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 كلمة مجلس اإلدارة .1

م، وعرررررررررررررررررررض مرررررررررررررررررا ترررررررررررررررررم خرررررررررررررررررالل عررررررررررررررررررام  2020ديسرررررررررررررررررمبر  31يسرررررررررررررررررر مجلرررررررررررررررررس إدارة شرررررررررررررررررركة الباحرررررررررررررررررة لالسررررررررررررررررررتثمار والتنميرررررررررررررررررة تقرررررررررررررررررديم التقريرررررررررررررررررر السررررررررررررررررررنوي ملجلرررررررررررررررررس اإلدارة واملنت ررررررررررررررررري فررررررررررررررررري 

اقة باإلضرررررررررررررررررافة الرررررررررررررررررى سخرررررررررررررررررر تطرررررررررررررررررورات ومسرررررررررررررررررتجدات شرررررررررررررررررركة الباحرررررررررررررررررة لالسرررررررررررررررررتثمار والتنميرررررررررررررررررة وشرررررررررررررررررركاتها التابعرررررررررررررررررة  م2020 اقيرررررررررررررررررة املحررررررررررررررررردودة وشرررررررررررررررررركة اشرررررررررررررررررر )شرررررررررررررررررركة املراكرررررررررررررررررز الر

 مرررررررررررررررررن مجلرررررررررررررررررس اإلدارة ولجانررررررررررررررررره واإلدارة التنفيذيررررررررررررررررررة علرررررررررررررررررى تحسرررررررررررررررررين أوضررررررررررررررررراع الشررررررررررررررررررركةاإلقليميرررررررررررررررررة للتطررررررررررررررررروير واالسرررررررررررررررررتثمار العقررررررررررررررررراري  
ً
 مررررررررررررررررررن أعمرررررررررررررررررال وأنشرررررررررررررررررطة، وذلرررررررررررررررررة حرصررررررررررررررررررا

بشرررررررررررررررركل مسررررررررررررررررتثمر وتحقيررررررررررررررررق رؤيررررررررررررررررة وطموحررررررررررررررررات مجلررررررررررررررررس اإلدارة واالسررررررررررررررررتمرار فرررررررررررررررري الحصررررررررررررررررول وإيجرررررررررررررررراد أفضررررررررررررررررل الفرررررررررررررررررص املتاحررررررررررررررررة لرررررررررررررررردعم الشررررررررررررررررركة فرررررررررررررررري طريررررررررررررررررق نموهررررررررررررررررا وزيررررررررررررررررادة 

عرررررررررررررررالن ع هرررررررررررررررا م وترررررررررررررررم اإل  2020أكتررررررررررررررروبر  10والتررررررررررررررري اوصررررررررررررررر ها فررررررررررررررري اجتماعهرررررررررررررررا بتررررررررررررررراري  وتحقيرررررررررررررررق أهررررررررررررررردافها املسرررررررررررررررتقبلية مرررررررررررررررن خرررررررررررررررالل توصررررررررررررررري ها بزيرررررررررررررررادة را  مرررررررررررررررال الشرررررررررررررررركة إيراداتهرررررررررررررررا، 

 .عن طريق موقع تداول للمساهمين  

 نشاط الشركة والشركات التابعة .2

 

اقية املحدودة*  شركة الباحة لالستثمار والتنمية   شركة املراكز الر

إقامررررررررررررررررة وإدارة وتشررررررررررررررررغيل األسررررررررررررررررواق املركزيررررررررررررررررة واملجمعررررررررررررررررات التجاريررررررررررررررررة والسرررررررررررررررركنية والفنررررررررررررررررادق 

والشرررررررررقق املفروشرررررررررة واملطررررررررراعم واملقرررررررررااي والبوفيهرررررررررات واملخرررررررررابز والحلويرررررررررات وخررررررررردمات اإلعاشرررررررررة 

املطهيرررررررة وغيررررررررر املطهيررررررررة ومحطررررررررات الوقررررررررود وتجرررررررارة الجملررررررررة والتجزئررررررررة للمررررررررواد الغذائيررررررررة وتجررررررررارة 

البنرررررررررراء والحديررررررررررد واملقرررررررررراوالت العامررررررررررة للمبرررررررررراني واألعمررررررررررال الكهربائيررررررررررة الجملررررررررررة والتجزئررررررررررة ملررررررررررواد 

واإللكترونيررررررررررررة وامليكانيكيررررررررررررة وإدارة وصرررررررررررريانة وتطرررررررررررروير العقررررررررررررار ومقرررررررررررراوالت الصرررررررررررريانة والتشررررررررررررغيل 

والنظافرررررررررررة وشرررررررررررراء واسرررررررررررتئجار األرا رررررررررررإلي إلقامرررررررررررة املبررررررررررراني عليهرررررررررررا واسرررررررررررتثمارها برررررررررررالبيع أو اإليجرررررررررررار 

إقامررررررررررررة املشررررررررررررروعات الصرررررررررررر  ناعية املختلفررررررررررررة وتملررررررررررررة واستصررررررررررررالح األرا ررررررررررررإلي لصررررررررررررالا الشررررررررررررركة و

إقامرررررررررررررة املنشرررررررررررررآت  الزراعيررررررررررررة السرررررررررررررتغاللها فرررررررررررري إقامرررررررررررررة مشرررررررررررررار ع اإلنتررررررررررررا  الزرا ررررررررررررري والحيررررررررررررواني و

واملشررررررررررررررررروعات الترفيهيررررررررررررررررة والسررررررررررررررررياحية واسررررررررررررررررتثمارها وإدارتهررررررررررررررررا وتشررررررررررررررررغيلها وصرررررررررررررررريان ها وتجررررررررررررررررارة 

 والسياحية الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية 

إقامة مخازن التبريد وورش اإلصالح والصيانة الخاصة بذلة والوكاالت التجارية.  و

إقررامررة وإدارة واسررررررررررررتثمررار األسررررررررررررواق املركزيررة واملجمعررات التجرراريررة والسرررررررررررركنيرة   

وصرررررررررررريررررانررررة الفنررررادق والشررررررررررررقق املفروشرررررررررررررررة ومحطررررات الوقود وتجررررارة الجملررررة 

يد وشراء األرا إلي إلقامة املباني  والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء والحد

بررررالبيع او االيجررررار وتررررأجير العقررررارات اململوكررررة او املؤجرة  عليهررررا واسررررررررررررتثمررررارهررررا 

 )سكنية  وإدارة وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )غير السكنية .

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري**    شركة إشر

املباني شرررررررراء وبيع وتأجير األرا رررررررإلي والعقارات وإدارة أعمال صررررررريانة وتشرررررررغيل   

وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )سركنية  وإدارة وتأجير العقارات مملوكة 

او املؤجرة )غير سرررررررررررركنيرة  وانشررررررررررررطرة ادارة العقرارات مقرابل عمولة وانشررررررررررررطة  

 التطوير واالستثمار العقاري.

 

 % 86.96  تنمية بنسبة *شركة تابعة لشركة الباحة لالستثمار وال

اقية املحدودة بنسبة   % 100**شركة شخص واحد تابعة لشركة املراكز الر

 رؤية الشركة .3

شركة ووضع بصمة للشركة الشركة باستمرار إليجاد أفضل الفرص املتاحة واملمكنة لزيادة حجم استثماراتها ورفع إيراداتها بشكل مستمر واملنافسة لتحقيق اهداف ال  يعمل مجلس ادارة 

 من ضمن الشركات الكبرى. 

 اهداف الشركة .4

 تسعى الشركة لتحقيق األهداف التالي:

 يةتعزيز إمكانيات الشركة وقدرتها التنافس. 

  إيجاد نمو مستمر من خالل تنو ع مصادر الدخل بالشركة. 

 ان ها  أفضل أساليب العمل من أجل الوصول للهدف املنشود. 

  .تطبيق مبدأ الشفافية بشكل عام 

 العمل على زيادة حجم ايرادات الشركة . 

 

افق  25/05/1438في اجتماعه املنعقد بتاري   لالستثمار والتنمية في وقت سابق    شركة الباحة  مجلس إدارة    قام بتخفيض رأ  مال الشركة  برفع توصيته للجمعية العمومية الغير عادية   م   22/02/2017ه )املو

افقة على التخفيض  17.700.000  سهم إلى )29.500.000الشركة من )٪  وبالتالي تخفيض عدد أسهم  40  ريال أي بنسبة انخفاض قدرها )177.000.000  ريال إلى )295.000.000من )   سهم، وقد تمت املو

اقع ) ي زيادة م . هذا وقد تم االن هاء من عمليت22/02/2017هر )املوافق 25/05/1438  أسهم مملوكة، وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأ  املال في موقع تداول بتاري  10  أسهم لكل )4بو

نهاية املهلة القانونية امل منوحة من قبل هيئة السوق املالية ووزارة التجارة واالستثمار وتخفيض رأ  املال بغرض تصحيح أوضاع الشركة بتخفيض خسائرها املتراكمة إلى ما دون النصف من رأ  املال قبل 

افق  25/07/1438هلة القانونية في تاري   للشركات التي تجاوزت خسائرها نصف رأ  مالها، حيث قرر ان هاء هذه امل م أوصإلى مجلس إدارة الشركة بزيادة را  مال 10/11/2020وفي تاري     م 22/04/2017ه )املو

فة الى خفض نسبة الخسائر املتراكمة للشركة لتمويل وتنفيذ خطط ومشار ع الشركة املستقبلية وتوسعة أنشط ها املختلفة باإلضاريال وذلة    120,000,000الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية بقيمة  

 . والزال العمل جاري على زيادة را  مال الشركة حتى تاري  اعداد هذا التقرير لالكتتابوقد تم تعيين مجموعة الدخيل املالية كمستشار مالي 
 

اقية ل الرئيسإلي سوق مراكز التسوق باألحياء )البالزا  والذي يمثل نشاطاالتركيز على الشركة ب تقوم ➢ اقة للتطوير واالستثمار العقاري. شركة املراكز الر كة املحدودة وشرك ها التابعة شركة اشر
شر

 ال
ط
ط
خ
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اقية املحدودة  قامت الشركة التابعة  ➢ اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري لدعم وتحسين  % في 100كامل حصص الشركاء بنسبة  باالستحواذ على)شركة املراكز الر  أوضاع الشركة.شركة إشر

 إعادة النظر في جميع املشار ع املتعثرة واملتوقفة عن العمل واتخاذ ما يلزم تجاه تلة املشار ع والتي تتمثل فيما يلي:الزالت الشركة تقوم ب ➢

 م.2004مصنع الجلد الصنا ي املتوقف عن العمل بشكل كامل منذ عام  ➢

 ، وجاري العمل على ازالته بحسب توجيهات امير منطقة الباحة.م15/12/2014 ر مجلس اإلدارة بتاري  مشروع التليفرية: وقد توقف عن العمل بشكل كامل بقرا ➢

افقة الجمعية العامة غير العادية بتاري    ➢ لغرض  م  بتحويل أصررول الشررركة امل هالكة واملتوقفة عن العمل إلى أصررول معدة  05/05/2015هررررررررررررررر )املوافق 16/07/1436حصررلت الشررركة في وقت سررابق على مو

بعض  ، وقد قامت الشرررررررركة باسرررررررتبعاد  كة بالفائدة، وتعمل الشرررررررركة وتسرررررررعى لبيع تلة األصرررررررول والتخلص م ها لتخفيض مصررررررراريفها التشرررررررغيلية والتي تعتبر جزء من املصررررررراريف التي ال تعود على الشرررررررر البيع

 .  ريال سعودي الغير متكررة8,049,930واملعدات لشركة الباحة واي )مصنع الجلد الصنا ي ، مشروع التلفرية ، مباني مزرعة الدواجن  بمبلغ وقدره ) واآلالتاملمتلكات 

ضد    االسرتئناف  تأييد الحكم من محكمة   وذلة بعد  ريال سرعودي  17,300,559املكون ملقابلة الخسرائر الناتجة عن تبادل األصرول مع شرركة السراطعة الحديثة بمبلغ وقدره خصرص  املقامت الشرركة بزيادة   ➢

  الشركة بتنفيذ عقد البيع.

➢  
ً
 .هيكلة االلتزامات املالية للشركة املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفات املدفوعة مقدما

اقية املحدودةاسرررررتحواذ مختلفة لشرررررركتين واي شرررررركة  لقد سررررربق لشرررررركة الباحة لالسرررررتثمار والتنمية عمليات ➢ اقة اإلقليمية للتطوير واالسرررررتثمار االسرررررتحواذ على و  بطريقة مباشررررررة  املراكز الر شرررررركة اشرررررر

 بطريقة غير مباشرة عن طريق شرك ها التابعة  العقاري 

 في املستقبل ➢
ً
 بشكل مقبول للفترة الحالية.، وهو ما تحقق من اهم اهداف االستحواذ العمل على تحويل شركة الباحة من شركة خاسرة إلى شركة تحقق أرباحا

اقية أصول  ➢  تقع بمدينة الرياض وستستفيد شركة الباحة من إيرادات تلة املجمعات التجارية من إيجارات املحالت التجارية واملكاتب القائمة عليها،عبارة عن مجمعين تجارية تمتلة شركة املراكز الر

  التمويل اإلضافي على قدرتها من سيحسن مما لديها املساهمين إلى حقوق  االلتزامات نسبة  أدت وهلل الحمد الى انخفاض االستحواذ عملية  إن ➢
ً
 .مستقبال

اقة اإلقليمية لالسرررتثمار وا االسرررتحواذ التي قامت بها شرررركة   لية وفرت عم ➢ اقية على شرررركة اشرررر اقية املحدودة واسرررتحواذ شرررركة املراكز الر الى لتطور العقاري  الباحة لالسرررتثمار والتنمية لشرررركة املراكز الر

لعمل على التركيز على نشررررراط املجمعات التجارية، وبالتحديد ما يعرف  توفر سررررريولة مالية مباشررررررة اسرررررتفادت م ها شرررررركة الباحة بشررررركل مباشرررررر لسرررررداد بعض من التزاماتها املالية وتسرررررعى الشرررررركة كذلة با

 بمراكز تسوق األحياء )البالزا .

 مليون ريال. 20بشراء أصل تجاري وهو عبارة عن مجمع تجاري مكتبي بمدينة الرياض بقيمة م  2017في عام قامت الشركة التابعة  ➢

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري وذلة لزيادة حجم استثمارات الشركة. باالستحواذ على م2017في عام  قامت الشركة التابعة  ➢  شركة إشر

بلغت نسرررررررربة الخسررررررررائر املتراكمة لشررررررررركة الباحة  حيث م2016ديسررررررررمبر  31إن عملية االسررررررررتحواذ عن طريق زيادة رأ  مال شررررررررركة الباحة أدت إلى تخفيض نسرررررررربة الخسررررررررائر املتراكمة إلى رأ  املال، كما في   ➢

 .بشكل كبير وملحوظ هذه النسبة بعد صفقة االستحواذانخفضت ٪، بينما  123.58

 .املستحوذ عليها اتالعمل على تحسين املؤشرات املالية لألعوام القادمة بعد البدء في العمليات التشغيلية للشرك  ➢

 ريال وذلة للتوسع في أنشطة الشركة، وزيادة إيراداتها وتخفيض خسائرها. 120,000,000مال الشركة بمبلغ قام مجلس اإلدارة بالتوصية لزيادة را   ➢

 أحكام الئحة حوكمة الشركات .5

 -قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، باستثناء ما يلي: 

رقم املادة /  

 الفقرة
 ص املادة / الفقرةن

أسباب عدم  

 التطبيق 

املادة الثامنة 

 والثالثون 

 شروط أمين السر 

 مما يلي: 
ً
افرها في أمين سر مجلس اإلدارة، على أن تتضمن أيا  على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب تو

 على شهادة جامعية في القانون -1
ً
 أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.  أن يكون حاصال

 أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات. -2

مادة  

 استرشاديه

املادة التاسعة  

 والثالثون 

 التدريب

 تأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلة، مع مراعاة ما يلي: يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب و 

 للتعريف بسير عمل الشركة وأنشط ها، وبخاصة ما يلي:-1
ً
 إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديثا

 .أ. استراتيجية الشركة وأهدافها

 .املالية والتشغيلية ألنشطة الشركةب. الجوانب 

 . . التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم

 د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها 

عارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة  وم وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم-2

 .الشركة

مادة  

 استرشاديه

املادة الحادية  

 واألربعون 

 التقييم 

 وذلة من خالل مؤشرات قيا  أداء  –بياًء على اقتراح لجنة الترشيحات  –أ  يضع مجلس اإلدارة 
ً
مناسبة ترتب   اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا

د جوانب القوة وال اقتراح معالج ها بما يتفق مع مصلحة  بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، عل أن تحدَّ ضعف و

 .الشركة

 .مجلس اإلدارة واألشخاص املعينين بالتقييم ب  يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصا عيها ألعضاء

ط الضعف بالطرق املمكنة كترشيح كفايات مهنية    يجب أن يشتمل تقييم األداء على املهارات والخبرات التي يمتلكها املجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقا

 أن 
ً
 .يشتمل تقييم األداء على تقييم سليات العمل في املجلس بشكل عامتستطيع تطوير أداء املجلس، ويجب أيضا

 .سات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها د  يراع في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلة حضور جل

 .بات الالزمة للحصول عل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات ه  يتخذ مجلس اإلدارة الترتي

مادة  

 استرشاديه
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 ألداء رئيس املجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين 
ً
 دوريا

ً
 – من دون أن يحضر رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض  –و  يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييما

د جوانب ا اقتراح معالج ها بما يتفق مع مصلحة الشركةعلى أن تحدَّ  .لقوة والضعف و

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر  املادة السبعون 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر  يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفي
َّ
افر في أعضائها مستوى مالئم ذيين. وُ شترط أن يتو تشك

 .من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية

مادة  

 استرشاديه

املادة الحادية  

 والسبعون 

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر 

 تختص لجية إدارة املخاطر بما يلي: 

 .الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجع ها وتحديثها بياًء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة  1

   تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 2

 القادمة  التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد 3
ً
 .املخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرا

 .تحديد أوجه القصور بها   اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وسليات تحديد وقيا  ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلة ل4

 ضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل عل سبيل املثال.  إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعر  5

 .  إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة 6

   تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. 7

افر املوارد وال8  .نظم الكافية إلدارة املخاطر   ضمان تو

 .  مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة 9

 .  التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ ع ها تعرض الشركة للمخاطر10

 .مخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الو ي بثقافة املخاطر  التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر لل11

 .  مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة12

مادة  

 استرشاديه

املادة الثانية  

 والسبعون 

 اجتماعات لجنة إدارة املخاطر 

 .ر  على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلةتجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشه 

مادة  

 استرشاديه

املادة السادسة 

 والسبعون 

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية 

 أمامها. ويراع في تكوي
ً
 :إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما يلين وحدة أو تتكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل توصإلي بتعيينه لجنة املراجعة ويكون مسؤوال

افر في العاملين بها الكفاءة واالستقالل والتدريب املناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال املراجعة الداخلية ونظام1  .الرقابة الداخلية   أن تتو

 .تكون مسؤولة أمامها  أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إلى لجنة املراجعة، وأن ترتبط بها و 2

 لسياسات الشركة3
ً
د مكافآت مدير وحدة أو إدارة املراجعة بناًء عل اقتراح لجنة املراجعة وفقا  .  أن تحدَّ

ن من االطالع عل املعلومات واملستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد4
َّ
مك
ُ
 .  أن ت

مادة  

 استرشاديه

املادة السابعة  

 والسبعون 

 داخليةخطة املراجعة ال

. ويجب مراجعة األ
ً
ث هذه الخطة سنويا نشطة والعمليات الرئيسة، بما في ذلة أنشطة تعمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة املراجعة، وتحدَّ

 على األقل
ً
 .إدارة املخاطر وإدارة االلتزام، سنويا

مادة  

 استرشاديه

املادة الثامنة 

 لسبعون وا

 تقرير املراجعة الداخلية

 عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي عل األ
ً
 مكتوبا

ً
 لنظام الرقابة  أ  تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

ً
قل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

 اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الداخلية في الشركة وما ان هت إليه الوحدة أو 

 .لوقت املناسب ودوا ي ذلةاإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم املعالجة في ا

 وتقدمه إلى مج 
ً
 مكتوبا

ً
 عاما

ً
 لس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات املراجعة التي أجريت خالل السنة املالية ومقارن ها مع الخطة املعتمدة،ب  تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

 .خالل الربع التالي ل هاية السنة املالية املعنية –إن وجد   –وتبين فيه أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة 

 :ملراجعة الداخلية بناًء عل توصية لجنة املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي   يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة ا

 .  إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة املخاطر1

 .املوجودة ملواجهة التغييرات الجذرية أو غير املتوقعة في السوق املالية  تقييم تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة 2

مادة  

 استرشاديه

املادة الخامسة 

 والثمانون 

 تحفيز العاملين 

 :ما يلي -بصفة خاصة  - تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، عل أن تتضمن

 .تخصصة لالستماع إلى سراء العاملين في الشركة ومناقش هم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة   تشكيل لجان أو عقد ورش عمل م1

 من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلة الب2
ً
 في الشركة أو نصيبا

ً
 .رامج  برامج منح العاملين أسهما

 .املين في الشركة  إنشاء مؤسسات اجتماعية للع3

مادة  

 استرشاديه

املادة السابعة  

 والثمانون 

 املسؤولية االجتماعية 

االجتماعية سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 

 واالقتصادية للمجتمع. 

مادة  

 استرشاديه

املادة الثامنة 

 والثمانون 

 مبادرات العمل االجتما ي 

 :يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتما ي، و شمل ذلة ما يلي

 .مبادرات في العمل االجتما ي، ومقارنة ذلة بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه وضع مؤشرات قيا  تربط أداء الشركة بما تقدمه من 1

 .  اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعي هم وتثقيفهم بها 2

 .الشركة  اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة 3

 .  وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة4

مادة  

 استرشاديه

املادة الخامسة 

 والتسعون 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات 

الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة بموجب املادة 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها 
ً
 .موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

مادة  

 استرشاديه
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 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه .6

 املنصب  االسم

 بصفته الشخصية  –)غير تنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة بن محمد الحمادي محمد بن صالا األستاذ / 

 بصفته الشخصية  -والرئيس التنفيذي )تنفيذي   نائب رئيس مجلس اإلدارة ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليباألستاذ / 

 بصفته الشخصية   -ير تنفيذي  )غ عضو مجلس االدارة وأمين سر املجلس عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي الدكتور / 

 بصفته الشخصية  -)تنفيذي   عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي مشعل بن محمد بن حسن مفتي األستاذ /

 بصفته الشخصية  -رئيس لجنة املراجعة )مستقل  عضو مجلس اإلدارة و  األستاذ / سعد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحميدي 

 بصفته الشخصية  -)مستقل   آتورئيس لجنة الترشيحات واملكاف عضو مجلس اإلدارة محمد بن سيف سعد بن حمد بن األستاذ / 

 بصفته الشخصية  -اإلدارة )مستقل  عضو مجلس  األستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص 

 بصفته الشخصية  -)مستقل   عضو مجلس اإلدارة زياد بن محمد بن سلطان العمرو األستاذ / 

 نة املراجعةلج .6.1

 طبيعة العضوية  اسم العضو 

 رئيس اللجنة )مستقل   األستاذ / سعد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحميدي 

 عضو اللجنة )مستقل   األستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص 

 عضو اللجنة )غير تنفيذي   عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي الدكتور / 

 الترشيحات املكافآتلجنة  .6.2

 طبيعة العضوية  اسم العضو 

 رئيس اللجنة )مستقل   سعد بن حمد بن محمد بن سيف األستاذ / 

 عضو اللجنة )مستقل   زياد بن محمد بن سلطان العمرو األستاذ / 

 عضو اللجنة )غير تنفيذي   محمد بن صالا بن محمد الحمادي األستاذ / 

 اإلدارة التنفيذية .6.3

 املنصب  االسم

 الرئيس التنفيذي )تنفيذي   ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليباألستاذ / 

 املدير املالي )تنفيذي   مشعل بن محمد بن حسن مفتي األستاذ /

 وظائف أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم .7

 االستاذ / محمد بن صالا بن محمد الحمادي  االسم 

  سعودي الجنسية  

 رئيس مجلس إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية   املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 م. 1996الواليات املتحدة األمريكية، عام  –جامعة ويبر، والية فلوريدا  –حاصل على درجة بكالوريو  إدارة أعمال  املؤهالت العلمية  

 م. 1996الواليات املتحدة األمريكية، عام  –جامعة ويبر، والية فلوريدا من  –حاصل على درجة بكالوريو  تسويق 

 اسم الجهة: شركة الحمادي للتنمية واالستثمار.  الخبرات العملية  

 املناصب التي شغلها: العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

 م.1996تاري  التعيين: عام 

 وحتى تاريخه.   تاري  نهاية الخدمة:

 م وحتى تاريخه.1996منذ  "عامة"شركة مساهمة  عضو مجلس اإلدارة لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 وحتى تاريخه.  م 2018منذ  عضو في مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصنا ي "مساهمة مقفلة"

 م وحتى تاريخه. 2010منذ  "مساهمة مقفلة" انابيب الشرق املتكاملة للصناعة شركة عضو مجلس اإلدارة في 

 االستاذ / ابراهيم عبد هللا راشد بن كليب  االسم 

 سعودي. الجنسية  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 حاصل على درجة البكالوريو  في العلوم اإلدارية.  املؤهالت العلمية  

 .حتى تاريخه م10/04/2014لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ  رئيس التنفيذيال الخبرات العملية  

اقية املحدودة منذ عام   م حتى تاريخه.  2014املدير العام لشركة املراكز الر

اقة ا  م حتى تاريخه 2018ذ إلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري مناملدير العام لشركة اشر

 تعمل في الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة وتنظيم املؤتمرات.  م2015حتى و م  2007املدير العام ملؤسسة الرؤية املباشرة للدعاية واإلعالن والعالقات العامة منذ عام 

 تعمل في مجال العالقات العامة وإعداد التقارير اإلعالمية.  م2015م وحتى 2008وق للعالقات العامة منذ عام املدير العام ملؤسسة وكالة فكرة الصند

 م وحتى تاريخه. 2017منذ  شركة وسيط النقل لالتصاالت وتقنية املعلوماتوشرية بعضو مجلس مديرين  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 م وحتى تاريخه. 2019منذ عام  الطبية املحدودة شركة الصناعات مدير وشرية في 

 م وحتى تاريخه.   2021منذ عام  شركة غرا  نبته للتجارة شرية في 
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 الدكتور / عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي  االسم 

 سعودي. الجنسية  

 لجنة املراجعة.  املجلس وعضو أمين سر عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية و  املنصب الحالي  

 م 2019-02-10 تاري  التعيين  

 . العامة حاصل على درجة البكالوريو  في الطب والجراحة املؤهالت العلمية  

 م.  2005وحتى  2004عمل في مستشفى امللة خالد الجامعي من عام  الخبرات العملية  

 م.2008وحتى   2005عام عمل في مستشفى جامعة امللة سعود لألمراض الصدرية من 

 " عامةشركة مساهمة "م حتى تاريخه. 2010مدير إدارة التشغيل في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام 

 للمقاوالت واالستثمار الصنا ي "مساهمة مقفلة". عضو مجلس إدارة شركة عزيز  .واالستثمار، "شركة مساهمة مدرجة"عضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 االستاذ / مشعل محمد حسن مفتي  االسم 

 سعودي. الجنسية  

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية واملدير املالي.  املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 حاصل على دورة في مجال التسويق من جامعة واشنطن. .م2004عام  إدارة مالية –البكالوريو  تخصص إدارة اعمال حاصل على درجة  املؤهالت العلمية  

   بوالية ماساتشوستس. Tuftsدورة في املهارات اإلدارية من جامعة تفتس )

 وتعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزمات الطبية واألدوية وخدمات الجودة الصحية.  وحتى تاريخه م2004منذ عام  املحدودة  لشركة الخدمات الطبية املساندة  املدير العام الخبرات العملية  

 . واللقاحات م وحتى تاريخه، تعمل في مجال توريد األدوية واألجهزة الطبية2002املدير العام لشركة الخدمات الصيدالنية املحدودة منذ عام 

 م وحتى تاريخه تعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزمات الطبية والتجهيز والتأثيث.    2004منذ عام  املحدودة  ربية للمستشفياتاملدير العام للشركة الع

اقية  م وحتى تاريخه.  2004منذ   ،املحدودة شرية في الشركة العربية للمستشفيات  العضويات في مجالس إدارات أخرى   م وحتى تاريخه.  2018، منذ ذات مسؤولية محدودة  املحدودة،شرية في شركة املراكز الر

 عبداملحسن عبدالعزيز الحميدي االستاذ / سعد  االسم 

 سعودي. الجنسية  

 .ورئيس لجنة املراجعة عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية املنصب الحالي  

 م 2019-02-10 تاري  التعيين  

 م.  2004بكالوريو  محاسبة من جامعة شمال كولورادو عام  املؤهالت العلمية  

 وحتى تاريخه. 2014من عام  مدير عام شركة الزمن املتطور لالستثمار والتطوير  الخبرات العملية  

 م.  2014حتى و  2009مدير االلتزام وسكرتير مجلس اإلدارة لشركة امانة للتامين من عام 

 م. 2009وحتى  2007بشركة ايرنست اند يونغ من عام  مراجع مالي

 م.  2007وحتى   2006مسؤول ائتمان بمصرف الراجحي من عام 

 م.   2006وحتى  2005بشركة برايس ووتر هاو  من عام  دقق خارجيم

 . "شركة مساهمة مدرجة"عضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 االستاذ / سعد حمد محمد بن سيف االسم 

 سعودي. الجنسية  

 . ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 الثانوية العامة.  املؤهالت العلمية  

 .م2019وحتى  تعمل في مجال األغذية ومواد ولوازم النظافة واالستيراد والتصدير والتسويق للغير ة م ذات مسؤولية محدود1998املدير العام لشركة أكتل للتجارة منذ عام  الخبرات العملية  

 . وحتى تاريخه  م واي مؤسسة فردية تعمل في مجال األغذية ومواد ولوازم النظافة واالستيراد والتصدير والتسويق للغير 2017املدير العام ملؤسسة ارتال الغذاء للتجارة منذ 

 ال يوجد. العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 االستاذ / زياد محمد سلطان العمرو   االسم 

 سعودي. الجنسية  

 لالستثمار والتنمية. عضو مجلس ادارة شركة الباحة  املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 حاصل على درجة البكالوريو  في اإلعالم من جامعة امللة سعود.  املؤهالت العلمية  

 بيعة عملها في التوريدات العسكرية واألمنية.  ، تتمثل طسعودية  م وحتى تاريخه، واي شركة ذات مسؤولية محدودة،2008مدير التسويق لشركة فهد العاملية املحدودة منذ عام  الخبرات العملية  

 م. 2017-08-17م حتى تاري  2016-08-01الرئيس التنفيذي لشركة الباحة لالستثمار والتنمية منذ 

 ال يوجد    العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 تركي عبدالرحمن عبدهللا الرصيصاالستاذ /  االسم 

 سعودي. الجنسية  

 عضو مجلس ادارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية.  املنصب الحالي  

 م  2019-02-10 تاري  التعيين  

 م.  2005 –أمريكا  –بكالوريو  تسويق من جامعة كليفالند   املؤهالت العلمية  

 م . 2015م وحتى 2012العقارية من عام  العليان شركةمدير عام العقار  م.2020م وحتى 2018منذ عام   بشركة العليان القابضة االعمال رئيس تطوير  الخبرات العملية  

 م.  2018م وحتى عام   2017منذ عام  بن سعيدان مدير القطاع التجاري بشركة م. 2016م وحتى عام  2015منذ عام  مدير تطوير االعمال بشركة هامات العقارية

 م وحتى تاريخه.  2019أسا  املحدودة منذ عام  أكرمفي شركة  وعضو مجلس مديرين شرية العضويات في مجالس إدارات أخرى 
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 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات .8

 االستاذ / محمد بن صالا بن محمد الحمادي  االسم 

 في
ً
 وشركاتها - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي –ر  شركة الحمادي للتنمية واالستثما مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 عضو مجلس إدارة –شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصنا ي 

 عضو مجلس إدارة –  انابيب الشرق املتكاملة للصناعةشركة 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 مساهمة مدرجة  الكيان القانوني 

 مساهمة مقفلة 

 مقفلة مساهمة 

 في
ً
 الشركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات )ساسكو  مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 الشركة الكيميائية السعودية 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 مساهمة مدرجة جميعها  الكيان القانوني 

 بن راشد بن كليباالستاذ / ابراهيم بن عبد هللا  االسم 

 في
ً
اقية املحدودة  مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا  املدير العام –  شركة املراكز الر

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري   املدير العام –شركة اشر

 مدير عام –شركة الصناعات الطبية املحدودة  

 عضو مجلس مديرين – وتقنية املعلوماتشركة وسيط النقل لالتصاالت 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 ذات مسئولية محدودةجميعها  الكيان القانوني 

 في
ً
 مؤسسة الرؤية املباشرة للدعاية واإلعالن والعالقات العامة  مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 الصندوق للعالقات العامة مؤسسة وكالة فكرة 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 مؤسسة فرديةجميعها  الكيان القانوني 

 الدكتور / عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي  االسم 

 في
ً
 عضو مجلس إدارة –  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار  مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 عضو مجلس إدارة –شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصنا ي 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 مساهمة مدرجة  الكيان القانوني 

 مساهمة مقفلة 

 في
ً
 ال يوجد مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها 

 محمد بن حسن مفتي االستاذ / مشعل بن  االسم 

 في
ً
 مدير عام – املحدودة   شركة الخدمات الطبية املساندة  مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 مدير عام  –شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة 

 مدير عام –  املحدودة  شركة العربية للمستشفيات

 السعودية جميعها داخل اململكة العربية  مقرها 

 ذات مسئولية محدودةجميعها  الكيان القانوني 

 في
ً
 شركة مجمع العيادات املتخصصة املحدودة مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 اململكة العربية السعودية  مقرها 

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني 

 بن عبدالعزيز الحميدي  سعد بن عبداملحسن /االستاذ  االسم 

 في
ً
 عضو مجلس إدارة –شركة الحمادي للتنمية واالستثمار   مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 مدير عام –شركة الزمن املتطور لالستثمار والتطوير 

 جميعها داخل اململكة العربية السعودية  مقرها 

 مساهمة مدرجة  الكيان القانوني 

 مسؤولية محدودةذات 

 في
ً
 - مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها 

 - الكيان القانوني 

 االستاذ / سعد بن حمد بن محمد بن سيف  االسم 

 في
ً
 مؤسسة أرتال الغذاء للتجارة مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 السعودية اململكة العربية  مقرها 

 مؤسسة فردية  الكيان القانوني 

 في
ً
 دةشركة أكتل للتجارة املحدو  مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 اململكة العربية السعودية  مقرها 

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني 
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 االستاذ / زياد بن محمد بن سلطان العمرو  االسم 

 في
ً
 مدير تسويق  –شركة فهد العاملية املحدودة  مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 العربية السعودية  اململكة مقرها 

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني 

 في
ً
 شركة الباحة لالستثمار والتنمية "رئيس تنفيذي " مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 العربية السعودية  داخل اململكة مقرها 

 مساهمة مدرجة  الكيان القانوني 

 تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص /االستاذ  االسم 

 في
ً
 شرية وعضو مجلس مديرين -شركة أكرم أسا  املحدودة  مديريها  من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 السعودية داخل اململكة العربية  مقرها 

 ذات مسؤولية محدودة الكيان القانوني 

 في
ً
 رئيس تطوير االعمال  -شركة العليان القابضة  مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 مدير عام العقار  -شركة العليان العقارية 

 مدير تطوير االعمال  -شركة هامات العقارية 

 التجاري مدير القطاع  -شركة بن سعيدان 

 اململكة العربية السعودية  مقرها 

 جميعها شركات ذات مسؤولية محدودة الكيان القانوني 

 تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة .9

 التصنيف املنصب  االسم

 غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  محمد بن صالا بن محمد الحمادي 

 تنفيذي  والرئيس التنفيذي  اإلدارةنائب رئيس مجلس  ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليب 

 تنفيذي  عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي  مشعل بن محمد بن حسن مفتي 

 تنفيذي غير  عضو مجلس االدارة وأمين سر املجلس  عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي 

 مستقل  ورئيس لجنة املراجعة  عضو مجلس اإلدارة سعد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحميدي 

 مستقل  اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآتعضو مجلس  سعد بن حمد بن محمد بن سيف 

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة زياد بن محمد بن سلطان العمرو 

 مستقل  عضو مجلس اإلدارة تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص 

 إجراءات مجلس اإلدارة .10

 الشركة بإتاحة طرق للتواصل الدائم مع الشركة ورئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي وذلة من خالل وسائل التقنية الحديثة:قامت 

 + 966177223333هاتف الشركة: 

 +966177224445فاكس الشركة:

  invest@albahacompany.comالبريد االلكتروني: 

 albahacompany@  :تويتر

 www.albahacompany.comاملوقع االلكتروني للشركة: 

 بلجرشإلي  2288البريدي:  الرمز  448صندوق البريد: 

 7050مبنى رقم  -طريق امللة فهد  -مدينة الباحة عنوان مقر الشركة الرئيسإلي: 

دارة  ديثة باإلضافة الى مناقش ها خالل االجتماعات الدورية ملجلس اإل كما يقوم رئيس مجلس االدارة وأمين سر املجلس بالتواصل الدائم مع جميع اعضاء مجلس االدارة بإحاط هم وذلة عن طريق وسائل التقنية الح

 . طريق جميع وسائل التواصل املتاحة  مباشر عن، كما يتم التواصل بين املساهمين ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشكل وإبالغهم بمالحظات ومقترحات املساهمين 
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 وصف الختصاص اللجان ومهامها  .11

 لجنة املراجعة .11.1

 طبيعة العضوية  اسم العضو 

  4عدد االجتماعات )

 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث االجتماع الثاني األول االجتماع  نسبة الحضور 

26/04/2020 20/06/2020 25/08/2020 09/11/2020 

 %     100 رئيس اللجنة  سعد بن عبداملحسن الحميدي 

 %     100 عضو اللجنة  بن صالا الحمادي  د. عبدالعزيز 

 %     100 عضو اللجنة  تركي بن عبدالرحمن الرصيص 

 والتزام م ها بالتوجيهات.  عن بُعدفي ضل ازمة كورونا املستجد قامت اللجنة بعقد اجتماعاتها  *
ً
 تطبيقا

اقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل  مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:   تختص لجنة املراجعة بمر

 :التقارير املالية   

 رأيها والتوصية في شأنها   لضمان نزاه ها وعدال ها وشفافي ها. دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء

ي  ين تقييم املركز املالفيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمر  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني 

 للشركة وأدائها ونموذ  عملها واستراتيجي ها. 

ة أو غير مألوفة تتضم ها التقارير املالية.  دراسة أي مسائل مهم 

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.  

 املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.  التحقق من التقديرات املحاسبية في 

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.  

  :املراجعة الداخلية 

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. 

   ة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير املراجعة الداخلي

افر املوارد الالزمة وفعالي ها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة  –إن وجدت  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة  مراجع  للتحقق من تو

 داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصي ها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

اقتراح مكافآته.    التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي و

 :مراجع الحسابات 

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

 وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.  وموضعيته التحقق من استقالل مراجع الحسابات  

 فنية أو إدارية تخر  عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلة.  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله 
ً
 ، والتحقق من عدم تقديمة أعماال

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.   

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. 

  :ضمان االلتزام 

 ج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   مراجعة نتائ

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  

 مجلس اإلدارة.  مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلة إلى

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

 لجنة الترشيحات واملكافآت .11.2

 طبيعة العضو  اسم العضو 

  2عدد االجتماعات )

 االجتماع الثاني األول االجتماع 
 نسبة الحضور 

20/06/2020 10/11/2020 

 %   100 رئيس اللجنة  سعد بن حمد بن سيف 

 %   100 عضو اللجنة  الحمادي محمد بن صالا 

 %   50 عضو اللجنة  زياد بن محمد العمرو 

 والتزام م ها بالتوجيهات. 
ً
 *في ضل ازمة كورونا املستجد قامت اللجنة بعقد اجتماعاتها عن بُعد تطبيقا
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   :تتولى اللجنة املهام واالختصاصات املتعلقة واملرتبطة باملكافآت والترشيحات بما يلي 

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيه .1
ً
ع في تلة  ا تمهيدا

 السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح ع ها، والتحقق من تنفيذها. 

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.   .2

 ملتوخاة م ها. املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعالي ها في تحقيق األهداف ا .3

 للسياسة املعتمدة. .4
ً
 التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .5

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشي .6
ً
 حهم وفقا

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. .7

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  .8

 السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. املراجعة  .9

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  .10

 ود أي تعارض مصالا إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وج .11

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.  .12

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. .13

اقتراح الحلول ملعالج ها. تحديد جوانب الضع .14  ف والقوة في مجلس اإلدارة، و

  تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بصفة دورية بمراجعة وتقييم اداء اعضاء مجلس االدارة ومهام وواجبات اللجان 

 املنبثقة عنه، باإلضافة الى التأكد من حضور االعضاء ومشارك هم الفاعلية باالجتماعات. 

 رة ونائبه بصفة دورية بمتابعة وتقييم أداء املجلس وأعضائه واللجان املنبثقة منه واعضائها.يقوم رئيس مجلس اإلدا 

 املكافآت  .12

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .12.1
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: األعضاء املستقلين 
ً
 اوال

 سعد بن عبداملحسن الحميدي ال يوجد - ال يوجد - - - -

 تركي بن عبدالرحمن الرصيص ال يوجد - ال يوجد - - - -

 زياد بن محمد العمرو  ال يوجد - ال يوجد - - - -

 سعد بن حمد بن سيف  ال يوجد - ال يوجد - - - -

: األعضاء غير التنفيذيين 
ً
 ثانيا

 صالا الحمادي  د بنمحم ال يوجد - ال يوجد - - - -

 صالا الحمادي بن عبد العزيز د.  ال يوجد - ال يوجد - - - -

: األعضاء التنفيذيين 
ُ
 ثالثا

 عبد هللا بن كليببن ابراهيم  ال يوجد - ال يوجد - - - -

 محمد مفتي بن مشعل  ال يوجد - ال يوجد - - - -
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 مكافآت كبار التنفيذيين  .12.2

 )الرئيس التنفيذي واملدير املالي . اكبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى املكافآت وهم*

 مكافآت أعضاء اللجان .12.3

  املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات   بدل حضور جلسات  املجموع 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 سعد عبداملحسن الحميدي ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 عبد العزيز صالا الحمادي د.  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 تركي عبدالرحمن الرصيص ال يوجد يوجدال  ال يوجد

 املجموع  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات 

 سعد حمد بن سيف  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 محمد صالا الحمادي  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 زياد محمد العمرو  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 املجموع  - - -

 مكافآت وبدالت اعضاء مجلس االدارة وأمين السرسياسة  .13

افق مع القرارات والتعليم ▪ ات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان ال يتجاوز  تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه النظام األساسإلي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتو

 ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي  من مكافآت ومزايا مالية وعينية.   500,000قابل عضويته في مجلس اإلدارة مبلغ وقدره مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة م

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. ▪

ريال سعودي )خمسة   5,000سة االف ريال سعودي  وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره ريال سعودي )خم 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره  ▪

 االف ريال سعودي  لكل عضو من األعضاء، وأمين السر.

 تذكرة سفر على الدرجة األولى، واملواصالت واإلقامة، وذلة للعضو غير املقيم في املدينة املقرر انعقاد االجتماع فيها. ▪

 ت وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس االدارة.يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر املجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة واملواصال  ▪

 وية أي عضو من أعضاء املجلس قبل موعد ان هاء السنة املالية فإنها تصرف فور ان هاء عضويته.يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند ان هاء السنة املالية، وفي حال ان هت عض ▪

 سياسة مكافآت وبدالت اعضاء لجنة املراجعة وأمين سر اللجنة .14

   ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي  لرئيس لجنة املراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة. 50,000مكافأة سنوية قدرها ) ▪

 كون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.ي ▪

   ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي  لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر. 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره )  ▪

 واإلقامة، وذلة للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع.  تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت ▪

 قامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة. توصإلي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر واإل ▪

ها تصرف فور ان هاء عضويته من الحضور والبدالت األخرى عند ان هاء السنة املالية، وفي حال ان هت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد ان هاء السنة املالية فإنيتم صرف املكافآت وبدل  ▪

 اللجنة.

 سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت وأمين سر اللجنة .15

 ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي  لكل من رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.   50,000مكافأة سنوية قدرها ) ▪

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. ▪

 ل  لكل من رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.   ريال سعودي )خمسة االف ريا5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره )  ▪
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 تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلة للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع.  ▪

 املتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة. توصإلي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه  ▪

ضويته من  هاء السنة املالية فإنها تصرف فور ان هاء عيتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند ان هاء السنة املالية، وفي حال ان هت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد ان ▪

 اللجنة.

 سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التنفيذية  .16

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي: 

▪ .
ً
 راتب أساسإلي يصرف شهريا

 بدل تعليم أبناء . –بدل هاتف  –بدل سيارة   –بدالت تشمل على سبيل املثال ال الحصر )بدل سكن  ▪

 تامين على الحياة )تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل . –)تامين طبي له ولعائلته مزايا تأمينية على سيل املثال ال الحصر  ▪

 مكافأة نهاية الخدمة. –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مزايا تشمل إجازة سنوية  ▪

 للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص.  ▪
ً
 مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 لخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات.يتم اعتماد ا ▪

 ت.يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة املكافآت والترشيحا ▪

 الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائيةالعقوبات والجزاء والتدبير االحترازي والقيود املفروضة على  .17

 العقوبة / الجزاء / التدبير االحترازي / القيد االحتياطي 
 أسباب املخالفة 

الجهة  

املوقعة 

 للمخالفة 

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل 

املحكمة   من  حكم  صدر  الشركتين،  بين  األصول  تبادل  لعملية  هر  25/01/1434بتاري   نتيجة 

افق   املبلغ 08/12/2012)املو ودفع  األصول  تبادل  بإتمام عملية  الباحة  بإلزام شركة  يقضإلي  م  

( وهو  للمقاوالت  3.000.000املستحق  الحديثة  الساطعة  لشركة  سعودي  ريال  مليون  ثالثة    

  قطعة أرض  134)اإلفراغ الفعلي لعدد    العامة، باإلضافة إلى اتمام عملية التبادل والتي تشمل:

اقعة بمخطط املرو  في مدينة الطائف واملقدرة قيم ها بمبلغ   ريال بحسب العقد   12.000.000و

اقعة   املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة. إفراغ األرض املقام عليها مشروع الدواجن والو

بين شركة الباحة    ريال بحسب العقد املوقع  46.000.000بمحافظة العقيق، واملقدرة قيم ها بمبلغ  

  18.000.000وشركة الساطعة. حصة شركة الباحة في كلية الباحة األهلية للعلوم، واملقدرة بقيمة  

هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاري    ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة.

افق  29/10/1437 في  03/08/2016هر)املو التنفيذ  دوائر  من  قضائي  قرار  العامة م   املحكمة 

ببلجرشإلي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املحكمة االدارية بجدة لصالا  

إعداد   تاري   حتى  املستند  بتنفيذ  تقم  لم  أنها  إال  العامة،  للمقاوالت  الحديثة  الساطعة  شركة 

افق  12/05/1438التقرير، حيث أنه  بتاري    لباحة نسخة  م  تلقت شركة ا09/02/2017ه )املو

بتاري    صادر  ببلجرشإلي  العامة  املحكمة  في  التنفيذ  دائرة  حكم  افق 04/05/1438من  )املو ه 

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر من ديوان املظالم  38160080م  وبرقم 01/02/2017

دائرة حكم  وانت ى  األصول،  تبادل  عملية  يخص  فيما  تنفيذها  املراد  البنود  تحديد  عدم    تبين 

يتم   الصادر من ديوان املظالم بحيث  الحكم  يتم تصحيح  التنفيذ حتى  التوقف عن  إلى  التنفيذ 

تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضا ودقيق لكل بند، كما نص حكم دائرة التنفيذ على حق  

 من اليوم التالي من تاري  استالم ن
ً
 اعتبارا

ً
سخة  االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

 بأنه لن يكون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول 
ً
الحكم. علما

تبلغ   الحديثة  الساطعة  شركة  ألصول  الفعلية  القيمة  أن  بافتراض  ريال    17.300.599وذلة 

 بتكوين مخصصات لكامل مبلغ الخسارة من  
ً
سعودي، حيث أن شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي الجاهلة.هذه الع
ً
افق   1440جماد األول    21وفي يوم    ملية وفقا ه املو

وحيث سبق أن م استلمت الشركة نسخة من اعالم الحكم وكانت األسباب كما يلي: 2019يناير  27

  هر بناء على خطاب رئيس دوائر   1433قامت الدائرة بتفسير بعض البنود الواردة في حكمها لعام  

الحجز والتنفيذ باملحكمة العامة ببلجرشإلي، وحيث إن محكمة االستئناف طلبت من الدائرة بيان 

التزامات كال الطرفين دون االقتصار على طرف دون اآلخر حتى يتجلى لقا إلي التنفيذ التزامات كل 

عليها   املتعاقد  الكسارة  لها  تدفع  بأن  عليها  املد ى  بإلزام  تطلب  املدعية  إن  وحيث  بكافة طرف، 

سياراتها ومعداتها وكافة موجوداتها الثابتة واملنقولة وكامل مشروع الخرسانة االسمنتية وجميع 

تحت وكامل املخزون املوجود في املوقع، وأن هذه التزامات املد ى عليها    الهول كور مشتمالت مشروع  

ا أن الحكم الدائرة نص تجاه املدعية، وحيث إن الدائرة وبعد دراس ها للحكم واالطالع عليه تبين له 

م العقد مع املد ى عليها بأسبوعين قامت بالتعاقد مع جهة أخرى لبيع اعلى : ) ان املدعية وبعد إبر 

بعض منتجات الكسارة محل الدعوى  ونص على أنه : )باإلضافة إلى أنها تعاقدت من طرف سخر  

وحيث إنه    ية قامت باالستالم،بصف ها املالكة للمبيع لبيع بعض منتجاته  مما يدل على أن املدع

افعات الشرعية املتضمنة )إذا وقع في   املائة من نظام املر بموجب املادة الثالثة والسبعون بعد 

وحيث  منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من املحكمة التي أصدرته تفسيره 

تنفي بإتمام  إلزام طرفي الدعوى   : يلي  الدائرة تفسير ما  بي هما محل هذه  طلب من  املبرم  ذ العقد 

: : تبين للدائرة بأن املقصود بهذه العبارة ما يليوحيث  هر 1432ل و بيع األ ر  3الدعوى واملؤرخ في 
ً
  أوال

دارة مجلررررررررررس اإل  توقيررررررررررع

السرررررررابقين للرررررررردورة مررررررررن 

 2010فبرايررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  10)

فبرايررررررررررررررررررررررررررررر  09وحترررررررررررررررررررررررررررى 

عقررررررررررررررد تبررررررررررررررادل   ل2013

االصرررررررررررررول مرررررررررررررع شرررررررررررررركة 

السرررررررررررررررررراطعة الحديثررررررررررررررررررة 

 للمقاوالت العامة.

دوائرررررررررررر  مرررررررررررن 

فررري  الرررترررنرررفررريررررررذ 

املرررررررررحررررررررركرررررررررمرررررررررة 

الرررررررررررررررعرررررررررررررررامرررررررررررررررة 

 ببلجرشإلي

من   تمكنت  وقد  التنفيذ  سند  إليقاف  بلجرشإلي  ملحكمة  بالتقدم  الشركة  قامت 

دائرة التنفيذ بإيقاف التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادر  الحصول على حكم من  

 من ديوان املظالم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل واضا ودقيق لكل بند.

بعد ذلة صدر حكم تفسير بنود العقد واستلمت الشركة نسخة من اعالم الحكم، وفي  

الثاني    19تاري    افق    1440جمادى  املو بتقديم  2019فبراير    24ه  الشركة  قامت  م 

بتاري    املستلم  الحكم  ضد  األول    21استئنافها  افق    1440جمادى  املو يناير    27ه 

وقررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى الى تاري  م وذلة خالل املدة النظامية،  2019

يناير   09م بعد ذلة قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى حتى تاري  2018ديسمبر  26

م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم  2019يناير     09م  وفي يوم  2019

الدائرة   الجلسة قررت  هذه  للمقاوالت وبحضور  الحديثة  لشركة الساطعة املحدودة 

بقرارها   بالتمسة  التجارية بجدة إصدار حكمها االبتدائي  باملحكمة  الثانية  التجارية 

القا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى هر و   1439/    06/    19السابق املؤرخ في  

هر قررت  1432/  03/  03بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هم محل هذه الدعوى واملؤرخ في 

الدائرة إصدار حكمها االبتدائي التمسة بالقرار السابق القا إلي بأن املقصود بعبارة  

يناير    27هذه الدعوى وفي يوم    إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هم محل

 19م استلمت الشركة نسخة اعالم الحكم بالتمسة بقرارها السابق املؤرخ في  2019

م قدمت الشركة استئنافها ضد الحكم    2019فبراير  24هر وفي يوم  1439جماد الثاني 

افق    1440شوال    16م هذا وحددت الدائرة يوم    2019يناير    27املستلم بتاري    هر املو

  2019يوليو  17م وفي هذه الجلسة حضر وكيل الشركة وتم تأجيلها الى 2019يونيو  19

  09م بعد ذلة تم تأجيل الجلسة العتذار وكيل املد ى عليها الساطعة وتم تأجيلها الى  

وفي هذه الجلسة م    2019أكتوبر    30م وقررت الدائرة تأجيل الجلسة الى    2019أكتوبر  

ملة من املرفقات وبعرضها على وكيل املد ى عليها طلب  قدم محامي الشركة مذكرة وج

الى   تأجيل الجلسة  الدائرة  للرد فقررت  فبراير   22م وفي جلسة    2020يناير    22مهلة 

هر  1442رجب  05األربعاء  وفي مذكرة ومرفقات  م قدم وكيل املد ى عليها "الساطعة"2020

افق    وتأييد حكم م وقد قررت الدائرة قبول اال   2021فبراير    17املو
ً
 ورفضه مضمونا

ً
عتراض شكال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار   الدائرة الثانية )باملحكمة التجارية بجدة في القضية  والقا إلي
ً
اوال

 .والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ قدره ثالثة ماليين ريال
لالسررررررررررررتثمرررار والتنميرررة بررراإلفراغ الفعلي لررردى كررراترررب العررردل لكرررامرررل القطع ثرررانيرررا: إلزام شررررررررررررركرررة البررراحرررة 

اقعة في السيل  50قطعه والتي تملكها بنسبة %   134وعددها  من كامل األرض في مخطط املرو  والو

ثالثا:  الصرررررررررغير في محافظة الطائف لصرررررررررالا شرررررررررركة السررررررررراطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة

ثمرار والتنميرة برالتنرازل لصرررررررررررررالا شررررررررررررركرة السررررررررررررراطعرة الحرديثرة املحردودة  إلزام شررررررررررررركرة البراحرة لالسررررررررررررت

للمقاوالت العامة عن كامل مشرررررتمالت مشرررررروع الدواجن وعن األرض املقام عليها املشرررررروع واململوكة 

بعد تأييد الحكم قامت الشرررركة بزيادة املخصرررص املكون ملقابلة  ة.لشرررركة الباحة لالسرررتثمار والتنمي

ريال  17,300,559تبادل األصررررررررول مع شررررررررركة السرررررررراطعة الحديثة بمبلغ وقدره الخسررررررررائر الناتجة عن 

 .سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة االستئناف



 
 

14 

 

إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت  

: .ريال  ثالثة ماليين  3,000,000مبلغ وقدره )
ً
إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ    ثانيا

% من كامل    50قطعة والتي تمتلكها بنسبة    134الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها  

اقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف واململوكة لشركة الباحة   األرض في مخطط املرو  والو

 : إلزام شركة   .ة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامةلالستثمار والتنمية لصالا شرك
ً
ثالثا

الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة 

عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض املقامة عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة  

بموجب الصة الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية   لالستثمار والتنمية

غير قابلة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار والتنمية ملن تحدده شركة الساطعة  

الباحة   ملة شركة  من  ذكر  ما  جميع  نقل  تخولهم حق  االفراغ  عند  العامة  للمقاوالت  الحديثة 

ملة شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل   لالستثمار والتنمية إلى

الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسليم تلة الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة  

لذلة فقد   .الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، مما تنت ي معه الدائرة الى الزام املدعية بذلة

هر القا إلي بان املقصود 1439جماد الثاني    19تمسة بقرارها السابق املؤرخ في  قررت الدائرة: ال

ربيع    3بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هما محل هذه الدعوى واملؤرخ في  

يلي1432األول   ما  :  :هر 
ً
الساطعة   أوال لشركة  تدفع  بأن  والتنمية  لالستثمار  الباحة  شركة  إلزام 

:   .  ثالثة ماليين ريال 3,000,000ة املحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره )الحديث
ً
إلزام شركة الباحة    ثانيا

وعددها   القطع  لكامل  العدل  كاتب  لدى  الفعلي  باإلفراغ  والتنمية  والتي   134لالستثمار  قطعة 

بنسبة   في محافظ   50تمتلكها  في السيل الصغير  اقعة  والو في مخطط املرو   % من كامل األرض 

لطائف واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة ا

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة    .للمقاوالت العامة 
ً
ثالثا

املقام األرض  وعن  الدواجن  مشروع  مشتمالت  كامل  عن  العامة  للمقاوالت  املحدودة  ة الحديثة 

عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية بموجب الصة الصادر من كتابة عدل 

محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار  

حق   تخولهم  االفراغ  عند  العامة  للمقاوالت  الحديثة  الساطعة  شركة  تحدده  ملن  نقل  والتنمية 

الحديثة  الساطعة  شركة  ملة  إلى  والتنمية  لالستثمار  الباحة  شركة  ملة  من  ذكر  ما  جميع 

للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسليم تلة الوكالة مع 

 . كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة

 االعتراضعلى قرار لجنة  التماسها لدى لجنة التسوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل  تقديم  ب  قامت الشركة  

الشركة على الربط الزكوي لألعوام من    باعتراضالضريبية واملتعلق    االستئنافيةالزكوية الضريبية األولى للجنة  

 1441جمادى األول    03وم االحد  ي  وفي   ريال سعودي،  16,849,347م للفروقات الزكوية وقدرها  2010م حتى  2000

افق   من لجنة ت 2019ديسمبر  29ه املو
ً
فيد باعتماد اللجنة تسوية  سوية الخالفات الزكوية يم تلقت الشركة قرارا

ريال سعودي    16,849,347م على املبلغ املذكور وقدره    2010م وحتى    2000الخالف للفترة محل الخالف لألعوام من  

 ريال سعودي   4.781.278ريال سعودي وذلة بانخفاض بمبلغ وقدره    12.068.069ليصبح بعد التسوية مبلغ وقدره  

كررررررررررروي لألعرررررررررررروام الرررررررررررربط الز 

م 2010م حترررررررررررررى 2000مرررررررررررررن 

 للفروقات الزكوية

الهيئررررة العررررامررررة 

 للزكاة والدخل 
 للقرار  

ً
من املبلغ    ريال سعودي  4.781.278بمبلغ وقدره  برد فرق مخصص الزكاة  الشركة    قامت وفقا

والبالغ باملخصص  سعودي    16,849,347  املقيد  تسجيله  ريال  تم  عام والذي  من  الثاني  الربع  في 

م من مبلغ الفروقات  2020  م و 2019  وقد قامت الشركة بسداد مبلغ مليون ريال خالل عام  م2018

 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ريال    11,068,069ليصبح بعد السداد  الزكوية  
ً
وتسعى الشركة حاليا

 لجدولة جميع مبالغ الزكاة والفروقات الزكوية حتى يتم سداده بالتقسيط

  عشرون ألف ريال، على شركة الباحة  20,000س الهيئة القا إلي بفرض غرامة مالية مقدارها )صدور قرار مجل 

وااللتزامات  املالية  قواعد طرح األوراق  والستين من  الحادية  املادة  )أ  من  الفقرة  والتنمية، ملخالف ها  لالستثمار 

 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات    من الفقرة )أ  من التعليمات العامة من 5املستمرة، والفقرة الفرعية )

 م، 30/06/2020شأن نتائجها املالية األولية للفترة املالية املن هية في 

 علومررررررررررررررة غيرررررررررررررررر  رررررررررررررررحيحةم

اإلعررررررالن فرررررري  كتبرررررت بالخطررررررأ

املنشررررررررررررررررررررررور علررررررررررررررررررررررى موقررررررررررررررررررررررع 

 تداول ، وتم تصحيحه

هيئرررررة السرررررررررررروق 

 املالية

قوق األقلية للفترة املماثلة من  حيث ذكرت في إفصاحها أن إجمالي حقوق املساهمين بعد استبعاد ح

( مبلغ  هو  السابق  )136.292.674العام  التغير  نسبة  تعادل  حيث  ريال  وبتاري   0.425     %

 أوضحت فيه أن إجمالي حقوق املساهمين )بعد استبعاد  27/08/2020
ً
 تصحيحيا

ً
م نشرت إعالنا

للفترة املماثلة من العام السابق هو مبلغ ) ريال حيث تعادل نسبة  141.022.499حقوق األقلية     

 (%2.94-) التغير

 نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .18

 من الشركة لتعليمات هيئة السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدرا  للتحقق من كفاية و فعالية الرقابة الداخلية لدى
ً
 والتزاما

ً
لالستثمار والتنمية، تقوم إدارة املراجعة الداخلية ممثلة بلجنة  شركة الباحة    تطبيقا

 لخطة مراجع
ً
ة سنوية معده على أسا  املخاطر ومعتمدة من لجنة املراجعة والتي تتضمن  املراجعة بمراجعة اجراءات الرقابة الداخلية لتقييم نظم الرقابة إلدارة الشركة واألنشطة املختلفة وللشركة التابعة وفقا

قييم كافة السياسات واملمارسات واإلجراءات إلدارة الشركة  يم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة لتحسين فاعلية الحوكمة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية موجوداتها باإلضافة الي مراجعة وتتقي

 .في حال دعت الحاجة الى ذلة املخاطر الجوهرية  والشركة التابعة لها مع التركيز على أعمال املراجعة الداخلية ألنشطة الشركة ذات

 رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .19

 . ابة الداخلية تستد ي اإلفصاح ع هان نتائج الفحص التي تمت ألنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وادارتها وعملياتها أظهرت انه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقأ

 توصية لجنة املراجعة .20

 توصية لجنة املراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي: 

 
ً
وعدم حاجة الشركة لذلة خالل  لشركاتها التابعة  ملحدودية األنشطة والعملياتو  لتوقف أنشطة الشركة الرئيسية  اوصت لجنة املراجعة في اجتماعها السنوي بعدم الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة نظرا

 الفترة الحالية. 

 تعارض توصيات لجنة املراجعة .21

 ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

 

 



 
 

15 

 

 سجل حضور الجمعيات خالل السنة املالية .22

 االسم  م
 * فقطجمعية واحدة   لعدد الجمعيات العمومية واي سجل الحضور 

 م    2020 يونيو  08بتاري  )اجتماع الجمعية  الصفة 

  رئيس مجلس اإلدارة محمد بن صالا بن محمد الحمادي  1

  نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليب  2

  عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي  مشعل بن محمد بن حسن مفتي  3

  عضو مجلس اإلدارة وامين السر  العزيز بن صالا بن محمد الحمادي د. عبد  4

  رئيس لجنة املراجعة سعد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحميدي 5

  رئيس لجنة الترشيحات واملكافأة سعد بن حمد بن محمد بن سيف  6

  عضو مجلس اإلدارة زياد بن محمد بن سلطان العمرو  7

  عضو مجلس االدارة عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيصتركي بن  8

 على سالمة املتعاملين في السوق  ناء على تعميم هيئة السوق املالية القا إلي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعلب* 
ً
 حتى إشعار سخر، وذلة حرصا

ً
وضمن   املالية،يق عقدها حضوريا

، وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في  (COVID-19) ن قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيرو  كورونا الجديددعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية م

 .  اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره 

 ابعةللشركة والشركات الت األنشطة الرئيسية  .23

 أغراض وأنشطة الشركة .23.1

 النظام األساسإلي للشركةحسب  )شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

 ااي والبوفيهات واملخابز والحلويات وخدمات اإلعاشة إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة األسواق املركزية واملجمعات التجارية والسكنية والشقق املفروشة واملطاعم والفنادق ومحطات الوقود واملق

ملواد البناء والحديد واملقاوالت العامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية وامليكانيكية وإدارة وصيانة   املطهية وغير املطهية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة 

 لا الشركة . وتطوير العقار ومقاوالت الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار األرا إلي إلقامة املباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصا

 روعات الصناعية املختلفة.إقامة املش 

  .تملة واستصالح األرا إلي الزراعية الستغاللها في إقامة مشار ع اإلنتا  الزرا ي والحيواني 

 .إقامة املنشآت واملشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيان ها 

  إقامة مخازن التبريد وورش اإلصالح والصيانة الخاصة بذلة. تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية و  الزراعية والسياحية و

  .الوكاالت التجارية 

  .ملا ذكر القيام بأية أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلة األغراض 
ً
 كما يجوز للشركة وفقا

 لجهات املختصة إن وجدت. وتمار  الشركة أنشط ها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من ا 

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة  .23.2

اقية املحدودة   حسب عقد التأسيس )شركة املراكز الر

  .التشييد والبناء 

  .خدمات املال واألعمال والخدمات االخرى 

 .خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية 

   وإدارة األسواق املركزية واملجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق املفروشة ومحطات الوقود وتجارة الجملة والتجزئة  يتمثل نشاط الشركة الرئيسإلي كما هو في السجل التجاري في إقامة

 للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء واستئجار األرا إلي إلقامة املباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار. 

اقة اإلقليمية  اقية املحدودة  100واي شركة مملوكة بالكامل وبنسبة حسب عقد التأسيس   شركة شخص واحد –  للتطوير واالستثمار العقاري )شركة إشر  % لشركة املراكز الر

 .تجارة املواد الغذائية 

  .تجارة مواد البناء واألدوات الكهربائية والصحية 

  .التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت 

 .التوظيف 

  ية واإلدارية. الخدمات التجار 

 .أنشطة االيواء 

  .أنشطة املطاعم وخدمات التموين 

  .بيع وشراء األرا إلي والعقارات 

 . مقاوالت فرعية تخصصية )أنشطة التشييد املتخصصة 

 . مقاوالت عامة للمباني )االنشاء، اإلصالح، الهدم، الترميم 

   إدارة وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )سكنية 

 لعقارات اململوكة او املؤجرة )غير السكنية .إدارة وتأجير ا 

 .أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة 

 .الوكاالت التجارية. أنشطة التطوير واالستثمار العقاري 
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 :تأثير األنشطة الرئيسية في حجم اعمال الشركة واسهامها في النتائج .24

 النسبة إيرادات النشاط لنشاطا

 % 0.00 0.00 .م من مزاولة النشاط2020رئيسية خالل عام  إيرادات أي ال يوجد لدى الشركة 

 تأثير األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج  .25

 النسبة إيرادات النشاط النشاط

اقية املحدودة"الشركة التابعة إيرادات من   % 28.41 3,174,877.00 % لشركة الباحة لالستثمار والتنمية.  86.96واململوكة بنسبة  "شركة املراكز الر

 النسبة إيرادات النشاط النشاط

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري"الشركة التابعة  إيرادات من اقية  100واململوكة بنسبة  " شركة إشر  % 71.59 8,000,435.00 % لشركة املراكز الر

 % 100 11,175,312.00 االجمالي

 م 2020خطط وقرارات الشركة خالل عام   .26

اقية  وزيادة عدد املستأجرين لديها سوق مراكز تسوق األحياء )البالزا أالتركيز على  ▪ اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري   والذي يمثل نشاط شركة املراكز الر املحدودة )الشركة التابعة ، وشركة اشر

الت االستثمار التي قد تقوم بها شركة الباحة  ، وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعات التجارية أحد مجا%  100)الشركة اململوكة للشركة التابعة بنسبة 

 . بموجب نشاطها املذكور في السجل التجاري 

 البحث بشكل مستمر لزيادة إيرادات الشركة عن طريق الشركة بشكل مباشر او شركاتها التابعة بشكل غير مباشر.  ▪

 اه تلة املشار ع والتي تتمثل فيما يلي:  إعادة النظر في جميع املشار ع املتعثرة واملتوقفة عن العمل واتخاذ ما يلزم تج ▪

 م.2004مصنع الجلد الصنا ي املتوقف عن العمل بشكل كامل منذ عام  ▪

 ، وقد وجه أمير منطقة الباحة بإزالته وجاري العمل على ذلة. م15/12/2014 مشروع التليفرية: وقد توقف عن العمل بشكل كامل بقرار مجلس اإلدارة بتاري   ▪

افقة الجمعية العامة غير العادية بتاري  حصلت الشركة على م ▪ وقد قامت  ، م  بتحويل أصول الشركة امل هالكة واملتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع05/05/2015هر )املوافق 16/07/1436و

 .   ريال سعودي الغير متكررة8,049,930واملعدات لشركة الباحة واي )مصنع الجلد الصنا ي ، مشروع التلفرية ، مباني مزرعة الدواجن  بمبلغ وقدره ) واآلالتبعض املمتلكات الشركة باستبعاد 

▪  .
ً
 هيكلة االلتزامات املالية للشركة املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفات املدفوعة مقدما

 املطالبة بحقوق الشركة لدى الغير.  ▪

 تابعة القضايا املتعلقة بالشركة والدعوى املقامة ضد رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين. م ▪

كة  لم واملتعلق بقضية تبادل أصول الشركة مع أصول شر متابعة القضية املقامة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت واملتعلقة بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظا ▪

بتاري   الساطعة   وتأييد حكم الدائرة الثانية بم والقا إلي    2021فبراير    17، والتي صدر فيها حكم 
ً
 ورفضه مضمونا

ً
بي هما محل هذه    قبول االعتراض شكال بإتمام تنفيذ العقد املبرم  إلزام طرفي الدعوى 

 الدعوى. 

 على الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها، وفيما يلي االنقطاع في األعمال 2014ديسمبر  15هر )املوافق 23/02/1436لقد حدث انقطاع في أعمال الشركة الرئيسية منذ تاري   ▪
ً
 ملحوظا

ً
 سلبيا

ً
م  مما أثر تأثيرا

 خالل الربع الثاني من عام  بسبب    الذي حدث خالل الفترة السابقة 
ً
توقف عمل مشروع تلفرية أثرب بشكل جزئي بمعدل عمل ، وكذلة  اريخه ، والزال اإليقاف حتى تم2004توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاري   
َ
 بقرار مجلس اإلدارة بتاري   21/04/2001شهر واحد فقط سنويا

َ
افقة عليه بالجمعية العامة غير العادية بتاري   15/12/2014م، وتم إيقافه تماما  ازالته  م06/05/2015م وتمت املو

ً
، وجاري حاليا

 .امير منطقة الباحة بحسب توجيهات 

  سعودي   ريال  120,000,000وقدره  بمبلغ  ريال سعودي وذلة    297,000,000الى    سعودي   ريال 177,000,000من  لزيادة را  مال الشركة    يته توصباإلعالن عن  مجلس اإلدارة    م قام  2020نوفمبر    10  بتاري   ▪

 خسائرها.توسع في أنشطة الشركة، وزيادة إيراداتها وتخفيض بهدف ال

 تعيين مجموعة الدخيل املالية كمستشار مالي لالكتتاب. ▪

 ريال سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة االستئناف. 17,300,559ملقابلة الخسائر الناتجة عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره   بتكوين مخصص اضافيقامت الشركة  ▪

 املخاطر .27

  االقتصادية الكليةاملخاطر 

 املحلي الناتج  ونمو التضخم عوامل  وكورونا املستجد وكذلة  19COVIDجائحة كورونا الجديد )عام، مثل   بشكل اململكة  في االقتصادية  باألوضاع تتعلق التي  العوامل من عدد الباحة على لشركة  األداء يعتمد

  السعودي االقتصاد ذلة. و عتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط
ً
 إن للمملكة. اإلجمالي املحلي الناتج ومن الدولة  إيرادات من  كبيرة نسبة  بيعها عوائد تمثل  النفطية حيث والصناعات النفط على كبير بشكل عموما

 ضمن تعمل الباحة  شركة  أن العاملية، وبما األسواق في السلعة  تلة أسعار تحدث في قد تقلبات ألي نتيجة  مفاجئة لتقلبات عرضة  يجعلها واحدة سلعة  على جوهري  بشكل اململكة  في االقتصادية العجلة  اعتماد

  يتأثران ونتائج عملياتها قدالتابعة  وشركاتها للشركة املالي  األداء فإن السعودي، االقتصاد منظومة 
ً
 أو النفط أسعار فيوكذلة    وكورونا املستجد19COVIDبجائحة كورونا الجديد ) املؤاتيه  غير بالتقلبات سلبا

. عا بشكل السعودي االقتصاد مؤشرات على املؤثرة العوامل من غيرها
ً
 باثر جائحة فايرو  كرونا عامليا

ً
 م، وكما هو حاليا

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع

  مخاطر الطلب على سوق العقار 

  انخفاض أسعار العقاراتسيؤثر      وكورونا املستجد19COVIDبسبب جائحة كورونا الجديد )
ً
اقية )الشركة التابعة  نشاط على سلبا اقة    شركة الباحة وعلى شركة املراكز الر وعلى شرك ها التابعة شركة اشر

   اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري 
ً
 لذلة، ستتأثر أعمال الشركة بأي تقلبات محتملة في أسعارو   .صلة  ذات واستثمارات عقارية  ممتلكات في معظمها وشرك ها التابعة   موجودات الشركة التابعة  ألن نظرا

ً
 نظرا

، باإلضافة الى وجود اعمال عليها الجديدة املواقع األرا إلي وتشييد استئجار أو شراء على توسعاتها في تعتمد  جهة  من ألنها مباشر والتشييد بشكل اإلنشاء وتكاليف البناء مواد أسعار أو اإليجار ومعدالت العقارات
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تأثير مباشر على اعمال الشركة  بمجمع ها   املساحات املتوفرة تأجير عوائد على  إيراداتها في أساسإلي  بشكل ستعتمد األخرى  الجهة  من أنها كما ، املتر وحافالت الرياض واغالق بعض طرق مدينة الرياض قد يؤثر 

 الشركة املالي ونتائج عملياتها أداء على سلبي بشكل تؤثر اإلنشاءات وقطاع العقاري  القطاع في غير املؤاتية  الجوهرية  التقلبات فإن لذا التجزئة، تجار التجارية على
ً
 باثر جائحة فايرو  كرونا عامليا

ً
 ، وكما هو حاليا

  مخاطر عدم القدرة على تسييل األصول العقارية 

  واإلقليمية  والسياسية واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية  الظروفو  ا املستجد  وكورون19COVIDجائحة كورونا الجديد ) تؤثر أن املمكن من
ً
في السوق   ومضاعفات عقبات أية  ظهور  أن سوق العقار. إذ على سلبا

 على وضعها املالي   من موجوداتها تسييل في صعوبة  وعندئذ ستواجه الشركة وشرك ها التابعة  العقارات في حالة الرغبة في ذلة، بيع  عملية  في تباطؤ عنه  ينتج  قد أو االقتصاد ككل
ً
العقارات مما سينعكس سلبا

 وبالتالي على الوضع املالي لشركة الباحة ونتائج عملياتها.

  مخاطر عدم مواكبة التغير في أذواق العمالء وانخفاض حصة السوق 

التابعة في مواكبة التغير في أذواق العمالء وسرعة االستجابة لتلة التغيرات عند افتتاح مجمعات ومراكز تجارية جديدة واختيار نوعية تها  اإذا فشلت الشركة خالل ممارس ها للنشاط العقاري التجاري وشرك 

 قية، مما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها وأرباحها. وكذلة نسبة تأجيرها وبالتالي انخفاض حصة الشركة السو  املستأجرين، فسينتج عن ذلة انخفاض في نسبة ارتياد املجمعات واملراكز التجارية للشركة 

  مخاطر زيادة املنافسة 

تجزئة من القطاعات عالية املنافسة. وعليه، فإنه ال يوجد ضمان  تنشأ املنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، حيث يعتبر القطاعين العقاري وال

 على إيرادات الشركة ونتائج  فس الشركة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان الحصة اأن تنا
ً
لسوقية، الشإليء الذي سيؤثر سلبا

اقية الشركة التاب  على شركة املراكز الر
ً
 عة.عملي ها وربحي ها، وهو ما ينطبق أيضا

  مخاطر فرص النمو 

السوق، وتوفر املوارد املادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة    تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو، التي تتأثر بشكل كبير على سبيل املثال ال الحصر بمستوى املنافسة في

وزيادة مبيعاتها،    النمو. ليس هنالة ضمان باملحافظة على مستوى متواصل من النمو، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حص ها السوقية القانونية، وغيرها من العوامل املؤثرة على  

 زيز العوائد ملساهميها، مما يعني تأثر الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي. وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فسوف تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها وتع

   املخاطر املرتبطة بقطاع التجزئة 

بسبب جائحة كورونا الجديد  فاض في معدل اإلنفاق للفرد  التابعة لها تتولد من إيجارات املحالت التجارية، فإن أي انخ  شركاتهايعتمد قطاع التجزئة على معدل اإلنفاق للفرد في اململكة. وإلن إيرادات الشركة و 

(19COVID  على مبيعات املحالت التجارية، مما قد يقلل من قدرة املستأجرين على االستمرار في استئجار املحالت، األمر الذي سيؤثر ب  وكورونا املستجد 
ً
شكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة  سينعكس سلبا

 ا املالي ونتائج عملياتها وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.وشرك ها التابعة ووضعه

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها. 

 19كورونا ) فايرو  جائحة مخاطر  ، باإلضافة الىمخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسعCOVID .وكورونا املستجد   

وخارجها متى ما   أرجاء اململكة  في جديدة مواقع في والتواجد ألنشط ها، وبالتحديد في نشاطها العقاري والتجاري، جديدة بافتتاح مشار ع استراتيجي ها التوسعية  نجاح على للشركة  املتوقع املستقبلي النمو يعتمد

  سلبي مما يؤثر على الوضع املالي للشركة، وبالتالي نتائج عملياتها. لبشك فرص النمو املستقبلية  على لها سيؤثر املرسومة  التوسعية  خططها تنفيذ على الشركة  قدرة عدم . إنسمحت الفرصة 

  مخاطر تقادم املنشآت وجودة إنشاء وتصميم املبنى واملحافظة على الصيانة 

فإن عدم توفير الصيانة الالزمة لها ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت سوف   تؤثر جودة املنشآت التي تستقبل الجمهور على معدل اإلقبال على تلة املنشآت. ورغم أن املنشآت التي تمتلكها الشركة تعتبر حديثة،

طر  و أي خلل في توفير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وتكييف، سيضيؤثر على جودة املنشآت في املستقبل وبالتالي سيؤدي إلى عدم إقبال الجمهور عليها. كذلة، فإن ظهور أي عيوب في تصميم وجودة املبنى، أ

لى سير أعمال املحالت. وفي حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر املتوقع الشركة إلى القيام بأعمال إصالحات وتعديالت، وهذا سيؤدي بدوره إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية، باإلضافة إلى تأثير تلة اإلصالحات ع

 لعدة عوامل من ضم ها زيادة تكاليف العمالة، وتكاليف
ً
، فإنه سيكون هناك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي سيؤثر على  واملياه والكهرباء  العقود مع الغير، وتكاليف اإلصالح والصيانة   لها نظرا

 ووضعها املالي ونتائج عملياتها. 

  املخاطر املتعلقة بأعمال صيانة الطرق واإلنشاءات الخاصة باملشار ع الحكومية 

ءات الخاصة بمشروع امللة عبد العزيز للنقل  املجمعات التجارية هو سهولة الوصول إليه من قبل الزوار. وتشهد مدينة الرياض في الوقت الحالي، العديد من أعمال صيانة الطرق واإلنشاإن أحد أهم عوامل نجاح  

اقع املجمعات التجاومشروع العام في مدينة الرياض  رية بشكل عام، وبالتالي تناقص أعداد مترو الرياض وغيره من املشار ع التنموية والتجارية الضخمة، األمر الذي قد يحد بشكل كبير من سهولة الوصول إلى مو

جراء تخفيض على أسعار اإليجارات للمحافظة على املستأجرين، مما يؤدي إلى خفض إيرادات الشركة زوارها، األمر الذي يحد من قدرة الشركة على رفع قيم اإليجارات أو املحافظة عليها، حيث قد تضطر إلى إ

 وربحي ها، والتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها.

  مخاطر انخفاض معدل اإلقبال من مرتادي املجمع التجاري 

سوف يقلل من فرص استئجار محالت املجمع ويؤدي إلى انخفاض معدل اإلشغال     وكورونا املستجد19COVIDبسبب جائحة كورونا الجديد )ملجمعات التجارية للشركة  إن عدم حصول اإلقبال املتوقع على ا

 األمر الذي من شأنه أن يدخل الشركة في  فيه. كذلة، فإنه في حالة عدم رضا الزوار واملرتادين عن البضائع والخدمات املقدمة إليهم من قبل املستأجرين، فإن الوضع ا
ً
لتنافسإلي للمجمع التجاري قد يتأثر سلبا

ايرو  بسبب ف  وغيرها مما يؤثر سلبا على إيرادات الشركة وربحي ها  سلسلة إجراءات تصحيحية قد تتطلب استثمارات مالية كبيرة مثل إنهاء عقود بعض املحالت التجارية أو تحمل تكاليف إضافية لحمالت تسويقية 

 .
ً
 كورونا حاليا

  مخاطر عدم قدرة الشركة على تحصيل اإليجارات املستحقة 

 على أعمال الشتشكل قيمة االيجارات املتولدة من تأجير املحالت التجارية املصدر املهم إليرادات الشركة وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على تحصيل هذ
ً
ركة ووضعها ه االيجارات أو التأخير في تحصيلها سيؤثر سلبا

 .   وكورونا املستجد19COVIDبسبب اضرار جائحة كورونا الجديد ) املالي

  املخاطر املتعلقة بالفشل في إدارة املجمعات التجارية 

 على الوضع املالي ونتائ
ً
 لياتها.ج عمتقوم الشركة بإدارة مجمعاتها التجارية بنفسها، ولذلة فإن احتمالية الفشل قائمة مما يؤدي إلى التأثير سلبا

  املخاطر املتعلقة بتعثر املستأجرين ومماطل هم وعدم قدرتهم على سداد اإليجارات املستحقة 

 دفع اإليجارات املستحقة في تواري  استحقاقها  التابعة لها على اإليرادات املتولدة من اإليجارات بشكل أساسإلي، وبالتالي في حال عدم مقدرة بعض املستأجرين أو تأخرهم أو مماطل هم في  اتيعتمد دخل الشركة والشرك 

وجوهري على التدفقات النقدية للشركة، وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية واستمرار أعمالها، مما يترتب عليه ، فإن ذلة سيؤثر بشكل سلبي   وكورونا املستجد19COVIDبسبب جائحة كورونا الجديد )

 بسبب فايرو  كورونا. أثر سلبي وجوهري على وضع الشركة املالي ونتائج عملياتها
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   عدم القدرة على تأجير املحالت التجارية أو تجديد عقود اإليجارات 

إقامة عالقات جيدة مع املستأجرين، وبالتالي فإنه  ايعتمد أداء الشركة وشرك  ال      وكورونا املستجد19COVIDوبسبب جائحة كورونا الجديد )تها التابعة بشكل أساسإلي على القدرة على تأجير املحالت باملجمع، و

شروط تعاقدية جيدة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون هذا  يوجد أي ضمان بأن الشركة ستتمكن من تأجير املحالت الشاغرة أو تأجيرها ب

 بسبب فايرو  كورونا.  العامل مؤثر على الشركة 

  مخاطر عدم الوفاء باملطلوبات الرأسمالية املستقبلية 

ستستطيع تأمين تلة النفقات أو توفيرها   تها التابعة أي التزامات لنفقات رأسمالية محتملة أو حاجة الستثمارات مستقبلية، وليس هناك أي ضمانات أو تأكيدات بأن أي من الشركتيناقد تنشأ لدى الشركة أو شرك 

 ر على الوضع املالي للشركة وشرك ها التابعة، وبالتالي نتائج عملياتهما وربحي هما.مما يؤث   وكورونا املستجد19COVIDبسبب مشاكل جائحة كورونا الجديد ) في وقت مناسب أو بشروط مؤاتية 

 الجودة على السمعة ومستوى  مخاطر الحفاظ 

اإليفاء بمعايير البناء   عدم أو املقاولين بواسطة  املخاطر تلة تغطية  عدم حالة العقار واملجمعات التجارية. وفي وتسويق تأجير في األساسية  العناصر من تعتبر وجودتها والتشطيب البناء عيوب من املنشآت خلو ان

  يؤثر مما صعوبة في تسويق منتجاتها العقارية، تواجه  فإن الشركة قد والتشطيب للمجمعات التجارية،
ً
 .سمع ها وإيراداتها واألداء املالي لها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة  على سلبا

 مويل مخاطر مصادر الت 

التمويل املختلفة، وفي حالة عدم تمك ها من الحصول على مثل هذا  من أجل تمويل أو املساعدة في تمويل التوسع املستقبلي في عمليات الشركة، فإن الشركة تعتمد على مقدرتها في الحصول على قروض من جهات 

.التمويل في املستقبل أو فشلها في مقابلة التزاماتها من الديون املستق
ً
 بلية، فإن عمليات الشركة وأداءها املالي ومقدرتها على املحافظة على أعمالها وتوسعاتها ستتأثر سلبا

 مخاطر قرارات اإلدارة 

    الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها  ال قامت إدارةتعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة واملناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشط ها. وفي ح
ً
وخصوصا

 على أداء الشركة وربحي ها ونتائج عملياتها.   وكورونا املستجد19COVIDفي ظل جائحة كورونا الجديد )
ً
 ، فسينعكس ذلة سلبا

  مخاطر أخطاء املوظفين 

 ألية قوانين أو أنظمة سارية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو 
ً
يسفر ع ها اإلضرار بسمعة الشركة. وال تضمن الشركة عدم حدوث مثل تلة   إن أخطاء املوظفين التي قد ينتج ع ها إخالال

لومات أو موارد الشركة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية. وحيث أن الشركة  األخطاء التي قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام املع

 على أداء الشركة ونتائج عملياتها.
ً
 منع أخطاء املوظفين ف ي ال تستطيع ضمان أن أخطاء املوظفين سوف لن تؤثر سلبا

ً
 ال تستطيع دائما

 عدد املوظفين  مخاطر نقص 

 بوجود عدد محدود من املوظفين، وقد تحتا  أي من الشرك اتعمل شركة الباحة وشرك 
ً
إلى عدد أكبر من املوظفين الستكمال الخطط التوسعية املستقبلية، وفي حال لم تتمكن أي من   جميعهاأو  اتتها التابعة حاليا

 ناسب أو بالكفاءات املطلوبة فسوف يؤثر ذلة على إنجاز الخطط املستقبلية وعلى ربحي هما ونتائج عملياتهما. من توظيف العدد املطلوب من املوظفين في الوقت امل اتالشرك 

  مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين 

املستقبلية يعتمد على   ا في خططه اتلتشغيل السليم. وحيث إن نجاح الشرك تها التابعة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة وااتهدف الشركة وشرك 

 على أعمال الشرك   ات قدرتهما في استقطاب املوظفين املؤهلين واالحتفاظ بهم، فإن فقدان أي من الشرك 
ً
ونتائج   وارباحهم  اتللعناصر البشرية املهمة أو عدم قدرتها على استقطابهم واالحتفاظ بهم سينعكس سلبا

 .مالهماع

 مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة 

ل فرض سياسات أكثر صرامة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة  تشترط قوانين العمل باململكة العربية السعودية على جميع املنشآت أن ال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محددة. وقد تقرر وزارة العم

افقات الالزمة لنقل كفالة العاملين  . وفي حال عدم التزام الشركة بتلة القوانين الخاصة بتوطين الوظائف فقد تواجهها عقوبات م ها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة و املطلوبة مستقبال إيقاف إصدار املو

افز   على عمليات الشركة وأدائهما املالي. غير السعوديين وحظر املشاركة في املناقصات الحكومية ومنع الحصول على القروض والحو
ً
 الحكومية األخرى، مما يؤثر سلبا

   مخاطر العقود مع الغير 

وأحكام االتفاقيات املذكورة. وال يمكن اماتها بموجب شروط  تها التابعة، بإبرام اتفاقيات عقود إيجار أو تشييد وبناء مع الغير، وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة هذه األطراف على الوفاء بالتز اتقوم الشركة وشرك 

 في ظل ازمة و جائحة كورونا الجديد )  إعطاء أي ضمانات أو تأكيدات بأن هذه األطراف ستكون على مستوى التطلعات
ً
 على املركز املالي للشركة    وكورونا املستجد 19COVIDوخصوصا

ً
، األمر الذي سيؤثر سلبيا

 ونتائج أعمالها وربحي ها في حالة عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة. 

  تأثر العقود طويلة األجل باملتغيرات في السوق 

 طويلة األجل، متضمنة زيادات في القيمة اإليجارية على مدار مدة العقد، وسيتم تحديد هذه الزياداتتها التابعة مع املستاستبرم الشركة أو شرك 
ً
في املجمعات التجارية عقودا من خالل عدة اعتبارات   أجرين 

 التنافسإلي في السوق.  كتقديرات الشركة ملعدالت الزيادة املتوقعة في األسعار بشكل عام وأسعار اإليجارات بالتحديد، وأهمية املستأجر ووضعه 

او حدوث أي    أو معدالت التضخم أو موازية ملعدالت ارتفاع األسعار   ولهذا فإنه ال يوجد ضمان بأن هذه الزيادات التي تحددها الشركة وقت إبرام العقد ستكون كافية لتعويضها عن الزيادة في تكاليف التشغيل

 ال سمح هللا كجائحة كورونا الجديد )
ً
وبالتالي، فإنه في حال عدم كفاية هذه الزيادات أو في حال كانت القيم اإليجارية املحصلة أقل من القيمة اإليجارية العادلة      وكورونا املستجد،19COVIDجائحة مستقبال

تها التابعة ونتائج عملياتها ووضعها املالي ابي وجوهري على أعمال الشركة وشرك مقارنة بالسوق، والتي قد ال تتمكن الشركة من التفاوض مع املستأجرين عليها قبل ان هاء مدة العقد، فإن ذلة سيؤثر بشكل سل

 وتوقعاتها املستقبلية، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.

  للتوسعات والتجديدات 
ً
 املخاطر املرتبطة بمنح اإلعفاءات وتعويض املستأجرين نتيجة

عند قيامها بإجراء أعمال توسعة أو تجديدات على املجمعات التجارية ومن املمكن أن يترتب على  او     وكورونا املستجد19COVIDعند وقوع جائحة كورونا الجديد )كما حدث تها التابعة اقد تضطر الشركة وشرك 

تها  ااملدفوعة نتيجة توقف أعمالهم خالل فترة تنفيذ تلة األعمال. وقد تضطر الشركة أو شرك هذه األعمال منح إعفاءات لبعض املستأجرين من سداد اإليجار ملدة محدودة أو تعويضهم عن جزء من قيمة اإليجار 

 لخفض إيجارات بعض املحالت لتعويض املستأجرين عن الضرر الناتج عن تنفيذ تلة األعمال بحسب حجم األعمال وأثرها على امل
ً
شركة ونتائج  ستأجر، مما ينعكس بشكل سلبي على املركز املالي للالتابعة أيضا

 عملياتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.

  عدم القدرة على تجديد اتفاقيات التطوير والتشغيل 

 وفي حال قررت الشركة تسليم إدارة وتشغيل ريتها التابعة القيام بإدارة وتشغيل املجمعات التجارية في الوقت الحالي، إال أنه ال يوجد ضمان باستمرار إدارة الشركة للمجمعات التجااتنوي الشركة وشرك 
ً
ة مستقبال

ه أثر سلبي على الوضع املالي الشركة ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون  املجمعات التجارية لطرف سخر فإنه ستنشأ مخاطر تتمثل في إنهاء أو عدم تجديد االتفاقيات مما سيترتب عليه خسائر مالية وهذا يترتب علي

 ر على الشركة. هذا العامل مؤث
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  مخاطر السيولة 

  وكورونا  19COVIDبسبب جائحة كورونا الجديد )  اتها في الوقت املحدد تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ومطلوب

 ورة سلبية. وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها بص . وال تضمن الشركة عدماملستجد او غيرها

  مخاطر االئتمان 

الوفاء بااللتزام من قبل أي من األطراف السابقة، فإن ذلة سيؤثر سلبا على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج تواجه الشركة مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين. وفي حالة عدم  

 عملياتها. 

  مخاطر القضايا القانونية ضد الشركة 

مة للشركة بدفع مبالغ مالية للغير أو تم رفع قضايا جديدة ضد الشركة، فإن ذلة تواجه شركة الباحة مخاطر نتيجة لتعرضها لبعض املطالبات القانونية والقضايا املرفوعة ضدها. وفي حالة صدرت أحكام ملز 

 يا املرفوعة ضد الشركة وأهم املطالبات املالية التي عليها:سيؤثر بشكل سلبي على املوقف املالي للشركة ونتائج عملياتها بسبب الدعاوى القضائية والنزاعات واملطالبات ويلخص الجدول التالي القضا

افقرررررررة هيئررررررررة السررررررروق املاليرررررررة بترررررررراري   األقسررررررراط املسرررررررتحقةأسرررررررهم املسررررررراهمين املتخلفرررررررين عررررررررن سرررررررداد بيررررررررع الشررررررررركة. واررررررري عبرررررررارة عرررررررن ماليرررررررة قديمرررررررة علرررررررى  مطالبرررررررراتكرررررررذلة فإنررررررره توجرررررررد  مررررررررن قيمرررررررة السرررررررهم، والتررررررري حصررررررررلت الشرررررررركة علرررررررى مو

افررررررررق 25/03/1430  بالكامررررررررل150.000.000م  لبيعهررررررررا بغرررررررررض اسررررررررتكمال رأ  املررررررررال ليصررررررررربح )22/03/2009ه )املو
ً
فرررررررري وقتررررررررره، ومطالبررررررررات مررررررررن بعررررررررض املسرررررررراهمين برررررررررد مرررررررررا تررررررررم دفعرررررررره مررررررررن مبررررررررالغ عنررررررررد التأسررررررررريس    ريررررررررال سررررررررعودي مرررررررردفوعا

 .ذلة حتى تاريخهب للشركة    مينانهاء تلة املبالغ مع املساهمين السابقين واملتقد تعمل علىتسعى و الشركة  زالت ال و 

 

 

 اسم الجهة املدعية
قيمة 

 املطالبة
 ملخص املطالبة 

شررررررررررررركررة السرررررررررررررراطعررة  

الحررديثررة للمقرراوالت  

 العامة

افق 25/01/1434نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين، صدر حكم من املحكمة بتاري   3.000.000   ثالثة 3.000.000املبلغ املستحق وهو )م  يقضإلي بإلزام شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األصول ودفع 08/12/2012هر )املو

 مليون ريال سعودي لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، باإلضافة إلى اتمام عملية التبادل والتي تشمل: 

اقعة بمخطط املرو  في مدينة الطائف واملقدرة قيم ها بمبلغ 134اإلفراغ الفعلي لعدد ) .1  العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة. ريال بحسب   12.000.000  قطعة أرض و

اقعة بمحافظة العقيق، واملقدرة قيم ها بمبلغ  .2  ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة.   46.000.000إفراغ األرض املقام عليها مشروع الدواجن والو

 ريال بحسب العقد املوقع بين شركة الباحة وشركة الساطعة.  18.000.000 حصة شركة الباحة في كلية الباحة األهلية للعلوم، واملقدرة بقيمة .3

افق  1437/  29/10هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاري    دة  م  قرار قضائي من دوائر التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرشإلي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املحكمة االدارية بج03/08/2016هر )املو

افق  12/05/1438لصالا شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند، حيث أنه  بتاري    م  تلقت شركة الباحة نسخة من حكم دائرة التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرشإلي  09/02/2017ه )املو

افق  04/05/1438صادر بتاري    ت ى  ، واملتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر من ديوان املظالم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما يخص عملية تبادل األصول، وان38160080م  وبرقم 01/02/2017ه )املو

ل واضا ودقيق لكل بند، كما نص حكم دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي حكم دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادر من ديوان املظالم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشك

 من اليوم التالي من تاري  استالم نسخة الحكم. ولم تقم إدارة شركة الباحة باالعتراض على ال
ً
 اعتبارا

ً
لقرار املفصل،  حكم وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور االتنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

ول التي تخص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلة نقل ملكية وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثيات الحكم وذلة بنقل ملكية كافة األص

 بأنه لن يكون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلة بافتراض أن ااألصول التي تخص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضمان ان ه
ً
لقيمة الفعلية  اء األمر القضائي بالكامل. علما

 بتكوين مخصصات لكامل مبلغ الخ  17.300.599ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ  
ً
ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع    68.699.441سارة من هذه العملية بقيمة  ريال سعودي، حيث أن شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي الجاهلة  17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة    86.000.000لتبادل األصول بلغت  
ً
صص  م قامت الشركة برد الزيادة بمخ   2017، وخالل عام  ريال وفقا

 بقيمة  
ً
:    : القرار التفسيري بما يليكما أن الشركة استلمت الشركة    .ريال سعودي  158و 66,703ريال سعودي، ليصبح رصيد مخصص تبادل األصول بعد رد الزيادة مبلغ    1,996,283استبدال األصول املكون سابقا

ً
أوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل    .مليون ريال  3الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره  إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة  
ً
ثانيا

اقعة في السيل الصغير في محاف  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة    134القطع وعددها   : إلزام شركة الباحة    .ظة الطائف لصالا شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة% من كامل األرض في مخطط املرو  الو
ً
ثالثا

نقض الحكم    .والتنميةام عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار  لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض املق

ستأنف  
ُ
افق    1440صفر   29وتحديد يوم األربعاء القادم  ،  خصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة بامل  للجلسة  2018نوفمبر    07هر املو

ً
دم محامي الشركة  ق  .م موعدا

افق   1440ربيع األول    20الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة، وطلب وكيل املد ى عليها مهلة للرد، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء    حكمالدائرة لل  على تفسير   االعتراضيةبالجلسة الالئحة   هر املو

ملحدودة الحديثة للمقاوالت وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية الثانية باملحكمة التجارية بجدة  م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة ا2019يناير   09في يوم  .م 2018نوفمبر  28

هر قررت    1432/    03/    03لدعوى واملؤرخ في  هر والقا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هم محل هذه ا  1439/    06/    19إصدار حكمها االبتدائي بالتمسة بقرارها السابق املؤرخ في  

م استلمت الشركة نسخة اعالم الحكم  2019يناير  27في يوم  هم محل هذه الدعوى.الدائرة إصدار حكمها االبتدائي التمسة بالقرار السابق القا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي 

افق   1440شوال    16حددت الدائرة يوم  م.  2019يناير   27م قدمت الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاري    2019فبراير  24هر وفي يوم   1439جماد الثاني  19ابق املؤرخ في بالتمسة بقرارها الس   2019يونيو  19هر املو

أكتوبر    30م وقررت الدائرة تأجيل الجلسة الى    2019أكتوبر    09تأجيل الجلسة العتذار وكيل املد ى عليها الساطعة وتم تأجيلها الى    م بعد ذلة تم  2019يوليو    17م  وفي هذه الجلسة حضر وكيل الشركة وتم تأجيلها الى  

م قدم وكيل املد ى  2020فبراير   22م وفي جلسة  2020يناير  22الى لسة م وفي هذه الجلسة قدم محامي الشركة مذكرة وجملة من املرفقات وبعرضها على وكيل املد ى عليها طلب مهلة للرد فقررت الدائرة تأجيل الج 2019

افق    1442رجب    05األربعاء    وفي  عليها "الساطعة" مذكرة ومرفقات    وتأييد حكم الدائرة الثانية )باملحكمة التجارية بجدة في القضية  2021فبراير    17هر املو
ً
 ورفضه مضمونا

ً
  م وقد قررت الدائرة قبول االعتراض شكال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ قدره ثالثة ماليين ر  :والقا إلي
ً
ثانيا: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب  .يالاوال

اقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة  50تملكها بنسبة %  قطعه والتي    134العدل لكامل القطع وعددها  ثالثا:    .من كامل األرض في مخطط املرو  والو

الباحة لالستثمار    إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض املقام عليها املشروع واململوكة لشركة 

 االستئناف. ريال سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة  17,300,559وقد قامت الشركة بزيادة املكون ملقابلة الخسائر الناتجة عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره  ة.والتنمي

تعويضات  

املساهمين على 

األسهم التي تم  

 بيعها في املزاد 

10.730.917 
وأربعة وثالثون ريال   أربعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون ألف ومئتان  14.325.234م بمبلغ ) 31/12/2009  تسعمائة وأربعة وثمانون ألف واثنان وثالثون سهم وذلة حتى تاري   984.032قامت الشركة ببيع )

افقة هيئة السوق املالية بهذا الخصوص. هذا وقد قامت الشركة بدفع جزء من ه  سعودي حسب العروض املقدمة باملزاد وذلة بعد الحصول على مو
ً
،  والزالت تقوم بسداد ذه التعويضات )املطالبات  ملساهميها مسبقا

 بأن هذه التعويضات اي مطالبات مستحقة وليست قضية قائمة. وتبقى املبلغ املذكور هنا. ومن املمكن أن تتم مطالب
ً
 ة شركة الباحة من قبل املساهمين املتبقين في أي وقت. علما

الهيئة العامة للزكاة 

 والدخل 

افق 29/05/1434بتاري  هر مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وبموجب الخطاب الوارد من قبلها 3482/16/1434بموجب املعاملة رقم  11.068.069 م  فإنه تبين وجود فروقات زكوية باملبلغ املذكور عن األعوام من 10/04/2013هر )املو

افق  هر )امل21/12/1436م.  وقد قامت الشركة باالعتراض على  حة املبلغ املذكور، إال أن الشركة قد استلمت خطاب سخر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاري   2010م إلى  2000 م  يؤكد  حة املبلغ.  04/10/2015و

 من تاري  استالم الخطاب، وتم الحضور لدى
ً
افق  1439ذو القعدة    12يوم األربعاء  وفي    اللجنة ملناقشة املطالبة  كما قامت الشركة برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خالل املدة القانونية واي ستين يوما يوليو    25هر املو

 للقرار    االبتدائية  االعتراضقرار اللجنة برفض االستئناف املقدم من الشركة ضد قرار لجنة    الشركة  ، كما استلمت م2018
ً
الشركة بتسجيل   قامتالزكوية الضريبية األولى واملصادقة على قرار اللجنة من وزارة املالية، ووفقا

التما  الشركة لدى لجنة تسوية الخالفات  تقديم  بتعيين مستشار زكوي ل م  قامت الشركة 2019، وخالل عام م2018الربع الثاني من عام ريال سعودي في   16,849,347مصاريف زكاة استثنائية غير متكررة بمبلغ وقدره 

م للفروقات الزكوية  2010م حتى 2000الشركة على الربط الزكوي لألعوام من  باعتراضالضريبية واملتعلق  االستئنافيةالزكوية الضريبية األولى للجنة  االعتراضعلى قرار لجنة الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل 

افق    1441جمادى األول    03وم االحد  ي  وفي  ريال سعودي،  16,849,347وقدرها    من لجنة تسوية الخالفات الزكوية ي 2019ديسمبر    29ه املو
ً
خالف فيد باعتماد اللجنة تسوية الخالف للفترة محل الم تلقت الشركة قرارا

 بأن الشركة  ريال سعودي  4.781.278ريال سعودي وذلة بانخفاض بمبلغ وقدره    12.068.069ريال سعودي ليصبح بعد التسوية مبلغ وقدره    16,849,347م على املبلغ املذكور وقدره    2010م وحتى    2000لألعوام من  
ً
، علما

 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لجدولة جميع مبالغ الزكاة والفروقات الزكوية   ذا التقرير.قامت بسداد مبلغ مليون ريال على ثالث دفعات حتى تاري  اعداد ه
ً
 حتى يتم سداده بالتقسيط.   على الشركة  وتسعى الشركة حاليا
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   مخاطر االلتزامات 

م  04/10/2015هر املوافق 21/12/1436العامة للزكاة والدخل بتاري  توجد لدى شركة الباحة عدة التزامات مالية تتمثل في مبالغ مستحقة للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث استلمت الشركة خطاب من الهيئة 

م مستحقة الدفع من قبل الشركة. وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة 2010م إلى  2000مليون ريال عن األعوام من  16,849,347يؤكد وجود فروقات مستحقات زكوية بمبلغ  

 من تاري  الخطابخالل املدة ا
ً
الزكوية الضريبية األولى واملصادقة على قرار   االبتدائية   االعتراضقرار اللجنة برفض االستئناف املقدم من الشركة ضد قرار لجنة    كما استلمت الشركة   لقانونية واي ستين يوما

 للقرار  
ً
بتعيين مستشار زكوي   ، اال ان الشركة قامت  م2018ريال سعودي في الربع الثاني من عام    16,849,347ة غير متكررة بمبلغ وقدره  الشركة بتسجيل مصاريف زكاة استثنائي  قامتاللجنة من وزارة املالية، ووفقا

الشركة على الربط   باعتراضالضريبية واملتعلق  االستئنافية الزكوية الضريبية األولى للجنة  االعتراضعلى قرار لجنة التما  الشركة لدى لجنة تسوية الخالفات الزكوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديم ل

افق    1441جمادى األول    03وم االحد  ي وفي  يال سعودي،ر   16,849,347م للفروقات الزكوية وقدرها  2010م حتى  2000الزكوي لألعوام من    من لجنة تسوية الخالفات    2019ديسمبر    29ه املو
ً
م تلقت الشركة قرارا

ريال سعودي  12.068.069بعد التسوية مبلغ وقدره ريال سعودي ليصبح  16,849,347م على املبلغ املذكور وقدره  2010م وحتى  2000فيد باعتماد اللجنة تسوية الخالف للفترة محل الخالف لألعوام من الزكوية ي

 بأن الشركة قامت بسداد مبلغ مليون ريال على ثالث دفعات حتى تاري  اعداد هذا التقريرريال سعودي  4.781.278وذلة بانخفاض بمبلغ وقدره  
ً
 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل  ، علما

ً
.  وتسعى الشركة حاليا

 . والفروقات الزكوية على الشركة حتى يتم سداده بالتقسيط لجدولة جميع مبالغ الزكاة

   مخاطر عدم وجود شهادة زكاة 

 لوجود مبالغ فروقات زكوية تخص شركة الباحة وقيامها باملتابعة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلنهاء هذه الفروقات، فإنه ال  
ً
الفروقات املتعلقة  يمكن الحصول على شهادة الزكاة حتى االن هاء من كافة  نظرا

 للظروف الحالية م2010م وحتى  2000بالربط الزكوي من عام  
ً
وجميع شركاتها التابعة حسب األنظمة االستثنائية بسبب   قامت الهية العامة للزكاة والدخل بمنح الشركة زكاة نهائية   بسبب فايرو  كورونا  ، ونظرا

 . تداعيات فايرو  كورونا

  على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة او ان هائها أو عدم تجديدها  املخاطر املتعلقة بعدم الحصول 

افقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها وممارسة أعمالهم ا، وتشمل هذه التراخيص على سبيل املثال ال الحصر: شهادات تسجيل  يتعين على الشركة الحصول على التراخيص والتصاريح واملو

والزكاا السعودة  وشهادة  التجارية،  العالمة  تسجيل  وشهادة  التجارية،  الغرفة  وشهادة عضوية  واالستثمار،  التجارة  وزارة  عن  الصادرة  هذه  لشركة  تخضع معظم  ذلة  إلى  باإلضافة  االجتماعية.  والتأمينات  ة 

 وبشكل جوهري على أعمال  التراخيص والتصاريح لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو إنهاء التراخيص والشهادات و 
ً
افقات إذا فشلت الشركة في الوفاء وااللتزام بتلة الشروط، وهو ما سيؤثر سلبا التصاريح واملو

تم تعليق أو ان هاء أي من تراخيصهم أو إذا تم تجديد    وبالتالي فإن عدم تمكن الشركة أو شرك ها التابعة من تجديد الرخص الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالهما أو إذا  الشركة ووضعهما املالي.

طلب م هما في املستقبل
ُ
، فإن ذلة قد يعرضهما للتوقف مما سينتج عنه تعطل عمليات  أي من تلة التراخيص بشروط غير مناسبة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص اإلضافية التي قد ت

 على نتائج عملياتهما ووضعهما املالي. الشركة وشرك ها التابعة وتك
ً
 بدهما تكاليف إضافية وبالتي سيؤثر ذلة سلبا

  مخاطر استمرارية الشركة 

 تسعى في خط ها لتعديل اوضاع الشركة والعمل على استمرارية نشاطها. الزالت توجد لدى شركة الباحة خسائر متراكمة ومخصصات، واإلدارة 

  مخاطر انقطاع األعمال 

افق  23/02/1436قطاع في بعض أعمال الشركة الرئيسية منذ تاري   لقد حدث ان  على الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها، وفيما يلي االنقطاع في األعمال  2014ديسمبر    15هر )املو
ً
 ملحوظا

ً
 سلبيا

ً
م  مما أثر تأثيرا

 الذي حدث خالل الفترة السابقة: 

 خالل الربع الثاني من عام 
ً
 م.  2004• توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاري   
َ
 بقرار مجلس اإلدارة بتاري   21/04/2001• توقف عمل مشروع تلفرية أثرب بشكل جزئي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

َ
افقة عليه بالجمعية العامة غير  15/12/2014م، وتم إيقافه تماما م وتمت املو

 ، وجاري العمل على ازالته بحسب توجيهات امير منطقة الباحة.  م06/05/2015بتاري  العادية 

  مخاطر فشل الشركة في الدخول في صفقات استحواذ سابقة 

باءت   والتي  العامة  للمقاوالت  الحديثة  الساطعة  مع شركة  األصول  تبادل  عملية  في  متمثلة  سابقة،  استحواذ  في صفقات  بالدخول  الشركة  بتاري   بالفشقامت  الشركة  قامت  افق  3/3/1432ل. حيث  )املو هر 

 م  بتوقيع عقد مع شركة الساطعة يفيد بالتنازل لشركة الباحة عن ما يلي: 6/2/2011

 ة )تحت التأسيس  املعدة للتركيب. املوجود نقل ملكية جميع مشتمالت الكسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتمالت مشروع الهلوكور ومعداته  .1

 صور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين.  .2

 قائمة موجودات ومستندات مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومشروع الهلوكور)تحت التأسيس .  .3

 عقد تأجير أرض البلدية.  .4

 رخصة البناء.  .5

 املخطط العام للمشروع.  .6

افقة املبدئية لقرض صندو  .7  ق التنمية الصناعية. صورة خطاب املو

 مذكرة تنازل عن رخصة الثروة املعدنية.  .8

 خريطة املوقع العام للكسارة. .9

 محضر استالم الكسارة بمعدتها وموجوداتها وموقع مشروع الهلوكور )تحت التأسيس  ومعداته غير املركبة  .10

 كما  86.000.000وذلة مقابل مبلغ إجمالي قيمته 
ُ
 يلي: ريال سعودي تدفع عينيا ونقديا

 مليون في أول دفعة، ومن ثم يتم دفع مليون ريال في كل دفعة من الدفعات الثالث األخرى. 7ريال سعودي بموجب شيكات مصدقة على أربع دفعات يتم دفع  10.000.000تدفع الشركة مبلغ  .1

اقع في محافظة الطائف50تتنازل الشركة عن حص ها البالغة   .2 ريال سعودي من ثمن الصفقة   12.000.000مقابل    1/1/159/133واململوكة للشركة بموجب صة رقم    ٪ من كامل األرض في مخطط املرو  الو

 املتفق عليها. 

ريال سعودي    25.000.000ين  ٪ حسب عقد التأسيس بما في ذلة كامل املديونية على الشركة املالكة للكلية ومقدار الد37تتنازل الشركة عن حص ها في ملكية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسب ها   .3

 ريال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عليها. 18.000.000وتمثل حصة عينية تقدر بمبلغ 

اقعة في محافظة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل من .4 من أي رهون أو أي مطالب  شآته بدون ذممه املالية وخالي  تتنازل الشركة عن ملكية كامل أرض مشروع الدواجن الو

 ريال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عليها.  46.000.000هر وتمثل حصة عينية تبلغ 1425ربيع الثاني  06وتاري   2مالية واململوكة للشركة بموجب الصة رقم 

تب متخصص معتمد للقيام بعمل الفحص النافي للجهالة ألصول شركة الساطعة محل االتفاق وقام املكتب  إال أنه بعد توقيع االتفاقية ال هائية مع شركة الساطعة الحديثة، قامت شركة الباحة بالتعاقد مع مك

م عن صدور نتائج تقرير 2011سبتمبر  18وقامت الشركة باإلعالن في موقع تداول بتاري   ريال سعودي. 17.300.559م وقيمت تلة األصول فقط بمبلغ 2011سبتمبر   17بإصدار تقرير الفحص النافي للجهالة بتاري  

 للفارق الكبير بين نتيجة التقييم ألصول شركة الساطعة الحديث
ً
ليون ريال  م  17.3ة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ  الفحص النافي للجهالة الخاص بتقييم أصول شركة الساطعة الحديثة، ونظرا

مليون ريال سعودي، فقد قامت إدارة شركة الباحة بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة   86سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة املعروضة للتبادل مع أصول شركة الساطعة الحديثة والبالغة  
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ي ستؤول ملكي ها لشركة الباحة كنتيجة لعملية تبادل األصول. كذلة، لم يحتوي تقرير الفحص النافي للجهالة على معلومات خاصة  الحديثة. وال تمتلة شركة الباحة أي مستندات لتوضيح تفاصيل األصول الت

بأنها ال تملة أي مستندات تبين قيمة أصول شركة    ية لشركة الباحة بقيمة مشروع الخرسانة االسمنتية الجاهزة ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة الكسارة فقط. وقد أكدت اإلدارة الحال

كإجمالي لها بحسب تقرير الفحص النافي  17.300.599ريال وال أي مستندات تبين القيمة الفعلية لكل أصل من هذه األصول وكيفية التوصل إلى مبلغ  86.000.000الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ مجموعها 

ي معلومات أو مستندات بهذا الشأن. ية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلس إدارة الشركة السابق وليس الحالي، ولم تقم إلدارة السابقة للشركة بتسليم اإلدارة الحالية أللجهالة، وذلة بسبب أن عمل

لسند التنفيذي الصادر من املحكمة االدارية بجدة، إال أنه ال يمكن التحقق من قيمة هذه األصول  وعليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها من أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة في الحكم القضائي وا

ة تبادل األصول الذي ن مخصص خسائر عمليريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة. وفي حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن ذلة يعني بأ  17.300.599املقدرة بمبلغ  

 والبالغ  
ً
بتاري     68.699.441قامت شركة الباحة بتكوينه مسبقا  لتغطية كامل الخسائر املترتبة من عملية تبادل األصول هذه.  وأعلنت الشركة في موقع تداول 

ً
نتائج 2011أكتوبر    01ريال لن يكون كافيا م عن 

ريال سعودي قامت الشركة بسدادها    7.000.000عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص النافي للجهالة وكذلة امتنعت عن إعادة مبلغ    مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرت عن

 لشركة الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلة فقد ألغت الشركة العقد مع شركة الساطعة الحديثة، وقامت الشركة برفع دع
ً
وى قضائية لدى ديوان املظالم تطالب فيها شركة الساطعة مقدما

 وقدره  
ً
هر تتضمن املصادقة على الحكم االبتدائي الصادر عن املحكمة  24/06/1434ريال سعودي. وقد صدر حكم نهائي في القضية من ديوان املظالم بجدة بتاري     7.000.000الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

وى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هما واملؤرخ في  تمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة الحديثة ورفض الدعوى القضائية املقدمة من شركة الباحة ضد شركة الساطعة الحديثة والزام طرفي الدعاالدارية بجدة بإ

افق  1437/  29/10م. وقد تلقت شركة الباحة بتاري   06/02/2011 ائي من دوائر التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرشإلي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر من املحكمة م  قرار قض03/08/2016هر )املو

ا 12/05/1438، حيث أنه بتاري   ا التقريراالدارية بجدة لصالا شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند حتى تاري  إعداد هذ م  تلقت شركة الباحة نسخة 09/02/2017فق  ه )املو

، واملتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر من ديوان املظالم تبين عدم تحديد البنود 38160080م  وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438من حكم دائرة التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرشإلي صادر بتاري  

ملراد تنفيذها بشكل واضا ودقيق  دل األصول، وانت ى حكم دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادر من ديوان املظالم بحيث يتم تحديد البنود ااملراد تنفيذها فيما يخص عملية تبا

 من الي 
ً
 اعتبارا

ً
وم التالي من تاري  استالم نسخة الحكم. وعليه تؤكد شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض على لكل بند، كما نص حكم دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

تنفيذ حيثيات الحكم وذلة  بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لالحكم وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة  

، وضمان ان هاء األمر القضائي بالكامل. ويقر مجلس إدارة بنقل ملكية كافة األصول التي تخص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلة نقل ملكية األصول التي تخص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة 

افق  04/05/1438بتاري   شركة الباحة بأنه ال توجد أي أحكام الحقة للحكم الصادر    بأنه  01/02/2017ه )املو
ً
م  ولم تذكر في نشرة اإلصدار هذه فيما يخص عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة. علما

ريال سعودي، حيث أن شركة الباحة قد قامت   17.300.599لحديثة تبلغ  لن يكون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلة بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة ا

 بتكوين مخصصات لكامل مبلغ الخسارة من هذه العملية بقيمة  
ً
ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة   86.000.000ريال باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت    68.699.441مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة، والتي اي محل املطالبة هذه.  17.300.559
ً
 بقيمة    2017وخالل عام    ريال وفقا

ً
ريال سعودي،    1,996,283م قامت الشركة برد الزيادة بمخصص استبدال األصول املكون سابقا

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة    : القرار التفسيري بما يليكما أن الشركة استلمت الشركة    .ريال سعودي  66,703,158ليصبح رصيد مخصص تبادل األصول بعد رد الزيادة مبلغ  
ً
أوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل ل  .مليون ريال  3الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره 
ً
%   50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134كامل القطع وعددها ثانيا

اقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالا شركة الساطعة الحديثة   : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة    .للمقاوالت العامة من كامل األرض في مخطط املرو  الو
ً
ثالثا

ستأنف    .للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض املقام عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية   الحديثة املحدودة
ُ
خصوص تصحيح تفسير الحكم بنقض الحكم امل

افق    1440صفر    29وتحديد يوم األربعاء القادم  ،  الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة  للجلسة   2018نوفمبر    07هر املو
ً
على   االعتراضية دم محامي الشركة بالجلسة الالئحة  ق  .م موعدا

افق    1440األول  ربيع    20الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة، وطلب وكيل املد ى عليها مهلة للرد، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء    الدائرة للحكم  تفسير  في ،  م  2018نوفمبر    28هر املو

الثانية باملحكمة التجارية بجدة إصدار حكمها  م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة املحدودة الحديثة للمقاوالت وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية 2019يناير   09يوم 

هر قررت الدائرة    1432/    03/    03هر والقا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هم محل هذه الدعوى واملؤرخ في    1439/    06/    19لسابق املؤرخ في  االبتدائي بالتمسة بقرارها ا

م استلمت الشركة نسخة اعالم الحكم 2019يناير    27بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هم محل هذه الدعوى. في يوم  إصدار حكمها االبتدائي التمسة بالقرار السابق القا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى  

افق    1440شوال    16ة يوم  م. حددت الدائر   2019يناير    27م قدمت الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاري     2019فبراير    24هر وفي يوم    1439جماد الثاني    19بالتمسة بقرارها السابق املؤرخ في   يونيو    19هر املو

م وقررت الدائرة تأجيل الجلسة الى  2019أكتوبر  09م بعد ذلة تم تأجيل الجلسة العتذار وكيل املد ى عليها الساطعة وتم تأجيلها الى   2019يوليو  17م  وفي هذه الجلسة حضر وكيل الشركة وتم تأجيلها الى  2019

م  2020فبراير  22م وفي جلسة  2020يناير  22الجلسة قدم محامي الشركة مذكرة وجملة من املرفقات وبعرضها على وكيل املد ى عليها طلب مهلة للرد فقررت الدائرة تأجيل الجلسة الى  م وفي هذه 2019أكتوبر  30

افق    1442رجب    05األربعاء    قدم وكيل املد ى عليها "الساطعة" مذكرة ومرفقات  وفي  وتأييد حكم الدائرة الثانية )باملحكمة التجارية   2021ر  فبراي  17هر املو
ً
 ورفضه مضمونا

ً
م وقد قررت الدائرة قبول االعتراض شكال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ قدره ثالثة ماليين ر   :بجدة في القضية  والقا إلي
ً
ثانيا: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية    .يالاوال

اقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالا شركة الساطعة الحديثة   50قطعه والتي تملكها بنسبة %    134باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها   من كامل األرض في مخطط املرو  والو

وع الدواجن وعن األرض املقام عليها املشروع ثالثا: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشر   .املحدودة للمقاوالت العامة 

 . ريال سعودي 84,003,717ريال ليصبح  17,300,559يادة املخصص بمبلغ من محكمة االستئناف تمت ز وبعد صدور تاييد الحكم  ة واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمي

 خاطر عدم كفاية مخصص الخسائر املتعلقة بعملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة م 

عقد  ريال سعودي فيما يخص الخسائر الناتجة عن عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة حيث تم تقييم أصول شركة الساطعة عند توقيع ال  68.699.441قامت شركة الباحة بتكوين مخصص بمبلغ  

وبعد صدور تأييد  ريال فقط.    17.300.599لجهالة بعد ذلة وتبين لها أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة تبلغ  ريال، إال أن شركة الباحة قد قامت بعمل الفحص النافي ل  86.000.000بين الطرفين بمبلغ  

ودي، وذلة بعد تأييد الحكم من  ريال سع  17,300,559املكون ملقابلة الخسائر الناتجة عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره    من محكمة االستئناف قامت الشركة بزيادة املخصص  حكمال

 .م2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في  86,000,000مبلغ وقدره ، ليصبح اجمالي املخصص املكون  محكمة االستئناف

 مخاطر الضغوط على األسعار 

، حيث أن األسعار في نشاط تأجير العقارات قد تكون عرضة لالنخفاض في املستقبل    وكورونا املستجد19COVIDبسبب جائحة كورونا الجديد )  أسعار التأجير تواجه الشركة وشرك ها التابعة مخاطر الضغوط على  

 لألوضاع االقتصادية الغير مؤاتية باإلضافة إلى توقع عامة النا  بأن أسعار تأجير العقارات قد تنخفض كنتيجة لبدء  
ً
الرسوم على األرا إلي البيضاء، األمر الذي قد يدفع مالك هذه  تطبيق  القريب وذلة نظرا

اقية الشركة التابعة األرا إلي الستثمارها وبناء عقارات سكنية وتجارية عليها تؤدي بدورها إلى زيادة املعروض وانخفاض األسعار. وبالتالي، فإن دخل الشركة و  اقة   شركة املراكز الر وشرك ها التابعة شركة اشر

الضغوطات باإلضافة الى تداعيات  ا بعد في حال حدثت هذه  ن عملياتها التشغيلية سيكون عرضة للضغوطات على األسعار، األمر الذي سيترتب عليه أثر سلبي على املركز املالي للشركة ونتائج عملياتهم  االقليمية 

 . فايرو  كورونا

 مخاطر تعثر األنظمة الداخلية 

للوائح. وفي حال حدث ذلة، فسيكون بتحديد الئحة تنظيم العمل الخاصة باألنظمة الداخلية في كل م هما. وال يوجد أي ضمان بخصوص عدم تعثر هذه األنظمة او عدم تطبيق هذه اقامت الشركة وشرك ها التابعة  

 هنالة أثر سلبي على املركز املالي للشركة وشرك ها التابعة ونتائج عملياتهما. 
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 من نظام الشركات150قيد بأحكام املادة )مخاطر عدم القدرة على الت   

 من    من نظام الشركات، والتي بموجبها يتوجب على مجلس إدارة الشركة التي تبلغ خسائرها نصف رأ  املال املدفوع دعوة الجمعية العامة غير  150بحسب املادة رقم )
ً
العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

األجل املحدد في نظامها األسا ، فقد   إما زيادة رأ  مال الشركة أو تخفيضه وذلة للحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر املتراكمة إلى ما دون نصف رأ  املال، أو حل الشركة قبلتاري  علمه بالخسائر، لتقرر 

افق 05/10/1437بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاري     في وقت سابق  قامت شركة الباحة  م  والذي تقرر فيه عدم حل الشركة قبل أجلها، واستمرارها في ممارسة أعمالها وتفويض  10/07/2016  ه )املو

م، فإن الشركة  2016ديسمبر    31٪ من رأ  املال كما في  123.58ما نسبته    مجلس االدارة باتخاذ االجراءات الالزمة مع الجهات املختصة، وبناًء على ذلة وبالنظر إلى الخسائر املتراكمة لشركة الباحة والتي شكلت

م  بتخفيض رأ  مال الشركة بعد رفع رأ   22/02/2017ه )املوافق 05/1438/ 25ستكون عرضة للتصفية، مالم تقم الشركة بتخفيض رأ  املال. حيث أوصإلى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاري  

  سهم، وهذا معناه أن التخفيض سيتم 17.700.000  سهم إلى )29.500.000وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ) %  40)نسبة انخفاض قدرها   ريال أي ب177.000.000  ريال إلى )295.000.000املال من )

اقع ) افق  25/05/1438  أسهم مملوكة قبل التخفيض. وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأ  املال في موقع تداول بتاري   10  أسهم لكل )4بو م . على أن تتم جميع 22/02/2017هر )املو

افق  25/07/1438هذه االجراءات في موعد أقصاه   ، وقد تمكن22/04/2017ه )املو
ً
الشركة من    تم ، وإال فإن الشركة سوف تتعرض للتصفية بقوة النظام، بغض النظر عن كافة اإلجراءات التي تم اتخاذها مسبقا

افقة الدعوة للجمعية العمومية غير    ريال سعودي، 177,000,000  ريال وتخفيض را  مال الشركة الى )295,000,000برفع را  مال الشركة الى ) العادية لزيادة وتخفيض را  مال الشركة وتم التصويت باملو

م 2020نوفمبر    10، كما قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية بتاري   من را  املال%   39.15)سعودي وبنسبة      ريال69,300,223م اي )  2020ديسمبر    31كما تجدر اإلشارة الى ان خسائر الشركة املتراكمة كما في  

 ريال وتعيين مجموعة الدخيل املالية كمستشار مالي لالكتتاب وجاري العمل على ذلة.  120,000,000بمبلغ  ريال 279,000,000ريال الى  177,000,000من  بزيادة را  مال الشركة 

 طر قلة الخبرة في إدارة وتطوير املشار ع العقارية مخا 

ة. وبالتالي، فإن الشركة ستكون معرضة لتحديات ومتغيرات جديدة قد  تواجه شركة الباحة مخاطر قلة الخبرة في إدارة وتطوير املشار ع العقارية وذلة باعتبار أن هذا النشاط هو نشاط جديد بالنسبة لها كشرك

 مركزها املالي ونتائج عملياتها.تؤثر بشكل سلبي على  

 أصول وخصوم الشركة .28

 2016 *2017 *2018 *2019 *2020 البيان

 17.967.837 21.427.891 20.272.771 20.806.242 23.046.174 األصول املتداولة 

 79.718.308 244.523.321 245.108.478 274.886.585 260.941.497 األصول غير املتداولة 

 97.686.145 265.951.212 265.381.249 295.692.827 283.987.671 األصول إجمالي 

 93.645.383 86.844.318 102.691.337 105.606.753 128.264.207 الخصوم املتداولة 

 83.603 7.476.970 1.286.421 33.724.884 29.174.945 الخصوم غير املتداولة 

 93.728.986 94.321.288 103.977.758 139.331.637 157.439.152 إجمالي الخصوم

 *قوائم مالية موحدة. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

االصول املتداول  17,967,837 21,427,891 20,272,771 20,896,242 23,046,174

االصول غير املتداولة 78,718,308 244,523,321 245,108,478 274,886,585 260,941,497

الخصوم املتداولة 93,645,383 86,844,318 102,691,337 295,692,827 283,987,671

الخصوم غير املتداولة 83,603 7,476,970 1,286,421 33,724,884 29,174,945
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 جتأثير األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائ .29

 *2019 *2020 البيان

 10.435.145 11,175,312 املبيعات / اإليرادات 

  4.755.245)  4,863,644) تكلفة املبيعات / اإليرادات

 5.679.900 6,311,668 مجمل الربح 

  3.459.527)  2,292,900) مصاريف إدارية عمومية 

 -  17,300,559) خسائر مطالبات محتملة 

 -  5,278,875) خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة

  384.404)  4,129,355) ة خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثماري

 -  3,201,760) خسائر ائتمانية متوقعة

  8.049.930) - خسائر استبعاد ممتلكات واالت ومعدات 

 4.834.647 18,788 أخرى إيرادات 

  1.636.233)  1,455,781) تكاليف تمويل

  3.015.547)  27,965,774) صافي الربح قبل الزكاة 

  2.026.754)  1,846,897) الزكاة 

  5.042.301)  29,812,671) خسارة السنة صافي 

 *نتائج ماليه موحدة للشركة وشركاتها التابعة 

 تأثير األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج .30

 2016 2017* 2018* 2019* *2020 البيان

 8.881.221 7.371.878 9.679.177 10.435.145 11,175,312 اإليرادات

  8.271.420)  4.680.846)  4.731.588)  4.755.245)  4,863,644) تكاليف اإليرادات

 609.801 2.691.032 4.797.342 5.679.900 6,311,668 مجمل الربح )الخسارة 

 28.347 3.921.767  10.226.433)  5.042.301)  29,812,671) صافي الربح )الخسارة 

 موحدة للشركة وشركاتها التابعة *نتائج ماليه  

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

االيرادات 8,881,221 7,371,878 9,679,177 10,435,145 11,175,312

تكاليف االيرادات -8,271,420 -4,680,846 -4,731,588 -4,755,245 -4,863,644

609,801 الخسارة)مجمل الربح  2,691,032 4,797,342 5,679,900 6,311,668

28,347 الخسارة)صافي الربح  3,921,767 -10,226,433 -5,042,301 -29,812,671
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 قائمة املركز املالي املوحدة .31

 *2019ديسمبر  31 *2020ديسمبر  31 

 املوجودات

 موجودات متداولة 

 1,001,403 1,724,570 وما في حكمه النقد 

 19,550,912 20,869,525 مدينون، صافي 

 118,057 - مخزون، صافي 

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 101,294 452,079 مصاريف مدفوعة مقدما

 20,806,242 23,046,174 مجموع املوجودات املتداولة 

 موجودات غير متداولة 

 17,136,823 17,136,823 استثمارات طويلة األجل 

 9,000,000 9,000,000 دفعات لشراء ممتلكات استثمارية

 28,389,288 23,110,413 شهرة

 47,656 35,903 أصول غير ملموسة 

 54,542,053 54,521,121 ممتلكات وسالت ومعدات، صافي 

 126,637,951 121,985,027 عقارات استثمارية 

 39,132,814 35,152,210 حقوق استخدام األصول 

 274,886,585 260,941,497 مجموع املوجودات غير املتداولة 

 295,692,827 283,987,671 مجموع املوجودات 

 املطلوبات وحقوق امللكية 

 مطلوبات متداولة 

 1,639,255 1,146,255 الدائنون 

 10,787,672 10,730,917 امانات أسهم مزاد تحت التسوية 

 4,150,242 4,345,188 أخرى مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 
ً
 2,050,964 2,780,184 إيرادات مقبوضة مقدما

 6,064,437 9,500,024 الجزء املتداول من متطلبات عقود االيجار

 66,703,158 84,003,717 مخصص مطالبات محتملة 

 14,211,025 15,757,922 مخصص الزكاة

 105,606,753 128,264,207 املتداولة مجموع املطلوبات 

 املطلوبات غير املتداولة 

 32,410,439 28,075,633 الجزء الغير متداول من متطلبات عقود االيجار

 130,582 165,449 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 1,183,863 933,863 مطلوب الى أطراف ذات عالقة 

 33,724,884 29,174,945 مجموع املطلوبات غير املتداولة 

 139,331,637 157,439,152 مجموع املطلوبات 

 حقوق امللكية 

 177,000,000 177,000,000 رأ  املال

 (40,707,326)  69,300,223) خسائر متراكمة 

 136,292,674 107,699,777 حقوق امللكية العائدة للمساهمين 

 20,068,516 18,848,742 حقوق امللكية غير املسيطرة

 156,361,190 126,548,519 إجمالي حقوق امللكية 

 295,692,827 283,987,671 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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 لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدةقائمة ا .32

 *2019ديسمبر  31 *2020ديسمبر  31 

 10,435,145 11,175,312 اإليرادات

 (4,755,245)  4,863,644) اإليرادات تكلفة 

 5,679,900 6,311,668 مجمل الربح 

 (3,459,527)  2,929,900) مصاريف إدارية وعمومية 

 -  17,300,559) خسائر مطالبات محتملة 

 -  5,278,875) خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة

 (384,404)  4,129,355) خسائر االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية 

 (8,049,930) - ومعدات  وسالتخسائر استبعاد وممتلكات 

 4,834,647 18,788 إيرادات اخرى 

 (1,379,314)  26,509,993) )الخسارة  / الربح من العمليات

 (1,636,233)  1,455,781) تكاليف تمويل

 (3,015,547)  27,965,774) قبل الزكاة )الخسارة  / الربح صافي 

 (2,026,754)  1,846,897) الزكاة  

 (5,042,301)  29,812,671) السنة  خسارةصافي 

 بنود الدخل الشامل االخر

 - - للسنة الشامل  الدخل

 (5,042,301)  29,812,671) اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 :صافي دخل )خسارة  السنة العائد إلى

 (5,326,000)  28,592,897) الشركة مساهمي 

 283,699  1,219,774) حقوق امللكية غير املسيطرة

 (29,812,671  (5,042,301) 

 (0.3)  1.62) السنة  ربح )خسارة نصيب السهم من صافي 

 )بعد استبعاد نصيب حقوق األقلية .  ريال 28,592,897على أسا  نصيب الشركة االم من صافي الخسارة والبالغ قدره   م2020*تم احتساب خسارة السهم خالل هذا العام 

 التغيرات في حقوق امللكية املوحدةقائمة  .33

 
 حقوق امللكية العائدة للمساهمين 

 إجمالي حقوق امللكية  حقوق امللكية غير املسيطرة
 اإلجمالي خسائر متراكمة  رأ  املرال 

 161,403,491 19,784,817 141,618,674  35,381,326) 177,000,000 2019يناير  1الرصيد في 

 (5,042,301) 283,699 (5,326,000) (5,326,000) - صافي دخل السنة 

 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (5,042,301) 283,699 (5,326,000) (5,326,000) - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 156,361,190 20,068,516 136,292,674 (40,707,326) 177,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 156,361,190 20,068,516 136,292,674 (40,707,326) 177,000,000 2020يناير  1الرصيد في 

 (29,812,671) (1,219,774) (28,592,897) (28,592,897) - صافي دخل السنة 

 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (29,812,671) (1,219,774) (28,592,897) (28,592,897) - للسنة ة الشامل الخسارةإجمالي 

 126,548,519 18,848,742 107,699,777 (69,300,223) 177,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 *قوائم مالية موحدة. 
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 املوحدة قائمة التدفقات النقدية .34

 
 *2019ديسمبر  31 *2020ديسمبر 31

 األنشطة التشغيلية

  3,015,547)  27,965,774) صافي ربح السنة قبل الزكاة 

 التعديالت لر: 

 763,985 20,932 ومعدات  وسالتإس هالك ممتلكات 

 401,953 523,569 إس هالك عقارات استثمارية 

 10,147 11,753 إطفاء أصول غير ملموسة 

 3,980,604 3,980,604 اس هالك حقوق استخدام األصول 

 - 3,201,760 املكون من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 1,636,233 1,455,781 تكاليف تمويل

 - 17,300,559 مطالبات محتملة املكون من مخصص 

  4,781,278) - رد مخصصات 

 28,024 34,867 السنة التزامات منافع املوظفين خالل املكون من 

 8,049,930 - ومعدات  وسالتخسائر استبعاد ممتلكات 

 - 5,278,875 االنخفاض في قيمة الشهرةخسائر 

 384,404 4,129,355 في قيمة العقارات االستثمارية  االنخفاضخسائر 

 7,972,281 7,458,455 

 التغيرات في رأ  املال العامل 

  2,233,629)  4,520,373) مدينون، صافي 

 - 118,057 مخزون 

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
  70,971)  316,209) مصاريف مدفوعة مقدما

 546,122  493,000) دائنون 

  472,960) 194,946 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

  60,294)  56,755) أمانات أسهم مزاد تحت التسوية 

 636,194 729,220 إيرادات مقبوضة مقدما 

 5,802,917 3,628,167 النقد من العمليات 

  1,043,559)  300,000) زكاة مدفوعة 

 4,759,358 3,328,167 )املستخدم في  األنشطة التشغيلية  /صافي النقد املحصل من 

 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 

  18,900) - أصول غير ملموسة  شراء

  99,025) - عقارات استثمارية إضافات 

  137,787) - شراء ممتلكات وسالت ومعدات 

  255,712) - صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 -  250,000) مطلوب الى طرف ذو عالقة 

  4,581,161)  2,355,000) عقود االيجاراملسدد من مطلوبات 

  4,581,161)  2,605,000) النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

  77,515) 723,167 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 1,078,918 1,001,403 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 1,001,403 1,724,570 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 موحدة. *قوائم مالية 

 نقدية غيرالعمليات ال ل معلومات إضافية حو .35

 12,318,606 - واملعدات الى العقارات االستثمارية  واآلالت التحويل من املمتلكات

 43,113,418 - 16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
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 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة .36

 الباحة لالستثمار والتنميةشركة  .36.1

 السنة 
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 

افية ) إجمالي اإليرادات افية )الرياض  بلجرشإلي  -الباحة املنطقة الجغر  املجموع  املنطقة الجغر

2020 - - - 0.00 

راقية املحدود .36.2  % 86.96مملوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية بنسبة  –ة شركة املراكز ال

 السنة 
اقية املحدودة    التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )شركة املراكز الر

افية )الرياض  إجمالي اإليرادات  املجموع  املنطقة الجغر

2020 3,174,877.00 3,174,877.00 3,174,877.00 

راقية  –شركة شخص واحد  – إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري شركة  .36.3  % 100مملوكة لشركة املراكز ال

 السنة 
اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العق اقية املحدودة )شركة إشر  اري التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة لشركة املراكز الر

افية )الرياض  اإليراداتإجمالي   املجموع  املنطقة الجغر

2020 8,000,435.00 8,000,435.00 8,000,435.00 

 

 

 الفروقات الجوهرية في النتائج املالية التشغيلية عن نتائج السنة السابقة .37

 . ريال سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة االستئناف 17,300,559بمبلغ وقدره ادة املخصص املكون ملقابلة الخسائر الناتجة عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة زي •

  19ريال سعودي وذلة بسبب تداعيات جائحة فيرو  كورونا املستجد )كوفيد    9,408,230تسجيل خسارة انخفاض في القيمة للعقارات االستثمارية وخسائر هبوط قيمة الشهرة للشركات التابعة بقيمة   •

 .ا املباشر على قطاع العقارات والتأجيروتأثيره

 ريال  4,815,859انخفاض بند إيرادات أخرى بمبلغ  •

 ريال سعودي  3,201,760تسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة  •

قطاع العقارات والتأجير، وذلة على الرغم من ارتفاع اإليرادات      وتأثيرها املباشر على 19انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها بسبب تداعيات جائحة فيرو  كورونا املستجد )كوفيد   •

% حيث بلغ مجمل الربح    11.12ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة    10,435,145ريال مقارنة مع إيرادات العام املا إلي مبلغ وقدره    11,175,312م مبلغ وقدره  2020% حيث بلغت اإليرادات لعام    7بنسبة  

ريال وذلة نتيجة الرتفاع نسب التشغيل في املراكز التجارية التابعة للشركة، كما انخفضت املصاريف    5,679,900ريال مقارنة مع مجمل الربح العام املا إلي مبلغ وقدره    6,311,668دره  م مبلغ وق2020لعام  

 .ريال  3,459,527ريال مقارنة مع العام املا إلي مبلغ وقدره  2,929,900% حيث بلغت املصاريف اإلدارية والعمومية مبلغ وقدره   15م بنسبة  2020اإلدارية والعمومية لعام 

 اختالف املعايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .38

 خالل هذه السنة أي معايير جديدة. لم تطبق الشركة 

 

ميةشركة الباحة لالستثمار والتن

0% اقية املحدودة شركة املراكز الر

28%

اقة اإلقليمية  شركة إشر

قاري للتطوير واالستثمار الع

72%

اإليرادات
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 أسماء الشركات التابعة  .39

 لالستثمار والتنميةالشركات التابعة لشركة الباحة  .39.1

 رأ  مالها اسم الشركة التابعة 
نسبة ملكية الشركة 

 فيها
 نشاطها الرئيسإلي 

الدولة املحل الرئيسإلي  

 لعملياتها
 الدولة محل التأسيس

اقية املحدودة  % *  86.96 57.500.000 شركة املراكز الر
تملة املجمعات التجارية واملكتبية 

 وتأجيرها
 السعودية  السعودية 

اقية املحدودة" في عام *  اقة االقليمية للتطوير واالستثمار العقاري مقابل  750.000مليون كما قامت بنقل ملكية  57.5مليون إلى  50م بزيادة را  مالها من 2017قامت الشركة التابعة "شركة املراكز الر حصة من حصصها لشركاء شركة اشر

اقة اإلقلي اقية املحدودة.  86.96مية للتطوير واالستثمار العقاري لتصبح ملكية شركة الباحة لالستثمار والتنمية بعد نقل الحصص الى االستحواذ على كامل حصصهم بشركة إشر  % بشركة املراكز الر

راقية املحدود .39.2  ةالشركة التابعة لشركة املراكز ال

 رأ  مالها اسم الشركة التابعة 
نسبة ملكية الشركة 

 ***فيها
 نشاطها الرئيسإلي 

ملحل الرئيسإلي  الدولة ا

 لعملياتها
 الدولة محل التأسيس

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار   شركة إشر

 العقاري**
50.000 86.96 % 

استثمار املجمعات التجارية واملكتبية  

 وتأجيرها
 السعودية  السعودية 

اقية املحدودة   شركة تابعة لشركة املراك2017عام    " في ** قامت الشركة التابعة "شركة املراكز الر
ً
اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري، واي تعتبر حاليا اقية املحدودة بنسبة  م باالستحواذ على كامل حصص الشركاء بشركة إشر ز الر

 % لشركة الباحة لالستثمار والتنمية.  86.96% واململوكة بنسبة  100

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري اي  *** تعتبر نسبة شركة الباحة بشركة إ اقة اإلقليمية    86.96% باعتبار ان شركة الباحة لالستثمار والتنمية تمتلة ما نسبته    86.96شر اقية املحدودة املالكة لشركة اشر % من شركة املراكز الر

 %.  100بنسبة 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين لكل شركة تابعة .40

 أي أسهم أو ادوات دين صادرة عن شركاتها التابعة.  ال يوجد لدى الشركة 

 سياسة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: .41

ة عن العام عن طريق الجمعية املبدئي لصافي أرباح الشرك  تعلن الشركة عن توز عات األرباح ويتضمن اإلعالن الصادر ع ها في هذا الخصوص مقدار التوز ع وطريقة السداد بعد أن يتم اعتماد التوز ع ▪

 العامة العادية للشركة بناًء على توصيات مجلس اإلدارة.

 أو في حالة إفالسها أو إذا كان ذلة سيؤدي إلى  ▪
ً
  تعثر أو افال  الشركة.لن تقوم الشركة باإلعالن عن توز ع األرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة ماليا

 األرباح من صافي أرباح الشركة ويتم توز عها على املساهمين على أسا  عدد األسهم ونوعها.يتم سداد توز ع  ▪

 يتم تحديد مقدار التوز عات الخاصة باألسهم العادية بناء على توصيات مجلس اإلدارة ويجوز أن ال تتعدى هذا املقدار. ▪

 ية والتكاليف األخرى واملخصصات بما فيها الزكاة الشرعية واملخصصات واالحتياطات األخرى على النحو التالي: توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع املصروفات العموم ▪

 املال.  % من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأ 10يجنب  ▪

 عامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى.يجوز للجمعية ال ▪

 % من رأ  املال املدفوع. 5يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل  ▪

 يوزع الباقي من األرباح بعد ذلة على املساهمين كحصة إضافية من األرباح.  ▪

 على عدد أسهم الشركة العادية.نصيب السهم العادي من  ▪
ً
 توز ع األرباح سوف يساوي إجمالي التوز عات مقسوما

 لنظام الشركات والنظام األساسإلي للشركة واي ال تقل عن في حال وجودها مقدار التوز عات الخاصة باألسهم املمتازة  ▪
ً
 % من القيمة االسمية للسهم.5يتم تحديدها وفقا

اجتماع الجمعية العامة للشركة    ة للمساهمين املالكين لألسهم يوم االستحقاق املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع ب هاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقادتكون أحقية التوز عات النقدي ▪

 )يوم االستحقاق ،

 من ت30تزيد عن ثالثين ) يكون تاري  بدء صرف توز ع األرباح السنوية خالل فترة ال ▪
ً
 اري  اتخاذ قرار التوز ع.  يوما

 . السابقة ي الفقرة تستمر الشركة في سداد التوز عات املعلن ع ها لألسهم التي لم يتقدم مالكها في استالم التوز عات املستحقة خالل الفترة املعلن ع ها ف ▪

 املعني.  ال يتم احتساب فوائد على التوز عات غير املطالب بها أو التي ال يتم استالمها من قبل املساهم ▪

 أمام املساهمين في حالة قصورها عن س  ▪
ً
 داد التوز عات. تكون الشركة مسؤولة عن سداد التوز عات املعلن ع ها، وعلى هذا، سوف تكون الشركة مسؤولة قانونا

 عن اإلعداد والتنسيق الالزم لسداد التوز عات.  ▪
ً
 يكون قسم شؤون املساهمين مسؤوال

ا في ذلة موقع السوق  ومكان وإجراءات سداد التوز عات عن طريق نشر هذه املعلومات بواسطة طرق النشر املتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة بمتبلغ الشركة املساهمين عن تاري    ▪

 املالية )تداول  اإللكتروني، أو على موقع الشركة اإللكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس اإلدارة. 

وعلى أية حال فإن االستعانة بطرف   ام عملية سداد التوز عات يجوز للشركة االستعانة بطرف خارجي يسمى "وكيل تسديدات" وهو عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل معها الشركة،لغرض تنظيم وإتم ▪

 خارجي ال يعفي الشركة من مسؤولي ها القانونية أمام املساهمين فيما يتعلق بسداد التوز عات. 

معية العامة، أو عن طريق موقعها اإللكتروني أو موقع ة بإبالغ املساهمين في حالة االستعانة "بوكيل تسديدات" أو بتغيره، وذلة من خالل طرق النشر املتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجالشركة ملزم ▪

 السوق املالية )تداول  اإللكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس اإلدارة. 

 ملا فيه مصلحة املساهمين فيها.األمور املتعلقة بسداد التوز عات املعلن ع ها والتي لم ينص عليها نظام الشركات أو النظام األساسإلي للشركة ، سوف تقوم الشركة بمعالج  ▪
ً
  ها وفقا

افقة على توز ع األرباح بشكل ربع سنوي إذا سمحت أوضاع الشركة املال ▪  للضوابط واإلرشادات التالية: يحق ملجلس إدارة الشركة املو
ً
 ية بذلة ووفقا

 يبية. أن يتوفر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية األرباح املقترح توز عها خالل العام بعد خصم املخصصات واالحتياطات النظامية والضر  ▪
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سس املحاسبية املتبعة من قبل الشركة وأن إمكانية اإلبقاء على هذه األرباح لغاية ان هاء السنة املالية للشركة اي  أن تكون األرباح املتحققة خالل الفترات املختلفة من السنة املالية قد بنيت على نفس األ  ▪

 إمكانية معقولة بدرجة كبيرة. 

 أن وضع الشركة املالي والسيولة املتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوز ع.  ▪

قترح توز عها في  قدم للجمعية العامة للشركة نسبة األرباح التي تم توز عها على املساهمين خالل الفترات املختلفة من السنة إضافة إلى نسبة األرباح امل على مجلس إدارة الشركة أن يضمن تقريره السنوي امل ▪

 نهاية السنة واجمالي هذه األرباح. 

السنوات السابقة أو كليهما، وعلى الشركة أن ترا ي التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توز ع األرباح حسب اإلمكانيات يتم قيد األرباح على حساب األرباح املحققة للفترة أو على حساب األرباح املتراكمة من   ▪

 ون املساهمون على علم بها وإطالع عليها. مين في مواعيدها حتى يكوالسيولة املتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة التي تقرر توز عها على املساه

 على موقع الشركة اإللكتروني وموقع ال ▪
ً
 سوق املالية )تداول . تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توز ع األرباح من قبل مجلس اإلدارة باإلفصاح واإلعالن عنه فورا

 * نسبة األرباح التي تم توز عها خالل السنة 
 إجمالي األرباح  ي نهاية السنةنسب األرباح املقترح توز عها ف

 م31/12/2020 م30/09/2020 م30/06/2020 م31/03/2020 

 - % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 النسبة

 - - - - - - اإلجمالي

وأقربائهم  أبلغوا الشركة بتلة الحقوق بموجب وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  .42

 املادة الخامسة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدرا 

الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعون من قواعد  أبلغوا الشركة بتلة   وزوجاتهم واوالدهم القصروصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 التسجيل واإلدرا 

 نسبة التغيير صافي التغيير  عدد األسهم نهاية العام عدد األسهم بداية العام  اسم من تعود له املصلحة  تسلسل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  1)

في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في  وزوجاتهم واوالدهم القصروصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  .43

 تلة املصلحة أو تلة الحقوق خالل السنة املالية األخيرة

 اإلدارةأعضاء مجلس  .43.1

 في أسهم أو أدوات دين الشركة  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 

 له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاباسم من تعود  تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير 
 أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2,746,500 ال يوجد 2,746,500 األستاذ / محمد بن صالا الحمادي*  1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 435,600 ال يوجد 435,600 األستاذ / إبراهيم بن عبدهللا بن كليب 2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750 ال يوجد 750 األستاذ / مشعل بن محمد مفتي  3

 % 12.63  522,032) ال يوجد 3,611,153 ال يوجد 4,133,185 الدكتور / عبدالعزيز بن صالا الحمادي* 4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 600 ال يوجد 600 األستاذ / زياد بن محمد العمرو  5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 600 ال يوجد 600 األستاذ / سعد بن حمد السيف  6

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 10 ال يوجد 10 األستاذ / سعد بن عبداملحسن الحميدي  7

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 10 ال يوجد 10 الرصيص  األستاذ / تركي عبدالرحمن 8

 *أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: )زوجاتهم واوالدهم القصر  

 كبار التنفيذيين .43.2

 في أسهم أو أدوات دين الشركة  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين 

 اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير 
 أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 435,600 ال يوجد 435,600 بن عبد هللا بن كليب إبراهيم  1)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750 ال يوجد 750 مشعل بن محمد مفتي   2)

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين .44 تلة الشركة التابعة، وأي تغيير في  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 املصلحة أو تلة الحقوق خال السنة املالية األخيرة

 التابعة  اتفي أسهم أو أدوات دين الشرك  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 

 اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير 
 أدوات الدين عدد الحصص  أدوات الدين عدد الحصص 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750.000 ال يوجد 750.000 مشعل بن محمد مفتي   1)

 * التابعة  اتفي أسهم أو أدوات دين الشرك  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين 

 اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكتتاب تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير 
 أدوات الدين عدد الحصص  أدوات الدين الحصص عدد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750.000 ال يوجد 750.000 مشعل بن محمد مفتي   1)

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري )شركة شخص واحد  بنسبة  اقية املحدودة اي املالكة لشركة اشر  بأن شركة املراكز الر
ً
 التأسيس املعدل.% بحسب عقد  100*علما
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كات التابعة لها وأي مبالغ دفع ها الشركة املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلة ، وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة والشر .45

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته 
ً
 واملبلغ املتبقيسدادا

 تسلسل
اسم الجهة املانحة  

 للقرض 

مبلغ أصل 

 القرض 

مدة  

 القرض 

 للقرض خالل  
ً
املبالغ املدفوعة سدادا

 السنة 

املبلغ املتبقي من 

 القرض 

املديونية اإلجمالية للشركة وشرك ها 

 التابعة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة الباحة

املراكز شركة 

اقية  الر
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

اقة   ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة إشر

 وتقر الشركة بأن ليس لديها أية قروض على شرك ها وشركاتها التابعة.  -

تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منح ها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية  .46

 عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلة

 إصدارات ومنح الشركة 

 حقوق مشابهة  مذكرات حق اكتتاب  أوراق مالية تعاقدية  أدوات دين قابلة للتحول  

 ال يوجد يوجدال  ال يوجد ال يوجد الفئة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد العدد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد العوض 

 أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منح ها الشركة وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل .47

ح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة 
َ
 إصدارات وِمن

 حقوق اكتتاب حقوق تحويل 

 ال يوجد ال يوجد الفئة 

 ال يوجد ال يوجد العدد 

األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة، وتلة  وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بين .48

 التي اشترتها شركاتها التابعة

 و اإللغاء من الشركة أو من شرك ها التابعة عمليات االسترداد أو الشراء أ

 السبب التاري  القيمة  العدد  نوع أداة الدين القابلة لالسترداد  العملية استرداد / شراء / إلغاء الشركة 
 املتبقي

 القيمة  العدد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة الباحة

اقية شركة   ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد املراكز الر

اقة اإلقليمية  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة إشر

  4اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة وعددها ) .49

 على سالمة املتعاملين في السوق  ناء على تعميم هيئة السوق املالية القا إلي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعل*ب
ً
 حتى إشعار سخر، وذلة حرصا

ً
وضمن دعم    املالية، يق عقدها حضوريا

، وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ   (COVID-19) ن قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيرو  كورونا الجديدالجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية م

 لإلجراءات االحترازية. بعد تطاجتماعات مجلس اإلدارة عن ، تم عقد التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره 
ُ
 بيقا

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين .50

 أسباب الطلب  تاري  الطلب  م

 اجراءات الشركة  18/02/2020 1

 الجمعية العامة  08/06/2020 2

 اجراءات الشركة  07/09/2020 3

 االسم
   اجتماعات4) م 2020عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل عام 

 نسبة الحضور  10/11/2020 25/08/2020 21/06/2020 27/04/2020

 %     100 محمد بن صالا بن محمد الحمادي 

 %     100 ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليب 

 %     100 بن عبدالعزيز الحميدي  سعد بن عبداملحسن

 %     100 مشعل بن محمد بن حسن مفتي 

 %     100 عبد العزيز بن صالا بن محمد الحمادي 

 %     100 تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص 

 %     50 زياد بن محمد بن سلطان العمرو 

 %     100 سعد بن حمد بن محمد بن سيف 

 م  08/06/2020تاري  سخر اجتماع للجمعية العمومية 
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 الهيكل التنظيمي للشركة .51

 

 وصف الي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة .52

 مدتها  نوع الصفة  نوع عالقته بالشركة  العالقة الطرف ذو 

 - - - ال يوجد

 - - - اإلجمالي

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفي .53
ً
ذيين فيها معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 أو ألي شخص ذي عالقة بأي م هم

 مدة طبيعة العمل أو العقد  مبلغ طبيعة العمل أو العقد  طبيعة العمل أو العقد  العالقة الطرف ذو 

 - - - ال يوجد

 - - - اإلجمالي

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكب -
ً
 التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي م هم. ار تقر الشركة بأنه ال يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 تنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين عن املكافآت .54

 . املالي املوضحة بالجدول ، ماعدا رواتب الرئيس التنفيذي واملدير م2020خالل السنة املالية  أخرى  مبالغأي  أو  او بدالت أي مكافآت والم يستلم مأعضاء مجلس االدارة بأنهجميع يقر 

 تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح .55

 ال يوجد لدى الشركة أي مساهم تنازل عن حقوقه في األرباح وذلة بسبب عدم وجود أرباح موزعة لدى الشركة.

 ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنويةقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي مستحقات أخرى  .56

 البيان

2020 

 بيان االسباب وصف موجز لها
 املسدد 

املستحق حتى نهاية  

الفترة املالية  

 السنوية ولم يسدد

 14,267,015 300,000 الزكاة 

دفعررة من املبلغ املسررررررررررررتحق عن فروقررات الربط الزكوي لألعوام من عبررارة عن    300,000وقرردره  املبلغ املسررررررررررررردد  

 1,000,000ريال وقد قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره    12,068,086والبالغة    لشركة الباحة  2010حتى  2000

 وتسوية وذلة بعد االن هاء من لجنة التسوية   11,068,087تبقي املبلغ املليصبح    2020و  2019ريال خالل عام 

جرراري العمررل مع الهيئررة ريررال و   4,781,287بمبلغ وقرردره  الفروقررات الزكويررة للسررررررررررررنوات أعاله    بتخفيض  طالرب

م 2018ريال عبارة عن زكاة عام  926,528العامة للزكاة والدخل على تقسرررريط املبلغ، باإلضررررافة الى مبلغ وقدره 

م وجميعهرا   2020ريرال عن زكراة عرام   1,379,861م ومبلغ وقردره 2019ريرال عبرارة عن زكراة عرام    892,539ومبلغ 

 سدادها حتى تاريخه. ملم يت فقط تخص شركة الباحة 

عدم   على  املالية    القدرةبسبب 

، املبلغ  الشركة   سداد  وتعمل 

للزكاة   العامة  الهيئة  مع   
ً
حاليا

كل والدخل على تقسيط املبلغ بش

وطريقة تمكن الشركة من السداد 

 بمشيئة هللا.

املؤسسة العامة  

للتأمينات  

 االجتماعية 

65,091 0 
وقد تم   االجتماعية باملؤسسة العامة للتأمينات  شركة الباحة لالستثمار والتنمية  رسوم اشتراك موظفي

 م 2020لعام سداها بالكامل 
 اشتراكات التأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات 

وجوزات ومكتب  

 العمل

 رسوم حكومية  خدمة مقيم رسوم  0 1,155

 

رئيس مجلس اإلدرة

لجنة املراجعة الرئيس التنفيذي

الشؤون اإلدارية والحكومية املدير املالي)اإلدارة املالية 

لجنة الترشيحات واملكافآت

أمين سر املجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة .57

 أي استثمارات أو احتياطيات 
ً
 أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.ال يوجد لدى الشركة حاليا

 إقرارات .58

  .عدت بالشكل الصحيح
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

 .فذ بفاعلية
ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون

  .أنه ال يوجد أي شة يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، بخالف ما تم ذكره في عوامل املخاطرة لدى الشركة 

 كما يؤكد مجلس اإلدارة على .59

  افية أو تنظيمية أو قضائية كر بهذا التقرير.س –انه ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو أي جهة اشر
ُ
 وى ما ذ

 ركة، وكما أشير إليها في النتائج املالية. ال يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة سوى ما تم ذكره بالتقرير أو أي توقعات سبق وأن أعلنت ع ها الش 

  م بخالف ما تم ذكره، ويلتزم مجلس   2020مالحظات جوهرية من املحاسب القانوني على القوائم املالية السنوية للشركة خالل العام انه ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة الدولية، كما ال يوجد أي

 للشركة. الية السنوية اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حال إبداء املراجع الخارجي ألي تحفظات حول القوائم امل

 تقرير مراجع الحسابات .60

 ال يوجد بتقرير مراجع الحسابات الخارجية تحفظات على القوائم املالية السنوية املوحدة، وطبيعة رأي مراجع الحسابات غير معدل. 

 لفت نظر .61

 نود أن نلفت االنتباه الى ما يلي: 

 باإليضاح، حيث قامت الشركة بتكوين مخصص ملقابلة الخسائر الناتجة    حول القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى 17اإليضاح رقم )
ً
قضية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة كما هو موضا تفصيال

بإلزام شركة الباحة لالستثما  84,003,717عن عقد تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ   تأييد الحكم املصدر مسبقا  ر والتنمية بتنفيذ شروط العقد مع شركة الساطعة  ريال سعودي، حيث تم 

 .الحديثة. ولم يتم تعديل رأينا بناًء على هذا األمر

 تغيير مراجع الحسابات .62

 ،ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة او لجنة املراجعة بتغيير مراجع الحسابات

 أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة .63

 تفاصيل استخدامها  تاري  االحتفاظ بها  قيم ها من قبل الشركة عدد أسهم الخزينة املحتفظ بها 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 :أحداث هامة .64

واإلجراءات واالحترازات   (COVID-19) كورونا املستجد  فايرو   ، بسبب تداعيات  على )تداول  في الوقت املحدد  م31/12/2020من نشر نتائجها املالية السنوية املوحدة املن هية في    الشركة   عدم تمكن ▪

 .، باإلضافة الى عدم االن هاء م ها من املراجع الخارجيالوقائية التي تسببت في عدم القدرة على ذلة

 .، وأثر الدعم الحكومي في الحد من اآلثار املترتبة على تلة اإلجراءات(COVID-19) اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة فايرو  كورونا املستجدالشركة وشركاتها التابعة بسبب  تأثر أعمال ▪

 م.2019ديسمبر  31املوحدة واملن هية في  النتائج املالية السنوية اعالن  ▪

 وسائل التقنية الحديثة )عن بعد .عن طريق  إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  الشركة  دعوة مساهمي ▪

 م.  2020الثالثة اشهر  النتائج املالية األولية للفترةاعالن  ▪

اقية املحدودة عقد مع شركة أسواق التميمي املحدودة الشركة توقيع  ▪  . التابعة شركة املراكز الر

 م.  2020ستة اشهر  النتائج املالية األولية للفترةاعالن  ▪

 م.  2020تسعة اشهر  النتائج املالية األولية للفترةاعالن  ▪

 ريال سعودي.  120,000,000بقيمة  لس اإلدارة بزيادة رأ  مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية توصية مج ▪

 تعيين مجموعة الدخيل املالية كمستشار مالي لالكتتاب. ▪

 ريال سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة االستئناف.  17,300,559زيادة املخصص املكون ملقابلة الخسائر الناتجة عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره  ▪

  وذلة بسبب تداعيات جائحة فايرو  كورونا املستجد )كوفيد ل سعودي  ريا    9,408,230بقيمة  للشركات التابعة  وخسائر هبوط قيمة الشهرة    لعقارات االستثمارية ل  قيمة التسجيل خسارة انخفاض في   ▪

   وتأثيرها املباشر على قطاع العقارات والتأجير.19

  وتأثيرها املباشر على قطاع العقارات والتأجير، وذلة على الرغم من ارتفاع اإليرادات 19انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها بسبب تداعيات جائحة فايرو  كورونا املستجد )كوفيد   ▪

% حيث بلغ مجمل الربح    11.12ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة    10,435,145ريال مقارنة مع إيرادات العام املا إلي مبلغ وقدره    11,175,312م مبلغ وقدره  2020ت لعام  % حيث بلغت اإليرادا  7بنسبة  

جة الرتفاع نسب التشغيل في املراكز التجارية التابعة للشركة، كما انخفضت املصاريف  ريال وذلة نتي  5,679,900ريال مقارنة مع مجمل الربح العام املا إلي مبلغ وقدره    6,311,668م مبلغ وقدره  2020لعام  

 ريال.  3,459,527ريال مقارنة مع العام املا إلي مبلغ وقدره  2,929,900% حيث بلغت املصاريف اإلدارية والعمومية مبلغ وقدره   15م بنسبة  2020اإلدارية والعمومية لعام 
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تسبب في تعطيل الكثير من األنشطة التجارية واالقتصادية  مما م   2020مار   شهر  فيوذلة جائحة  الذي أعلنت منظمة الصحة العاملية أنهُ و  19 یرو  كورونا كوفیدالقد تأثرت نتائج املجموعة بتفشإلي ف ▪

باإلضافة  القيمة،ريال كانخفاض في  9,408,230بمبلغ  قيمة الشهرةاالستثمارية وهبوط العقارات قيمة ونتيجة لذلة سجلت املجموعة خسارة انخفاض في   العالم وبقية دول  لسعودية العربية ا في اململكة 

 
ً
في   همنتيجة إلغالق  لمستأجرينونتيجة لذلة فقد منحت املجموعة خصومات ل  19قدرة املستأجرين على سداد اإليجارات املتعلقة بالفترة املتأثرة بتفشإلي كوفيد    بتقييم  إلى ذلة قامت املجموعة أيضا

 لجائحة كورونا وعدم قدرتهم على ممارسة النشاط.  خالل فترة اإلغالق التجارية راكز امل

فيما كانت الخسائر املتراكمة  ريال سعودي،    177,000,000البالغ    % من را  مال الشركة   39.15ريال بنسبة وقدرها    69,300,223م مبلغ وقدره    2020ديسمبر    31في    الخسائر املتراكمة للشركة كماغت  بل ▪

 .% من رأ  مال الشركة  22.99 بنسبة وقدرهاريال  40,707,326مبلغ وقدره م  2019 ديسمبر  31كما في 

 احداث الحقة: .65

افق    1442رجب    05تم حضور الجلسة يوم األربعاء  ،  بمتابعة االستئناف ضد الحكم واملتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من املحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت فبراير    17هر املو

 وتأييد حكم ال  2021
ً
 ورفضه مضمونا

ً
هر    1439/    06/    19قررت الدائرة التمسة بقرارها السابق املؤرخ في  :دائرة الثانية )باملحكمة التجارية بجدة في القضية  والقا إليم وقد قررت الدائرة قبول االعتراض شكال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة   :هر كما يلي  1432/    03/    03القا إلي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بي هما محل هذه الدعوى واملؤرخ في  
ً
اوال

من كامل    50قطعه والتي تملكها بنسبة %    134ثانيا: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها    .الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ قدره ثالثة ماليين ريال

اقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالا شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة  ثالثا: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالا شركة الساطعة  .األرض في مخطط املرو  والو

زيادة املخصص املكون ملقابلة الخسائر الناتجة  وبذلة تمت    .دواجن وعن األرض املقام عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع ال

 ريال سعودي، وذلة بعد تأييد الحكم من محكمة االستئناف. 17,300,559عن تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ وقدره 

 إعالنات الشركة .66

 تاريخ االعالن اإلعالن مختصر 

م واملتعلق بتصحيح تفسير   2019يناير    27هـ املوافق    1440جماد األول    21والتنمية عن آخر التطورات لـ تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاريخ    لالستثماراعالن شركة الباحة  

 الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت 
 م  2020يناير  23

 م 2020مارس  31 م على )تداول( في الوقت املحدد 31/12/2019لالستثمار والتنمية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها املالية السنوية املوحدة املنتهية في تعلن شركة الباحة  

م واملتعلق بتصحيح تفسير   2019يناير    27هـ املوافق    1440  جماد األول   21والتنمية عن آخر التطورات لـ تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاريخ    لالستثماراعالن شركة الباحة  

 الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت 
 م  2020ابريل  11

، وأثر الدعم الحكومي في الحد من اآلثار املترتبة على  (COVID-19) تعلن شركة الباحة لالستثمار والتنمية عن تأثر أعمالها باإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة فايروس كورونا املستجد

 .تلك اإلجراءات
 م  2020ابريل  21

 م  2020ابريل  27 31-12-2019والتنمية عن النتائج املالية السنوية املنتهية في  لالستثماراعالن شركة الباحة  

 م  2020ابريل  29 31-12-2019والتنمية بخصوص النتائج املالية السنوية املنتهية في  لالستثمارإعالن تصحيحي من شركة الباحة  

 م 2020مايو  18 والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (  لالستثمارإعالن شركة الباحة  

 م  2020يونيو  01 والتنمية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (  لالستثمارإعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م  2020يونيو  09 والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع األول (  إعالن شركة الباحة لإلستثمار

 م  2020يونيو  21 ) ثالثة أشهر (  31-03-2020اعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في 

م واملتعلق بتصحيح تفسير   2019يناير    27هـ املوافق    1440جماد األول    21لتطورات لـ تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاريخ  اعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن آخر ا

 الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت 
 م 2020يوليو  21

 م 2020أغسطس 20 والتنمية عن توقيع شركتها التابعة شركة املراكز الراقية املحدودة عقد مع شركة أسواق التميمي املحدودة  إعالن شركة الباحة لإلستثمار

 م 2020أغسطس 25 ) ستة أشهر (  30-06-2020والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  اعالن شركة الباحة لإلستثمار

 م 2020أغسطس 27 ) ستة أشهر ( 30-06-2020ملنتهية في إعالن تصحيحي من شركة الباحة لإلستثمار والتنمية بخصوص اعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة ا

 م  2020نوفمبر  10 ) تسعة أشهر (  30-09-2020اعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في 

 م  2020نوفمبر  10 إعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 

 م  2020نوفمبر  10 ) تسعة أشهر ( 30-09-2020ملنتهية في إعالن تصحيحي من شركة الباحة لإلستثمار والتنمية بخصوص اعالن شركة الباحة لإلستثمار والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة ا

م واملتعلق بتصحيح تفسير   2019يناير    27هـ املوافق    1440جماد األول    21والتنمية عن آخر التطورات لـ تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاريخ    اعالن شركة الباحة لإلستثمار

 .الحكم الصادر من املحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت
 م  2020ديسمبر  27
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 املكافآت والبدالتسياسة  .67

 سياسة مكافآت وبدالت اعضاء مجلس االدارة وأمين السر .67.1

افق مع القرارات والتعليم ▪ ات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان ال يتجاوز مجموع  تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه النظام األساسإلي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتو

 ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي  من مكافآت ومزايا مالية وعينية.   500,000ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة مقابل عضويته في مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. ▪

ريال سعودي )خمسة االف   5,000اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره  ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي  وبدل حضور لكل اجتماع من    5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره   ▪

 ريال سعودي  لكل عضو من األعضاء، وأمين السر. 

 تذكرة سفر على الدرجة األولى، واملواصالت واإلقامة، وذلة للعضو غير املقيم في املدينة املقرر انعقاد االجتماع فيها. ▪

 وية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس االدارة.يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر املجلس السن ▪

 لسنة املالية فإنها تصرف فور ان هاء عضويته. هاء ايتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند ان هاء السنة املالية، وفي حال ان هت عضوية أي عضو من أعضاء املجلس قبل موعد ان ▪

 سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التنفيذية .67.2

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي: 

▪ .
ً
 راتب أساسإلي يصرف شهريا

 بدل تعليم أبناء  –بدل هاتف  –بدل سيارة   –بدالت تشمل على سبيل املثال ال الحصر )بدل سكن  ▪

 تامين على الحياة )تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل  –املثال ال الحصر )تامين طبي له ولعائلته  مزايا تأمينية على سيل ▪

 مكافأة نهاية الخدمة. –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مزايا تشمل إجازة سنوية  ▪

 للتقييم الذي يتم بهذا الخص ▪
ً
 وص. مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات. ▪

 ت.يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة املكافآت والترشيحا ▪

 املراجعة وأمين سر اللجنةسياسة مكافآت وبدالت اعضاء للجنة  .67.3

   ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي  لرئيس لجنة املراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة. 50,000مكافأة سنوية قدرها ) ▪

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. ▪

   ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي  لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر. 5,000ه ) بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدر  ▪

 تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلة للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع.  ▪

 ركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة. توصإلي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الش ▪

 تصرف فور ان هاء عضويته من اللجنة.  هاء السنة املالية فإنها  يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند ان هاء السنة املالية، وفي حال ان هت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد ان ▪

 سياسة مكافآت وبدالت لجنة املكافآت والترشيحات وامين سر اللجنة .67.4

 دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراع في سياسة املكافآت ما يلي:  

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.   ▪

م املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنمي ها على املدى الطو  ▪  يل، كأن تربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل. أن تقدَّ

د املكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخبرات العملية، واملهار  ▪  ات، ومستوى األداء.  أن تحدَّ

 كة. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشر  ▪

 . األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلة من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات ▪

 أن تس هدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.   ▪

 حات عند التعيينات الجديدة. أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والترشي ▪

تنفيذية وذلة ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت  حاالت إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة ال ▪

 غير مستحقة.  

 اشترتها الشركة.تنظيم منح أسهم في الشركة  ▪
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
 ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا
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 اإلدارةمجلس  .68

 

 

 األستاذ / محمد بن صالا الحمادي 

 رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي 

 األستاذ / إبراهيم بن عبدهللا بن كليب 

 التنفيذي )تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

 األستاذ / سعد بن عبداملحسن الحميدي

 رئيس لجنة املراجعة )مستقل  

 االستاذ / سعد بن حمد بن سيف 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت )مستقل  

 الدكتور / عبدالعزيز بن صالا الحمادي 

 أمين سر املجلس )غير تنفيذي  

 االستاذ / مشعل بن محمد مفتي 

 املالي )تنفيذي املدير 

 األستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل  

 االستاذ / زياد بن محمد العمرو 

 عضو مجلس اإلدارة )مستقل  
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 الخاتمة .69

 + 966177223333الهاتف: 

 + 966177224445الفاكس: 

www.albahacompany.com 

invest@albahacompany.com 
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 ، بلجرشإلي 2288، الرمز البريدي:  448ص. ب: 

 7050بناية رقم  -طريق امللة فهد  -مدينة الباحة 

 تفضلوا بقبول تحياتنا وتقديرنا ،،،

يختررررررررررررررررررررررررررتم  أن واإلدارة التنفيذيررررررررررررررررررررررررررة والتنميررررررررررررررررررررررررررةمجلررررررررررررررررررررررررررس إدارة شررررررررررررررررررررررررررركة الباحررررررررررررررررررررررررررة لالسررررررررررررررررررررررررررتثمار يسررررررررررررررررررررررررررر 

اقيرررررررررررررررررررةالتابعرررررررررررررررررررة لهرررررررررررررررررررا )شرررررررررررررررررررركة املراكرررررررررررررررررررز  هاتقريرررررررررررررررررررره السرررررررررررررررررررنوي عرررررررررررررررررررن أعمرررررررررررررررررررال الشرررررررررررررررررررركة وشرررررررررررررررررررركات  الر

اقة اإلقليميررررررررررررررررة للتطرررررررررررررررروير واالسررررررررررررررررتثمار العقرررررررررررررررراري  للسررررررررررررررررنة املن هيررررررررررررررررة فرررررررررررررررري   31املحرررررررررررررررردودة وشررررررررررررررررركة إشررررررررررررررررر

مررررررررررررررررريالدي. كمرررررررررررررررررا نشررررررررررررررررركر جميرررررررررررررررررع العررررررررررررررررراملين فررررررررررررررررري الشرررررررررررررررررركة علرررررررررررررررررى جهرررررررررررررررررودهم املخلصرررررررررررررررررة  2020ديسرررررررررررررررررمبر 

 .ة تقدمها. وفقنا هللاللشركة وحرصهم على مواصل

http://www.albahacompany.com/
mailto:invest@albahacompany.com

