تقرير مجمس إدارة شركة بموم لالستثمار السعودية لسنة  1025م
حضرة السادة/

مساىمي شركة بموم لإلستثمار السعودية

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو...

المحترميف

كبعد،

يسر مجمس إدارة شركة "بمكـ لإلستثمار السعكدية" (الشركة) أف يقدـ لكـ تقري انر عف أبرز أعماؿ كنشاطات الشركة كالقكائـ المالية المنتيية في  2015/12/31ـ .كما
يشكر حضرات المساىميف عمى الدعـ الدائـ كالمستمر لمشركة كعمى الثقة الممنكحة ألعضاء مجمس االدارة ،متمنيف لمشركة استمرار التقدـ كالنجاح ،كاهلل كلي

التكفيؽ،،،

مجمس اإلدارة
نظرة عامة عن الشركة:

أوالً:

شركة "بمكـ لالستثمار السعكدية" ىي شركة مساىمة سعكدية مقفمة برأسماؿ  245مميكف لاير سعكدم مدفكع بكاممو ،مسجمة بالسجؿ التجارم رقـ 1010254040
بتاريخ 1429/07/24ىػ صادر مف الرياض ،كالمرخص ليا مف قبؿ ىيئة السكؽ المالية بالترخيص رقـ ) ،)08094/37مقر الشركة الرئيسي :مدينة الرياض ،طريؽ
الممؾ فيد ،مبنى األكلى ،الدكر الثالث ،ىاتؼ ،+966 11 4949 555 :ىذا مع العمـ بانو ليس لمشركة أم فرع آخر أك أم شركة اخرل تابعة.
أنشطة الشركة الرئيسية:

ثانياً:

استحصمت الشركة عمى ترخيص الييئة العامة لالستثمار رقـ  1/262كتاريخ  1429/02/19ىػ كعمى ترخيص ىيئة السكؽ المالية رقـ  08094-37تاريخ

 1429/01/21ىػ المكافؽ  2008/01/30ـ كالذم بمكجبو يحؽ لمشركة بممارسة نشاط التعامؿ في األسكاؽ المالية بصفة أصيؿ كالتعيد بالتغطية ،كاإلدارة،
كالترتيب ،كتقديـ المشكرة ،كالحفظ في األكراؽ المالية.
كيتركز نشاط الشركة عمى التالي:
أ.

إدارة األصول:
تتكلى الشركة مسؤكلية انشاء صناديؽ استثمارية كتطرح في السكؽ كطرح عاـ أك طرح خاص ،كمف ثـ تتكلى ادارة ىذه الصناديؽ .كما يمكف لمشركة
ادارة محافظ لمعمالء بشكؿ خاص كبناء عمى عقكد تكقع بيف األطراؼ .كفيما يمي ممخص لمصناديؽ المدارة مف قبؿ الشركة:
 .1صناديؽ االستثمار  -طرح خاص:
تتكلى الشركة  ،كبعد إبالغ ىيئة السكؽ المالية في السعكدية عف انشاء كطرح الصناديؽ كطرح خاص ،ادارة الصناديؽ التالية:

 صندكؽ منازؿ مكة العقارم

 صندكؽ بمكـ لالستثمار – مسكف العربية لمتطكير العقارم

 صندكؽ بمكـ امجاؿ العقارم

 صندكؽ بمكـ سكليدير العقارم

 صندكؽ بمكـ عكاظ العقارم

 صندكؽ مجمع صمبكخ لمتطكير العقارم

 صندكؽ بمكـ النكر العقارم

 صندكؽ مجمع بمكـ سكليدير العقارم

 صندكؽ بمكـ لألكراؽ المالية
 صندكؽ المزايا لالسيـ السعكدية

 صندكؽ ىايؼ انفست لالستثمار الخاص كالشراكة المحدكدة  -الشرؽ
االكسط 3 -

 صندكؽ بمكـ امجاؿ الشماؿ العقارم
 صندكؽ بمكـ سكليدير  3العقارم
 صندكؽ منتجعات عمكرية

كتتكزع أنشطة صناديؽ االستثمار العقارم في عدة مدف سعكدية كالرياض كمكة المكرمة كجدة ،كىي تشمؿ عدة أنشطة تتمثؿ في تطكير البنية
التحتية لألراضي الخاـ ،كالتشييد السكني عمى شكؿ فمؿ كشقؽ سكنية ،ككذلؾ تشييد المجمعات السكنية المغمقة .كتتميز جميع ىذه الصناديؽ
العقارية بمدة محددة لمصندكؽ مرتبطة بإنشائو ثـ بيعو كتصفيتو في نياية عمر الصندكؽ لتكزيع عكائده عمى المستثمريف.
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اما الصناديؽ االخرل فيتراكح نطاؽ عمميا الجغرافي ما بيف المممكة العربية السعكدية (صندكؽ المزايا لالسيـ السعكدية كصندكؽ ىايؼ انفست –
صندكؽ تمكيؿ شركات في المممكة) كلبناف (صندكؽ بمكـ لألكراؽ المالية – صندكؽ مؤسس في لبناف مف قبؿ مجمكعة بنؾ لبناف كالميجر كمطركح
في المممكة كصندكؽ اجنبي).
 .2صناديؽ االستثمار – طرح عاـ:
تتكلى الشركة ادارة الصناديؽ العامة التالية كالمكافؽ عمييا مف قبؿ ىيئة السكؽ المالية السعكدية:


"صندوق بموم السعودي" (لألسيـ السعكدية) ،بمغ إجمالي المبالغ المجمعة في الصندكؽ حتى تاريخ  31ديسمبر  2015ما يقارب
عشركف مميكف كاربعمئة الؼ ( 2004مميكف) لاير سعكدم.
جرل تأسيس ال صندكؽ في المممكة العربية السعكدية كصندكؽ استثمارم مفتكح ىدفو تحقيؽ نمك رأس ماؿ طكيؿ األجؿ يككف بصكرة
رئيسية مف خالؿ االستثمار في أكراؽ مالية متداكلة مدرجة في مؤشر تداكؿ السعكدم  ،إما بصكرة مباشرة أك مف خالؿ صناديؽ أخرل
أك برامج استثمار جماعية جرل تأسيسيا كفقان لمقكانيف كأنظمة المممكة العربية السعكدية مع تركيز رئيسي عمى االستثمارات في أكراؽ

مالية متداكلة عمى مؤشر تداكؿ .كيسعى الصندكؽ لمتخفيؼ مف المخاطر كادارة السيكلة مف خالؿ االستثمار في أدكات الدخؿ الثابت
القصيرة األجؿ كصناديؽ أسكاؽ الماؿ إضافة الى النقد كما يعادؿ النقد.


"صندوق بموم المتوازن لألسواق العربية" بمغ إجمالي المبالغ المجمعة في الصندكؽ حتى تاريخ  31ديسمبر  2015ما يقارب كاحد

كاربعكف مميكف كثالثمئة الؼ ( 4103مميكف) لاير سعكدم.

جرل تأسيس الصندكؽ في المممكة العربية السعكدية كصندكؽ استثمارم مفتكح ايضان كييدؼ الى تكفير الفرصة لممستثمريف لتحقيؽ زيادة

المستثمر عمى المدل المتكسط إلى البعيد .كيجرم الصندكؽ استثماراتو كفقا الستراتيجيات متكسطة كطكيمة األمد ،كذلؾ
في رأس الماؿ
َ
مف خالؿ االستثمار في األسيـ كاألكراؽ المالية المرتبطة باألسيـ كأدكات سكؽ الماؿ كاألدكات المالية ذات الدخؿ الثابت ،كفي صناديؽ

االستثمار التي تستثمر في تمؾ األكراؽ المالية كاألدكات المالية بما في ذلؾ صناديؽ االستثمار المدارة مف قبؿ مدير الصندكؽ أك مف
قبؿ شركات شقيقة لو في منطقة الشرؽ األكسط كشمالي إفريقيا (الدكؿ العربية فقط).


"صندوق بموم السعودي لمطروحات األولية" ،كقد تـ بدء العمؿ بالصندكؽ في شير مارس  .2015بمغ إجمالي المبالغ المجمعة في
الصندكؽ حتى تاريخ  31ديسمبر  2015ما يقارب مئة ككاحد ( )101مميكف لاير سعكدم.

جرل تأسيس الصندكؽ في المممكة العربية السعكدية كصندكؽ استثمارم مفتكح ىدفو االستثمار الطكيؿ األجؿ كتحقيؽ نمك في راس
الماؿ بما يتكافؽ مع المعايير الشرعية لمصندكؽ مف خالؿ االستثمار بشكؿ رئيسي في الطركحات األكلية ألسيـ الشركات السعكدية ك
أسيـ حقكؽ األكلية لمشركات السعكدية كالتي لـ يمض عمى ادراجيا أكثر مف ثالث سنكات ك كذلؾ أسيـ الشركات المدرجة حديثان في

سكؽ األسيـ السعكدية "تداكؿ" كالتي لـ يمض عمى ادراجيا أكثر مف ثالث سنكات  ،كاالستثمار في صناديؽ مماثمة اك االستثمار في
اسكاؽ النقد المطركحة طرح نا عاما في السعكدية.
صندكؽ بمكـ السعكدم كصندكؽ بمكـ لمطركحات األكلية ىما صندكقاف يغطياف فقط االسيـ المطركحة في المممكة العربية السعكدية اما صندكؽ
بمكـ المتكازف فيك يغطي األسكاؽ العربية بمعظميا.
ب .إدارة تمويل الشركات
تركز عمؿ الفريؽ عمى دراسة الفرص لالستثمار في حصص في الشركات الخاصة ككاف التركيز جغرافيا عمى الفرص في المممكة العربية السعكدية
باألغمبية المطمقة كفي منطقة دكؿ مجمس التعاكف الخميجي بحجـ ال يذكر ،حيث تـ التالي:

.1

دراسة عدد كبير مف الممفات كتقديـ عركض لالستحكاذ عمى عدد منتقى مف الشركات التي تعمؿ في المجاالت التالية :


االستشفاء



االسمنت



المخابز



التكزيع
صفحة  2من 13
تقرير مجلس االدارة – 2015

شـركة مساهمة مغلقة ،رأس مـال  542مليــون ريـال سعودي س.ت 0101524141 .رقم العضــوية  – 515202الرياض – المملكـة العربية السعوديـة – هاتف +999 )00( 4949222 :فاكس - +999 )00( 4949220 :ص.ب  2020الريـاض 00425
Paid Up Capital 245 Million SR , Joint Stock Co. Closed - C.R. 1010254040 – C C 202878 - Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia - Phone: +966 (11) 4949555 – Fax: +966 (11) 4949551 – P.O. Box 8151 Riyadh 11482



األدكات المكتبية

.2

كقاـ الفريؽ ايضان بتقييـ بعض الشركات اك العمؿ عمى دراسة ىذه الشركات حيث تـ في عدد مف الحاالت تدقيؽ حسابات الشركة كتقييميا ،كلـ

.3

كما تابع الفريؽ دعمو إلدارة الصناديؽ العقارية مف حيث العمؿ عمى ترتيب تمكيؿ بنكي لمصناديؽ (المطركحة كطرح خاص) بقيمة  550مميكف

يتـ االتفاؽ مع ام مف الشركات عمى االستثمار فييا.

لاير كما كساعد عمى ىيكمة صندكؽ مدر لمدخؿ لـ يتـ اطالقو حتى تاريخ كتابة التقرير  .مع اخذ العمـ باف ىناؾ فصؿ تاـ بيف ىاتيف االدارتيف
كالتعاكف بينيما يككف عمى اساس الفصؿ بيف االدارات كمف اجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد (ترتيب تمكيؿ فقط).

ج .خطط وق اررات الشركة المستقبمية

ال يكجد ىناؾ أم خطط اك ق اررات متخذة مف قبؿ مجمس االدارة في سبيؿ تكسيع أم عمؿ اك نشاط اك حتى كقفو.
ممخص النتائج المالية:

ثالثاً:

القكائـ المالية المعركضة عمى الجمعية العمكمية أعدت مف قبؿ المراجعيف كالمدققيف الخارجييف لحسابات الشركة السادة ارنست اند يكنغ .كفيما يمي عرض مختصر
ألىـ بنكد ىذه القكائـ:
أ.

قائمة الدخؿ عف الفترة المالية الممتدة  1يناير  2015حتى  31ديسمبر  2015ـ.
لقد حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرىا  57,715,905لاير سعكدم (فقط سبعة ك خمسكف مميكنان كسبعمائة كخمسة عشرة الفا كتسعمائة كخمسة
لاير سعكدم ال غير) .كحققت ىذه االيرادات مف خالؿ ممارسة الشركة أل نشطتيا داخؿ المممكة باستثناء االيرادات الناتجة عف سندات صادرة مف
مؤسسات محمية كدكلية ك تبمغ قيمتيا  1,127,751لاير سعكدم (مميكف ك مئة ك سبعة ك عشركف الؼ ك سبعمائة ك كاحد خمسكف لاير سعكدم).
كقد تكزعت ايرادات الشركة كاآلتي :
 1,397,303 .1لاير سعكدم (فقط مميكف كثالثمائة كسبعة ك تسعكف الفان كثالثمائة كثالثة لاير سعكدم) كذلؾ عبارة عف استثمار رأس ماؿ
الشركة في سندات صادرة مف مؤسسات محمية كدكلية كمف اإليداعات المصرفية لدل المصارؼ التجارية ذات تصنيؼ ائتماني مرتفع.

 2,425,656 .2لاير سعكدم (مميكناف كاربعمائة كخمسة كعشركف الفا كستمائة كستة كخمسكف لاير سعكدم) كذلؾ عبارة عف ارباح مف عمميات
تجارية في السندات كاالكتتاب في طركحات االسيـ.
.3

53,887,946لاير سعكدم (ثالثة ك خمسكف مميكنا كثمانمائة كسبع كثمانكف الفا كتسعمائة كستة ك اربعكف لاير سعكدم) كتمثؿ اإليرادات
الناتجة عف:


إدارة تمكيؿ الشركات  375,000لاير سعكدم) فقط ثالثمائة كخمسة ك سبعكف الفا لاير سعكدم).



 3,273,234لاير سعكدم (ثالثة مالييف كمئتاف كثالثة كسبعكف الفا كمئتاف كاربع ك ثالثكف لاير سعكدم) كتمثؿ إيرادات عمميات إدارة
األصكؿ – قسـ األدكات المالية.



 47,621,500لاير سعكدم) سبعة ك اربعكف مميكف كستمائة ككاحد ك عشركف الفا خمسمائة لاير سعكدم) ك تمثؿ إيرادات عمميات إدارة
االصكؿ – قسـ الصناديؽ العقارية.



 2,618,211لاير سعكدم (مميكناف كستمائة ك ثمانية عشر الفا كمئتاف كاحدل عشر لاير سعكدم) ك تمثؿ إيرادات عمميات إدارة
الثركات.

كما بمغت المصاريؼ العمكمية كاإلدارية كاالستيالكات مبمغان كقدره18,651,795 :لاير سعكدم (فقط ثمانية عشر مميكن نا كستمائة ك كاحد ك خمسكف

الفا كسبعمائة كخمسة ك تسعكف لاير سعكدم ال غير).

ب .بمغ إجمالي المستحقات لمصمحة الزكاة كالدخؿ كما في تاريخ  2015/12/31ـ مبمغان  4,373,982لاير سعكدم (فقط اربعة مالييف كثالثمائة ك
ثالثة كسبعكف الفا كتسعمائة كاثناف ك ثمانكف لاير سعكدم ال غير) .

ج .بمغ إجمالي االحتياطي القانكني في تاريخ  2015/12/31ـ مبمغان كقدره  4,859,478لاير سعكدم (فقط اربعة مالييف كثمانمائة كتسعة ك خمسكف
ألفا كاربعمائة ك ثمانية ك سبعكف لاير سعكدم ال غير).
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د .بمغ إجمالي ارباح الشركة قبؿ الزكاة ك الضرائب كاالحتياطي القانكني في تاريخ  2015/12/31ـ مبمغان كقدره  27,073,997لاير سعكدم (فقط
سبعة كعشركف مميكنا كثالثة كسبعكف ألفا كتسعمائة كسبعة كتسعكف لاير سعكدم ال غير).

ق .بمغ إجمالي مستحقات نياية الخدمة  1,298,305لاير سعكدم (فقط مميكف كمئتاف كثمانية كتسعكف الفا كثالثمائة كخمسة لاير سعكدم ال غير).
ك .بمغ إجمالي الديكف  97,172,451لاير سعكدم (فقط سبعة كتسعكف مميكنا كمئة كاثناف سبعكف الفا كاربعمائة ككاحد كخمسكف لاير سعكدم) مكزعة
كالتالي:




حساب مديف بقيمة  4,672,451لاير سعكدم.
قرض مساندة مف الشركاء (بنؾ لبناف كالميجر) بقيمة  9255005000لاير سعكدم.

األصول و الخصوم و حقوق المساهمين
المركز المالي

2014

2015

األصكؿ المتداكلة

55,169.09

25,184.33

97,814.30

137,675.48

130,430.65

-5.55%

األصكؿ الغير المتداكلة

63,130.50

92,834.82

197,826.79

235,241.79

280,079.51

16.01%

مجموع األصول

118,299.59

118,019.15

295,641.09

372,917.27

410,510.16

9.16%

المطمكبات المتداكلة

22,026.65

17,050.44

57,454.64

11,517.94

21,477.00

46.37%

المطمكبات الغير متداكلة

38,106.18

38,002.60

93,150.26

93,269.39

93,798.00

0.56%

مجموع المطموبات

60,132.83

55,053.04

150,604.90

104,787.33

115,275.00

9.10%

إجمالي حقكؽ المساىميف

58,166.76

62,966.11

145,036.19

268,129.95

295,234.00

9.18%

إجمالي حقكؽ الممكية

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

إجمالي المطموبات و حقوق الممكية

58,166.76

62,966.11

145,036.19

268,129.95

295,234.00

9.18%

(أالف الرياالت )

2011

2012

2013

نسبة التغير عن
العام السابق

تطور األصول المتداولة واألصول غير المتداولة
المركز المالي

2014

2015

األصكؿ المتداكلة

55,169.09

25,184.33

97,814.30

137,675.48

130,430.65

-5.55%

األصكؿ الغير المتداكلة

63,130.50

92,834.82

197,826.79

235,241.79

280,079.51

16.01%

مجمكع األصكؿ

118,299.59

118,019.15

295,641.09

372,917.27

410,510.16

9.16%

(أالف الرياالت )

2011

2012

2013

نسبة التغير عن
العام السابق
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250,000.00
200,000.00
االصول المتداولة

150,000.00

االصول الغير المتداولة

100,000.00
50,000.00
0.00
2015

2013

2014

2012

2011

تطور المطموبات و حقوق الممكية
المركز المالي

نسبة التغير عن العام

2011

2012

2013

2014

2015

مجمكع المطمكبات

60,132.83

55,053.04

150,604.90

104,787.33

115,275.00

9.10%

اجمالي حقكؽ لمساىميف

58,166.76

62,966.11

145,036.19

268,129.95

295,234.00

9.18%

اجمالي المطموبات وحقوق

118,299.59

118,019.15

295,641.09

372,917.27

410,509.00

9.16%

(أالف الرياالت )

السابق

الممكية

350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
مجموع المطلوبات

150,000.00
اجمالي حقوق المساهمين

100,000.00
50,000.00
0.00
2015

2014

2013

2012

2011

تطور المطموبات مقابل األصول
صفحة  5من 13
تقرير مجلس االدارة – 2015
شـركة مساهمة مغلقة ،رأس مـال  542مليــون ريـال سعودي س.ت 0101524141 .رقم العضــوية  – 515202الرياض – المملكـة العربية السعوديـة – هاتف +999 )00( 4949222 :فاكس - +999 )00( 4949220 :ص.ب  2020الريـاض 00425
Paid Up Capital 245 Million SR , Joint Stock Co. Closed - C.R. 1010254040 – C C 202878 - Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia - Phone: +966 (11) 4949555 – Fax: +966 (11) 4949551 – P.O. Box 8151 Riyadh 11482

المركز المالي

نسبة التغيرعن العام السابق

2011

2012

2013

2014

2015

مجمكع االصكؿ

118,299.59

118,019.15

295,641.09

372,917.27

410,510.16

9.16%

مجمكع المطمكبات

60,132.83

55,053.04

150,604.90

104,787.33

115,275.00

9.10%

(أالف الرياالت )

450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00

مجموع االصول
مجموع المطلوبات

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
2015

رابعاً:

2014

2013

2012

2011

المتطمبات التنظيمية لرأس المال

أصدرت ىيئة السكؽ المالية إجراءات حيطة (اإلجراءات) بتاريخ  30ديسمبر ( 2012المكافؽ  17صفر )1434كفقا لممرسكـ الممكي رقـ ـ 30/بتاريخ

 .1424/6/2ككفقان ليذه اإلجراءات قامت ىيئة السكؽ المالية بتحديد إطار العمؿ كاإلرشادات المتعمقة بالمتطمبات النظامية لمحد األدنى لراس الماؿ كمنيجية
احتسابو بمكجب الركيزة األكلى .ككفقان ليذه المنيجية ،قامت الشركة باحتساب الحد األدنى المطمكب لرأس الماؿ كنسبة كفاية راس الماؿ عمى النحك التالي:
2014

2015

المركز المالي (أالف الرياالت )

230,316.00

286,678.00

24.47%

الشريحة الثانية لرأس الماؿ

56,118.00

40,538.00

- 27.76%

االجمالي

286,434.00

327,216.00

14.24%

مالحظات

نسبة التغير عن العام السابق ()%

قاعدة رأس المال :
الشريحة االكلى لرأس الماؿ

(راس الماؿ االساسي)
(راس الماؿ المساند)

راس الماؿ االساسي كيتككف مف رأس الماؿ المدفكع كاألرباح المبقاة كعالكة
االصدار ،إف كجدت ،كاالحتياطات باستثناء احتياطات إعادة التقكيـ.
راس الماؿ المساند كيتككف مف القركض الثانكية كاالسيـ الممتازة المتراكمة

كاحتياطات اعادة التقكيـ.

الحد االدنى لرأس المال
مخاطر االئتماف

92,944.00

123,044.00

32.39%

مخاطر السكؽ

1,140.00

1,210.00

6.14 %

مخاطر التشغيؿ

4,871.00

6,050.00

24.20 %

االجمالي

98,955.00

130,304.00

31.68 %

معدل الكفاية المالية

1.36

2.51

84.56 %

40,689.00

196,912.00

383.94 %

يتـ احتساب متطمبات الحد األدنى لراس الماؿ فيما يتعمؽ بالمخاطر السكقية
كاالئتمانية كالتشغيمية كفقا لممتطمبات المحددة في الجزء رقـ  3مف إجراءات الحيطة
الصادرة مف قبؿ ىيئة السكؽ المالية.

تتمثؿ أىداؼ الشركة عند إدارة كفاية رأس الماؿ في االلتزاـ بمتطمبات رأس الماؿ
المكضكعة مف قبؿ ىيئة السكؽ المالية لمحفاظ عمى مقدرة الشركة عمى االستمرار في
العمؿ كفقا لمبدأ االستم اررية كالحفاظ عمى قاعدة رأس ماؿ قكية.

الفائض /العجز
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خامساً:

االلتزام

تعمؿ إدارة االلتزاـ عمى متابعة كؿ ما يستجد مف أنظمة أك تعديالت تط أر عمييا كترجمة تمؾ التغيرات كالمستجدات عمى المكائح الداخمية لمشركة لضماف االلتزاـ التاـ

باألنظمة ،حيث تحققت خالؿ عاـ 2015ـ مف اجراء عددان مف التعديالت عمى لكائح المكارد البشرية الداخمية كلكائح االلتزاـ كمكافحة تبيض األمكاؿ ،لكائح ادارة

األصكؿ بقسمييا المالي كالعقارم ،لكائح ادارة المخاطر ،لكائح المالية ،لكائح قسـ ادارة تمكيؿ الش ركات ككذلؾ لكائح حككمة الشركات كذلؾ بما يتناسب مع تعديالت

لكائح ىيئة السكؽ المالية كبما يتناسب ايضان مع المتغيرات في اعماؿ الشركة.

كامتثاال باألنظمة الداخمية تكزع الشركة عمى مكظفييا ،كبشكؿ سنكم لكائح كقكاعد السمككية المينية كذلؾ مف اجؿ تعزيز ثقافة االلتزاـ بيف المكظفيف كمف اجؿ التأكد

مف عدـ كجكد أم تعارض في المصالح أك مخالفات لمنظـ الداخمية كالخارجية كبأم شكؿ مف االشكاؿ.
كالتزامان ايضان بالمكائح اجرت الشركة تدريبيا السنكم لممكظفيف عمى نظـ مكافحة تبيض األمكاؿ كقد اجرل ىذا التدريب مدير ادارة االلتزاـ كمكافحة تبيض األمكاؿ

لدل مجمكعة بمكـ كبمعاكنة مدير االلتزاـ كمكافحة تبيض األمكاؿ في الشركة.
سادساً:

المخاطر:

اعتمدت شركة بمكـ لالستثمار السعكدية عدة سياسات كاجراءات تساعدىا عمى تحديد ،قياس ،رصد ،مراقبة كتقرير احتمالية التعرض لممخاطر ضمف الحدكد

كالمستكيات المسمكح بيا .كانشأت الشركة ادارة المخاطر كمف اىـ اىداؼ ىذه االدارة مساعدة مجمس االدارة في تحديد المخاطر الرئيسية الناتجة عف االنشطة
االستثمارية .كحافظت الشركة عمى المعايير التالية كحد أدنى في سياسات كاجراءات إدارة المخاطر:
أ.

تحديد المخاطر بشكؿ جيد؛

ب .تقييـ المقبكؿ كالمناسب مف المخاطر حيثما كاف ذلؾ مناسبا كممكنا.
ج .تفعيؿ كتنشيط ضكابط المخاطر طكاؿ فترات العمؿ ذات الصمة؛
د.

اتخاذ تدابير دقيقة  ،متكاممة كاستباقية لمحد مف ىذه المخاطر.

كيمكف تمخيص المخاطر التي تتعرض ليا الشركة بالتالي :

 -1مخاطر السكؽ (سكؽ تداكؿ االسيـ كالسكؽ العقارم التي تتأثر بو الصناديؽ العقارية المدارة مف الشركة ،كتقمب اسعار الفائدة)
 -2المخاطر التشغيمية (كمنيا مثال مخاطر اخالؿ االطراؼ المتعاقدة مع الشركة بالتزاماتيا التعاقدية ،االس تمرار في تحقيؽ نمك إيجابي في
أعماؿ كمشاريع الشركة المستقبمية ،المحافظة عمى أعضاء اإلدارة العميا كاستقطاب المكظفيف المؤىميف احتياؿ ،اختالس ،خمؿ في النظـ
االلكتركنية كالمعمكماتية.)...
 -3المخاطر التنظيمية
 -4مخاطر السمعة
 -5مخاطر اسعار العمكالت الخاصة :تخضع الشركة لمخاطر اسعار العمكالت الخاصة بشأف مكجكداتيا ك مطمكباتيا المرتبطة بعمكلة خاصة
كالتي تتككف بصكرة اساسية مف القركض ألجؿ.
 -6مخاطر السيكلة (كمنيا مثال مخاطر الحصكؿ عمى تمكيؿ عند الحاجة لتمكيؿ الصناديؽ العقارية) :ال تتعرض الشركة لمخاطر سيكلة ىامة،
كمف اجؿ تحسيف إدارة مخاطر السيكلة تراقب الشركة ما يمي:

سابعاً:



التدفقات النقدية الكاردة كالخارجة ( إدارة النقد )



االلتزامات المتكقعة مف العقكد كاالتفاقيات



تاريخ االستحقاؽ ألم مف القركض في حاؿ كجكدىا كامكانية عدـ دفعيا في الكقت المحدد.

معايير المحاسبة:

تـ إعداد القكائـ المالية لمشركة خالؿ العاـ المالي المنتيي في  31ديسمبر  2015ـ طبقان لمعايير المحاسبة المتعارؼ عمييا في المممكة العربية السعكدية الصادرة

عف الييئة السعكدية لممحاسبييف القانكنييف.
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القروض:

ثامناً:


قرض مساندة بقيمة ( )10عشرة مالييف دكالر أميركي مف  2011/06/29كلمدة ( )5خمسة أعكاـ بفائدة ليبكر تراجع كؿ ( )3ثالثة أشير .قرض
المساندة ممنكح مف بنؾ بمكـ ش.ـ.ؿ( .احد مساىمي الشركة) كىك مكجو االستعماؿ.



قرض مساندة بقيمة ( )14.67اربعة عشرة مميكف دكالر أميركي مف  2013/11/20كلمدة ( )5خمسة أعكاـ بفائدة ليبكر تراجع كؿ ( )3ثالثة أشير.
قرض المساندة ممنكح مف بنؾ بمكـ ش.ـ.ؿ( .احد مساىمي الشركة) كىك مكجو االستعماؿ.
المدفوعات لمجهات الحكومية:

تاسعاً:

يظير الجدكؿ أدناه المبالغ المدفكعة خالؿ عاـ  2015مقارنة مع العاـ  2011ك  2012ك  2013ك:2014
البيان (لاير سعودي)
الزكاة كضريبة الدخؿ
المستحقة

المؤسسة العامة لمتأمينات
االجتماعية

تأشيرات كجكازات

 2015م
3,630,923.00

 2013م

2014م
1,087,084.00

2,072,280.00

 2012م
1,117,397.00

الوصف الموجز

 2011م

ما يتـ احتسابو كفقان ألحكاـ كقكاعد مصمحة الزكاة كالدخؿ

6965898000

361,985.00

252,416.00

227,926.00

279,256.00

3125419000

ما يتـ احتسابو كفقنا ألحكاـ كقكاعد المؤسسة العامة

100,655.77

96,334.00

55,979.00

73,153.00

925324016

ما يتـ سداده كفقان ألحكاـ كقكاعد مكتب العمؿ كادارة

لمتأمينات االجتماعية

الجكازات لألجانب المقيميف

االستقطاعات الضريبة المدفكعة خالؿ عاـ  2015تبمغ لاير (Withholding Tax( 99,406.97
مدققي الحسابات:

عاش ارً:

بناء عمى تكصية كق اررات مجمس اإلدارة كالجمعية العمكمية السابقة المنعقدة بتاريخ  2015/04/27ـ تـ اعتماد السادة "ارنست اند يكنغ" كمدققي حسابات لمعاـ
ن

المالي المنتيي بتاريخ  2015/12/31ـ.
مجمس اإلدارة:

حادي عشر:

يتكلى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلؼ مف تسعة أعضاء تعينيـ الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنكات ،يككف مف بينيـ رئيس مجمس ادارة الشركة كقد عينت
الجمعية العامة العادية الثانية اعضاء مجمس االدارة بتاريخ 1434/05/07ىػ المكافؽ 2013/03/19ـ كتنتيي صالحية المجمس الحالي في  2016/05/05ـ.
كيتكلى مجمس االدارة القياـ بميامو المكضحة في نظاـ الشركة األساسي كمف أبرزىا :
أ.

المكافقة عمى الخطط االستراتيجية كاالىداؼ الرئيسية لمشركة كآليات تطبيقيا

ب .تقييـ األداء التشغيمي العاـ مقارنة بالخطط كاألىداؼ االستراتيجية المعتمدة
ج .المكافقة عمى البيانات المالية الفصمية كالقكائـ المالية النيائية المدققة مف المدققيف الخارجييف المعتمديف
د.

كضع قكاعد أنظمة الرقابة الداخمية كاإلشراؼ عمييا ،كالمكافقة عمى سياسات كاجراءات التأكد مف االمتثاؿ لمقكانيف كالمكائح

كيبيف الجدكؿ التالي أسماء أعضاء مجمس اإلدارة كتصنيؼ عضكيتيـ كسجؿ حضكر جمسات المجمس:
عدد

االسم

الجنسية

تصنيؼ العضكية

حضور اجتماع المجمس بتاريخ
2015/02/12

2015/05/19

2015/10/27

1

عبداهلل بف عبد المطيؼ أحمد الفكزاف

سعكدم

رئيس مجمس االدارة

√

√

√

2

سعد نعماف أزىرم

لبناني

تنفيذم

√

√

√

3

عصاـ عبد القادر المييدب

سعكدم

غير تنفيذم

√

√

√

4

كليد عبد العزيز صالح الصغير

سعكدم

غير تنفيذم

√

√

√

5

د .فادم تكفيؽ عسيراف

لبناني

غير تنفيذم

√

√

√
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6

مركاف محمد تكفيؽ الجاركدم

سعكدم

غير تنفيذم

√

√

-

7

عمي رفيؽ محمد غندكر

سعكدم

مستقؿ

√

-

-

8

عماد جالؿ رستـ باباف

سعكدم

مستقؿ

-

-

-

9

فكاز عبداهلل عبد المحسف الخضرم

سعكدم

مستقؿ

√

√

√

ىذا مع اخذ العمـ بأ ف غياب بعض اعضاء مجمس االدارة عف حضكر جمسات المجمس قد تـ باعتذار ىؤالء األعضاء مسبق نا عف حضكر ىذه الجمسات ألسباب
شخصية كخاصة كال تتعمؽ بجمسات المجمس بحد ذاتو.
ثاني عشر:

عضوية أعضاء مجمس اإلدارة في شركات مساهمة اخرى:

االسم

العضوية في مجمس ادارة شركات مساهمة اخرى

عبداهلل بف عبد المطيؼ أحمد الفكزاف

شركة عبد المطيؼ ك محمد الفكزاف  /شركة الفكزاف القابضة  /شركة معالي القابضة  /الشركة المتحدة لاللكتركنيات "اكسترا" /

الشركة األكلى لتطكير العقارات القابضة  /شركة بكاف  /شركة معارض الظيراف الدكلية  /الشركة العربية لصناعة الكرؽ

(كرؽ)
سعد نعماف أزىرم

بنؾ لبناف كالميجر ش.ـ.ؿ /.بنؾ لبناف كالميجر لإلعماؿ ش.ـ.ؿ /.بنؾ بمكـ لمتنمية  /بنؾ بمكـ مصر /بمكـ بنؾ سكيس ار /

د .فادم تكفيؽ عسيراف

بنؾ لبناف كالميجر ش.ـ.ؿ /.خدمات الضماف كالتسكيؽ ش.ـ.ؿ.

مركاف محمد تكفيؽ الجاركدم

بنؾ لبناف كالميجر ش.ـ.ؿ / .بنؾ لبناف كالميجر لألعماؿ ش.ـ.ؿ /.بنؾ بمكـ قطر /بنؾ بمكـ لمتنمية /بنؾ بمكـ فرنسا

كليد عبد العزيز صالح الصغير

عبد العزيز الصغير القابضة /شركة مسكف العربية /بصمة لمعقارات

بمكـ بنؾ قطر  /بانكراب ش.ـ / .المساىمكف المتحدكف شركة قابضة مغفمة لبنانية  /آ از ىكلدينغ ش.ـ.ؿ.

ش.ـ /.أركب لمتأميف /أركب سكريا /بانكراب ش.ـ /.المساىمكف المتحدكف شركة قابضة مغفمة لبنانية

شركة صافكال /شركة العزيزية بندة المتحدة /شركة ىرفي لمصناعات الغذائية /شركة بكاف  /شركة مصدر لمكاد البناء  /شركة

عصاـ عبد القادر المييدب

زىكر الريؼ  /شركة رافاؿ لمتطكير العقارم /شركة االكلى لمتطكير العقارم  /الشركة العربية لتنمية المياه كالطاقة ( اككا بكر)

 /شركة البمد االميف لمتنمية كالتطكير العمراني /شركة إمداد العمالة  /شركة عبد القادر المييدب كاكالده .
عمي رفيؽ محمد غندكر

محمد عمر غندكر كاكالده  /شركة الصناعات الغذائية المتطكرة  /غندكر اليند

عماد جالؿ رستـ باباف

شركة المتكسط كالخميج لمتأميف كاعادة التأميف التعاكني (ميدغمؼ)  /المؤسسة الفنية لممقاكالت كالتجارة  /شركة الجسامة

فكاز عبداهلل عبد المحسف الخضرم

شركة ابناء عبداهلل عبدالمحسف الخضرم /شركة سياحة العالمية  /شركة الخدمات العمالية

ثالث عشر:

لممقاكالت كالتطكير

مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

البيان

اعضاء المجمس التنفيذيين

اعضاء المجمس غير التنفيذيين

(المستقمين)

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تمقوا اعمى المكافأت و التعويضات

يضاف اليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي

الركاتب كاالجكر

-

-

1,888,000

البدالت

-

-

524,450

المكافآت

-

-

1,611,750

الخطط التحفيزية

-

-

144,858

ام تعكيضات اك مزايا عينية

-

-

-

تدفع بشكؿ شيرم اك سنكم

بأف الشركة لـ تقدـ أم قرض نقدم مف أم نكع كاف ألم مف أعضاء مجمس اإلدارة كلـ تضمف الشركة أم قرض عقده أحد أعضاء المجمس كما ال
مع أخذ العمـ َ
تكجد أم مصمحة كاكراؽ مالية تعاقدية كحقكؽ اكتتاب تعكد ألعضاء مجمس االدارة ك/اك أم شخص ذك عالقة في الشركة كما ال يكجد أم تغيير في تمؾ المصمحة
اك تمؾ الحقكؽ خالؿ العاـ المالي  2015ـ المنصرـ.

صفحة  9من 13
تقرير مجلس االدارة – 2015
شـركة مساهمة مغلقة ،رأس مـال  542مليــون ريـال سعودي س.ت 0101524141 .رقم العضــوية  – 515202الرياض – المملكـة العربية السعوديـة – هاتف +999 )00( 4949222 :فاكس - +999 )00( 4949220 :ص.ب  2020الريـاض 00425
Paid Up Capital 245 Million SR , Joint Stock Co. Closed - C.R. 1010254040 – C C 202878 - Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia - Phone: +966 (11) 4949555 – Fax: +966 (11) 4949551 – P.O. Box 8151 Riyadh 11482

رابع عشر :المجان
أ)

المجنة التنفيذية:
يمكف تمخيص أعماؿ ىذه المجنة بالتالي :مساندة أعماؿ مجمس اإلدارة كاإلشراؼ بشكؿ عاـ عمى أعماؿ الشركة كأمكر شؤكف المكظفيف ،كاذا لزـ األمر
التصرؼ نيابة عف مجمس اإلدارة في األعماؿ الممحة التي تط أر في الفترة التي تقع بيف اجتماعات مجمس اإلدارة ،كتقييـ المحافظ االستثمارية كاإلشراؼ عمييا
كتعييف مديرم االستثمار لمص ناديؽ كالمكافقة عمى اختيار األطراؼ النظيرة لمتعامؿ معيا عمى أف تعرض ق اررات ىذه المجنة في كقت الحؽ عمى مجمس
اإلدارة.
 )1أعضاء المجنة التنفيذية:


السيد /سعد أزىرم

(رئيس المجنة)



د /.فادم عسيراف

(عضك لجنة)



السيد /عصاـ المييدب

(عضك لجنة)



المدير العاـ التنفيذم

(عضك لجنة)



المدير المالي التنفيػذم لمشركة

(عضك لجنة)

 )2االجتماعات
تعقد اجتماعات المجنة التنفيذية مرة كؿ شيريف أك أكثر حسبما تقضيو الظركؼ ،كعقدت المجنة خالؿ العاـ المالي  2015ثالثة اجتماعات مستقمة كثالثة
اجتماعات مف ضمف اجتماعات مجمس االدارة عمى اعتبار اف جميع اعضاء المجنة التنفيذية ىـ اعضاء في مجمس االدارة أك يحضركف اجتماعات مجمس
االدارة مع العمـ باف المجمس قد اجتمع ثالث مرات ىذه السنة.
ب) لجنة التدقيق والمراجعة:
يمكف تمخيص اعماؿ ىذه المجنة بالتالي :اإلشراؼ عمى أعماؿ التدقيؽ كالمراجعة لدل الشركة كمراقبتيا كادارتيا كفقان لسياسات الشركة كبرامجيا المتكافقة مع

متطمبات ىيئة السكؽ المالية كلكائحيا كتعزيزىا كتفعيميا لتكفير أكبر قدر ممكف مف الطمأنينة لجميع عمميات الشركة التجارية ،ىذا كباإلضافة إلى مساندة

اإلدارة العميا في فيـ مخاطر ال عمؿ كالسيطرة عمييا مف أجؿ حماية حقكؽ المساىميف.
 )1أعضاء لجنة التدقيؽ كالمراجعة
رئيس المجنة



الدكتكر /فادم تكفيؽ عسيراف،



السيد /عمار الغكؿ



السيد /كليد ناصر



مدير المراجعة كالتدقيؽ الداخمي (سكرتير لجنة التدقيؽ كالمراجعة) أك أم شخص آخر يعينو بنؾ لبناف كالميجر لإلعماؿ كذلؾ بحسب اتفاقية
االستعانة بمصادر خارجية المكقعة مع البنؾ المذككر كالمكافؽ عمييا مف قبؿ ىيئة السكؽ المالية.

 )2االجتماعات
تعقد اجتماعات لجنة التدقيؽ كالمراجعة مرة كؿ ثالثة أشير أك أكثر حسبما تقتضيو الظركؼ ،كلكف خالؿ عاـ  2015لػـ تجتمػع المجنػة اال مرتػاف اثنػاف
كذلؾ لتعذر جمع جميع اعضائيا.
ج) لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات

يمكػف تمخػػيص أعمػاؿ ىػػذه المجنػة بالتػػالي :اإلشػراؼ عمػػى اسػػتقاللية أعضػاء مجمػػس اإلدارة ككضػع السياسػػات لتعػكيض أعضػػاء مجمػػس

اإلدارة ،كبار التنفيذييف كمكظفي الشركة.
 )1أعضاء لجنة الترشيحات كالمكافآت كالتعكيضات


السيد /عبداهلل الفكزاف



السيد /سعد أزىرم



السيد /عماد باباف



السيد /عمي غندكر
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 )2اجتماعات لجنة الترشيحات كالمكافآت كالتعكيضات
تعقد اجتماعات الترشيحات كالمكافآت كالتعكيضات مرة كؿ ستة أشير أك أكثر حسبما تقتضيو الظركؼ أك في حالة طمب مجمس إدارة
الشركة .كقد عقدة ىذه المجنة ثالثة اجتماعات خالؿ العاـ المالي المنصرـ.

خامس عشر:

الهيكل التنظيمي

سادس عشر:

العقوبات أو الجزاءات

أ.

انو بتاريخ  1436/06/03ىػ المكافؽ  2015/03/23اصدر مجمس ىيئة السكؽ المالية ق ار انر يقضي بفرض غرامة مالية عمى الشركة مقدارىا ()105000
عشرة أالؼ لاير سعكدم لمخالفتيا الفقرة (ق) مف المادة الثالثة عشرة كالفقرة ( )36مف الممحؽ ( )1مف الئحة صناديؽ االستثمار المالية كاستنادان الى
الفقرة (ب) مف المادة التاسعة كالخمسيف مف نظاـ سكؽ الماؿ كذلؾ لعدـ تحديث مدير الصندكؽ ممخص االفصاح المالي لشركط كاحكاـ صندكؽ بمكـ
السعكدم لعاـ  2012ـ.

ب .انو بتاريخ  1436/07/17ىػ المكافؽ  2015/05/06ـ اصدر مجمس ىيئة السكؽ المالية ق ار انر يقضي بفرض غرامة مالية عمى الشركة مقدارىا
( )105000عشرة أالؼ لاير سعكدم لمخالفتيا المادة الثانية كالخمسيف مف قكاعد الكفاية المالية كاستنادان الى الفقرة (ب) مف المادة التاسعة كالخمسيف مف
نظاـ سكؽ الماؿ كذلؾ لتجاكز مبالغ تعرضات الشركة لطرؼ نظير كاحد في شير ابريؿ مف عاـ  2014ـ ما نسبتو ( )%25مف قاعدة راس الماؿ.
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سابع عشر:

الرقابة الداخمية:

تعد إدارة المراجعة الداخمية جزء ال يتج أز مف إطار الحككمة في شركة بمكـ لالستثمار السعكدية .كترتكز ميمتيا عمى تقديـ تقارير استشارية كتأكيدية مستقمة
كمكضكعية كذات قيمة مضافة تساعد عمى تطكير مياـ كأعماؿ الشركة كتحقيؽ أىدافيا عبر اتباع مدخؿ منتظـ كمنضبط لتقييـ كتحسيف فاعمية آليات إدارة
المخاطر كالرقابة كالحككمة.
تقكـ إدارة الرقابة الداخمية لدل مجمكعة بنؾ لبناف كالميجر (بناء عمى عقد مكقع كحائز عمى مكافقة ىيئة سكؽ الماؿ) بمياـ الرقابة الداخمية كذلؾ في اجراء تدقيؽ
دكرم لجميع المصركفات كاإليرادات كما تتأكد مف سالمة السياسات كاإلجراءات المتبعة في الشركة كذلؾ مف أجؿ حماية أصكؿ الشركة ،كما تجرم تدقيقان دكريان

لكافة االدارة في الشركة .كترفع إدارة الرقابة لدل مجمكعة بنؾ لبناف تقاريرىا إلى لجنة المراجعة كالتدقيؽ في الشركة التي تجتمع بشكؿ دكرم كترفع تقاريرىا إلى

مجمس اإلدارة.

تقدـ إدارة المراجعة الداخمية خدماتيا ،كمف ضمف مياميا تقديـ المشكرة كالتأكيد عمى العديد مف المياـ اإلدارية كالحيكية كالتي تسيـ في عممية اتخاذ القرار إلدارات
الشركة المختمفة .تقكـ إدارة المراجعة الداخمية بمياـ مراجعة كمحددة لعمميات الشركة المبنية عمى أساس المخاطر ،حيث تـ كضع خطة لممراجعة الداخمية التي

تغطى عمم يات الشركة كذلؾ بعد اعتماد لجنة المراجعة .كتضمنت خطة المراجعة الداخمية المبنية عمى )أساس المخاطر) األىداؼ التالية:

أ.

تقييـ فعالية ك كفاءة ك كفاية أنظمة الرقابة الداخمية ك عمميات التشغيؿ المختمفة

ب .تقييـ فعالية أنظمة إدارة المخاطر المركزية
ج .التأكد مف االمتثاؿ لمقكانيف ك األنظمة ك المكائح ك العقكد ك السياسات الخاصة بالشركة
د.

التأكد مف الحفاظ عمى أصكؿ الشركة المختمفة

ق .مكثكقية ك سالمة المعمكمات المالية ك التشغيمية لمشركة

تحديد الفرص المتاحة لتحسيف أنظمة الرقابة الداخمية لألنشطة ك العمميات.
ثامن عشر:

نتائج مراجعة السنوية لفاعمية واجراءات نظام الرقابة الداخمية:

رفعت ادارة المراجعة الداخمية (لدل مجمكعة بمكـ) تقاريرىا الى لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس االدارة كتضمف التقرير مالحظاتيا كنطاؽ الضعؼ الخاصة
بتطبيؽ اجراءات الرقابة الداخمية في االدارات كالعمميات مكضكع المراجعة مع دراسة التأثيرات المحتممة عمى سالمة اجراءات العمؿ كالمعامالت الخاصة بالشركة،
كما ركزت عمى فعالية نظاـ الرقابة الداخمية .كيتضمف التقرير التكصيات الخاصة بآلية التعامؿ مع ىذه المالحظات لرفع مستكل اجراءات الرقابة الداخمية.
مف أىـ النقاط التي ارتكزت عمييا تقارير المراجعة الداخمية:
أ.

تطابؽ كتكافؽ خطط اإلدارات المختمفة مع أىداؼ الشركة ككؿ

ب .اتماـ العمميات المحاسبية كالمالية بما يتفؽ مع المعايير المحاسبية كالمينية المعتمدة
ج .كجكد خطة مطبقة لمتعامؿ مع المخاطر كطرؽ مكاجية تمؾ المخاطر كآلية التعامؿ معيا
د.

حماية أصكؿ الشركة المختمفة كتفعيؿ أساليب رقابتيا ك الحفاظ عمييا

ق .تكفير المكارد ك الميارات الالزمة األساسية لدعـ أعماؿ الشركة المختمفة التي تساعد في تحقيؽ أىداؼ الشركة
ك.

سال مة كفعالية كدقة إجراءات حماية كأمف المعمكمات

ز.

متانة كدقة إجراءات الضبط الداخمي.

ح .الييكؿ التنظيمي لمشركة ككجكد لكائح تنظـ صالحيات كمسؤكليات االدارات المختمفة كمدل التزاـ ىذه االدارات في تطبيؽ كتنفيذ ىذه المكائح.
ط.

اما فيما يتعمؽ بالمراجعة الداخمية فاف لجنة المراجعة تؤكد عمى مدل استقاللية ىذه االدارة عند تقييميا لعمميات الشركة بيدؼ التزاـ المكظفيف بالسياسات
كاالجراءات المعدة مف قبؿ مجمس االدارة كما عند تقديميا المشكرة عند المزكـ.

ي .اما فيما يتعمؽ بالرقابة الخارجية ،فتقكـ بيذه المياـ شركة "أرنست كيكنغ" كىي تضع تقاريرىا المالية كما تقرير "قكاعد العمالء المالية" المفركض مف ىيئة
السكؽ المالية في الكقت المحدد.
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تاسع عشر:

حوكمة الشركات

كضعت الشركة الئحة حككمة داخمية آخذة بعيف االعتبار أحكاـ كمتطمبات الئحة حككمة الشركات في المممكة العربية السعكدية كالصادرة عف ىيئة السكؽ المالية.
كقد اعتمدت ىذه الالئحة الداخمية بعد تحديثيا خالؿ عاـ  2015ـ كالبت بيا في مجمس اإلدارة .كتعمؿ الشركة عمى تطبيؽ أحكاـ الئحة حككمة الشركات الصادرة
عف ىيئة السكؽ المالية.
كما يتكلى المجمس االشراؼ عمى االلتزاـ بمعايير الحككمة عبر تضافر الجيكد مع جميع االدارات التنفيذية كالعمؿ عمى المراجعة المستمرة لمسياسات كاالجراءات
كالمكافقة عمى تحديثاتيا بعد مكافقة المجنة التنفيذية (كالتي مف مياميا المراجعة كالمكافقة عمى تحديثات السياسات كاالجراءات الداخمية كذلؾ بمكجب قرار مف مجمس
االدارة).
عشرون:

اق اررات:

يقر المجمس بما يمي:
ّ
بناء لمتقارير المقدمة مف الرقابة الداخمية كمف المدققيف الخارجييف
كذلؾ
الصحيح
بالشكؿ
اعدت
الحسابات
سجالت
اف
.
أ
ن
أعد عمى اسس سميمة كىك ينفذ بفاعمية
ب .اف نظاـ الرقابة الداخمية قد َ
ج .انو ال يكجد أم شؾ لممجمس في قدرة الشركة عمى مكاصمة نشاطيا
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