مليون ريال، مقابل 

خسارة قدرها  1,027 مليون ريال سعودي 
في العام السابق.

المراجعة التشغيلية

عدد المتاجر

مليون5,417
ريال سعودي 70

إجمالي المبيعات للسنة المالية 
 2022

مليون5,417
ريال سعودي

  %39
مبيعات التجزئة في المملكة 

العربية السعودية

مليون4,419
ريال سعودي

  %32.2

سجلت المبيعات 
القابلة بالمثل نمًوا 
مزدوجًا  بنسبة ٪37

النمو السنوي

النمو السنوي

%4

%96

%39 %44

%17

إيرادات التجزئة 
حسب القناة

منافذ تقليدية

الوسطى

منصات إلكترونية

الشرقية الغربية

إيرادات التجزئة داخل 
السعودية حسب 

المنطقة

%92 %82

%18

%1%6
%5

%12

%20 %56

إيرادات التجزئة حسب 
الموقع الجغرافي

إيرادات التجزئة الدولية 
حسب الدولة

 رابطة الدول
المستقلة

مصر

أمريكا / أخرى المغرب البلقان

األردن

األسواق المحلية  األسواق الدولية 
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مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، 
يتطلع المتسوقون اليوم الى التجارب 

االجتماعية والتفاعلية داخل المتاجر التي 
حرموا منها في العام السابق، إلى جانب 

توافر الراحة واألمان. وبعد أن عانى معظم 
المتسوقين لفترات طويلة من التوقف 

عن نشاط التسوق التقليدي، أضحى جليًا 
تأثير هذا التوقف بشكل أساسي على 

سلوكيات واتجاهات التسوق في جميع 
أنحاء العالم. وفقًا لتقرير المملكة العربية 

السعودية لعام 2021 حول مستقبل 
التسوق، فقد افتقد 2 من كل 3 مستهلكين 

سعوديين الجانب االجتماعي للتسوق 
في المتاجر منذ بداية الجائحة، وترتفع 

هذه النسبة إلى 70% بين جيل األلفية. في 
الوقت نفسه ومع االستخدام المتسارع 
لقنوات التجارة اإللكترونية أثناء الجائحة، 

أظهر المستهلكون أيضًا طلبًا واضحًا على 
الخدمات داخل المتاجر التي يمكن أن تضاهي 

راحة التسوق عبر اإلنترنت.

وإلغراء المتسوقين وحثهم على العودة 
إلى أرض الواقع، سيحتاج تجار التجزئة 

التقليديون إلى االرتقاء بعروضهم التي توفر 
الراحة، فضاًل عن تعزيز التفاعل االجتماعي 

المحّسن داخل المتاجر. ولتسهيل ذلك 
ستكون زيادة االستثمار واعتماد التقنيات 

الجديدة داخل المتاجر أمرًا بالغ األهمية. 
ويمكن استغالل األجهزة المحمولة في 

تمكين المتسوقين المتصلين من خاللها 
عبر رحالت التسوق بأكملها، وربط القنوات 
المتصلة باإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت، 

والجمع بين التسوق والتفاعالت االجتماعية.

في الوقت الذي يسعى فيه المستهلكون 
إلى بناء اتصاالت متجددة مع العالم المادي 

مع االحتفاظ أيضًا براحة التسوق عبر 
اإلنترنت، سيحتاج تجار التجزئة في المملكة 

العربية السعودية إلى االستفادة من الحلول 
التقنية - من التجارب االفتراضية إلى المرايا 

الذكية - والتي ستزيد من تسريع تطبيق 
أسلوب التسوق المتصل.

المراجعة التشغيليةالبيئة التشغيلية

األزياء )العالمات التجارية التابعة لشركة 
Inditex وغير التابعة لها(

في قطاع األزياء، واصلت الشركة االنتفاع 
من عالقتها القوية مع شركة Inditex منذ 
 Inditex عام 1991. وتتميز معظم ماركات

بأنها معقولة التكلفة وتقع ضمن فئة 
األزياء السريعة، وأنها تلبي احتياجات 

المستهلكين الشباب وواضعي خطوط 
األزياء، األمر الذي يتناسب تمامًا مع صورة 
نمط الحياة التي تصبو الحكير إلى ابتكارها. 

فيما واصلت الشركة االستثمار في محفظة 
عالماتها التجارية Inditex عبر افتتاح 16 

متجرًا جديدًا في المملكة العربية السعودية 
وثالثة متاجر جديدة على المستوى الدولي. 

وتتوافق هذه العالمات التجارية ذات األداء 
األفضل تمامًا مع استراتيجية الشركة التي 
تستهدف إنشاء محفظة محّسنة ومركزة. 

 Inditex وحافظت العالمات التجارية لشركة
على مساهمتها بشكل كبير في اإليرادات 
حيث شكلت ما يقرب من 50%من إيرادات 

الشركة.

تتألف محفظة األزياء غير التابعة لشركة 
Inditex من 45 عالمة تجارية، وذلك بعد 

إضافة ثالث عالمات تجارية جديدة هي 
بيزو، وهي عالمة تجارية للمجوهرات 

واإلكسسوارات؛ وبابليك ديزاير، وهي 
عالمة تجارية لألحذية؛ وماري فرانس، وهي 

عالمة تجارية للمالبس الداخلية. وجاءت 
هذه اإلضافات كجزء من جهود الشركة 

المستمرة لتنويع محافظها االستثمارية. 
وبشكل عام فقد افتتحت الحكير 42 متجرًا 

جديدًا للعالمات التجارية غير التابعة لشركة 
Inditex خالل السنة المالية 2022، منها 37 

داخل المملكة العربية السعودية وأربعة 
في األسواق الدولية وتحديدًا في كل من 
رابطة الدول المستقلة ومصر واألردن - 

حيث تواصل الحكير االستثمار في العالمات 
التجارية الرئيسية. هذا وقد حققت الحكير 

المزيد من التحسينات التشغيلية من 
خالل تعزيز عالقاتها مع شركاء العالمات 

التجارية وإعادة التفاوض في عقودهم. وقد 
تم استكمال هذه الجهود عبر تحسين إدارة 

المخزون، ما حقق مستوى مخزون نهائي 
 أقل من 10% بما يتماشى مع الميزانية.

عملت الحكير أيضًا على إتاحة العمليات 
الشاملة متعددة القنوات مثل تمكين 
 ،Inditexو Zara عبر متاجر iPad مبيعات

مع السماح للعمالء العابرين بالطلب عبر 
اإلنترنت من داخل متاجر الحكير عندما ال 

يكون المخزون عن ُبعد متاحًا.

منتجات الجمال

يضم قطاع منتجات الجمال في الحكير حاليًا 
ست عالمات تجارية: بوبي براون وإستي لودر 

وكيكو وفلورمار وناتشر ريبابلك وسماش 
بوكس. وخالل العام عززت الشركة محفظة 
عالمتها التجارية من خالل الخروج من ثالث 

عالمات تجارية )Skin Food وSentence و
Makeup Studio( والتوسع في العالمات 

التجارية عالية األداء مثل كيكو، التي طرحتها 
الشركة في جورجيا وأذربيجان. وبشكل عام 

افتتحت الشركة ما مجموعه 11 متجرًا جديدًا، 
سبعة منها في المملكة العربية السعودية 

وأربعة في األسواق الدولية.

يدرك مديرو التسويق لدى الحكير جيدًا 
القيمة التي يمكن أن تحققها وسائل 

التواصل االجتماعي، األمر الذي دعا الشركة 
إلى بناء عالقات قوية مع بعض المؤثرين 

والمدونين على وسائل التواصل االجتماعي 
لدعم تسويق عالماتها التجارية. وقامت 

الشركة أيضًا بتعزيز حضورها على وسائل 
التواصل االجتماعي من خالل الشراكة مع 

وكاالت جديدة ساعدت في إنشاء صفحات 
اجتماعية مختلفة للعالمات التجارية وعززت 

تواجد الشركة على اإلنترنت.

المالبس والمستلزمات الرياضية

تحرص الحكير على تشكيل قطاع 
المستلزمات الرياضية في المملكة من 
خالل إتاحة المالبس والسلع الرياضية 

للجميع بأسعار مناسبة. وبعد افتتاح أول 
متجر ديكاتلون تابع للحكير في جدة في أبريل 

2021، أضافت الشركة متجرين جديدين في 
الرياض خالل العام، في الحمرا مول وذا 

فيو مول. واستكملت الحكير هذه الجهود 
بإطالق موقع ديكاتلون اإللكتروني للتجارة 

اإللكترونية )decathlon.com.sa( والذي يقدم 
إلى العمالء خدمة التوصيل في نفس اليوم 
في كل من الرياض وجدة وخدمة الدفع عند 

التسليم، كجزء من جهود الشركة المستمرة 
لتوفير تجربة تسوق مريحة إلى عمالئها. 

وخالل العام، قامت الشركة بزيادة الوعي 
بالعالمة التجارية من خالل تعزيز وجودها 
على صفحات وسائل التواصل االجتماعي 

المتعلقة بالرياضة ومن خالل الشراكة مع 
الهيئات الحكومية الرياضية مثل االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع )SFA( لرعاية 
الفعالية الرياضية الكبيرة مثل ماراثون 

الرياض.

كما أن الحكير قد نجحت في تقديم 
إضافة أخرى قوية في قطاع المالبس 

والمستلزمات الرياضية عبر إبرام اتفاقية 
امتياز مع شركة “ألو يوغا” في مايو 2021. 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي أول اتفاقية 
امتياز لشركة “ألو يوغا” خارج الواليات 

المتحدة. وتتماشى هذه الشراكة مع هدف 
الحكير المتمثل في نشر ثقافة تشجع على 

تبني أسلوب حياة صحي وحيوي في المملكة. 
وقد تم افتتاح أولى متاجر “ألو يوغا” في 

ديسمبر 2021 في مركز المملكة بالرياض، 
ومن المقرر افتتاح فرع ثاٍن في يونيو 2022 

في النخيل مول بالرياض.

الوسائط المتعددة واإللكترونيات

حققت “ألف” )Aleph( البائع الرسمي لشركة 
Apple والشركة التابعة للحكير في المملكة 

لبيع منتجات آبل، أداًء قويًا للغاية خالل 
السنة المالية. وواصلت الحكير تعزيز أرباحها 

بعد أن دخلت اآلن في عالقة مباشرة مع 
آبل، ما عزز قائمة اإلكسسوارات، وخدمات 

القيمة المضافة، وسرعة الوصول إلى 
األسواق.

وتعد آبل العالمة التجارية الوحيدة ضمن 
محفظة الحكير التي ال تخضع التفاقية 

عالمة تجارية حصرية مع الحكير. لذلك، تطّور 
الشركة بيئة عمل تسمح لها باكتساب 

افتتاح 74 متجرًا جديدًا للبيع بالتجزئة في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، 

و12 متجرًا دوليًا ليصبح المجموع 86 متجرًا 
جديدًا.

إضافة قطاعي المالبس الرياضية األنيقة 
والسلع المتنوعة من خالل إضافة عالمات 
“ديكاتلون” و”ألو يوغا” و”فالينج تايجر” إلى 

المحفظة.

االستمرار في االستثمار في عالماتنا 
التجارية “الفائقة” - أفضل العالمات 

التجارية أداًء في محفظتنا - بقيمة 
رأسمالية تقدر بنحو 125 مليون ريال 

سعودي خالل العام.

تعزيز العالقات مع جميع شركائنا من 
مختلف العالمات التجارية، بما في ذلك 

العالقة المباشرة مع “آبل”.

استمرار االلتزام بالرقمنة من خالل جلب 
مزيد من العالمات التجارية إلى منصة 

التجارة اإللكترونية “فوغا كلوسيت”.

أبرز اإلنجازات التشغيلية في 
السنة المالية 2022

توسيع محفظة 
العالمات التجارية 

للمالبس الرياضية مع 
Alo Yoga و Decathlon
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التحديات والفرصالمراجعة التشغيلية )يتبع(

العمالء واالحتفاظ بهم من خالل توفير 
حزمة ال مثيل لها من خدمات العمالء، 

وخدمات دعم ما قبل البيع وبعده، وخدمات 
تمويل المنتجات، وخدمات القيمة المضافة 

اإلضافية مثل Apple Care، وصفقات 
 )Aleph( ”االستبدال. وضاعفت “ألف

وجودها من خالل افتتاح ستة متاجر جديدة 
خالل السنة المالية 2022، والتوسع في 

المدن االساسية مثل الرياض وخارج المدن 
الرئيسية لتوسيع تواجدها والوصول إلى 

الشرائح التي ال تحظى بخدمات كافية من 
سكان المملكة.

وتتيح اتفاقية االمتياز التجاري “فرنشايز” 
الموقعة مع شركة “فناك دارتي” في مايو 

2021 للحكير االستفادة من الطلب المتزايد 
على األجهزة اإللكترونية االستهالكية 

في المملكة. وقد حددت الشركة مواقع 
المتاجر المحتملة وتعمل على إرساء 

مكانة العالمة التجارية اعتمادًا على الخبرة 
والجودة الفائقة. ومن المقرر أن يفتح أول 

متجر “فناك دارتي” في المملكة العربية 
السعودية أبوابه خالل عام 2022، حيث 

سيعرض األجهزة اإللكترونية االستهالكية 
من مختلف العالمات التجارية، واألجهزة 

المنزلية، والقرطاسية، والكتب، باإلضافة إلى 
المنتجات الثقافية ومنتجات أنماط الحياة.

منتجات أنماط الحياة

كما وقعت الحكير أيضًا اتفاقية امتياز 
تجاري “فرنشايز” مع شركة فالينج تايجر 

)Flying Tiger( وهي عالمة تجارية دنماركية 
شهيرة، منتجاتها متنوعة وتتبنى قيم 

الجمال وحسن التصميم والجودة العالية 
واالستدامة. وخالل هذا العام، افتتحت 

الشركة أربعة متاجر، اثنين في المنطقة 
الوسطى )في النخيل مول بالرياض، وفي 

غاليريا مول بالرياض( واثنين في المنطقة 
الشرقية )في الظهران مول وفي النخيل 

مول بالدمام(. وكان القبول المبدئي للعالمة 
من قبل المستهلكين مرضيًا للغاية، كما 

يتضح من أعداد المتسوقين الكبيرة في 
المتاجر، والمتوسط العالي ألحجام السالل، 
واإليرادات المرتفعة لكل متر مربع. وسوف 

يستمر التوسع في افتتاح متاجر فالينج تايجر 
)Flying Tiger( في العام المقبل المخطط 

خالله إضافة سبعة متاجر جديدة للعالمة 
التجارية في المملكة.

المساهمة في رؤية 2030

يمثل قطاع التجزئة في المملكة فرصة 
مهمة لتنويع االقتصاد بعيدًا عن الصناعات 

القائمة على النفط. وحاليًا تستكشف 
وزارة العمل سعودة أعمق للقطاعات 
االقتصادية المهمة، بما في ذلك تجارة 

التجزئة، ما يمثل فرصة مثيرة ومقنعة 
للحكير للمساهمة في نمو القطاع، وتطوير 

القوى العاملة السعودية الالزمة للقطاع، 
والمساعدة في تشكيل تطّور القطاع في 

السنوات القادمة.

يخلق قطاع البيع بالتجزئة في الحكير 
العديد من فرص العمل، وتواصل الشركة 

استثمارها في فرص تدريب وتطوير الشباب 
العاملين في متاجرها. وكمثال على ذلك فإن 

 )Aleph( ”بيئة عمل عالمتنا التجارية “ألف
تزخر بالموظفين السعوديين المتمكنين 

والحاصلين على تعليم جيد، وجميعهم 
مدربون ومعتمدون من قبل شركة آبل، ويتم 

ترقية العديد منهم إلى مناصب أعلى داخل 
الشركة بمرور الوقت.

من منظور مجتمعي، يسعى برنامج رؤية 
2030 إلى تمكين المرأة من االنضمام إلى 

القوى العاملة، األمر الذي يخلق دافعًا 
يعمل على تنويع القوى العاملة المحلية 

في قطاع البيع بالتجزئة وعلى تحقيق دخل 
أكبر للعائالت يمكن إنفاقه مرة أخرى في 

قطاع البيع بالتجزئة. وتشكل النساء غالبية 
موظفي متاجر األزياء التابعة للحكير.

ومن خالل تطوير االستراتيجية الرقمية، 
وتسريع الخدمات، وإدخال خصائص جديدة 

مثل “اشتر اآلن، وادفع الحقًا” أو “الدفع عند 
التسليم”، تعزز الحكير تجارب العمالء لجميع 

عمالئها في المملكة.

شهدت صناعة البيع بالتجزئة الكثير من 
عدم االستقرار على مدار العامين الماضيين 

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( التي مازالت تلقي بظاللها، مع 
التراجع الكبير في اإلقبال على تجار التجزئة 

التقليديين، ما أثر سلبًا على أحجام المبيعات. 
كما عملت الجائحة كمحفز لتسريع معدل 

تبني التحول الرقمي، فشهدت التجارة 
اإللكترونية نموًا مطردًا في السنوات األخيرة 

مع زيادة وتيرة التقدم التقني السلس 
واندماجه في الحياة اليومية. وأصبح دمج 

وتوحيد العالمات التجارية في عرض شامل 
متعدد القنوات نمطًا رئيسيًا تستفيد منه 

الحكير.

خالل السنة المالية 2022، تعرض قطاع 
البيع بالتجزئة لمعوقات االضطراب في 

اإلنتاج والنقل بسبب تفشي الجائحة. 
وأدى نقص حاويات الشحن إلى اختناقات 

في سالسل التوريد وزيادة في التكاليف 
اللوجستية في بعض الحاالت. ويأتي االرتفاع 

في تكاليف الشحن متماشيًا مع اتجاهات 
التضخم العالمية األخيرة، لذلك تواصل 
الحكير مراقبة تكاليفها عن كثب لحماية 

القوة الشرائية لعمالئها.

توفر مشاريع البيع بالتجزئة التجريبية 
فرصة تميز هائلة للعالمات التجارية حيث 
إنها توفر قيمة إضافية من خالل اتاحتها 
التواصل المباشر مع العمالء ودعوتهم 

لتجربة العالمة التجارية بشكل مباشر 
وشخصي، بداًل من أن تكون تجربة التسوق 

داخل المتجرخدمة تعاملية. لذلك، تختار 
الحكير تمييز عالماتها التجارية من خالل 

الجودة والخدمة الفائقة، فضاًل عن العرض 
السلس والشامل متعدد القنوات. وعالوة 

على التحسينات الرقمية المستمرة، فسوف 
تخلق حلول التمويل من خالل شركة فاس 
للتمويل تجربة تسوق ال مثيل لها، ما يمنح 

العالمات التجارية التابعة للحكير ميزة كبيرة 
على المنافسين. 

اآلن وبعد أن تم إلى حد كبير تخفيف قيود 
السفر والتباعد االجتماعي التي فرضتها 

جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، 
هناك عالمات إيجابية على أن تجارة التجزئة 

في المملكة العربية السعودية ستشهد 
حافزًا جديدًا، حيث تسير اإلصالحات 

االقتصادية الشاملة في المملكة العربية 
السعودية على قدم وساق لتحويل المملكة 

إلى مركزٍ دولٍي مزدهرٍ لألعمال والمعيشة. 
وسوف تعمل برامج تحقيق الرؤية المختلفة 

على اإلصالح الشامل لكيفية إنجاز األعمال 
في المملكة، ما يمنح حيوية متجددة للعديد 

من الصناعات.

15 المراجعة التشغيلية | تجارة التجزئة

إدخال عالمة تجارية 
جديدة لمنتجات أنماط 

الحياة مع إطالق فالينج 
)Flying Tiger( تايجر

تتمييز عالماتنا التجارية 
من خالل الجودة 

والخدمة الفائقة، فضاًل 
عن العرض الشامل 

متعدد القنوات
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التوقعات

خالل السنة المالية 2023 ستعمل الحكير 
على تسريع تطبيق نظام “اشتر اآلن، وادفع 

الحقًا” )BNPL( والذي يمّكنها من توفير حلول 
تمويل رقمية إلى المستهلكين في المملكة 

العربية السعودية من خالل شركة فاس 
للتمويل. وعبر دمج حلول الدفع المبتكرة، 
ستمنح الحكير إلى عمالئها قدرة أكبر على 
تحمل التكاليف وقيمة أعلى، مع إتاحة كل 

ذلك من خالل منصة رقمية واحدة. وسوف 
يعمل برنامج والء العمالء ونظام إدارة 

عالقات العمالء لدى الحكير، اللذان سيتم 
إطالقهما في منتصف عام 2022، على تعزيز 
قدرة الحكير على التحكم في تجربة التسوق 

من المتجر أو من نقطة البيع عبر اإلنترنت 
وصواًل إلى خيارات الدفع. وتتماشى هذه 

اإلستراتيجية تمامًا مع التزام الشركة بتوفير 
تجربة تسوق شاملة قوية.

وسوف تواصل الحكير تطوير وإطالق 
عالمات تجارية جديدة في العام المقبل. 

وفيما يتعلق بالعالمات التجارية المستقرة، 
فسوف تستمر الشركة في تحسين تواجدها 

ومواقع متاجرها وأسلوب إدارة مخزونها 
وتجربة عمالئها. وسوف يتم تجديد العديد 

من متاجر الشركة الحالية خالل السنة 
المالية القادمة، تماشيًا مع التزامها 

بتوفير منصة تسوق متكاملة تمامًا تجذب 
المستهلكين طوال رحلة الشراء بأكملها، 

من مرحلة ما قبل الشراء إلى مرحلة ما بعد 
الشراء.

في قطاع األزياء، تلتزم الحكير بمواصلة 
افتتاح متاجر جديدة أمام عمالئها في 

المملكة العربية السعودية وفي األسواق 
الدولية. وإلى جانب تجديد المتاجر الحالية، 

فمن المتوقع إضافة 45 متجرًا جديدًا 
معظمها في المملكة العربية السعودية.

في قطاع منتجات الجمال، ستواصل الحكير 
توسيع نشر عالمتي كيكو وفلورمار في 

األسواق الدولية، وبالتحديد في المغرب 
وأذربيجان، حيث تخطط الشركة الفتتاح 

خمسة متاجر جديدة للعالمتين في العام 
المقبل، وإجمااًل تخطط الشركة الفتتاح 14 

متجرًا جديدًا في قطاع منتجات الجمال. ويتم 
حاليًا استكشاف مفاهيم جديدة، والتي إذا 
تحققت فسوف تسمح للحكير بالحصول 

على حصة سوقية كبيرة في قطاع منتجات 
الجمال في المملكة.

بالنسبة للـعالمة التجارية “ديكاتلون”، فقد 
حددت الحكير هدفها الفتتاح 30 متجرًا 

إضافيًا في جميع أنحاء المملكة كجزء من 
اتفاقية االمتياز التي تبلغ مدتها 10 سنوات. 

وفي السنة المالية 2023، تهدف الحكير 
التوسع من خالل إضافة موقعين جديدين 

في النخيل مول بالرياض ومول الظهران 
على المواقع الثالثة المتاحة حاليًا في 

المملكة. وسوف تستكمل الشركة عروض 
منتجاتها الرياضية من خالل إضافة متجر 

“ألو يوغا” الجديد في النخيل مول المتوقع 
افتتاحه في يونيو 2023.

وسوف تشهد “ألف” )Aleph( البائع الرسمي 
لشركة “Apple”، لبيع منتجات آبل، مزيدًا من 
التوسع حيث تخطط الحكير الفتتاح سبعة 
متاجر جديدة في السنة المالية 2023 أغلبها 
في المنطقتين الوسطى والغربية. وتعمل 

الشركة على استكمال إيراداتها من خالل 
التوسع في التعامالت التجارية المباشرة 

بينها وبين الشركات األخرى. وبالنسبة 
لـلعالمة التجارية “ Fnac Darty “، تعتزم 

الحكير افتتاح ثالثة متاجر خالل السنة المالية 
.2023

سوف تشهد 
 )Aleph( ”ألف“
البائع الرسمي 

 ” Apple “ لشركة
مزيدًا من التوسع 

حيث تخطط 
الحكير الفتتاح 

سبعة متاجر 
جديدة في السنة 

المالية 2023

ستعمل الحكير على 
تسريع تطبيق نظام 

 “اشتر اآلن، وادفع الحقًا “
)BNPL(
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بلغ إجمالي مبيعات قطاع األغذية 
والمشروبات 498 مليون ريال سعودي 
خالل السنة المالية 2022 بزيادة سنوية 

نسبتها 46% على الرغم من استمرار القيود 
المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 وما 

سببته من تباطؤ في عمليات الشركة. وعلى 
مدار أشهر السنة المالية 2022 تقريبا، عملت 

جميع منافذ قطاع األغذية والمشروبات 
بنسبة 60% من طاقتها التشغيلية، األمر 

الذي تسبب بانخفاض المبيعات على 
مستوى المتاجر. وعلى الرغم من ذلك، قابل 

هذا االنخفاض ارتفاع في مبيعات التوصيل 
إلى المنازل والتي بلغت 68 مليون ريال 

سعودي وهو ما يمثل نمو سنوي نسبته 
 183%. وكانت مبيعات التوصيل مدفوعة

إلى حد كبير بالعالمات التجارية التالية: 
 Cinnabon، Mama Bunz، Almohalhel

Shwarama  والتي بلغت مبيعاتها اإلجمالية 
63 مليون ريال سعودي، بنسبة 93٪ من 
إجمالي مبيعات التوصيل، وما يمثل ٪23 

من إجمالي مبيعات هذه العالمات التجارية 
الثالث.

األداء المالي 

البيئة التشغيلية  تمتلك شركة الحكير محفظة متنوعة من 
العالمات التجارية العالمية والمحلية في 

قطاع األغذية والمشروبات تشمل مطاعم 
الخدمة السريعة والمقاهي المنتشرة عبر 
أرجاء المملكة في كل من وسط المملكة 

والمنطقتين الغربية والشرقية. كما تحظى 
الشركة بميزات تنافسية قوية بفضل 

انتشارها في المناطق الرئيسية ذات الكثافة 
السكانية والتجارية المرتفعة. عالوة على 

ذلك، فإن معرفة الشركة العميقة بسوق 
األغذية والمشروبات والسوق السعودي 

بشكل عام يعزز قدراتها التنافسية على 
دمج وتنمية مفاهيم مميزة للمطاعم وتزويد 

العمالء والضيوف بتجربة فائقة الجودة. 

وقد ساهم استحواذ الحكير على شركة 
االتحاد المبتكر المحدودة لألغذية 

والمشروبات )IUC( في ترسيخ تواجدها 

بقطاع األغذية والمشروبات المربح 
والسريع النمو في المملكة. وقد أثمر 

االستحواذ عن تعزيز الحكير محفظتها 
لألغذية والمشروبات بـ 10 عالمات تجارية 

عالمية و200 موقع تشمل Cinnabon و
Seattle’s Best Coffee، إلى جانب تعزيز 

االستفادة من العالقات الحالية لشركة 
االتحاد المبتكر المحدودة لألغذية 

والمشروبات )IUC( مع أصحاب العقارات 
والخدمات المركزية المشتركة.

تتشكل محفظة الحكير لألغذية 
والمشروبات في المملكة حاليا من 13 عالمة 

تجارية بإجمالي 318 منفذا حتى 31 مارس 
2022 )السنة المالية 2021: 301 منفذا(، إلى 
جانب عدد متزايد من االمتيازات الفرعية في 

إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف 
توسيع عالماتنا التجارية في مناطق المملكة 

التي ال تحظى فيها الشركة بتواجد حتى 
اآلن. وعلى مدار العام، عكفت الشركة على 

دراسة وبحث العديد من فرص التوسع 
لنقل عالمات تجارية حالية إلى أسواق دولية 

مختارة من بينها مصر والمغرب ومنطقة 
رابطة الدول المستقلة، األمر الذي من 
المتوقع أن يتحقق خالل السنة المالية 

2023 في ضوء مواصلة االستثمار في قطاع 
األغذية والمشروبات. 

يستند قطاع األغذية والمشروبات في 
المملكة العربية السعودية على أسس 

قوية تدعمها تركيبة سكانية يغلب عليها 
الشباب الذين لديهم توجه نحو اإلنفاق 

االختياري ورغبة قوية في العودة إلى 
ممارسة األنشطة خارج المنزل مع رفع 

القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. 
ومن المتوقع أن يستمر النمو القوي 

لقطاع األغذية والمشروبات في مرحلة 
ما بعد الجائحة، بدعم من تعافي القطاع 

السياحي وزيادة اإلنفاق على الترفيه من قبل 
المواطنين السعوديين.

استمر تضرر قطاع األغذية والمشروبات 
من جراء الموجات الدورية لجائحة كوفيد-19 

خالل السنة المالية 2022، األمر الذي حد 

من العمليات لفترات معينة. وعلى الرغم 
من استمرار الشركة في تقديم خدمات 

االستالم من المنافذ والتوصيل إلى المنازل 
إال أن موجات الوباء كان لها تأثير سلبي 

على إجمالي المبيعات السنوية. وفي إطار 
استجابتها لهذه المستجدات، عمدت 

الشركة إلى دراسة العديد من الطرق التي 
تساعدها في الحفاظ على وتيرة اإلقبال 

وتوليد اإليرادات؛ إذ تركزت الجهود على تعزيز 
أنشطة المبيعات الخارجية وتنمية عمليات 
التوصيل عبر الشركة وأطراف ثالثة من أجل 

الحفاظ على المبيعات.

ومنذ استئناف منافذ األغذية والمشروبات 
عملياتها، حرصت الحكير على االلتزام بجميع 

متطلبات الصحة والسالمة الضرورية، 

وسرعت من قدرتها على استكشاف نماذج 
أعمال وبيئات عمل جديدة لمتاجرها؛ مثل 

التوسع في المطابخ الخاصة بتحضير 
الطعام وتوصيله فقط )»مطابخ االشباح« 
او »المطابخ السحابية«(، ومفاهيم المتاجر 
الجديدة التي تشمل طلب واستالم الطعام 

من السيارة والمنافذ الواقعة على جوانب 
الطرق، ونقاط التوزيع الجديدة. كذلك، 

بدأ الفريق في إنشاء مطابخ مركزية في 
جميع أنحاء المملكة لتحسين الكفاءة 

اللوجستية وتقليل التكاليف. وقد عزز هذا 
أيضًا العالقات مع مزودي خدمات التوصيل 

للتخفيف من تأثير أي تراجع محتمل في 
اإلقبال على المراكز التجارية. 

لمحة عامة

المطاعم والمقاهي

عدد العالمات التجارية في 
المحفظة

318
إجمالي المبيعات للسنة 

المالية 2022 

المراجعة التشغيلية

عدد المتاجر

مليون498
ريال سعودي 13

بلغ إجمالي مبيعات قطاع األغذية 
والمشروبات للسنة المالية 2022   

مليون498
ريال سعودي

  %46
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اتفاقيات امتياز جديدة 

وقعت الحكير اتفاقية امتياز رئيسية مع 
شركة صب واي هذا العام في خطوة مهمة 

تعزز محفظة الشركة في قطاع األغذية 
والمشروبات وتعزز قدرتها على االستفادة 

من شبكة مطاعمها القائمة داخل المملكة 
والتي يبلغ عددها 210 مطعما. باإلضافة 

إلى ذلك، فإن اتفاقية االمتياز تلبي متطلبات 
الحكير والتي تقوم على القابلية للتوسع 

والقدرة على التكيف مع متغيرات األعمال 
وسهولة التوريد إلى أماكن أخرى. وفي هذا 

الصدد، تعهدت صب واي بتوفير قائمة 
أطعمة ومشروبات طازجة وميسورة 

السعر مصحوبة بخدمة مالئمة للعمالء، 
مما سيثمر عن استقطاب المزيد من 

الضيوف ويمنح العالمة التجارية فرصة 
نمو كبيرة داخل السوق السعودي خالل 

السنوات المقبلة.
 

كما وقعت الحكير في نوفمبر 2021 اتفاقية 
امتياز رئيسية مع Secrets وهي مفهوم 

لبناني صاعد للمعجنات والمخبوزات، مما 
سيتيح دخول مفهوم فريد وجديد لألغذية 

والمشروبات إلى المملكة.

 

تعزيز االنتشار الجغرافي للمطاعم 
والمقاهي

تعكف الحكير حاليا على إدخال العالمات 
التجارية الجديدة إلى جانب التركيز على 

االستثمار في العالمات التجارية لألغذية 
 Crepeو Cinnabon والمشروبات وخاصة

Affair وMama Bunz؛ وهو ما تجلى في 
افتتاح 47 موقعا جديدا معظمها في 

المنطقتين الوسطى والغربية خالل السنة 
المالية 2022. 

حققت مواقع Cinnabon في المملكة أداء 
جيدا على مدار الـ 18 عاما الماضية مما يقود 

إلى مزيد من االستثمارات في السلسلة 
مع توقيع الشركة اتفاقا لتسريع افتتاح 

متاجر جديدة للعالمة في المملكة. وقد تم 
 Cinnabon افتتاح 20 متجرا جديدا للعالمة

خالل العام. كما واصلت الشركة تركيزها 
 Crepe Affairو Mama Bunz على عالمات

وتوسيع بصمة مفهومها المحلي »شاورما 
المهلهل« وذلك بافتتاح 13 متجرا ومتجرين 

و9 متاجر جديدة على التوالي. 

دمج استحواذ شركة االتحاد المبتكر 
)IUC( المحدودة لألغذية والمشروبات

استكملت الحكير خالل العام الماضي عملية 
دمج شركة االتحاد المبتكر المحدودة لألغذية 

والمشروبات )IUC(، مشغل األطعمة 
والمشروبات، في أعمال الشركة بالتوازي 

مع اتخاذ تدابير ترشيد التكاليف. فخالل 
السنة المالية 2022 خفضت الشركة نفقات 

الوحدات اإلدارية لشركة االتحاد المبتكر 
المحدودة لألغذية والمشروبات )IUC( على 

خلفية تحسين أداء موظفي الوحدات اإلدارية 

وإحداث التكامل والدمج بين قطاع األغذية 
والمشروبات وأزياء التجزئة. ومن المقرر أن 

تثمر هذه التدابير عن االستفادة من عمليات 
الدمج والتكامل وتحسين الكفاءات.

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030

في إطار االستراتيجية التي تتبناها الحكير، 
يواصل قطاع األغذية والمشروبات على 
تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين 

المؤهلين لشغل الوظائف الرئيسية 
لتشغيل وإدارة المتاجر. فمن خالل تزويد 

الشباب السعودي بفرصة إطالق مسيرته 
المهنية في قطاع الضيافة والخدمات، فإننا 
نساهم بذلك في السير نحو تحقيق أهداف 

رؤية 2030 في قطاع السياحة والضيافة. 
عالوة على ذلك، فإن توظيف أصحاب 

الخبرات القليلة يتيح للشركة تدريبهم على 
المعايير والوسائل التي تفضلها وتمنح 

المواطنين السعوديين فرصة استكشاف 
ورؤية بيئات عمل جديدة تمكنهم من صقل 

مهاراتهم ومن ثم المساهمة في تنمية 
االقتصاد السعودي.

وتلتزم الحكير بتوظيف وتطوير مهارات 
المواهب والكفاءات السعودية واستبقائها 

ودعم وتشجيع السعودة وتبني مبادئ 
التنوع والشمول. وفي هذا الصدد، ستواصل 
الشركة تسهيل نقل المعارف على األصعدة 

المحلية واإلقليمية والدولية؛ وتعزيز فرص 
التطور المهني وصقل مواهب الشباب 

السعودي. وقد بلغت مستويات السعودة 
في قطاع األغذية والمشروبات 32% لبرنامج 

”نطاقات“.

المراجعة التشغيلية 

افتتاح 47 موقعا جديدا لألغذية 
والمشروبات خالل السنة المالية 2022

استكمال اتفاقية امتياز رئيسية مع 
سلسلة Subwayوالتي جرى توقعيها في 
نوفمبر 2021 وإبرامها في يناير 2022 مما 
سيثمر عن افتتاح ما يزيد عن 145 متجرا 

جديدا في السنوات الخمس المقبلة 

مواصلة االستثمار في شبكة المنافذ 
لمجموعة مختارة من العالمات التجارية في 

األغذية والمشروبات

ترشيد التكاليف على خلفية استمرار دمج 
شركة االتحاد المبتكر المحدودة لألغذية 

)IUC( والمشروبات

بلغ معدل سعودة الوظائف في قطاع 
األغذية والمشروبات 32% في الوقت الحالي 

أبرز اإلنجازات التشغيلية في 
السنة المالية 2022

صفقة رائدة مع إضافة 
Subway ، أكبر عالمة 

تجارية عالمية للمطاعم

فواز الحكير وشركاه تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2021م - 2022م20
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التوقعات

يمثل قطاع األغذية والمشروبات أحد ركائز 
خطط النمو المستقبلي لشركة الحكير 

في ضوء خطتها الخمسية التي تستهدف 
زيادة منافذ الشركة بمقدار ثالث مرات 

داخل المملكة وفي أسواق دول مختارة. من 
هذا المنطلق، تركز اإلدارة على عدة أعمدة 

استراتيجية:

تنمية اإليرادات

مضاعفة نمو وتوسيع عالمات تجارية 	 
مختارة ضمن المحفظة الحالية 

للشركة داخل المملكة وفي أسواق 
جديدة، بالتوازي مع إنهاء التعامالت 

مع العالمات التجارية غير المربحة 
والقديمة الطراز

إدخال العالمات التجارية المعروفة 	 
بالجودة والتي تتميز بالقابلية للتوسع 

والقدرة على التكيف مع متغيرات 
األعمال والتوريد إلى دولة أخرى وغير 

المستندة إلى االتجاهات السائدة، 
وذلك بهدف تكوين محفظة متوازنة 

من العالمات التجارية بالنسبة للخدمة 
السريعة والمطاعم غير الرسمية 

والسريعة

تحسين التكاليف 

دمج قطاع األغذية والمشروبات في 	 
قطاع أزياء التجزئة

بناء الكفاءات التشغيلية وكفاءات 	 
التكلفة عبر مختلف القطاعات 

من أجل تحقيق هذه األهداف، تخطط 
الشركة توسيع شبكة متاجر صب واي 

بشكل كبير قد يصل إلى مضاعفة عددها 
تقريبا في المملكة العربية السعودية خالل 

السنوات الست المقبلة، إذ من المقرر 
إضافة 145 موقعا جديدا على األقل إلى 

الشبكة. وستتميز مطاعم صب واي الجديدة 
بالمفهوم الجديد »Fresh Forward« الذي 

تم ابتكاره لتحويل وتعزيز تجربة تناول 
الطعام، مع اضافة أكشاك الطلب الذاتي 

في مواقع مختارة ولوحات القوائم الرقمية. 
باإلضافة إلى ذلك، وبموجب االتفاق الموقع 

مع Cinnabon ستفتتح الحكير 130 منفذا 
جديدا في السعودية خالل السنوات الخمس 

المقبلة لتنضم بذلك على 120 موقعا 
تشغلها الشركة حاليا في المملكة.
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ستجلب صفقة سينابون 
األخيرة 130 منفًذا جديًدا 
إلى المملكة  في غضون 

السنوات الخمس 
المقبلة، إضافة إلى 120 

منفًذا  حالًيا في المملكة 
العربية السعودية.

التحديات والفرص

هدفنا أن نكون الشركة الرائدة في تشغيل 
وإدارة المطاعم في المملكة العربية 

السعودية والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. من أجل هذه الغاية، حددنا أربعة 

معايير رئيسية ينبغي تطبيقها لتحقيق 
النجاح المنشود في بيئة سوق المطاعم 

الحالية: 

إدخال العالمات التجارية المناسبة: 	 
االستفادة من الشبكة الداخلية للشركة 

في دول الخليج والواليات المتحدة 
وأوروبا للوصول إلى أفضل المفاهيم 

وإدخالها إلى أسواقنا 

اإلدارة والتنفيذ الفعال: توظيف فريق 	 
قيادي من ذوي الكفاءات ومواصلة 

استقطاب وإعداد فريق إدارة عليا 
من المواطنين السعوديين أصحاب 

الكفاءة والتميز
تأمين أفضل المواقع: تعزيز العالقات 	 

مع أصحاب العقارات ومطوري المراكز 
التجارية

التكيف مع مختلف المتغيرات حسب 	 
كل دولة وسوق: عقد شراكات 

استراتيجية مع أبرز الكيانات في الدول 
الرئيسية 

يعد ارتفاع معدل التضخم أحد أبرز تحديات 
العام المقبل؛ إذ من المتوقع أن تتسبب 
عدة عوامل في زيادة أسعار األغذية ومن 

بينها ارتفاع تكاليف النقل واالضطرابات في 
سالسل التوريد وارتفاع أسعار السلع، إلى 
جانب توقعات بارتفاع أسعار مواد التعبئة 

والتغليف. في الصدد، تستند الحكير إلى قوة 
عالمتها التجارية ووالء العمالء لعالمتها في 
الحفاظ على وتيرة األعمال خالل فترة ارتفاع 

معدالت التضخم، إلى جانب التركيز على 
تدابير ترشيد التكاليف واستراتيجيات توحيد 

ودمج المنتجات.
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بلغت المبيعات عبر اإلنترنت 219 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2022، وهو 

معدل نمو ثابت على أساس سنوي على 
الرغم من زيادة اإلقبال على المتاجر الفعلية. 

ويأتي هذا االنتعاش في نمو المبيعات عبر 
االنترنت على خلفية التوسع المستمر في 

القنوات الرقمية مع تحسين تجربة العمالء 
وبناء كفاءات سلسلة التوريد. 

وحققت العالمات التجارية Oysho و
 Inditex التابعتين لشركة Massimo Dutti

 Aldo أفضل أداء، في حين حققت عالمتا
وMango التوازن في محفظة التجارة 

اإللكترونية.

أعطى إعادة تشغيل المتاجر التقليدية 
خالل السنة المالية 2022 المستهلكين 

القدرة مجددا على الشراء عبر االنترنت ومن 
المتاجر، وهو ما نتج عنه انخفاض المبيعات 
عبر االنترنت بداية السنة. وتمثلت استجابة 
قطاع التجارة اإللكترونية على األمر بتسريع 

امتالك القدرة على توفير المنتجات من خالل 
قنوات متعددة. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع نمو الطلب على 
خدمات التسوق الرقمية داخل المملكة 

بفضل سرعة إتمام المعامالت سواء خالل 
عملية التسوق نفسها أو سهولة المعاملة 

أو خدمات ما بعد البيع مثل التوصيل 
»للوجهة النهاية«. وقد خصصت الحكير 

الكثير من الوقت والموارد لتحسين عمليات 
إتمام المعامالت، إلى جانب التعاون بين 

فرق الشركة وأطراف أخرى لتلبية توقعات 
العمالء. 

وتعد التجارة اإللكترونية بيئة شديدة 
التنافسية تتميز بوجود فروقات بين بيئة 

وأخرى من بينها قوة العالمة التجارية، 
ومزيج المنتجات، وتباين أساليب الترويج 

للمنتجات، والخبرة، وسرعة المعامالت. كما 
تتسم تجارة التجزئة الرقمية بالتنافس على 

استقطاب المواهب. 

األداء المالي

البيئة التشغيلية 

تدرك الشركة مدى ما أحدثته جائحة 
كوفيد-19 من تغير جذري في سلوكيات 

المستهلكين وطريقة تسوقهم. فعلى 
مستوى العالم شهدت التجارة اإللكترونية 

عبر االنترنت زيادة كبيرة خالل السنتين 
الماضيتين ونتوقع أال تكون هذه التغيرات 
الهيكلية دورية، بل إن التسوق اإللكتروني 

بات حقيقة قائمة ومستمرة. 

حرصت الحكير على مواكبة تلك التغيرات 
من خالل استراتيجيتها الرقمية والشاملة 

التي توفر تجربة تسوق متعددة القنوات 
مع مواصلة تعزيز منصات وقدرات التجارة 

اإللكترونية. وقد تجلى ذلك في الخطوة 
الهامة التي اتخذتها الشركة في مارس 2021 

باالستحواذ على حصة في منصة التجارة 
اإللكترونية البريطانية “فوغا كلوسيت” 

)Vogacloset(. وقد نجحت الشركة عقب

 عملية االستحواذ في تقديم ما يقارب 50 
من عالماتها التجارية من خالل المنصة.

ويعتبر فهم تجربة التسوق التي يطلبها 
المستهلكون عنصرا رئيسيا في توفير 

عالمات تجارية تواكب نمط الحياة العصرية، 
إذ تعمل الشركة جاهدة على تحقيق التميز 
من خالل توفير تجربة تسوق رقمية فائقة 

الجودة لكل محطة من محطات تسوق 
العمالء. وفي هذا الصدد، عززت الشركة 
باقة منتجاتها المتاحة عبر اإلنترنت على  

المنصات إلكترونية أحادية العالمة التجارية 
وأيضا على منصات أخرى مثل “فوغا 

كلوسيت” و”نمشي” و”ممزورلد”. كما عززت 
الشركة من تجربة شراء منتجاتها وذلك 

بتميكن المستهلكين من الدفع عبر خدمة 
Apple Pay ونظام “اشتر اآلن، وادفع الحقًا” 

)BNPL( بهدف تحسين واجهة وتجربة 
استخدام المواقع وتحسين أداء العمليات.

من ناحية أخرى، بذلت الشركة جهودا كبيرة 
من أجل رفع كفاءة خدمات تسليم المنتجات 

للعمالء وذلك بإدخال تحسينات كبيرة على 
خدمات ما بعد البيع، مما أثمر عن القدرة 

على توصيل المنتجات خالل نفس يوم 
الطلب في الرياض وخالل 48 ساعة بالنسبة 
 Gulf لجدة والدمام. وبعد التحول إلى خدمات
CX بات بإمكاننا التفاعل مع العمالء بطريقة 

أفضل خالل وبعد عملية البيع وبكفاءة 
أكبر. فمن خالل دمج وتكامل البيانات 

امتلكت فرق الشركة قدرة تحليل االتجاهات 
وتوظيف نتائجها في خدمة العمليات، 
وكذلك مساعدة الشركة في مواءمة 

أنشطتها مع األهداف الشاملة للقدرة على 
التوسع. 

عالمة تجارية متاحة من خالل 
مواقع أحادية في المملكة 

مليون زائر في السنة المالية 2022

ما يربو على 

عالمات تجارية متاحة عبر مواقع 
أحادية دولية

عالمة تجارية متاحة عبر المنصات 
المنتشرة في األسواق 

لمحة عامة

التجارة اإللكترونية
المراجعة التشغيلية

عدد العالمات التجارية 
المتاحة عبر االنترنت 

إجمالي المبيعات الحضور الرقمي 

14

45219

554

مليون
ريال سعودي

بلغت المبيعات عبر اإلنترنت 
في السنة المالية 2022   

مليون219
ريال سعودي
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فوغا كلوسيت

أتت عملية استحواذ الحكير على حصة 
من منصة “فوغا كلوست“ الرائدة في 
قطاع التجارة اإللكترونية عالمة بارزة 

وخطوة مهمة في جهود الشركة لتوسيع 
تواجدها الجغرافي وتعزيز قدراتها في 

خدمات التجارة اإللكترونية، خاصة أن عدد 
مستخدمي المنصة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا يقدر بحوالي 12 
مليون مستخدم نشط. وال تقتصر عملية 

االستحواذ على جمع محفظة العالمات 
التجارية للشركة في منصة واحدة ولكنها 

توفر ألصحاب المنفعة نظاما بيئيًا متكاماًل 
ومعززا، إذ تجمع بين أقوى ميزات البنية 

التحتية العصرية التي توفرها شركة الحكير 
مع واجهة رقمية فعالة. 

كان إطالق “فوغا كلوست“ بمثابة مشروع 
مهم لفريق التجارة اإللكترونية في الشركة 

وتضمن عدة عمليات لتمكين العالمات 
التجارية من توظيف المخزون بالشكل 

األمثل. وتجري عملية االستحواذ على “فوغا 
كلوست“ بشكل طبيعي مع تحقيق نمو 

إيجابي على أساس شهري منذ إطالق أول 
مجموعة من عالماتنا التجارية عليها. ومع 
مرور الوقت، بدأنا نفهم احتياجات عمالئنا 

على المنصة بشكل أفضل وبتنا أكثر كفاءة 
في تلبية تلك االحتياجات عبر تنويع المنتجات 

ومزيج العالمات التجارية. وقد وصل عدد 
العالمات التجارية الموجودة على المنصة 

حتى اآلن 47 عالمة وقد أصبحت أكبر منصة 
لتوليد اإليرادات لدينا، إذ نتوقع أن يستمر 

هذا النمو في السنة المالية 2023. 

وقد قامت الحكير خالل السنة المالية 2022 
بإطالق 10 عالمات تجارية لمنتجات العطور 

وذلك الستحداث فئة جديدة وإضفاء مزيد 
من التنوع في باقة العالمات التجارية 
المقدمة على منصة “فوغا كلوسيت”.

العالمات التجارية األحادية 

عمد قطاع التجارة اإللكترونية على تطوير 
ودمج 5 منصات لعالمات تجارية أحادية 
جديدة في المملكة خالل السنة المالية 

2022 وهي: Call It Spring وPublic Desire و
Decathlon وUterque. وبالنسبة لألسواق 
 Massimo Dutti األخرى، فقد أطلقنا عالمة

في جورجيا وأرمينيا. وبذلك يبلغ إجمالي 
مواقع العالمات التجارية األحادية التي تديرها 

الشركة 19 منها 14 موقعا في المملكة و5 
في أسواق أخرى. 

وحققت المواقع األحادية نموا قويا في 
 Mango السنة المالية 2022 بفضل عالمتي

وAldo. كما شهد إجمالي إيرادات الحكير 
نموا بفضل تحسن معدالت تحويل الزوار 
إلى عمالء وخفض معدالت الزيارات التي 

تتم دون إتمام المعاملة وذلك عبر مختلف 
مواقع العالمات التجارية األحادية. ونعتقد 

أن هناك مجاال إلدخال مزيد من التحسينات 
في ضوء مراجعتنا المستمرة لسلوكيات 

العمالء والمنافسين لتحديد التوجهات 
الجديدة. 

وقد ركزت الشركة على تطوير التجارة 
اإللكترونية وخاصة بناء القنوات الجديدة 

واألنظمة الجديدة، فقد قامت الشركة 
بتحديد وتوظيف وكالة تنمية أطراف أخرى 
للمساعدة في إنشاء مواقع أحادية داخل 

المملكة ومنصة Shopify Plus. ومن المقرر 
أن تثمر تلك الخطوات عن تطوير سريع 

وأكثر كفاءة في األسواق الدولية في الوقت 
المناسب. 

بالتوازي مع ذلك، أدركت الشركة أن ثمة 
حاجة لتحسين خدمات تسليم الوجهة 

النهائية، وقد حددت الشركة مزود خدمات 
لوجستية مستقل لتعمل كمجمع لخدمات 

التوصل لعمليات الوجهة النهائية. 

ومن منظور تجربة العمالء، وقعت الشركة 
اتفاقية مع شركة Gulf CX لخدمة العميل 
خالل جميع مراحل رحلته في كافة مواقع 

العالمات التجارية األحادية. وتعمل شركة 
Gulf CX على إحداث تحول في إدارة تجربة 
العمالء من خالل نهج جديد في تشغيل 

إدارة مراكز االتصال مع التركيز على النواحي 
الرقمية وأتمتة العمليات البسيطة وتقديم 

مجموعة من المهارات للموظفين الذي 
يتعاملون مباشرة مع العمالء.

ونجحت الشركة خالل العام في تحقيق 
مكاسب على صعيد تجارب التسوق 

الشاملة متعدد القنوات من ناحية خدمة 
العمالء ومن ناحية القدرات الفنية. ونتوقع 
أن تنمو هذه المكاسب خالل عام 2022 عبر 

مختلف مواقع العالمات التجارية األحادية.

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030

يركز قطاع التجارة اإللكترونية على 
استقطاب المواهب السعودية وبذل 

الجهود الستبقائها ضمن صفوفه، وهو 
النهج الذي يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 

2030 إلى جانب تحقيق هدف الشركة ببناء 
عالمة تجارية تواكب الحياة العصرية. في هذا 
الصدد، فإن توظيف الشباب السعودي الذي 

يعي جيدا ويعيش التحول الثقافي الحادث 
أمر يدعم جهود تطوير عالمتنا التجارية. كما 

أننا على تواصل نشط مع القادة البارزين 
في قطاع األعمال السعودي والذي يبذلون 

الجهود لتحقيق األهداف ضمن قطاعات 
أعمالهم والتي تصب نحو تحقيق رؤية 2030.

المراجعة التشغيلية 

إدخال 47 عالمة تجارية على منصة »فوغا 
كلوسيت« خالل السنة المالية 2022

تحسين مزيج المنتجات ومزيج العالمة 
التجارية على منصة »فوغا كلوسيت« 

إطالق 5 مواقع أحادية مصممة خصيصا 
لتلبية احتياجات عمالء عالمة تجارية محددة

تحسين معدالت تحويل زوار المواقع إلى 
عمالء وخفض معدالت الزيارات التي تتم 

دون إتمام المعاملة عبر منصات العالمات 
التجارية األحادية

تعزيز رحلة العميل عبر توفير خيارات دفع 
إضافية، وتحسين خدمة توصيل »الوجهة 

النهائية« وعمليات إتمام المعامالت

عقد شراكات مع أطراف ثالثة لتطوير 
المنصات اإللكترونية في المملكة وتعزيز 

الكفاءة على الساحة الدولية كذلك

أبرز اإلنجازات التشغيلية في 
السنة المالية 2022

مع وجود ما مجموعه 
47 عالمة تجارية يتم 

Voga-  تداولها حالًيا على
closet ، أصبحت المنصة 
الجديدة أكبر سوق لتوليد 

اإليرادات
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التوقعات

نجح فريق التجارة اإللكترونية في بناء أسس 
قوية تمنحه القدرة على تطوير المواقع 

الجديدة بسرعة فائقة. وفي المستقبل، 
سنتمكن من تقليل المدة الزمنية الالزمة 

إلطالق المواقع بشكل كبير بفضل التكامل 
والعمليات التي أصبحت أقل تعقيدا. 

ويمثل برنامج الوالء للعالمة التجارية فرصة 
كبيرة خالل العام المقبل، إذ يتسم بالتنوع 
والقدرة الكبيرة على تعزيز ومواصلة تجربة 

العميل في كافة مراحل رحلته بداية من 
عرض المنتجات ثم عربة التسوق وصوال إلى 

إتمام المعاملة والدفع. وتأتي أخيرًا وسائل 
الدفع التي تواصل الشركة تعزيزها وتنوعها 

سواء من خالل المحافظ الرقمية أو التمويل 
االستهالكي. فقد بات بإمكان العمالء الدفع 

من خالل »تمارا« وهي خدمة الشراء اآلن 
والدفع الحقا، مع العمل على إدخال خدمات 

أخرى لمواقع عالماتنا التجارية األحادية. 

ويعتبر إدخال المزيد من العالمات التجارية 
إلى المواقع األحادية جزء أساسي ضمن 

استراتيجيتنا للسنة المالية 2023، فهدفنا 
الرئيسي خالل تلك السنة هو إطالق 17 

موقعا لعالمات تجارية أحادية داخل المملكة 
و4 في األسواق الدولية، إلى جانب تنمية 

فريقنا من 22 موظفا في الوقت الراهن إلى 
45 وذلك باستقطاب المواهب السعودية 
بشكل خاص. وتضمن هذه االستراتيجية 
تنمية تواجدنا الجغرافي وحجم أعمالنا في 
السنوات المقبلة. باإلضافة إلى ذلك فإن 

تعزيز الشركة مع مزودي خدمات التوصيل 

وخدمات الوجهة النهائية أمر محوري في 
تعزيز دقة وسرعة المعامالت من جانب 

الشركة ومن منظور تجربة العميل. 
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تسعى الحكير بقوة إلى تطوير المواقع لكن 
القدرة الفنية دون المستوى المثالي وسرعة 

التطوير تبطئ من تقدم فريق التجارة 
اإللكترونية. ولذلك، رصدت الشركة موارد 

داخلية وخارجية ستعزز من قدرتها على اتخاذ 
القرارات بسرعة وتلبية احتياجات العمالء 

الحالية والجديدة ورفع كفاءة حضور الشركة 
على الساحة الرقمية بأسلوب أكثر فاعلية.

هذا ويمثل التداخل بين عالماتنا التجارية 
المتعددة تحديا وفرصة في آن واحد، إذ 

تعمل الشركة باستمرار على تحديث باقة 
المنتجات عبر اإلنترنت لتحقيق أقصى 

استفادة من مزيج المنتجات ومحركات 
البحث، بالتوازي مع تحليل تفاعالت العمالء 
لمعرفة توجهاتهم. كما نحرص على توظيف 

حضورنا على الساحة الرقمية في خدمة 

تطوير العالمات التجارية عبر االنترنت. من 
هنا تأتي قناعتنا بأن تسهيل إتمام العمالء 

لعمليات التسوق أمر محوري في تحقيق 
النمو بالشركة، وهو األمر الذي ندعمه من 

خالل تحسين واجهة وتجربة استخدام 
المنصات والمواقع.

التحديات والفرص

هدفنا الرئيسي للسنة 
المالية 2023 هو إطالق 

17 موقعا لعالمات تجارية 
أحادية داخل المملكة و 4 

في األسواق الدولية
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1. األداء المالي
1.1. أهم البيانات المالية للخمس سنوات األخيرة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 مارس )ألف ريال سعودى(

20222021202020192018

197,888467,592686,456516,394330,635نقد وما في حكمه
1,700,4761,152,4421,655,5531,927,5021,774,117مخزون

538,253593,425713,7801,110,1131,168,944مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون
2,436,6162,213,4603,055,7893,554,0093,273,696مجموع الموجودات المتداولة

361,715302,992231,913389,290249,174استثمارات في حقوق ملكية شركات
1,5101,6323,51762,76964,252استثمارات عقارية 

75,00075,000225,000--مستحق من استبعاد شركات تابعة
1,358,3261,327,4721,514,3101,752,3632,045,787ممتلكات ومعدات واستثمارات بالصافي

--3,275,7843,401,9164,058,005موجودات حق استخدام
1,083,0331,111,2551,079,536873,752877,090أصول غير ملموسة أخرى

----29,617أصول المشتقات
6,109,9856,145,2676,962,2813,153,1743,461,303مجموع الموجودات غير المتداولة

8,546,6018,358,72710,018,0706,707,1836,734,999مجموع الموجودات
2,877,892819,584759,723761,6991,275,915تمويل مرابحة وقروض قصيرة األجل

--632,274802,856646,748إيجارات مستحقة
1,533,5321,032,197945,3351,350,4701,249,308دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى*

----50,119الحسابات المكشوفة
5,093,8172,654,6382,351,8062,112,1392,525,223مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

2,304,4512,423,7472,100,5021,922,121-تمويل مرابحة وقروض ألجل
102,989110,468101,61983,665102,925تعويضات نهاية الخدمة

--2,845,7472,837,5963,611,204إيجارات مستحقة
2,948,7365,252,5156,136,5702,184,1672,025,046مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين

2,100,0002,100,0002,100,0002,100,0002,100,000رأس المال
205,816205,816191,342--احتياطي نظامي

)525,469()613,275()579,002()510,643()519,516(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
-161,042--12,950احتياطي القيمة العادلة

623,916482,419)112,250()1,037,813()982,306(أرباح مبقاة
611,128551,5441,614,5642,477,4992,248,292مجموع حقوق المساهمين

)63,562()66,622()84,870()99,970()107,079(حقوق األقلية
8,546,6018,358,72710,018,0706,707,1836,734,999مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض الفترة الحالية.

قائمة الدخل الموحدة
السنة المالية المنتهية في 31 مارس )ألف ريال سعودى(

20222021202020192018

5,915,0954,232,5135,341,7895,425,8036,116,517مبيعات التجزئة
)4,901,897()4,341,306()4,933,944()4,320,814()4,924,299(تكلفة المبيعات
407,8451,084,4971,214,620)88,301(990,796الربح اإلجمالي

)912,914()766,035()757,582()869,965()707,125(مصاريف التشغيل
318,462301,706)349,737()958,266(283,671الربح التشغيلي

-)18,003()49,471()20,213()15,788(حصة من أرباح شركات زميلة
)180,808()200,938()451,512()354,956()250,858(مصاريف تمويل

158,287270,892217,20993,84712,221إيرادات أخرى بالصافي
----)70,534(انخفاض قيمة الشهرة

 الخسارة من العمليات المتوقفة،
)1,054(----بعد خصم الضريبة

193,368132,065)633,511()1,062,543(104,779الربح قبل الزكاة
)42,762()55,318()47,642()46,084()66,749(الزكاة والضرائب

138,05089,303)681,153()1,090,753(44,692الربح قبل حقوق األقلية
24,8966,69814,186)17,873()6,662(حقوق األقلية

144,748103,489)656,257()1,108,627(38,030الربح الصافي

2.1. مقارنة نتائج النشاط بالعام السابق

قائمة الدخل الموحدة
السنة المالية المنتهية في 31 مارس )ألف ريال سعودى(

نسبة التغيرالتغير20222021

39.75%5,915,0954,232,5131,682,582مبيعات التجزئة
14.0%)603,485()4,321,030()4,924,299(تكلفة المبيعات
1220.43%1,079,097)88,301(990,796الربح اإلجمالي

-18.7%)162,840()869,965()707,125(مصاريف التشغيل
-1,241,937)958,266(283,671الربح التشغيلي

-21.89%4,425)20,213()15,788(حصة من أرباح شركات زميلة
-29.32%104,098)354,956()250,858(مصاريف تمويل

-41.56%)112,605(158,287270,892إيرادات أخرى بالصافي
-70,534-)70,534(انخفاض قيمة الشهرة

-1,167,322)1,062,543(104,779الربح قبل الزكاة
44.84%20,665)46,084()66,749(الزكاة والضرائب

-1,135,445)1,090,753(44,692الربح قبل حقوق األقلية
-137.27%)24,535(17,873)6,662(حقوق األقلية

-1,146,657)1,108,627(38,030الربح الصافي/ الخسارة
ربح السهم )بالريال السعودي(

-5.91)4.48(1.35من الربح من األعمال 
-5.4)5.19(0.21من الربح الصافي 
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3.1.  تحليل النتائج المالية و االنحرافات
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39.75% لتسجل 5,915 مليون ريال خالل السنة المالية2022م، مقابل 4,233 مليون ريال خالل السنة المالية 2021م 

ويرجع هذا الى انحسار التأثير الشديد لتدابير احتواء تفشي كوفيد-19 تدريجيًا وانتعاش التجارة في جميع القطاعات خالل السنة المالية 2022م.

•  بلغت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي في السنة المالية 2022 4,419  مليون ريال سعودي ، بزيادة قدرها ٪32 على أساس سنوي. 
كان هذا مدفوًعا بشكل أساسي باالنتعاش في نشاط المبيعات الذي عزز نمو اإليرادات. أنهت الشركة العام بـ 1042 متجرًا و 63 عالمة تجارية 
في المملكة العربية السعودية ، مع صافي إغالقات تبلغ 78 متجرًا منذ السنة المالية 2021، تحققت الغالبية العظمى منها في النصف األول 
من العام. و قد رجعت صافي اإلغالقات في النصف الثاني من العام لمستواها الطبيعي مع اقتراب الشركة من نهاية برنامج ترشيد المتاجر.

•  بلغت إيرادات قطاع األغذية والمشروبات 498 مليون ريال خالل السنة المالية 2022م مقابل 340 مليون ريال في السنة المالية 2021م ويمثل 
ذلك ارتفاعا سنويًا بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل استئناف األنشطة االجتماعية بعد تلقي اللقاحات على نطاق واسع. وُيظهر 

قطاع األغذية والمشروبات تعافيًا جيدًا للغاية حيث ارتفع إجمالي عدد المعامالت خالل السنة المالية  2022 مقارنة بالعام السابق  بنسبة 
27.7% على أساس سنوي، مدعومًا بافتتاح المتاجر الجديدة، ورغم القيود المفروضة على أعداد الزوار والمرتادين أيضًا بنسبة ٪60 خالل الربع 
األول من العام المالي 2022. ويسير التوسع في هذا القطاع بصورة إيجابية مع استمرار افتتاح المتاجر وتوقيع اتفاقيات االمتيازات الجديدة 

وتأتي تلك الزيادة تماشيًا مع خطط الحكير اإلستراتيجية لتوسيع مساهمة هذا القطاع ، من خالل زيادة عدد المنافذ ، وتنمية العالمة التجارية. 
وتعزيز المنصات الرقمية لألغذية والمشروبات. سيعزز التوقيع األخير التفاقيات االمتياز الرئيسية مع مجموعة الوجبات السريعة األمريكية ، 

“صب واي”ومحل حلويات لبناني “سيكريتس” أداء الحكير في قطاع المأكوالت والمشروبات في السنة المالية 2023 وما بعدها.

•  استقرت إيرادات الشركة من العمليات الدولية عند 998 مليون ريال خالل السنة المالية 2022م مقابل 551 مليون ريال في السنة المالية 
2021م ويمثل ذلك تزايدا سنويًا بنسبة 81% مقارنة بالعام السابق نتيجة للنمو المستدام في اإليرادات من بلدان رابطة الدول المستقلة ومصر 

واألردن وتماشيًا مع مبادرات الحكير المستمرة لتوسيع تواجدها في أسواق النمو المختارة ، مع استمرار انضمام العالمات التجارية العالمية 
الرائدة. أنهت الحكير العام بـ 308 متاجر و 38 عالمة تجارية في الخارج ، مع  صافي إغالقات تبلغ 10 متاجر منذ السنة المالية 2021.

•  بلغت مبيعات المنصات اإللكترونية عبر اإلنترنت 219 مليون ريال خالل السنة المالية 2022م حيث عاد سوق التجارة اإللكترونية إلى طبيعته 
بعد االرتفاع السريع الناتج عن الوباء في بداية العام الماضي. بلغت مساهمة اإليرادات عبر اإلنترنت في إجمالي اإليرادات )باستثناء  قطاع 

المأكوالت والمشروبات( 4.0% في السنة المالية 2022 مقارنة بـ 5.6% في السنة المالية 2021. تماشيًا مع جهود الشركة المستمرة لتسريع 
قيادتها الرقمية وتعزيز مكانتها في السوق المحلية ، أطلقت الحكير ، من خالل شركة فاس الب ،”FAS ”Finance ودخلت في شراكة إستراتيجية 

مع ValU التي ستستهدف بشكل أساسي العمالء السعوديين ، مما يوفر لهم مجموعة متنوعة من حلول التمويل االستهالكية الرقمية 
القابلة للتخصيص عبر رحلة الشراء بأكملها.

•  تحسنت اإليرادات على أساس حساب المثل بالمثل بشكل كبير خالل السنة المالية 2022م على الرغم من القيود الجزئية المتعلقة بـجائحة 
كوفيد في المملكة العربية السعودية في فبراير 2022. بلغ نموااليرادات على حساب المثل بالمثل الموحد 37.2% في السنة المالية 2022 وتأتي 

الزيادة من التالي: 

ارتفعت عائدات التجزئة السعودية بنسبة 30.6% في السنة المالية 2022.  -

زادت مبيعات التجزئة العالمية بنسبة 74.4% في السنة المالية 2022، بسبب الزخم اإليجابي من بلدان رابطة الدول المستقلة ومصر واألردن.  -

بتحليل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة  •

لقد حققت الشركة إجمالي إيرادات خالل العام بلغت 5,915 مليون ريال منها إيرادات بمبلغ  4,917 مليون ريال من نشاطها داخل المملكة، في حين 
حققت شركاتها التابعة خارج المملكة ما يعادل  998  مليون ريال. والجدول التالي يوضح اإليرادات من كل شركة تابعة بالتفصيل:

الشركة
إجمالى المبيعات 

)مليون ريال(
النسبة من 

المبيعات

18.17%1,075فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

30.76%1,819الوحيدة للتجهيزات المحدودة

3.65%216هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة

1.22%72السعودية للتجزئة المحدودة

3.42%202وهبة التجارية المحدودة

4.24%251شركة فخامة التكنولوجيا التجارية

13.27%785نسك للمشاريع التجارية 

8.42%498قطاع األطعمة والمشروبات

16.87%998الشركات والفروع خارج المملكة

100.00%5,915إجمالى

2. المعايير المحاسبية
لقــد اســتكملت الشــركة كليــا تحولهــا مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بالمعايير المحاســبية الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين، إلى معايير 

المحاســبة الدولية.

3. الشركات التابعة وفروعها 

اسم الشركة
رأس مال الشركة

ريال سعودى
مكان التأسيس 
النشاطومزاولة النشاط

نسبة الملكية 
لسنة مارس 

2022

نسبة الملكية 
لسنة مارس 

2021

شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية 
المملكة العربية 500,000للتجارة والشركات التابعه لها )1( )2(

السعودية
تجارة الجملة 

100 %100 %والتجزئة

شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة والشركات 
المملكة العربية 1,000,000التابعه لها )1( )3(

السعودية
تجارة الجملة 

100 %100 %والتجزئة

المملكة العربية 500,000شركة التجزئة السعودية المحدودة )1(
السعودية

تجارة الجملة 
100 %100 %والتجزئة

شركة وهبة التجارية المحدودة والشركات 
المملكة العربية 500,000التابعه لها )1( )4(

السعودية
تجارة الجملة 

100 %100 %والتجزئة

المملكة العربية 50,000شركة فخامة التكنولوجيا 
السعودية

تجارة الجملة 
100 %100 %والتجزئة

تجارة الجملة كازاخستان3,436مجموعة التجزئة كازاخستان )5(
100 %100 %والتجزئة

تجارة الجملة مصر2,055,400مجموعة التجزئة مصر
98 % 98 %والتجزئة

تجارة الجملة األردن1,895,314مجموعة التجزئة األردن والشركات التابعه لها 
95 %95 %والتجزئة

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

تجارة الجملة 
100 %100 %والتجزئة

)IUC( المملكة العربية 100,000شركة االتحاد المبتكر
السعودية

تجارة الجملة 
100 %100 %والتجزئة

المملكة العربية 100,000شركة بوابة الغذاء
السعودية

تجارة الجملة 
70 %70 %والتجزئة

المملكة العربية 100,000شركة مطاعم أزال
السعودية

تجارة الجملة 
 65 % 65 %والتجزئة

المملكة العربية 100,000شركة البيتزا األولى
السعودية

تجارة الجملة 
51 %51 %والتجزئة

)1(  االستثمارات في شركات هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة وشركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة وشركة التجزئة السعودية المحدودة وشركة وهبة التجارية المحدودة مملوكة 
بنسبة 95% من قبل الشركة بشكل مباشر و5% مملوكة بشكل متبادل. 

)2(  تمتلك شركة هيفاء بديع القلم وشركاها العالمية للتجارة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة العاملة في جورجيا وأرمينيا والواليات المتحدة األمريكية والمغرب واإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة المتحدة ودول البلقان باإلضافة إلى شركات تابعة أخرى راكدة وعديمة النشاط في اإلمارات العريية المتحدة وجزر العذراء البريطانية.

)3(  تمتلك شركة الوحيدة للتجهيزات المحدودة بصورة مباشرة وغير مباشرة الشركات التابعة العاملة في أذربيجان واإلمارات العربية المتحدة )عالمة INC( باالضافة إلى شركات تابعة أخرى 
راكدة وعديمة النشاط في اإلمارات العربية المتحدة.

)4(  تمتلك شركة وهبة التجارية المحدودة بصورة مباشرة وغير مباشرة بعض الشركات التابعة الراكدة ومتوقفة النشاط في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

)5( تمثل مجموعة كازاخستان ثالث منشآت هى شركة كازاخستان إلدارة التجزئة، وشركة كازاخستان لتجارة األزياء، وشركة كازاخستان للموضة العالمية. 
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4. األسهم و أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة
ال يوجد أسهم وأدوات دين صادرة عن الشركات التابعة.

5. سياسة توزيع األرباح
تتمثل السياسة العامة لتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقًا لما هو مدرج بنظامها 

األساسي على الوجه اآلتي:

)أ(  يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 
المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

)ب(  للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبًة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي 
للشركة.

)ت(  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 
المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائمًا من هذه المؤسسات.

يجوز أن يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )5%( من رأس مال الشركة المدفوع. )ث( 

)ج(  مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الحادية والعشرين من النظام األساسي للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات 
يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )5%( من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأه متناسبًا مع 

عدد الجلسات التي يحضرها كل عضو.

)ح(  يجوز أن يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

ويجوز لمجلس اإلدارة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة العادية يجدد سنويًا القيام بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل 
نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك فقًا لضوابط الجهة المختصة.

1.5. مقترح توزيع صافي أرباح العام المنتهى في 31 مارس 2022م

ريال سعودىبــيــــــــــــــــان

)112,249,813(رصيد الخسائر المرحلة في 31 مارس 2021

يضاف: 

)1,092,382,143(الحسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31

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

205,816,329المحول من االحتياطي القانوني 

)920,871(االستحواذ على حصص غير مسيطرة في شركة تابعة

)27,583,292(إعادة توجيه

يخصم: 

-احتياطى نظامي )%10(

)1,037,812,790(رصيد الخسائر المرحلة في 31 مارس 2022 

6. وصف المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
ال توجد مصالح فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.

 7.  وصف مصالح وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم وأدوات الدين الصادرة من 

الشركة أو شركاتها التابعة
ال توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو 

أدوات دين الصادرة من الشركة أو شركاتها التابعة، بخالف ما سيرد ذكره ألعضاء مجلس اإلدارة بالفقرة رقم 12.5 بالتقرير.

8. القروض على الشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المسددة خالل السنة
قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة طويل األجل مع البنك األهلي التجاري بوصفه وكيل استثمار مرابحة ومشارك في المرابحة، بقيمة 

تسهيالت قدرها 2,400 مليون ريال سعودي و 166,000 دوالر أمريكي في 1 مارس 2020م. وطبقًا لشروط االتفاقية، تكون مدة تسهيل المرابحة 
سبع سنوات. إن تمويل المرابحة مضمون بسندات ألمر صادرة من الشركة، وُيستحق السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ بعد اثني عشر شهرًا 

من تاريخ التوقيع على االتفاقية. استخدمت المجموعة كامل التسهيل كما في 31 مارس 2022م. يحمل هذا التمويل عمولة وفقًا للمعدالت السائدة 
بين البنوك في لندن )اليبور( زائدًا هامش الربح المتفق عليه سنويًا.

وقد كانت تفاصيل تلك القروض على النحو التالي:

مدة القرضالجهة المانحة
أصل مبلغ القرض

)ريال سعودى(

مبالغ القرض التي تم 
سحبها خالل العام

)ريال سعودى(

المسدد من القروض 
خالل العام

)ريال سعودى(

رصيد القرض في 
2022/3/31

)ريال سعودى(

2,865,986,750)119,529,765(-842,983,058,081 شهرالبنك األهلي 

11,905,219)6,387,064(-1223,367,205 شهربنك االتحاد – األردن

-)3,541,520(-1215,028,682 شهربنك الرياض

West Trade Int’l Ltd116,693,493(-12149,998,571 شهر(-

2,877,891,969)65,425,795(-3,183,469,652اإلجمالي

9. وصف أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم
ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم صادرة عن الشركة.

10. وصف حقوق التحويل أو االكتتاب
ال توجد حقوق تحويل أو اكتتاب صادرة عن الشركة.

11. وصف ألدوات الدين المستردة أو الملغاة للشركة وشركاتها التابعة
ال توجد أدوات دين مستردة أو ملغاة للشركة وشركاتها التابعة.

37 الحوكمة
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12. مجلس اإلدارة
1.12. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات بدأت بتاريخ 2020/08/12 حتى تاريخ 2023/08/11م.

صدر قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 2022/01/05م بالموافقة على قبول استقالة األستاذ/ منصور عبدالوهاب قاضي وذلك لظروفه الخاصة.

صدر قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 2022/01/05م بتعيين األستاذ/ محمد رفيق مراد عضوًا في مجلس اإلدارة حتى انتهاء دورة مجلس اإلدارة 
الحالية على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع جمعية عامة العتماده. 

يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية اسماؤهم: 

صفة العضويةالصفةالجنسيةاالسم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةسعوديسعادة األستاذ/ فواز عبد العزيز الحكير

غير تنفيذينائب الرئيسسعوديسعادة المهندس / عمر عبد العزيز المحمدي

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة الدكتور/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير

مستقلعضواسعوديسعادة األستاذ / عيد فالح الشامري 

مستقلعضواسعوديسعادة األستاذ/ خالد وليد الشخشير 

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري 

مستقلعضواسعوديسعادة األستاذ / منصور عبد الوهاب قاضي*

مستقلعضواسعوديسعادة األستاذ / باسم عبد هللا السلوم

غير تنفيذيعضوالبنانيسعادة األستاذ/ محمد رفيق مراد**

مستقلعضواسعوديسعادة األستاذ / أحمد صالح السلطان 

*انتهت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 

**بدأت عضويته بتاريخ 2022/01/05م

2.12. الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء مجلس اإلدارة

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

سعادة األستاذ/ فواز 
عبد العزيز الحكير

درجة البكالوريوس باالقتصاد 
والمحاسبة

درجة الدكتوراه باالقتصاد 
والمحاسبة

جامعة لوفبور – المملكة المتحدة

اإلشراف على إدارة شركة فواز عبد 
العزيز الحكير وشركاه العقارية

رئيس مجلس إدارة شركة المراكز 
العربية

رئيس مجلس إدارة 
اليوجدشركة فواز الحكير

سعادة المهندس 
/ عمر عبد العزيز 

المحمدي 

درجة البكالوريوس هندسة 
كيميائية واقتصاد  جامعة 

فيندربيلت – الواليات المتحدة 
األمريكية

رئيس تنفيذي – شركة باتك
رئيس تنفيذي – شركة جولدمان 

ساكس السعودية
رئيس وحدة بنوك االستثمار 

بالسعودية – باركليز
عضو المجلس االستشاري 

لشركة الكيمست للتجارة 
عضو مجلس إدارة تنفيذي بشركة 

االستثمار المباشر ميرشانت 
بريدج

رئيس وحدة الشرق األوسط 
بشركة دوم كابيتال

رئيس تنفيذي – شركة 
فاس

رئيس تنفيذي – شركة 
باتك، شركة جولدمان 

ساكس السعودية

سعادة الدكتور/ عبد 
المجيد عبد العزيز 

الحكير

درجة البكالوريوس بالطب 
والجراحة - جامعة الملك سعود – 

المملكة العربية السعودية

مجاالت المالبس والتجزئة والمواد 
الغذائىة

عضو مجلس إدارة 
شركة فواز الحكير

رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة فواز الحكير

سعادة األستاذ / عيد 
فالح الشامري

درجة البكالوريوس علوم اإلدارة 
الصناعية بمرتبة الشرف من 

جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن

زمالة البورد األمريكي للمحاسبين 
القانونيين

عضو الهيئة األمريكية 
للمحاسبين القانونيين منذ 1992م

رئيس تنفيذي- إثراء 
المالية

نائب المدير العام 
– شركة السيف 

لالستثمار

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

سعادة األستاذ / خالد 
وليد الشخشير

درجة البكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية واالقتصاد جامعة 
فيندربيلت – الواليات المتحدة 

األمريكية
برنامج تنفيذي تطوير استراتيجية 

المسؤولية االجتماعية
برنامج تنفيذي بناء وتطوير 

االستراتيجيات

مهندس منع الخسائر – شركة 
أرامكو

مدير تنفيذي وعضو اللجنة 
التنفيذية – شركة يونيلفر

شريك إداري شركة المشوره 
الصافية التجارية

مدير تنفيذي شركة 
يونيليفر للتسويق 

واإلدارة العامة

شريك إداري شركة 
المشورة الصافية 

التجارية

سعادة األستاذ/ 
عبد المجيد عبد هللا 

البصري 

ماجستير الرياضيات المالية 
التطبيقية - جامعة كونيكتيكت

ماجستير في االقتصاد - جامعة 
كونيكتيكت

بكالوريوس في العلوم المالية 
جامعة جيمس ماديسون – 

الواليات المتحدة األمريكية

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير وشركاه 

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير وشركاه

مدير محفظة – سامبا كابيتال
مدقق حسابات – مكتب الدار 

للمراجعة

رئيس الشؤون المالية 
لمجموعة فاس

رئيس الخزينه في 
شركة المراعي

سعادة األستاذ / 
منصور عبد الوهاب 

قاضي*
درجة البكالوريوس العلوم المالية

تمويل الشركات – شركة بي ام جي 
المالية

مدير قسم التخطيط المالي وإدارة 
النقد – شركة دلة البركة

الشريك اإلداري لشركة FMC و 
شركة مجموعة الركائز

الشريك اإلداري 
لشركة FMC وشركة 

مجموعة الركائز

مدير قسم التخطيط 
المالي وإدارة النقد – 

شركة دلة البركة

سعادة األستاذ / 
باسم عبد هللا السلوم 

ماجستير تنفيذي في برنامج 
تطوير القيادات - هارفارد، الواليات 

المتحدة
ماجستيرفي استشارات تقنية 

المعلومات – جامعة كنت، 
المملكة المتحدة.

بكالوريوس أدب إنجليزي – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود، المملكة 

العربية السعودية

وكيل المحافظ لشئون اإلعالم 
والتسويق – الهيئة العامة 

لالستثمار
عضو مجلس إدارة هيئة تنمية 

الصادرات السعودية
عضو مجلس إدارة شركة بيت 

الرياضة الفالح
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي شركة شور العالمية 
للتقنية

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 

شركة شور العالمية 
للتقنية

عضو مجلس إدارة 
شركة بيت الرياضة 

الفالح

سعادة األستاذ/ 
محمد رفيق مراد **

ماجستير تنفيذي إلدارة األعمال 
– المعهد األوروبي إلدارة األعمال 

)إنسياد(
درجة البكالوريوس في االقتصاد/ 
إدارة األعمال – الجامعة اللبنانية 

األمريكية  

لجنة االستثمار ومراجعة 
الحسابات في مجلس اإلدارة – 

شركة مجموعة إعمار 
لجنة االستثمار – شركاء مشروع 

الشرق األوسط
مدير تطوير األعمال، األسواق 

الناشئة ليوتيوب – شركة قوقل
مدير، مستشار االستراتيجية 

)دبي/ الرياض( – شركة بوز
مدير تخطيط األعمال، الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
)دبي/ جدة( – شركة مارس

مدير إقليمي )الغوس/ نيجيريا( – 
الهندسة اإلشعاعية

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي في 
شركة المراكز العربية

نائب رئيس الشراكات 
للعالمية – سان 

فرانسيسكو

سعادة األستاذ / أحمد 
صالح السلطان

درجة الماجستير في إدارة األعمال 
– جامعة برونيل، المملكة المتحدة

درجة البكالوريوس في اإلدارة 
المالية – جامعة القصيم، المملكة 

العربية السعودية

مدير العمليات شركة نسك 
للمشاريع التجارية

نائب الرئيس التنفيذي شركة 
نسك للمشاريع التجارية

الرئيس التنفيذي لشركة ثوب 
األصيل

الرئيس التنفيذي 
لشركة ثوب األصيل

نائب الرئيس التنفيذي 
شركة نسك للمشاريع 

التجارية

*انتهت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 

**بدأت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 
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3.12. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها
داخل / خارج 

الكيان القانونيالمملكة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوَا في مجالس 
إدارتها السابقة أو من 

مديريها
داخل / خارج 

الكيان القانوني المملكة

أ / فواز عبد 
العزيز الحكير

شركة فاس 
شركة العزيزية بنده مساهمة مقفلةداخل المملكةالسعودية القابضة

مساهمة مقفلةداخل المملكةالمتحدة

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة طب السعودية
مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراكز العربية

شركة فاس الب 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالقابضة

شركة داونتاون 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالسعودية

شركة موفي لدور 
مساهمة مقفلةداخل المملكةالسينما

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجمة الطاقة
شركة الفريدة األولى 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعقارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةخالطات اإلعمار

م/ عمر 
عبد العزيز 
المحمدي

شركة فاس 
شركة باتك لالستثمار مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية القابضة

مساهمة مدرجةداخل المملكةوالدعم اللوجستي

شركة الريف لتكرير مساهمة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة سيتي بنك
مساهمة غير داخل المملكةالسكر

مدرجة

شركة جازان للطاقة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراكز العربية 
مساهمة مدرجةداخل المملكةوالتنمية

د. عبدالمجيد 
بن عبدالعزيز 

الحكير

شركة فاس 
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة فاس لإلنشاءاتمساهمة مقفلةداخل المملكةالسعودية القابضة

محدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة طب السعودية
شركة عبد المجيد عبد 

العزيز الحكير وأوالده 
القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

أ. عيد فالح 
الشامري

شركة الدريس 
عضو لجنة التدقيق مساهمة مدرجةداخل المملكةللخدمات البترولية

مساهمة مدرجةداخل المملكةللبنك الفرنسي

مقاوالت الخليج 
مساهمة مغلقةداخل المملكةشركة اليتكوذات مسئولية محدودةداخل المملكةللشحن والتفريغ

شركة الحسن غازي 
شركة أمانه للتأمين مساهمة مدرجةداخل المملكةإبراهيم شاكر

مساهمة مدرجةداخل المملكةالتعاوني

ذات مسئولية داخل المملكةشركة السيف آر دي بيمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة فواز الحكير
محدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةطيبة لالستثمار
شركة اإلنمائية 

لالستثمار و التطوير 
العقاري

مساهمة غير داخل المملكة
مدرجة

شركة المركز السعودي 
ذات مسئولية داخل المملكةللكلى

محدودة
شركة إثراء للخدمات 

ذات مسئولية داخل المملكةالطبية
محدودة

شركة إثراء لالستثمار 
ذات مسئولية داخل المملكةوالتطوير العقاري

محدودة
شركة فيفا السعودية 

ذات مسئولية داخل المملكةللخدمات التجارية
محدودة

شركة تقنية الرياض 
ذات مسئولية داخل المملكةالسعودية

محدودة
شركة تقنية الرياض 

ذات مسئولية داخل المملكةالحديثة
محدودة

شركة فيفا فت 
ذات مسئولية داخل المملكةلالستثمار

محدودة
شركة إثراء للصاالت 

ذات مسئولية داخل المملكةوالمراكز الرياضية
محدودة

ذات مسئولية داخل المملكةشركة أجير لالستثمار
محدودة

اسم العضو

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها
داخل / خارج 

الكيان القانونيالمملكة

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوَا في مجالس 
إدارتها السابقة أو من 

مديريها
داخل / خارج 

الكيان القانوني المملكة

أ / خالد وليد 
الشخشير

شركة المشورة 
مساهمة مقفلةداخل المملكةالصافية التجارية

شركة الرياضات 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالصافية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة التوزيع السريع
شركة حلول األغذية 

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةلخدمات اإلعاشة

األصالة لألخشاب 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالتجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةتكنلوجيا العبوات
مند لالستشارات 

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةاإلدارية

المشورة الصافية 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةلالستثمار

أ / عبد المجيد 
عبد هللا 
البصري

--ال يوجد

أ / منصور 
عبد الوهاب 

قاضي*

 FIVE MEMBERS
COMPANYذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة مجموعة الركائز

أ / باسم عبد 
هللا السلوم

شركة شور العالمية 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةللتقفنية

اللجنة الوطنية 
لإلتصاالت وتقنية 

المعلومات
لجنة وطنيةداخل المملكة

شركة مالذ للتأمين 
مساهمة عامةداخل المملكةالتعاوني

شركة محمد حسين 
بن يعال وأوالده 

للصرافه
تضامنيةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةنباتاتي المنزلية
مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة شور العالمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بأس لالستثمار
محمد رفيق 

مساهمة مدرجة داخل المملكة المراكز العربيةمراد **

أ / أحمد صالح 
--ال يوجدالسلطان

*انتهت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 

**بدأت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 
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4.12. اجتماعات مجلس اإلدارة 
عقد مجلس اإلدارة المنتخب خالل العام أربعة اجتماعات وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 2022/3/31م. ويوضح 

الجدول التالي موقف حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس:

االسم

االجتماعات

إجمالى
نسبة 

الحضور 2021/06/292021/10/202021/11/102022/02/06

اعتذر عن سعادة األستاذ/ فواز عبد العزيز الحكير
اعتذر عن حضرالحضور

50%2حضرالحضور 

100%4حضرحضرحضرحضرسعادة الدكتور/عبد المجيد عبد العزيز الحكير

اعتذر عن سعادة األستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي 
اعتذر عن حضرالحضور

50%2حضرالحضور

اعتذر عن حضرسعادة األستاذ / عيد فالح الشامري
75%3حضرحضرالحضور

100%4حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / أحمد صالح السلطان

لم تبدأ سعادة األستاذ/ محمد رفيق مراد**
العضوية

لم تبدأ 
العضوية

لم تبدأ 
100%1حضر العضوية

100%4حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / باسم عبد هللا السلوم

100%4حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / خالد وليد الشخشير

100%4حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ/ عبد المجيد عبد هللا البصري 

انتهت حضرحضرحضرسعادة األستاذ / منصور عبد الوهاب قاضي*
100%3العضوية 

*انتهت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 

**بدأت عضويته بتاريخ 2022/01/05م 

وكانت أهم المداوالت والتوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة ما يلى:

الموافقة على النتائج السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م  .1

2.  اعتماد سياسات الحوكمة والتوصية للجمعية العامة باعتماد تحديث السياسات واللوائح حسب االختصاص. 

3.  التوصية للجمعية العامة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعد االنتهاء من عملية 
تخفيض رأس المال.

الموافقة على النتائج المالية للربع األول والربع الثاني والربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م  .4

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهى في 31 مارس 2021  .5

استعراض ومناقشة أداء ونتائج الشركة وبحث التوصيات والتوجيهات الالزمة.  .6

الموافقة على قرار لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني كي بي ام جي والتوصية للجمعية العمومية العتماد ذلك.  .7

المحافظة على نسبة توطين الوظائف في الشركة وااللتزام بتوجيهات وزارة العمل بهذا الشأن   .8

9.  الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022م. والتوجيه بعرض جميع 
التعامالت مع األطراف ذات العالقة على الجمعية العامة للشركة.

10.  الموافقة على استقالة عضو مجلس اإلدارة األساذ/ منصورعبدالوهاب قاضي وتعيين السيد/ محمد رفيق مراد عضو مجلس إدارة والرفع 
للجمعية العامة العتماد التعيين. 

5.12. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر

االسم
عدد األسهم في 

بداية العام
نسبة الملكية في 

بداية العام

صافي التغير 
في عدد األسهم 

خالل العام 
نسبة التغير 

خالل العام

إجمالى عدد 
األسهم في 
نهاية العام

نسبة الملكية في 
نهاية العام

 سعادة األستاذ/ فواز 
7%0.8114,700,000%6.191,700,000%13,000,000عبد العزيز الحكير

 سعادة الدكتور/عبد المجيد 
7%0.0014,700,000%-7%14,700,000عبد العزيز الحكير

سعادة األستاذ/ عيد فالح 
0%ال يوجد0.00%-0%-الشامري

 سعادة األستاذ / عمر 
0%ال يوجد0.00%-0%-عبد العزيز المحمدي 

سعادة األستاذ / احمد صالح 
0%ال يوجد0.00%-0%-السلطان

سعادة األستاذ / باسم عبد 
0%ال يوجد0.00%-0%-هللا السلوم

سعادة األستاذ / خالد وليد 
0%ال يوجد0.00%-0%-الشخشير

سعادة األستاذ/ عبد المجيد 
0%ال يوجد0.00%-0%-عبد هللا البصري 

 سعادة األستاذ / منصور 
0%ال يوجد0.00%-0%-عبد الوهاب قاضي

ال يوجد بخالف ما اشتمل عليه الجدول السابق أية مصلحة أو حقوق اختيار أو حقوق اكتتاب تعود ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو 
أوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

6.12. إجراءات مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين
يضع مجلس اإلدارة تحت تصرف كافة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين المستندات القانونية، التقارير المالية، تقارير متابعة النشاط، دراسات 

التوسعات المستقبلية، تقارير مجلس اإلدارة وكذا القواعد واإلجراءات والسياسات واللوائح الداخلية والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم 
بكفاية ومنها العلم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

باإلضافة إلى استحداث آليه لتعامل ادارة عالقات المستثمرين مع المقترحات والمالحظات التي يتم تلقيها من السادة المساهمين.

7.12. وسائل مجلس اإلدارة لتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
يعتمد مجلس اإلدارة على االجراءات المذكورة في الئحة عمل المجلس ولوائح عمل اللجان المنبثقة لتقييم األداء السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة 

وأعضاء اللجان من خالل نماذج التقييم الذاتي.

8.12. لجان مجلس اإلدارة
لمجلس إدارة الشركة ثالث لجان فرعية هي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، وفي ما يلي وصف لهذه اللجان.

1.8.12. لجنة المراجعة 
في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/08/12م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 

انعقاد الجمعية من األعضاء التالي ذكرهم:

فئة العضويةصفة العضويةالجنسيةاألعضاء

مستقلرئيسًاسعوديسعادة األستاذ / عيد فالح الشامري

من خارج المجلسعضوًاسعوديسعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران

من خارج المجلسعضوًاسعوديسعادة األستاذ / سعد إبراهيم المشوح
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1.1.8.12. الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء لجنة المراجعة

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

سعادة األستاذ / عيد فالح 
الشامري

درجة البكالوريوس علوم 
اإلدارة الصناعية بمرتبة 

الشرف من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن

الرئيس تنفيذي – شركة 
إثراء المالية

نائب المدير العام – السيف 
لالستثمار 

مكتب عيد الشامري 
لالستشارات المالية

الرئيس التنفيذي – شركة 
إنمائية

رئيس تنفيذي شركة إثراء 
المالية

رئيس تنفيذي– السيف 
لالستثمار

سعادة الدكتور / سليمان 
عبد هللا السكران

بكالوريوس علوم اإلدارة 
الصناعية

ماجستير العلوم اإلدارية
دكتوراه في االقتصاد 

واإلحصاء

أستاذ مشارك في العلوم 
المالية بقسم المالية 

واالقتصاد بكلية اإلدارة 
الصناعية بجامعة الملك 

فهد
أمين عام صندوق التعليم 

العالي الجامعي

أستاذ مشارك في العلوم 
المالية بقسم المالية 

واالقتصاد بكلية اإلدارة 
الصناعية بجامعة الملك 

فهد

أمين عام صندوق التعليم 
العالي الجامعي

سعادة األستاذ / سعد 
إبراهيم المشوح

بكالوريوس علوم اإلدارة 
الصناعية

التحليل المالي
مدير مشروع

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي لشركة 
اتحاد الخليج لألغذية

رئيس فريق ائتمان
صندوق التنمية الصناعية

تقوم لجنة المراجعة المنثبقة عن مجلس اإلدارة بدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والمساهمة في تعزيز واستقاللية المراجعين 
الداخليين والخارجيين واالهتمام بأي مالحظات تتبين للمراجعين والتأكد من التعامل معها بجدية والعمل على متابعة تصويبها بما يمكن من توفير 
تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على تأكيدات معقولة عن سالمة تصميم 
وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة 
الرقابة الداخلية فيها، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالت الشركات ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

التنفيذية. وتتمثل المهام الرئيسية ألعضاء لجنة المراجعة الداخلية فيما يلي:

على مستوى التقارير المالية:

•  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها 
وشفافيتها.

•  إبداء الرأي الفني بناًء على طلب مجلس اإلدارة فيما عدا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن 
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها أو نموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  •

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.  •

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.  •

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.  •

على مستوى المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.  •

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

•  الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء 
األعمال والمهام المنوطة بها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.  •

على مستوى مراجع الحسابات:

•  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق 
عملهم وشروط التعاقد معهم.

•  التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات 
الصلة.

•  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها 
حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  •

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  •

على مستوى ضمان االلتزام:

مراجعة نتائج تقرير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  •

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  •

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك في مجلس اإلدارة.  •

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.  •

هذا وقد عقدت اللجنة خالل العام عدد 9 اجتماعات، كان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك االجتماعات كما يلي:

أ / سعد إبراهيم المشوحد / سليمان عبد هللا السكرانأ / عيد فالح الشامرياألعضاء

حضرحضرحضر2021/04/25م

حضرحضرحضر2021/05/09م

حضرحضرحضر2021/06/28م

حضرحضرحضر2021/06/30م

حضرحضرحضر2021/08/18م

حضرحضرحضر2021/09/07م

حضرحضرحضر2021/11/07م

حضرحضرحضر2022/02/06م

حضرحضرحضر2022/03/29م

وقد تمثلت أعمالها خالل تلك االجتماعات فيما يلي: 

مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة العتمادها.  .1

2.  استقطاب عدة عروض لتقديم خدمات المراجعة الداخلية عن طريق االستعانة بمصادر خارجية )Outsourcing( إلدارة المراجعة الداخلية لمدة 
سنتين، حيث تم اختيار شركة كرو والتعاقد معها لهذا العمل.

تواصلت اللجنة مع مجلس اإلدارة من خالل ثالث خطابات لمواضيع هامة للغاية حيث كانت على النحو التالي:  .3

-  الخطاب األول: بتاريخ 29 يونيو 2021 بخصوص المخاطرالمتعلقة ببعض األمور الجوهرية التي تم اإلشارة اليها في خطاب المراجع   
الخارجي وهي: المخزون، نظام أوراكل المطبق بالشركة، الهيكل اإلداري بالشركة، تعزيز إدارة المراجعة الداخلية، والمبالغ المتعلقة باطراف 

ذات عالقة والشركات الشقيقة.

-  الخطاب الثاني: بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بخصوص المبالغ المتعلقة بأطراف ذات عالقة والشركات الشقيقة والتي تم اإلشارة إليها في   
خطاب المراجع الخارجي انها بلغت 422 مليون ريال فى ذلك الوقت.

-  الخطاب الثالث: بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بخصوص تقرير المراجعة التي قام بها فريق “بروتيفتي” لتقييم ومراجعة عملية إدارة المخزون وما   
قامت به اإلدارة من عمليات جوهرية فيما يتعلق بشطب وحساب مخصصات للمخزون وما تضمنه التقرير من مالحظات وتوصيات هامة 

تم مناقشتها مع اإلدارة.
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4.  االجتماع مع كلٍّ من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي للشركة، والتأكد من أن إدارة الشركة قد أتاحت لهما كافة البيانات والمعلومات 
المطلوبة ألداء عملهما.

المتابعة مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان تنفيذ القضايا الرئيسة مثل:  .5

إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين.  -  

تنفيذ برنامج “أوراكل” وتعزيز الرقابة على دفاتر الحسابات.  -  

تعيين شركة “كرو” لتقديم خدمات المراجعة الداخلية.  -  

نظام إدارة المخاطر في الشركة.  -  

تعزيز السياسات واإلجراءات والضوابط والحوكمة بخصوص:  .6

المخزون التجاري ومخصص المخزون وجرد المخزون   -  

األصول الثابتة بما في ذلك الجرد، وانخفاض القيمة لها.  -  

-  تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )IFRS( رقم 16 “عقود اإليجار” للتحقق من مالءمته لظروف الشركة وتوافقها مع سياسات   
المحاسبة الدولية.

مراجعة واعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية.  .7

مراجعة واعتماد ميثاق، ودليل وبروتوكوالت المراجعة الداخلية.  .8

مراجعة التقرير السنوي للمراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق مالحظات وتوصيات المراجعة الداخلية.  .9

متابعة أثر جائحة كوفيد-19 على الشركة واإلجراءات المتخذة من اإلدارة بهذا الخصوص.  .10

1.2.8.12. توصيات لجنة المراجعة 

التوصية بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين.  •

ال يوجد توصية للجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي في الشركة حيث يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية قائمة.  •

•  ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة، كما أن المجلس أخذ بكافة توصيات اللجنة بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة. 

2.8.12. لجنة الترشيحات والمكافآت
في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/08/17م تقرر الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

فئة العضويةصفة العضويةالجنسيةاألعضاء

مستقلرئيساسعوديسعادة األستاذ / خالد وليد الشخشير

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة األستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري 

غير تنفيذيعضوًا لبنانيسعادة األستاذ/ محمد رفيق مراد*

تم تعيين األستاذ/ محمد رفيق مراد عضوًا في اللجنة بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2022/02/06م

1.2.8.12. الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

سعادة األستاذ / خالد 
وليد الشخشير

درجة البكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية واالقتصاد جامعة 
فيندربيلت – الواليات المتحدة 

األمريكية
برنامج تنفيذي تطوير استراتيجية 

المسؤولية االجتماعية
برنامج تنفيذي بناء وتطوير 

االستراتيجيات

مهندس منع الخسائر – شركة 
أرامكو

مدير تنفيذي و عضو اللجنة 
التنفيذية – شركة يونيلفر

شريك إداري شركة المشورة 
الصافية التجارية

مدير تنفيذي شركة 
يونيليفر للتسويق 

واإلدارة العامة

شريك إداري شركة 
المشورة الصافية 

التجارية

سعادة المهندس 
/ عمر عبد العزيز 

المحمدي 

درجة البكالوريوس هندسة كيميائية 
واقتصاد  جامعة فيندربيلت – 

الواليات المتحدة األمريكية

رئيس تنفيذي – شركة باتك
رئيس تنفيذي – شركة جولدمان 

ساكس السعودية
رئيس وحدة بنوك االستثمار 

بالسعودية – باركليز
عضو المجلس االستشاري لشركة 

الكيمست للتجارة 
عضو مجلس إداري تنفيذي بشركة 
االستثمار المباشر ميرشانت بريدج

رئيس وحدة الشرق االوسط 
بشركة دوم كابيتال

رئيس تنفيذي – 
رئيس تنفيذي باتكشركة فاس

سعادة األستاذ/ 
عبد المجيد عبد هللا 

البصري 

ماجستير الرياضيات المالية 
التطبيقية - جامعة كونيكتيكت

ماجستير في االقتصاد - جامعة 
كونيكتيكت

بكالوريوس في العلوم المالية 
جامعة جيمس ماديسون – الواليات 

المتحدة األمريكية

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير و شركاه 

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير و شركاه

مدير محفظة – سامبا كابيتال
مدقق حسابات – مكتب الدار 

للمراجعة

رئيس الخزينة 
لمجموعة المراعي 

فاس

رئيس الخزينة 
لمجموعة فواز 

عبد العزيز الحكير و 
شركاه المراعي

سعادة األستاذ/ 
محمد رفيق مراد*

ماجستير تنفيذي إلدارة األعمال 
– المعهد األوروبي إلدارة األعمال 

)إنسياد(
درجة البكالوريوس في االقتصاد/ 
إدارة األعمال – الجامعة اللبنانية 

األمريكية  

لجنة االستثمار ومراجعة الحسابات 
في مجلس اإلدارة – شركة 

مجموعة إعمار 
لجنة االستثمار – شركاء مشروع 

الشرق األوسط
مدير تطوير األعمال، األسواق 

الناشئة ليوتيوب – شركة قوقل
مدير، مستشار االستراتيجية )دبي/ 

الرياض( – شركة بوز
مدير تخطيط األعمال، الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
)دبي/ جدة( – شركة مارس

مدير إقليمي )الغوس/ نيجيريا( – 
الهندسة اإلشعاعية

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 
في شركة المراكز 

العربية

نائب رئيس الشراكات 
للعالمية – سان 

فرانسيسكو

* تم تعيين األستاذ/ محمد رفيق مراد عضوًا في اللجنة بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2022/02/06م

تتمثل المهمة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد األفراد المؤهلين والمرشحين ليكونوا أعضاًء بمجلس اإلدارة وتنطبق عليهم 
الشروط الالزمة للعضوية، وكذلك مساعدة مجلس اإلدارة في وضع نظام سليم وبناء السياسات واإلجراءات الالزمة لذلك
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فيما يلي توضيح للمهام التي تمثل األنشطة المعتادة للجنة للقيام بمسؤولياتها. هذه المهام بمثابة دليل استرشادي على أن يكون مفهوما 
أن اللجنة قد تضطلع بمهام إضافية وتعتمد سياسات وإجراءات إضافية تناسب التغيرات في الجوانب التجارية، أو التشريعية، أو التنظيمية، أو 

القانونية، أو غيرها. وقد تتولى اللجنة أيضا أي مسؤوليات أو مهام أخرى توكل بها من مجلس اإلدارة من حين آلخر وذات صلة بأغراض اللجنة:

تتولى اللجنة مسؤولية تحديد سياسات وممارسات األجور والمكافآت للشركة بما فيها أعضاء مجلس اإلدارة.  .1

2.  تتولى اللجنة مسؤولية تحديد األفراد المؤهلين لعضوية المجلس وترفع توصياتها إلى المجلس بشأن المرشحين لالنتخاب كأعضاء 
بالمجلس، وفقًا لسياسات ومعايير واضحة. في حال وجود مكان عضو شاغر بالمجلس )بما في ذلك في حال زيادة عدد أعضاء مجلس 

اإلدارة(، تقدم اللجنة توصياتها بمرشح يشغل المنصب لتعيينه بواسطة المجلس. 

تقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .3

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  .4

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  .5

6.  عند الترشيح، يجب على اللجنة أن تأخذ في االعتبار أي عوامل تراها مناسبة، قد يكون منها سداد الرأي، والمهارة، والتنوع، والخبرة، وأال يكون قد 
سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة والشرف، وإلى أي مدى سيكون المرشح إضافة مرغوبة لمجلس اإلدارة أو أي من لجان المجلس. ويجوز 

للجنة أن تنظر – وفقا لتقديرها المطلق – في ترشيح أفراد مقترحين من طرف المساهمين أو إدارة الشركة.

تراجع اللجنة تشكيل كل لجنة تابعة للمجلس وتقدم توصياتها للمجلس لتعيين أعضاء اللجان.  .7

توصي اللجنة بأعضاء إضافيين للجان عند الحاجة لشغل مناصب شاغرة.  .8

تراجع اللجنة بشكل سنوي االحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلــس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  .9

تراجع اللجنة بشكل دوري هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقدم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  .10

11.  تقوم اللجنة بالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 
إدارة شركة أخرى.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.  .12

13.  تساعد اللجنة مجلس اإلدارة في اختيار وتقييم أداء المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية، بما فيهم الرئيس التنفيذي للشركة، وفي 
اإلشراف على إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمدراء التنفيذيين.

تقوم اللجنة بتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل بشكل سنوي وفي نفس الوقت تتخذ الترتيبات الالزمة كي يجري المجلس تقييما ذاتيا ألدائه.  .14

15.  تقوم اللجنة بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس 
اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق 

من تنفيذها. 

16.  تتولى اللجنة المسؤولية المباشرة عن مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بمكافآت رئيسها التنفيذي، من أجل تقييم أدائه في ضوء 
تلك األهداف بصفة سنوية. وفي حال تحديد أي حوافز طويلة األجل، يجب على اللجنة مراعاة عوامل مثل نتائج أعمال الشركة والعائد النسبي 

للمساهمين وقيمة حوافز مماثلة لرؤساء شركات مماثلة.

17.  ترفع اللجنة توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس ولجانه التابعة والمدراء التنفيذيين، وخطط الحوافز وخطط المشاركة 
في األسهم.

18.  تراجع اللجنة نظام المكافآت واألجور بالشركة بما فيها الحوافز ومستحقات إنهاء عالقة العمل، وسياسات وخطط المعاشات والمزايا 
الخاصة بالموظفين غير المديرين وكبار المسؤولين. هذا النظام يجب أن يتوافق مع االستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية بالشركة.

19.  تراجع اللجنة بشكل دوري خطط الشركة المتعلقة بتوظيف وتطوير وترقية واستبقاء الموظفين، ويجب أن تتوافق هذه الخطط مع 
االستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية بالشركة.

20.  تجهز وتصدر اللجنة تقريرا سنويا عن مكافآت أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين وغيره من التقارير المطلوبة بموجب األنظمة واللوائح ذات 
العالقة، وتوضح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

تقوم اللجنة بشكل دوري بمراجعة سياسة المكافآت، وتقيم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.  .21

22.  تتولى اللجنة تقييم أدائها سنويا وترفع نتائج التقييم إلى مجلس اإلدارة. هذا التقييم يشمل مستويات األداء ومدى التزام كل عضو بأنشطة 
ومسؤوليات اللجنة.

23.  تراجع اللجنة وتعيد تقييم – بشكل دوري – مدى كفاية هذه الالئحة وترفع إلى مجلس اإلدارة توصياتها بالتعديالت التي تراها ضرورية أو ذات 
قيمة. وتجري اللجنة تلك المراجعات والتقييمات بالطريقة التي تراها مناسبة.

وقد عقدت اللجنة خالل العام الماضى 4 اجتماعات تم خاللها:

التحقق من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى   .1

التقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة   .2

تقييم أداء لجنة الترشيحات والمكافآت   .3

مناقشة مكافآة الرئيس التنفيذي   .4

األعضاء

اجتماع

نسبة الحضور2022/03/01م2021/12/05م2021/08/09م2021/05/26م

100%حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / خالد وليد الشخشير

100%حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي

100%حضرحضرحضرحضرسعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري 

100%حضرلم تبدأ عضويتهلم تبدأ عضويتهلم تبدأ عضويتهسعادة األستاذ/ محمد رفيق مراد 

* بدأت عضوية األستاذ/ محمد رفيق مراد بتاريخ 2022/02/06م 

3.8.12. اللجنة التنفيذية
في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ االثنين 17 اغسطس 2020م، اتخذ المجلس القرار رقم )01/2020 ( و الذي يتضمن الموافقة على تعيين اللجنة 

التنفيذية. 

وفي تاريخ 2022/02/06م قرر مجلس اإلدارة اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك بزيادة مقاعد اللجنة بتعيين االستاذ/ محمد رفيق مراد رئيسًا لها. 

فئة العضويةصفة العضويةالجنسيةاألعضاء

غير تنفيذيرئيسًالبنانيسعادة األستاذ/ محمد رفيق مراد*

غير تنفيذيعضًوا سعوديسعادة األستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة الدكتور / عبد المجيد عبد العزيز الحكير

تنفيذيعضوالبنانيسعادة األستاذ / مروان عزيز مكرزل

غير تنفيذيعضواسعوديسعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري 

وقد عقدت اللجنة خالل العام الماضى 10 اجتماعات وكان من أبرز ما تمت مناقشته خاللها: 

مناقشة استراتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية.. 1

مناقشة الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.. 2

مناقشة النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.. 3

تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصته حيال موضوع . 4

تخفيض وزيادة رأس مال الشركة.. 5

إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك . 6
التقارير على مجلس اإلدارة.

مناقشة إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها وإدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجياتها.. 7

مناقشة السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى . 8
المستويات التنظيمية المختلفة.

مناقشة سياسة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.. 9

مناقشة الصالحيات التي تفّوض إليها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارستها لتلك . 10
الصالحيات.

هذا وقد عقدت اللجنة عدد 10 اجتماعات، كان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك االجتماعات كما يلي: 

أ. محمد رفيق مراد*أ. مروان عزيز مكرزلأ. عمر عبدالعزيز المحمديأ. عبدالمجيد البصريد. عبدالمجيد الحكيراألعضاء

لم تبدأ عضويتهحضرحضرحضرحضر2021/04/18م

لم تبدأ عضويتهحضرحضرحضرحضر2021/05/30م

لم تبدأ عضويتهحضراعتذر عن الحضورحضرحضر2021/06/07م

لم تبدأ عضويتهحضراعتذر عن الحضورحضرحضر2021/06/14م

لم تبدأ عضويتهحضرحضرحضرحضر2021/06/28م

لم تبدأ عضويتهحضراعتذر عن الحضورحضرحضر2021/08/29م

لم تبدأ عضويتهحضراعتذر عن الحضورحضرحضر2021/09/26م

لم تبدأ عضويتهحضرحضرحضرحضر2021/10/04م

لم تبدأ عضويتهحضراعتذر عن الحضورحضرحضر2021/11/02م

حضرحضرحضرحضرحضر2022/02/02م

*بدأت عضوية أ. محمد رفيق مراد في 2022/02/02 م

تقرير مجلس اإلدارة
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1.3.8.12. الخبرات والمؤهالت العلمية ألعضاء اللجنة التنفيذية

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

سعادة المهندس 
/ عمر عبد العزيز 

المحمدي 

درجة البكالوريوس هندسة كيميائية 
واقتصاد  جامعة فيندربيلت – 

الواليات المتحدة األمريكية

رئيس تنفيذي – شركة باتك
رئيس تنفيذي – شركة جولدمان 

ساكس السعودية
رئيس وحدة بنوك االستثمار 

بالسعودية – باركليز
عضو المجلس االستشاري لشركة 

الكيمست للتجارة 
عضو مجلس إداري تنفيذي بشركة 
االستثمار المباشر ميرشانت بريدج

رئيس وحدة الشرق األوسط 
بشركة دوم كابيتال

رئيس تنفيذي – 
فاس

رئيس تنفيذي – 
باتك

سعادة الدكتور/ عبد 
المجيد عبد العزيز 

الحكير

درجة البكالوريوس بالطب والجراحة 
- جامعة الملك سعود – المملكة 

العربية السعودية

مجاالت المالبس والتجزئة والمواد 
الغذائىة

العضو المنتدب 
لشركة فواز الحكير

سعادة األستاذ / 
15 عاما من الخبرة في مجال ماجستير في إدارة األعمالمروان عزيز مكرزل

مدير عامالرئيس التنفيذيمبيعات التجزئة

سعادة األستاذ/ 
عبد المجيد عبد هللا 

البصري 

ماجستير الرياضيات المالية 
التطبيقية - جامعة كونيكتيكت

ماجستير في االقتصاد - جامعة 
كونيكتيكت

بكالوريوس في العلوم المالية 
جامعة جيمس ماديسون – الواليات 

المتحدة األمريكية

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير و شركاه 

رئيس الخزينة لمجموعة فواز عبد 
العزيز الحكير و شركاه

مدير محفظة – سامبا كابيتال
مدقق حسابات – مكتب الدار 

للمراجعة

رئيس الشؤون 
المالية في فاس

رئيس الخزينة 
لمجموعة فواز 

عبد العزيز الحكير 
وشركاه

سعادة األستاذ/ 
محمد رفيق مراد*

ماجستير تنفيذي إلدارة األعمال 
– المعهد األوروبي إلدارة األعمال 

)إنسياد(
درجة البكالوريوس في االقتصاد/ 
إدارة األعمال – الجامعة اللبنانية 

األمريكية  

لجنة االستثمار ومراجعة الحسابات 
في مجلس اإلدارة – شركة 

مجموعة إعمار 
لجنة االستثمار – شركاء مشروع 

الشرق األوسط
مدير تطوير األعمال، األسواق 

الناشئة ليوتيوب – شركة قوقل
مدير، مستشار االستراتيجية )دبي/ 

الرياض( – شركة بوز
مدير تخطيط األعمال، الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
)دبي/ جدة( – شركة مارس

مدير إقليمي )الغوس/ نيجيريا( – 
الهندسة اإلشعاعية

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 
في شركة المراكز 

العربية

نائب رئيس 
الشراكات 

للعالمية – سان 
فرانسيسكو

* تم تعيين األستاذ/ محمد رفيق مراد عضوًا في اللجنة بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2022/02/06م

اختصاصات اللجنة التنفيذية 
باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة التنفيذية في الئحة حوكمة الشركة، فتشتمل مهام عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق 

أهدافها ومنها:

دراسة الخطط االستراتيجية والتشغيلية والميزانيات الخاصة بالشركة وإبداء الرأي لعرضها على مجلس اإلدارة.  .1

مراجعة دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االقتصادية الجديدة ورفع التوصيات.  .2

دراسة وتقديم الموافقات المبدئية حول الموضوعات ذات األهمية العالية التي تتطلب إصدار قرارات من قبل مجلس اإلدارة.   .3

4.  اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وقد 
تشتمل تلك المسائل على مواضيع لها عالقة باالستثمارات والموارد البشرية والتعويض وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية 

والمشتريات وغيرها في الحدود المخولة للجنة. 

تحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية للشركة ويشمل ذلك:   .5

األصول المسموح بها لإلستثمار وفقًا للقيود النظامية المتبعة.  -  

تحديد أنواع األصول.  -  

-  السياسات واألهداف طويلة المدى المتعلقة باالستثمارات وبتحديد مستويات تحمل المخاطر وتنوع األصول وعمالت االستثمار واإلختيار   
بين االستثمار داخليا وخارجيًا.

تحديد طبيعة ترتيبات إدارة االستثمار والوصاية عليها.   -  

تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بشكل دوري.  -  

تحديد كيفية ومدى تكرار قياس تحليل األداء.  -  

-  الموافقة على مختلف عمليات االستثمار حسب السياسة االستثمارية المحددة، ويمكن للجنة التنفيذية تخويل صالحيات الموافقة في   
حدود مالية معينة للرئيس التنفيذي/المدير المالي لممارستها إما بالتضامن أو على إنفراد وفقًا لشروط التفويض الممنوح.

مراجعة ودراسة السياسة االستثمارية للشركة بناء على تقييم األداء.  -  

-  تقييم نتائج االستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات االستثمار المنفذة وتقديم تقارير عن نتائج االستثمار إلى المجلس والتأكد من التقيد   
بالسياسة االستثمارية والمبادئ االسترشادية الرئيسية. 

إبرام إتفاقيات اإلستثمار قصير وطويل األجل وإتفاقيات التسهيالت والقروض في حدود صالحياتها.  .6

متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.  .7

مراجعة اللوائح اإلدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن اإلدارة من وضعها موضع التنفيذ.  .8

إجراء اإلتصاالت مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية واألهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين.  .9

10.  مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصالحيات المفوضة لها، ومناقشة المعوقات التي تصادف تنفيذ 
المشاريع المختلفة واستجالء مسبباتها وسبل معالجتها والتوصية بالحلول المناسبة لها. 

تقويم التصاميم والمواصفات الفنية وإبداء التوصيات المناسبة.  .11

اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوض مجلس اإلدارة اللجنة بمناقشتها واإلطالع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.   .12

القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.   .13

القيام بعمليات الشراء واالستحواذ على المشاريع القائمة أو المستقبلية في حدود صالحياتها.   .14

15.  دراسة المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها اإلدارية والمالية والتشغيلية واتخاذ القرار الذي 
يمكن اإلدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضروريا. 

القيام باألعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ.  .16
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13. العقود التي يوجد فيها مصالح ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الشركة هى إحدى شركات مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )“المجموعة”(، وهى ترتبط بتعاقدات مع شركات المجموعة، من ذلك عقود 

إيجارات لجزء من المحالت مع شركة المراكز العربية، وقد حصلت الشركة بموجبها على قيم إيجارية تنافسية ألسعار السوق المثيلة وبما يتناسب 
مع حجم أعمال الشركة في السوق السعودي، إضافة لتمتعها بمواقع مميزة بأرقى المراكز والموالت التجارية بأنحاء مختلفة بالمملكة ومنها مركز 

الظهران مول، خريص بالزا التجاري، مركز صحارى بالزا التجاري، السالم مول، مول العرب، مول النخيل بالزا، عزيز مول والنور مول وأخرى. 

يضاف لذلك عقود إنشاء وتجهيز وتعديل ديكورات محالت البيع مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي استطاعت الشركة 
بموجبها االستفادة من خبرات المجموعة المتراكمة في هذا المجال لضمان التنفيذ بمستوى يتفق ومتطلبات الوكاالت التجارية العالمية وسرعة 

التنفيذ، والحصول على أفضل أسعار التنفيذ الموجودة بالسوق، وأنه من مصلحة الشركة ودعما لنشاطها االستمرار بهذه التعامالت. 

وخالل العام المالي المنتهي في 3/31 /2022 م تمثلت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في اآلتي: 

•  مبلغ 315 مليون ريال سعودى قيمة إيجارات مدفوعة لصالح شركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: 
فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبد العزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير بصورة مباشرة وغير مباشرة، هذا وقد بلغ عدد 

المحالت الجديدة المستأجرة من شركـــــــــــــــــــة المراكز العربية في نهاية العام 704 محاًل وذلك على النحو التالي:

المجموعمده العقدعدد المعارضالمدينهالمول

المدينة المنورةالنور مول

ثالث سنوات34

38 ثالث سنوات ونص3

سنتين1

جدهعزيز مول
ثالث سنوات35

39
ثالث سنوات ونص4

الهفوفاالحساء مول
ثالث سنوات ونص12

21
ثالث سنوات9

جدههيفاء مول
ثالث سنوات31

32
اربع سنوات ونصف1

الطائفالجوري مول
ثالث سنوات23

45
ثالث سنوات ونص22

الجبيلالجبيل مول

سنه واحده1

26 ثالث سنوات ونص15

ثالث سنوات10

22ثالث سنوات22الرياضخريص بالزا

مكهمكه مول

ثمانية سنوات4

34 ثالث سنوات27

اربع سنوات3

جدهالعرب مول

ثالث سنوات48

58

ثالث سنوات ونص1

سنه واحده2

خمس سنوات2

ست سنوات ونصف1

سبع سنوات2

ثمانية سنوات2

الدمامالظهران مول

ثالث سنوات48

61 ثالث سنوات ونص12

خمس سنوات1

20ثالث سنوات20القصيمنخيل بالزا

جدهالسالم مول

ثالث سنوات15

40
ثالث سنوات ونص23

خمس سنوات1

سبع سنوات1

المجموعمده العقدعدد المعارضالمدينهالمول

الرياضسالم بالزا

ثالث سنوات23

26 ثالث سنوات ونص2

خمس سنوات1

16ثالث سنوات16حائلسلمى مول

الرياضالنخيل مول

ثالث سنوات35

68
ثالث سنوات ونص31

سنه ونصف1

سنتين ونصف1

الرياضتاال مول
ثالث سنوات7

20
ثالث سنوات ونص13

جدهالياسمين مول
ثالث سنوات8

48
خمس سنوات40

الدمامالنخيل مول 

خمس سنوات44

47 ثالث سنوات1

عشر سنوات2

الرياضالحمراء مول
خمس سنوات38

40
ثالث سنوات2

الرياضيو ووك
عشر سنوات1

3
ثالث سنوات2

704المجموع

•  إيجارات لصالح شركة المراكز المصرية المملوكة لكل من فواز عبدالعزيز الحكير وسلمان عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير حيث 
بلغ إجمالي عدد المحالت المستأجرة من شركة المراكز المصرية في مجمع العرب المملوك لها بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة في 

جمهورية مصر العربية عدد 13 محاًل ومدة التعامل عام واحد. 

مبلغ 1.7 مليون ريال سعودى قيمة تكاليف طباعة وإعالن لصالح شركة هاجن المحدودة التي تساهم فيها شركة فاس القابضة.  •

هذا وتجدر اإلشــارة إلى أن جميع هذه التعامالت قد تمت وفق أســعار تنافســية، ومميزة، وعادلة. وقد كانت أرصدة الشــركات ذات العالقة كما في 
31 مــارس 2022م علــى النحــو التالي )األرقام مقربة(:

نوع الرصيداسم الشركة

 الرصيد كما في 
31 مارس 2022م

)مليون ريال(

 الرصيد كما في 
31 مارس 2021

)مليون ريال(

)90.2()131.8(مدين/)دائن(شركة المراكز العربية

)14.1()10.5(مدين/)دائن(شركة االطعمة و الترفيه

)16,6()23.5(مدين/)دائن(شركة الوجبات العجيبة

)0.8()0.3(مدين/)دائن(شركة هاجن المحدودة

267.6183.7مدين/)دائن(شركة فاس السعودية القابضة

10.46.3مدين/)دائن(شركة الفريدة للوكاالت التجارية المحدودة

2.22.2مدين/)دائن(أموال الخليج األولي
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14. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
استحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت قدرها 1,800,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 م وسوف يتم عرض هذه 

المكافآت على الجمعية العامه القادمة إلقرارها، كما تقاضى أعضاء المجلس بدالت حضور اجتماعات المجلس خالل العام بإجمالي قدره 465,000 
ريال سعودي بواقع 15,000 ريال بدل حضور للجلسه الواحدة وفق ما نص عليه النظام األساسي للشركة المعتمد من الجمعية العامه غير العاديه 

بجلستها المنعقدة في تاريخ 21 رجب 1438هـ الموافق 18 إبريل 2017م. 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

 245,000245,000    1200,00045,000. أ / عيد فالح الشامري

 260,000260,000    2200,00060,000. أ / خالد وليد الشخشير

3. أ / منصور عبد الوهاب 
 195,000195,000    150,00045,000قاضي

 4. أ/ باسم 
 260,000260,000    200,00060,000عبد هللا السلوم

 260,000260,000    5200,00060,000. أ/ أحمد صالح السلطان

650,00015,00065,00065,000. أ/ محمد رفيق مراد

 1,285,0001,285,000    1,000,000285,000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

 1200,00030,000230,000230,000. أ / فواز عبد العزيز الحكير

2. د/ عبد المجيد عبد 
 200,00060,000260,000260,000العزيز الحكير

3. أ / عمر عبد العزيز 
 200,00030,000230,000230,000المحمدي

4. أ / عبد المجيد عبد هللا 
200,00060,000260,000260,000البصري

 800,000180,000980,000980,000المجموع

 1,800,000465,0002,265,0002,265,000االجمالي الكلي

 

15. مكافأت أعضاء اللجان

 
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

المجموعبدل حضور جلساتحضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

1100,00090,000190,000. سعادة الدكتور / سليمان عبد هللا السكران

2100,00090,000190,000. سعادة األستاذ / عيد فالح الشامري

3100,00090,000190,000. سعادة األستاذ / سعد إبراهيم المشوح

300,000270,000570,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

175,00020,00095,000. سعادة األستاذ / خالد وليد الشخشير

275,00020,00095,000. سعادة االستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي

375,00020,00095,000. سعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري

5,0005,000-4. سعادة األستاذ / محمد رفيق مراد

225,00065,000290,000المجموع

أعضاء لجنة التنفيذية

175,00050,000125,000. سعادة الدكتور / عبد المجيد عبد العزيز الحكير

275,00025,000100,000. سعادة األستاذ / عمر عبد العزيز المحمدي

375,00050,000125,000. سعادة األستاذ / عبد المجيد عبد هللا البصري

475,00050,000125,000. سعادة األستاذ / مروان عزيز مكرزل

518,7505,00023,750. سعادة األستاذ / محمد رفيق مراد

300,000180,000498,750المجموع

16. تنازالت عن حقوق في راتب أو تعويض أو أرباح 
لم يصل إلى الشركة أية تنازالت من أي من المساهمين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أي من حقوقهم سواء في األرباح أو 

الرواتب أو التعويضات. 

17. رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين
حصل الخمسة التنفيذيين الكبار “من بينهم المدير المالي، والمدير التنفيذي للشركة” من غير أعضاء مجلس اإلدارة خالل فتره توليهم لمناصبهم 

الحالية خالل العام المالي المنتهي في 2022/3/31م على رواتب ومكافآت وتعويضات بلغت 10.7مليون ريال، ويظهر الجدول التالي بيان تلك المبالغ:

المكـــافآت المتغيرةالمكـــافـــآت الثابتة
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6,890,625       6,890,625 5,062,5001,828,125الرئيس التنفيذي

1,560,000       1,560,000 1,155,648404,352مدير عام الشؤون المالية

128,948       128,948 94,96833,981رئيس تنفيذي – الموارد البشرية

1,452,000       1,452,000 1,066,680385,320رئيس التنفيذي - للعمليات

750,000       750,000 675,00075,000رئيس القطاع التجاري

10,781,573       10,781,573 8,054,7962,726,778المجموع
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1.17. الخبرات والمؤهالت العلمية لكبار التنفيذيين

الوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةمجاالت الخبرةالمؤهلاالسم

األستاذ / مروان عزيز 
15 عاما من الخبرة في مجال ماجستير في إدارة األعمالمكرزل

مدير عامالرئيس التنفيذيمبيعات التجزئة

األستاذ / أحمد بلبيسي
CMA
CFM

15 عاما من الخبرة في مجال 
مدير عام الشئون الماليةمدير عام الشئون الماليةمبيعات التجزئة

األستاذ / محمد 
الشمري

دكتوراه في التخطيط 
االستراتيجي

CIPS
sPHRI

رأس المال البشري 
واالتصاالت المؤسسية 

والخدمات العامة
الرئيس التنفيذي للعمليات

نائب الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية والخدمات 

العامة

األستاذ / سليم فاخوري 

ماجستير إدارة األعمال
دبلوم محاسبة ومراجعة 

برنامج اإلدارة التنفيذية 
تخصص إدارة األعمال

20 عامًا من الخبره في 
رئيس قطاع األزياء في رئيس القطاع التجاريقطاع األزياء والمالية

مجموعة أزاديا القابضة

بكالوريوس إدارة نظم األستاذ / نزار درويش
المعلومات

أكثر من عشر سنوات من 
الخبره في مجال الموارد 

البشرية

الرئيس التنفيذي – إدارة 
رأس المال البشري 

مدبر الموارد البشرية – 
شركة حكمة لألدوية في 

المملكة العربية السعودية

2.17.  العالقة بين المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وسياسة المكافآت 
المعمول بها، و بيان أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.

يتم صرف المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة ووفقا 
لما تم النص عليه في النظام األساسي للشركة والمعتمد من الجمعية العامة وكذلك سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة وبناًء 

على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. وعليه، اليوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين سياسة 
المكافآت المعمول به.

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

الجهة الحكومية

المبالغ الفعلية المدفوعه
السنة المالية المنتهية في 31 مارس

األرصدة المستحقة
السنة المالية المنتهية في 31 مارس

2022202120222021

--190الرسوم الجمركية

)51.2(-46الزكاة والضريبة

--7228المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

--1123تكاليف تأشيرات وجوازات

--20أخرى “رسوم البلديات وتراخيص المحالت”

)51.2(-307اإلجمالي

19. الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
الموقف الزكوي للشركة والشركات المحلية التابعة لها

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للهيئة العامه للزكاة والدخل لكافة السنوات حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م وتم استالم شهادة 
الزكاة عن العام المالي المنتهي في مارس 2021م، وقد حصلت الشركة على ربط نهائي للسنوات المالية المنتهية في مارس 2008 إلى مارس 2014م، 

اما فيما يتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في 31 مارس 2015 وحتى 31 مارس 2019م فانها قيد االعتراض لدي االمانة العامة للجان 
الضريبية و الزكوية.

الموقف الضريبي للشركات التابعة األجنبية
تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل للشركات التابعة في الواليات المتحدة األمريكية مع السلطات الضريبية ذات الصلة لجميع السنوات حتى نهاية 

السنة المنتهية في 31 مارس 2022م. 

تم تقديم إقرارات ضريبة الدخل للشركات التابعة في الواليات المتحدة األمريكية إلى السلطات الضريبية ذات الصلة عن جميع السنوات حتى السنة 
المنتهية في 31 مارس 2022م، وتم تقديم إقرار ضريبة الدخل للشركات التابعة في األردن ومصر وكازاخستان والمغرب وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا و 

دول البلقان لجميع السنوات حتى 31 مارس 2022م.

هذا وقد كونت الشركة في نهاية العام المالي المنتهى بتاريخ 2022/3/31م مخصص بمبلغ 14.1 مليون ريال، وذلك لمقابلة الزكاة وضريبة الدخل 
المستحقة حتى العام المالي المنتهي بتاريخ 2021/3/31م وتتمثل حركة مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل خالل العام المالي المنتهي بتاريخ 

2021/3/31م في اآلتى:

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة الشرعية
)ريال سعودى(

ضريبة الدخل
)ريال سعودى(

إجمالي الزكاة 
وضريبة الدخل
)ريال سعودى(

4,595,4526,206,70310,802,155رصيد المخصص في 2021/4/1م

17,392,8024,590,27521,983,077المخصص للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

)17,103,231()9,103,747()7,999,484(المسدد خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م

24,100,628-24,100,628التغييرات في تقديرات الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة

)23,934,353()23,934,353(خصومات أخرى

14,155,0451,693,23115,848,276رصيد المخصص في 2022/03/31م

 وفقا لتقديرات إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى بتاريخ 2021/3/31م.
ٍ

ويعتبر مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل كاف

20. االستثمارات واالحتياطيات التي تم إنشاؤها لصالح الموظفين
ال يوجد استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لصالح الموظفين فيما عدا تلك المقررة حسب نظام العمل في المملكة.

21. إقرارات مجلس اإلدارة
أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.  •

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.  •

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.  •

•  تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية 
والصدارة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تُحّول إلى أسهم.  •

ال توجد أسهم ذات أحقية في التصويت.  •

ال توجد قروض معلقة خالل السنة.  •

ال توجد قروض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.  •

الشركة لم تبرم أي صفقة متعلقة بأسهمها.  •

لم تكن هناك أية تعامالت في أسهم الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو أي فرد من أفراد عائالتهم غير تلك المذكورة سابقا.  •

لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة.  •

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.  •

ال يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين بالشركة أية حقوق أو مصالح بالشركة، عدا ما ذكر من تعامالت مع شركات ذات عالقة.  •

22. الجزاءات والغرامات
اليوجد غرامات تم فرضها على الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2022/03/31م. 
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23. مقترحات مجلس اإلدارة
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31م.  •

الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2021/03/31م وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في نفس التاريخ.  •

•  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأه ألعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام األساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو 
إضافة إلى بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة بواقع 15,000 ريال عن كل جلسة، وكذلك بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة بواقع 10,000 ريال 

عن كل جلسة للجنة المراجعة و5000 ريال عن كل جلسة لكل من لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31م.  •

•  الموافقة على اختيار المحاسب القانوني، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2021 “الفترة 
المالية من 1 أبريل 2021م إلى 31 مارس 2022م” والبيانات والقوائم المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه. 

•  التوصية للجمعية العامة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم 
حقوق أولوية. 

24. تقرير المحاسب القانوني
لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية للشركة في 31 مارس 2022م أي فقرات خاصة بلفت االنتباه.

25. حوكمة الشركات ونظام الرقابة الداخلية
1.25. حوكمة الشركات

تعمل الشركة دومًا على االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد وضع مجلس إدارة 
الشركة في أولوياته بداية من إدراج أسهم الشركة للتداول بنظام السوق المالية في العام المالى 2007/2006 إنشاء وتطبيق نظام للحوكمة بالشركة 

يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقد اتخذت مجالس إدارات الشركة المتعاقبة العديد من اإلجراءات وأصدرت العديد من السياسات وفقا لإلطار الرقابي، وقواعد الشفافية 
واإلفصاح التى وردت بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، والتى يمكن استعراضها وفقا لآلتى: 

أنشطة حوكمة الشركةالعام المالى

2007/2006

أصدرت الشركة بداية من العام المالي 2007/2006 العديد من السياسات، واتخذت عددًا من اإلجراءات وفقا لمتطلبات الئحة 
حوكمة الشركات، كان أهمها ما يلي:

1. إصدار دليل السياسات المالية العامة لجميع دورات العمل الرئيسية بالشركة، وتدريب جميع الموظفين المعنيين عليها.
2. إصدار قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.

3. إعادة تنظيم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وفقا للقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا.
4. القيام بدورة تعريفية بنظام الرقابة الداخلية لجميع موظفي الشئون المالية التنفيذيين بالشركة.

5. إعداد الئحة مالية لتفويض الصالحيات والسلطات إلدارة الشركة.

2008/2007

قامت الشركة في أكتوبر من العام 2007م باستكمال إصدار العديد من اللوائح التي تنصب في إطار تطبيق متطلبات الحوكمة 
وذلك على النحو التالي:

1. ضوابط تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت. 
2. الئحة سياسة حقوق المساهمين، والجمعية العامة.

3. الئحة سياسة وإجراءات اإلفصاح والشفافية.
4. الئحة عمل مجلس اإلدارة.

5. سياسة تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة، والمساهمين.

أنشطة حوكمة الشركةالعام المالى

2012/2011

تقييم المكتب االستشارى “ديلويت – بكر أبو الخير وشركاه” لموقف تطبيق الحوكمة بالشركة، ومراجعة جودة األداء إلدارة 
المراجعة الداخلية بالشركة

انطالقًا من حرص مجلس إدارة الشركة على االلتزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وضمان تطبيق 
أفضل الممارسات الدولية للحوكمة والتى تكفل حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، فقد كلفت الشركة مكتب ديلويت 

– بكر أبو الخير وشركاه )“االستشارى”( بمهمة تقييم موقف تطبيق الحوكمة بالشركة، وفعالية الترتيبات التى تبنتها الشركة 
فى هذا اإلطار قياسًا على اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الجهات الدولية القيادية 

فى مجال حوكمة الشركات مثل: بورصة األوراق المالية بنيويورك، وبورصة تداول األوراق المالية “ناسداك” بالواليات المتحدة 
األمريكية، باإلضافة لمهمة مراجعة جودة األداء إلدارة المراجعة الداخلية بالشركة، وقد انتهى تقرير االستشارى إلى أن: 

-  الشركة تلتزم بشكل كبير بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، وتحتاج لتحسين عدد من النواحي لتتفق مع 
الممارسات الدولية الرائدة فى حوكمة الشركات.

-  وأن أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة يتفق وعموم متطلبات معايير األداء المهني الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين 
بالواليات المتحدة األمريكية، وتعتبر من أفضل أقسام المراجعة الداخلية في منطقة الشرق األوسط.

وقد تم إطالع معالي الدكتور رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي في حينها على نتائج عمل االستشارى بخطاب 
فى مارس من العام 2012م أعرب خالله سعادة الدكتور / عبد المجيد الحكير – العضو المنتدب للشركة عن سعادته بالنتائج 

التى وصلت إليها الشركة فى مجال تطبيقات الحوكمه، مؤكدًا فى الوقت ذاته على حرص مجلس إدارة الشركة على عدم ادخار 
الجهد والمضي قدما فى وضع وتطبيق برنامج للتحسين المستمر لحوكمة الشركة وتحسين بيئة رقابتها، وأن تكون فى مصاف 

الشركات القيادية في المملكة في مجال حوكمة الشركات.

2013/2012

شرعت الشركة خالل العام المالى 2013/2012 إلى المراجعة الكاملة لكافة أدلة العمل والسياسات واللوائح واإلجراءات 
الصادرة عنها فى مجال الحوكمة بهدف تحسين كافة النواحي التى أبرزها تقرير االستشاري آخذًا فى االعتبار مواد الئحة حوكمة 

الشركات التى صدر بشأن إلزاميتها قرارات عن مجلس هيئة السوق المالية خالل العامين 2012 و2013م، وكان من نتيجة هذا 
الجهد إصدار الشركة خالل العام المالى 2013/2012 النسخة المعدلة من أدلة وسياسات الحوكمة بها، والتي اشتملت على اآلتي:

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

3. دليل المساهمين.
4. سياسة تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة، والموظفين، والمساهمين.

5. ميثاق قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة.
6. سياسة التداول بناء على معلومات داخلية. 

7. سياسة المسؤولية االجتماعية للشركة.
8.  سياسات ومعايير وإجراءات العضوية فى مجلس اإلدارة، وقد تم إقراراها من الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 

2013/3/25م.

2014/2013

وفقا ألحكام الفقرة )ج( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والتى تقضي بوضع “نظام حوكمة خاص بالشركة 
- بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة - واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة”، والتى صدر قرار 
مجلس الهيئة رقم )3-40-2012( وتاريخ 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م بإلزامية الشركات المدرجة أسهمها في السوق 

المالية السعودية )تداول( بها، وذلك ابتداًء من 2013/6/30م.
فقد قامت الشركة بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها، وتم اعتماده من الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 

2013/7/16م، والذي كان قد سبق اعتماده من مجلس إدارة الشركة، وتسليم نسخة منه إلى الهيئة فى تاريخ 2013/6/30م، وقد 
تضمن إطار عمل نظام الحوكمة الخاص بالشركة اآلتى:

1. الهيكل التنظيمي لحوكمة الشركة.
2. المبادئ الرئيسية لنظام حوكمه الشركة.

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

5. سياسة وإجراءات العضوية فى مجلس اإلدارة.
6. لجان مجلس اإلدارة.

7. ميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل.
8. سياسة تنظيم تعارض المصالح.

9. سياسة التداول بناء على معلومات داخلية.
10. دليل المساهمين.

11. سياسة المساهمة االجتماعية للشركة.
12. آليات تقييم فعالية األداء الوظيفي، وذلك لتقييم فعالية األداء لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بشكل 

دوري، وذلك كأحد المبادئ األساسية التي يرتكز عليها نظام حوكمة الشركة.
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أنشطة حوكمة الشركةالعام المالى

2015/2014

فى إطار الحرص على التأكد من التفهم الكامل لمتطلبات نظام الحوكمة الخاص بها، وضمان سالمة الممارسات العملية 
له، فقد قامت الشركة خالل العام المالى بتنظيم عدد من ورش العمل لكل من المديرين التنفيذيين بالشركة، وأعضاء مجلس 

اإلدارة، وذلك للتعريف باإلطار العملي لنظام الحوكمة الخاص بها، ومدى اتفاقه مع الرؤى االستراتيجية لمجلس اإلدارة، والتأكد 
من تطبيقه عمليا على نحو شامل ودقيق.

كما تم مراجعة ميثاق قواعد السلوك الوظيفي والمهني لموظفي الشركة وإعادة توزيعه على الموظفين، وذلك فضاًل عن 
مراجعة الالئحة المالية لتفويض الصالحيات والسلطات وتوزيعها على إدارة الشركة للعمل بها. 

2016/2015

فى إطار خطط الشركة إلى تدعيم وتطوير آليات المراجعة المستمرة لنظام الحوكمة الخاص بها، بهدف ضمان مواكبته 
لكافة أحكام حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، والحفاظ على كفاءته وفاعليته فى ضوء كافة المستجدات والتطورات فى 

بيئة العمل الداخلية والخارجية للشركة.
فقد تعاقدت الشركة مع االستشارى )&Strategy( لتطبيق مشروع للتحول وإعادة الترتيب االستراتيجى لوظائف الشركة 

المختلفة وتطوير نظام تشغيلي جديد، والذي يشمل مراجعة السياسات واإلجراءات، وهياكل تفويض السلطات والصالحيات، 
وتطوير نظام حوكمة الشركة.

2017/2016

استكمال مشروع التحول وإعادة الترتيب االستراتيجى لوظائف الشركة المختلفة وتطوير نظام التشغيل، والسياسات 
واإلجراءات، وهياكل تفويض السلطات والصالحيات، وتطوير نظام حوكمة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017م على تعديل النظام األساسي للشركة 
بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1هـ، وذلك وفقًا لمتطلبات 
المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات، والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط 

عملها، ومكافآت أعضائها.

2018/2017

تم استكمال مشروع التحول وإعادة الترتيب االستراتيجى لوظائف الشركة المختلفة وتطوير نظام التشغيل بها 
وتطبيقها فعليا، كما قطعت الشركة شوطا كبيرا في تحديث سياسات ودليل الحوكمة الخاص بها ليتواكب مع كافة 

التعديالت واألمور المستحدثة بكل من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ، والئحة حوكمة 
الشركات المعدلة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على 

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ.

2019/2018

قامت الشركة خالل العام 2019/2018م بمراجعة دليل وسياسات الحوكمة الخاص بها وفق نظام الشركات السعودي، 
وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والئحة حوكمة الشركات المعدلة الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 

رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/8/7هـ الموافق 2018/4/23م، وحصر كافة الفقرات الالزم تحديثها بما يتفق مع تلك التعديالت، 
وتجهيزها لالعتماد والتطبيق العملي.

2020/2019

اعتماد تعديالت دليل وسياسات حوكمة الشركة، وتقييم المكتب االستشارى “بروتيفيتي” ألداء إدارة المراجعة الداخلية.
قامت الشركة خالل العام المالى 2020/2019 باعتماد تعديالت دليل وسياسات الحوكمة بها، وذلك فيما يتعلق باإلفصاح عن 

المعلومات المالية وتزويد الهيئة واإلعالن للمساهمين عن القوائم المالية األولية والسنوية لتتفق ونظام الشركات السعودي، 
وتعديالت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

ووضعها موضع التطبيق العملي.
كما تم التعاقد مع المكتب االستشاري “بروتيفيتي” لمراجعة جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، وقد أسفر التقييم العام 

المبدئى عن أن “المراجعة الداخلية للشركة تتوافق بشكل عام مع معايير معهد المدققين الداخليين، مع وجود عدد من فرص 
التحسين فيما يتعلق بالتوافق مع بعض المعايير”.

2021/2020

 التقييــم النهائــي للمكتــب االستشــاري “بروتيفيتــي” لجــودة األداء إلدارة المراجعة الداخلية بالشــركة، وتطبيق 
التحســينات المقترحة.

انطالقــًا مــن حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بكافة مواد الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن الهيئــة وضمان تطبيق 
أفضــل الممارســات الدوليــة للحوكمــة والتــى تكفــل حقــوق المســاهمين وحقوق أصحاب المصالح، فقد كلفت الشــركة مكتب 

“بروتيفيتــي” بمهمــة مراجعــة جــودة األداء إلدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة، وقــد انتهى التقرير النهائي لالستشــارى إلى تحديد 
فرص للتحســين المســتمر في عمل إدارة المراجعة الداخلية بالشــركة، بالشــكل الذى يســهم في تعزيز جودة أداء أعمالها، وذلك 

فــي النواحي التالية: 
1. تقييــم المخاطــر الشــاملة وتخطيــط المراجعة الداخلية.

2. تنفيــذ مراجعــة العمليــات / المتاجر.
3. تعزيــز نطــاق عمل تدقيق حوكمة الشــركات.

4. تقييــم المخاطــر المؤسســية وإدارة المخاطر.
5. فريــق إدارة المراجعــة الداخلية ومســتوى الكفاءة.

6. تعزيــز عمليــة تخطيط المشــاركة والتنفيذ.
7. تقاريــر المراجعــة الداخلية.

8. االســتقالل التنظيمي لقســم المراجعة الداخلية.
وقــد وجهــت لجنــة المراجعــة بالتطبيــق الفــوري لكافــة نواحي تحســين جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية بالشــركة، والمتابعة 

الدوريــة للتنفيذ.

أنشطة حوكمة الشركةالعام المالى

2022/2021
 “مخطط”

تستهدف الشركة خالل العام المالى 2022/2021م المراجعة الدورية لتطبيقات وممارسات الحوكمة بالشركة، والتحقق من 
االلتزام بكافة قواعد حوكمة الشركات وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومتابعة تطبيق التحسينات 

المقترحة من االستشارى “بروتيفيتى” لتعزيز جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية، وضمان تحقيق المزيد من التوافق مع اإلطار 
المهنى ألداء مهام المراجعة الداخلية الصادر عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين، والمتابعة المستمرة ألية تعديالت 

مستقبلية باألنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات النظامية، وبخاصة التي قد تتطلب تعديل دليل وسياسة حوكمة 
الشركة للتوافق معها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تكفل االتفاق مع القواعد االسترشادية الواردة بالئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن الهيئة.

2022/2021

قامت الشركة بتحديث لوائح وسياسات الحوكمة وفقًا للتعديالت الصادرة من الجهات اإلشرافية وأفضل الممارسات 
المحلية والدولية، وقد اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/06/29م بناًء على الصالحيات الممنوحة له وفقًا لالئحة حوكمة 

الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تعديل اللوائح والسياسات التالية:
1. الئحة حوكمة الشركة 

2. الئحة عمل اللجنة التنفيذية 
3. سياسات واجراءات العمل في مجلس اإلدارة

4. سياسة توزيع األرباح
5. سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح 

6. سياسة السلوك المهني 
7. سياسة التداول بناًء على معلومات داخلية 

8. سياسة تعارض المصالح 
9. سياسات واجراءات اإلفصاح 

وقد رفع مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة باعتماد تعديل سياسات الحوكمة وبناًء على الصالحيات الممنوحة للجمعية 
العامة وفقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وهي: 

1. الئحة عمل لجنة المراجعة.
2. الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3. سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية.
4. سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس اإلدارة.

5. معايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة.
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2.25. موقف تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات
وفقا لمتطلبات الفقرة )1( من المادة التسعون )تقرير مجلس اإلدارة( من الئحة حوكمة الشركات، فقد طبقت الشركة جميع مواد الئحة حوكمة 

الشركات، باستثناء المواد الموضحة بالجدول التالى: 

األسباب وإجراءات الشركةموقف التنفيذإلزامية المادةالفقرةالمادة

المادة التاسعة 
غير مطبقةاسترشادية2والثالثون: التدريب

جارى العمل حاليا على وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل 

مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 
بأنشطة الشركة.

المادة الحادية 
واألربعون: التقييم

 جميع 
غير مطبقةاسترشاديةالفقرات

جارى حاليا ترتيب اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه 
واإلدارة التنفيذية سنويًا، وتطوير مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط 

بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر 
د جوانب القوة  وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ

والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المادة السبعون: 
تشكيل لجنة إدارة 

المخاطر
مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقباًلغير مطبقةاسترشادية

المادة الحادية 
والسبعون: 

 اختصاصات لجنة 
إدارة المخاطر

مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقباًلغير مطبقةاسترشادية

المادة الثانية 
والسبعون: اجتماعات 

لجنة إدارة المخاطر
مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقباًلغير مطبقةاسترشادية

المادة الخامسة 
والثمانون: تحفيز 

العاملين
مادة استرشادية وسيتم دراسة تطبيقها مستقباًلغير مطبقةاسترشاديةجميع الفقرات

26. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
ُشكلت لجنة المراجعة بالشركة من ثالثة )3( اعضاء جميعهم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية، ومن بينهم 

عضو مجلس إدارة مستقل وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

•  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي تحددها السياسات المحاسبية 
المقرة من مجلس اإلدارة والجهات ذات الصلة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  •

•  رفع التوصيات للجمعية العامة لتعيين مراجعي الحسابات الخارجي وإنهاء تكليفهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم ومتابعة 
أعمالهم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي واقرارها.

•  دراسة مالحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل 
ابداء الرأي والتوصية بشأنها.

ٕ
عرضها على مجلس اإلدارة و

•  تقييم مدي فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر وإبداء الرأي والتوصية 
لمجلس اإلدارة بشأنها.

•  إصدار تقرير سنوي للجمعية العامة يتضمن تفاصيل أداء اللجنة عن اختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في قانون الشركات ولوائحه 
التنفيذية على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة ورأيها بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

•  تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تكوين اللجنة ومسؤولياتها وكيفية تصريفها، وأي معلومات أخرى تتطلبها جهات االختصاص 
الرسمية، بما في ذلك الموافقة على خدمات غير المراجعة.

ولدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا 
لميثاق عملها المعتمد، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية 

في القيام بمسئولياتها. هذا وال تخضع إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية ولها كامل الصالحيات للوصول الكامل غير المقيد 
لجميع المستندات وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها. وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجًا منتظمًا لتقييم وتحسين فاعلية 

الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وقد صمم نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية ليشمل فحص مدى كفاية 
وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية وعلى وجه الخصوص اللوائح والسياسات المالية واإلدارية 

وأطر حوكمة الشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية وأجهزة الرقابة التشريعية والتنظيمية وأنه قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة 
وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة.

1.26. المراجعة خالل العام 
قد تمثلت أعمال لجنة المراجعة خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 فيما يلي:

مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة العتمادها.  •

•  استقطاب عدة عروض لتقديم خدمات المراجعة الداخلية عن طريق االستعانه بمصادر خارجية )Outsourcing( إلدارة المراجعة الداخلية لمدة 
سنتين، حيث تم اختيار شركة كرو والتعاقد معها لهذا العمل.

تواصلت اللجنة مع مجلس االدارة من خالل ثالث خطابات لمواضيع هامة للغاية حيث كانت على النحو التالي:  •

-  الخطاب االول بتاريخ 29 يونيو 2021 بخصوص المخاطرالمتعلقة ببعض االمور الجوهرية التي تم االشارة اليها في خطاب المراجع الخارجي 
وهي: المخزون، نظام اوراكل المطبق بالشركة، الهيكل االداري بالشركة، تعزيز إدارة المراجعة الداخلية، والمبالغ المتعلقة باطراف ذات عالقة 

والشركات الشقيقة. 

-  الخطاب الثاني بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بخصوص المبالغ المتعلقة باطراف ذات عالقة والشركات الشقيقة والتي تم االشارة اليها في خطاب 
المراجع الخارجي انها بلغت 422 مليون ريال فى ذلك الوقت. 

-  الخطاب الثالث ايضا بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بخصوص تقرير المراجعة التي قام بها فريق “بروتيفيتي” لتقييم ومراجعة عملية إدارة المخزون وما 
قامت به اإلدارة من عمليات جوهرية فيما يتعلق بشطب وحساب مخصصات للمخزون وما تضمنه التقرير من مالحظات وتوصيات هامه تم 

مناقشتها مع االدارة.

•  اإلجتماع مع كل من المراجع الخارجي والمراجع الداخلى للشركة، والتأكد من أن إدارة الشركة قد أتاحت لهم كافة البيانات والمعلومات 
المطلوبة إلداء عملهم.

المتابعة مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لضمان تنفيذ القضايا الرئيسة مثل:  •

اعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين  -

تنفيذ برنامج “أوراكل” وتعزيز الرقابة على دفاتر الحسابات  -

تعيين شركة “كرو” لتقديم خدمات المراجعة الداخلية  -

نظام إدارة المخاطر في الشركة  -

تعزيز السياسات واإلجراءات والضوابط والحوكمة بخصوص:  •

المخزون التجاري ومخصص المخزون وجرد المخزون  -

األصول الثابتة بما في ذلك الجرد، وانخفاض القيمة لها  -

يــر الماليــة )IFRS( رقــم 16 “عقــود االيجــار” للتحقــق مــن مالئمتــه لظــروف الشــركة وتوافقها مع سياســات  -  تطبيــق المعيــار الدولــي للتقار
المحاســبة الدولية.

مراجعة وإعتماد الخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية.  •

مراجعة واعتماد ميثاق، ودليل وبروتوكوالت المراجعة الداخلية.  •

مراجعة التقرير السنوي للمراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق مالحظات وتوصيات المراجعة الداخلية.  •

متابعة أثر جائحة كوفيد-19 على الشركة واإلجراءات المتخذة من اإلدارة بهذا الخصوص.  •
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2.26. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 
إن المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية، التي تم اختيارها لالختبار خالل السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022 من قبل اللجنة وإدارة 

المراجعة الداخلية وكذلك تقارير المراجعين الخارجيين، تؤكد أن هناك ضعف جوهري في انظمة الرقابة الداخلية والذي سبق التنويه عنه في رأي لجنة 
المراجعة للعام المالي السابق 31 مارس 2021، وأن على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العمل بشكل آني على تطوير وتحسين إجراءات الرقابة 

الداخلية والمخاطر والحوكمة واالنشطة المرتبطة بعدد من أهداف الرقابة الداخلية والتي تتعلق أساسا بعمليات المخزون، األصول الثابتة والتقارير 
المالية واالنشطه لالشخاص ذوي العالقة ونظم المعلومات والموارد البشرية. 

وفى ضوء ما تضمنه تقرير المستشار الخارجي )بروتفيتي( تبين للجنة المراجعة وجود نقاط ضعف جوهرية فيما يخص اجراءات وسياسات الضبط 
والمتعلقه خصوصا بالمخزون من مخصصات وخالفه علما بانه تم ارسال التقرير النهائي ومناقشته مع مجلس االدارة وأكد تقرير شركة كرو 

)مقدمي خدمة المراجعة الداخلية( عدم اتخاذ اي اجراءات لتصحيح هذا الضعف حتى االن وظهرت ايضا جوانب ضعف ملحوظه فى ادارة الموارد 
البشرية وانظمة المعلومات. 

كما أن تقرير المراجع الخارجي أشار إلى وجود مخالفة نظامية فيما يتعلق بالمبالغ المستحقه على أطراف ذات عالقة وشركات شقيقة ومقدارها 410 
مليون ريال سعودي فى تاريخه.

ايضا أوصت اللجنة بأن إجراءات حصر وإدارة المخزون فى المحالت والمستودعات يوجد بها خلل يصل في بعض مراحله بوصفه خلل جسيم ويحتاج 
إلى إعادة النظر في السياسات واالجراءات الخاصة بإدارة المخزون بالكامل. 

ونظرا ألهمية دور المخاطر قبل وقوع أثرها السلبي على أعمال الشركة فقد أوصت اللجنة بتأسيس لجنة مخاطر مستقلة.

3.26. قرارات اإلدارة
قامت إدارة الشركة بتبني السياسات واإلجراءات الكفيلة بتطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بكافة دورات العمل بها، كما وضعت 

اإلدارة خطة عمل لتنفيذ مقترحات وتوصيات المراجعة الداخلية لتدعيم فاعلية نظام الرقابة الداخلية لديها.

27. برنامج التوطين والمساهمة االجتماعية
تؤمن الشركة بأن التوطين خيار استراتيجي، ومطلب وطني له أهمية خاصة، وفى سبيل ذلك تبذل الشركة غاية جهدها لتحقيق هذا الهدف، وفي ظل 
الظروف الراهنة التي فرضها تفشي جائحة كوفيد-19 وما آل إليه االقتصاد العالمي من تعثرات اقتصادية حادة فقد حافظت الشركة، ولله الحمد، على 
كوادرها الوطنية بنزول طفيف ما مقداره لم يتجاوز الـ5% من نسبة متوسط التوطين للعام المنصرم مع حفاظها التام والمستمر بنطاقها البالتيني 

لتصل النسبة إلى نحو %70. 

إن سياســة الشــركة هــي العمــل وفــق برنامــج يتمثــل فــي توفيــر فرص التوظيف والمســاندة والتدريب للكوادر الوطنية في إدارة الشــركة، كما تقوم 
اإلدارة العامة لرأس المال البشــري بطرح ومناقشــة االســتراتيجيات مع إدارات الشــركة من أجل تصميم برامج التدريب للتطوير المهني والمســار 

الوظيفــي للموظفين.

وقد تمثلت مساعي الشركة نحو هذا التوجه خالل العام الحالي في اآلتي:

طرح برامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين والمرشحين للوظائف القيادية وتشمل:

تأسيس أكاديمية فواز الحكير 

تم التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمركز الوطني للشراكات اإلستراتيجية لتأسيس معهد غير ربحي، وبحمد هللا تم 
الحصول على رخصة بمسمى أكاديمية الحكير للتجزئة رخصة رقم 141221 بتاريخ 10 /1443/5هـ، وذلك سعيا من الشركة ألن تكون أكاديمية الحكير 

للتجزئة تعمل وفقا لرؤية 2030 من حيث:

توظيف و تأهيل الشباب السعودي ذكورا وإناثا للعمل في الشركة وفقا ألفضل معايير األداء في مختلف الوظائف.  .1

زيادة فرص النساء للحصول على الوظائف القيادية في مختلف اإلدارات بعد التدريب والتأهيل الالزم لكل وظيفة.  .2

3.  تدريب المتدربين على المعايير العالمية للعمل بقطاع التجزئة نظرا لتعاون الشركة مع أكبر العالمات التجارية والتي تسهم في نقل هذه 
المعارف والمهارات للعاملين بنفس العالمة التجارية.

حيث سيتم العمل لدعم جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في التوطين من حيث استقطاب باحثي العمل من مختلف مصادر التوظيف ثم 
إخضاعهم إلختبار قبول ومقابلة وظيفية لضمان توظيف كل مرشح في الوظيفه المناسبة لمؤهالته وقدراته.

طرح برامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين والمرشحين للوظائف القيادية وتشمل:

1.  برامج االستقطاب للكوادر الوطنية من خالل المشاركة في أيام التوظيف المفتوحة وورش العمل على مدار العام بالتعاون مع الغرف التجارية 
الصناعية في مناطق الرياض، جدة، الدمام، جيزان، أبها. 

2.  المشاركة في التدريب التعاوني مع جامعة الملك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وأكاديمية الفيصل الستقطاب المتميزين في 
هذا التدريب. 

المشاركة في يوم المهنة والخاص بخريجي الجامعات والكليات.  .3

طرح برنامج دعم التوظيف:

هو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية وتم تدشينه في شهر أبريل للعام 2020م كبادرة دعم لمنشآت القطاع الخاص 
ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2019م حتى اآلن وأي 

توظيف قادم في منشآت القطاع الخاص. ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل وعن ُبعد، كما يركز البرنامج على 
التوظيف في المناطق والمدن األقل فرصًا وظيفية وعلى توظيف اإلناث وأصحاب الهمم. وتم من خالله االستفادة من عدد كبير من الموظفين وصل 

إلى 3,663 موظفًا حتى تاريخه والمتوقع زيادة العدد حيث يصل إلى 4,200 موظف بمشيئة هللا اعتبارًا من بداية شهر مايو للعام الحالي.

 االتفاق والتعاون مع مجموعة من المراكز واإلدارات والمواقع اإللكترونية ومتطوعين في برامج التواصل االجتماعي في مجال توظيف 
السعوديين في مجموعة من المدن في مناطق المملكة، ومنها:

الغرف التجارية.  .1

صندوق الموارد البشرية )طاقات(.   .2

جمعيات خيرية مختلفة.  .3

مواقع إلكترونية وحسابات في مواقع التواصل االجتماعي.  .4

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(.   .5

طرح الخطة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص- برنامج توطين

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فقد تم توقيع مبادرة الخطة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص والذي تتبناه وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية حيث إن برنامج الخطة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص )برنامج توطين( هو أحد برامج الوزارة المخصصة لتوطين 

الوظائف من خالل توظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا لما يزيد عن ثالثة أشهر في القطاع الخاص. 
وحيث إن الوزارة ترغب في التعاون مع مختلف المنشآت الكبرى وكذلك المنشآت سريعة النمو لغرض استهداف نسب محددة وعدد محدد من 
الوظائف والمهن لتوظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة الستيعابهم ولتحقيق االستقرار الوظيفي واالستدامة الوظيفية لهم، وحيث إن 

الطرف الثاني يرغب في المشاركة في برنامج التوظيف الوطني في القطاع الخاص )برنامج توطين( لما فيه مصلحة توفير فرص وظيفية مناسبة 
للمواطنين والمواطنات.

المشاركة المجتمعية في العديد من األنشطة، ومنها:

برنامج تمهير 

ه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم،  هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّ
ويهدف إلى تدريبهم في الشركات الرائدة في توطين الوظائف، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات الالزمة إلعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في 

سوق العمل. 

»تمهير« ُمخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خالل األشهر 
الستة األخيرة.



الحوكمة

6667 الحوكمة فواز الحكير وشركاه تقرير مجلس اإلدارة السنوي 2021م - 2022م

28. الجمعيات العامة للمساهمين
عقدت الشركة اجتماع جمعية عامة عادية خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م، فيما يلي بيان بتاريخ الجمعية وأسماء أعضاء مجلس 

اإلدارة الحاضرين.

إيضاحالحضور من السادة أعضاء مجلس اإلدارةتاريخ االجتماع

االجتماع األول
2021/09/28

“عادية”

أ/ عمر عبدالعزيز المحمدي 
د/ عبد المجيد عبد العزيز الحكير

عبدالمجيد عبدهللا البصري 
خالد وليد الشخشير 

منصور عبدالوهاب قاضي 
أحمد صالح السلطان 
باسم عبدهللا السلوم 
أ / عيد فالح الشامري

29. طلبات سجل المساهمين
قامت الشركة بطلب سجل المساهمين 17 مره خالل العام المالي للفترة من 2021/04/01 وحتى 2022/03/31م، وتفاصيلها كالتالي:

سبب الطلبتاريخ الطلبمسلسل

إجراءات الشركات12021/04/12 

إجراءات الشركات22021/05/03

إجراءات الشركات32021/05/10 

إجراءات الشركات42021/06/03

اجراءات الشركات52021/07/08

إجراءات الشركات62021/07/12

إجراءات الشركات72021/08/09

إجراءات الشركات82021/09/12

اجراءات الشركات92021/09/12

ملف أرباح102021/09/13

الجمعية العامة112021/09/27

إجراءات الشركات122021/10/27

اجراءات الشركات132021/11/17

إجراءات الشركات142021/12/07

إجراءات الشركات152022/03/13

إجراءات الشركات162022/03/15

إجراءات الشركات172022/03/16
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