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2021ام لع لإلستثمار تقرير مجلس اإلدارة لشركة القصيم القابضة       

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وبعد 

كة القصيم القابضة لالستثمار  مساهم  السـادة   شر
 ه حمة هللا وبركاتالسالم عليكم ور 

كة القصيم القابضة لالستثمار أن  ل  طيب ي    يمجلس إدارة شر
كة للعام المال  المنته  فن

ن أيديكم التقرير السنوي ألعمال ونتائج الشر ضع بي 

                                                                                         . م2021ديسمب   31

ن إن مجلس اإلد كة المالية للعام  ارة وهو يضع بي  كة 2021 أيديكم تقريره عن أعمال ونتائج الشر اتيجية الشر م فإنه يتطلع إل تطوير اسبر

كة وعوائدها     وخططها المستقبلية بما ينعكس عىل رفع كفاءة استثمارات الشر
 هللا.  عاتكم بإذنمالكم وتطلآ تحقيق وبما يسهم فن

كة خالل عام فيما يىل  استعراض لنتائج أعما و   م  2021ل الشر

 ـ المالية: النتائج  : ـ1
عام   خالل  المكونة  المخصصات  قيمة  بزيادة  كة  الشر قيام  من  الرغم  الزكوية 2021عىل  الفروقات  لمقابلة  الزكاة  مخصص  ومنها  م 

كمقارنة بالعام السابق إال أن    (2020:   2014المحتملة لألعوام السابقة ) تحقيق قد أظهرت  م    2021ة لعام  النتائج النهائية ألعمال الشر
   
)  (1.09)قدره    ربــحصافن قدرها    خسارة 

بصافن مقارنة  ريال  عام    (5.13مليون  ريال  نظرا  )معدلة( م2020مليون  رد   لتسجيل وذلك 
خالل  ل العقارية  االستثمارات  قيمة    

فن  )  
)التدنن مقارنةخسارة  الحال   العقار   العام  تلك  قيمة    

فن   
تدنن خسارة  السابق    بالعام  بتسجيل 

 . م2020
وقد   عام    الخسارة بلغت  هذا  )  2021التشغيلية خالل  )  (0.947مبلغ  قدره  بربــح  مقارنة  ريال  عام  3.088مليون  ريال خالل  مليون   )
 م  2020

   %  2.44 نسبتهبانخفاض ريال خالل السنة السابقة 11.657.910ريال مقابل  11.372.882الحالية بلغت اإليرادات خالل السنة  -
حق - المسبلغت     وق 

فن كما  ن  مقابل  289.852.873مبلغ    2021ديسمب    31اهمي       )معدل(  ريال 288.742.012ريال 
فن   31كما 

 م  2021خالل عام  أرباح تحقيق  إلرتفاع االويرجع سبب  %0.38 نسبته رتفاعم با2020ديسمب  
ريال خالل السنة السابقة ويرجع مليون  5.19  ()معدلة   ريال مقابل إجمال  خسارةمليون  1.11بلغ إجمال  الدخل الشامل للسنة الحالية 

  ذلك إل  
  قيمة االستثمارات العقارية خالل العام الحال  مقارنةرد ل  سجيلت السبب فن

( فن  
  قيمة    خسارة )التدنن

  فن
بتسجيل خسارة تدنن

  قيمة المخصصات المكونة خ  م2020السابق    بالعام   تلك العقار 
ة فن بالعام  وذلك عىل الرغم من الزيادة الكبب  الل العام الحال  مقارنة 

 . السابق
 

كة وصف ألنواع األنشطة الرئيسية  : 2   :- بالشر
 

 النشاط الزراع   ـ :أ
 

يقترص عىل  1 النشاط  النخيل وقد    الناتجة عن   يراداتاإل ـ هذا  ن  بساتي  وإيرادات  ي  وع شر النشاط    إيرادات   بلغتتأجب  مشر   5.14هذا 
 م. 2020م مليون ريال خالل عا  5.25يرادات قدرهامقارنة بإ 2021مليون ريال خالل عام  

2  
فن المتخصصة  الوطنية  كات  الشر إحدى  عىل  والمؤجر  الدواجن  وع  مشر عام  ـ  خالل  حقق  فقد  الدواجن  إنتاج  نتيجة  2021مجال  م 

  انخفاض الربــح م ويرجع السب2020( مليون ريال خالل عام 6.41( مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها )4.26ايجابية قدرها )
ب فن

الحال  إل العام  لمقابلة    خالل  تكوينها  تم    
التر وع    االنخفاضالمخصصات  المشر     وإلالمحتمل إليجار 

التر التمويلية  االيرادات  طبيعة 

 تتناقص كل عام. 
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     2021وبشكل إجمال  فقد حقق هذا النشاط خالل عام   
( مليون  2.78ها )( مليون ريال مقارنة بأرباح قدر 1.45قدره )  خسارةم صافن

     )معدلة(  2020ريال عام  
إل زيادة قيمة    مقارنة بتحقيق أرباح خالل العام السابق   العام الحال    تحقيق خسارةويرجع السبب الرئيس  فن

   مرصوفات عمومية وإدارية،المخصصات المكونة وزيادة قيمة 

 ب:ـ النشاط الصناع   
 
 من ستكون المصنع  أصول  بأنوكان من المخطط له   .م 2021 عام خالل للمصنع نشاط إيرادات أية هناك يكن  لممصنع التمور    -1*  

كة حصة ضمن    العينية  الشر
كة مال  رأس فن   سبق اإلعالن التمور  شر

توصيات اللجنة التأسيسية فقد تم إلغاء  عىل  إال أنه وبناء    عنها   التر

  البحث عن بدائل الستثمار المصنع، هذ
كة فن وع وبدأت الشر  ا م خسارة قدره2021ا وقد سجل المصنع خالل العام الحال  هذا المشر

   ( مليون ريال1)

  بوكان من المخطط له   سنوات عدة منذ  متوقف المصنعاأللبان   مصنع   -2*  
كة حصة ضمن من ، وملحقاتهالمصنع أن تكون مبانن  الشر

  العينية  
كة مال رأس فن   سبق اإلعالن التمور  شر

وع وبدأت  ات التوصي   عىل   إال أنه وبناء  عنها   التر لجنة التأسيسية فقد تم إلغاء هذا المشر

  البحث عن بدائل الستثمار المصنع، هذا وقد سجل المصنع خالل العام الحال  
كة فن                             ( مليون ريال0,08)  ا م خسارة قدره2021الشر

)( مليون ريال  1.087)  قدرها  سلبية نتيجة  م  2021 عام  خالل الصناع   النشاط حقق  وقد  هذا بنتيجة سلبية قدرها    ( 1.447مقارنة 

 .م )معدلة(2020خالل عام   ريال  مليون

 النشاط االستثماري  -: ج
كات إيرادات )  2021خالل عام    -   شر

كة من مساهماتها فن ( ريال مقارنة بإيرادات قدرها  337,500( قدرها ) توزيعات أرباحم حققت الشر
 . 2020( ريال عام 43.997)
ك  سجلت  -      أرباح غب    2021ة خالل عام  الشر

الربــح أو الخسارة نتيجة التغب  فن بالقيمة العادلة من خالل  محققة من موجودات مالية 
كات بلغت )   شر

 .( للعام السابق 2,524,933بمبلغ قدره ) ريال مقارنة( 1.357.143القيمة العادلة لمساهماتها فن
العق  - تقييم االستثمارات  إثباتمقيم  ارية من قبل  نتج عن  ل  معتمد،  القيمة  خسارة  رد    

  فن
العام  8.300.058)  بمبلغ تدنن ( ريال خالل 

 . 2020( ريال خالل عام6,950,722) قدرها م مقارنة بخسارة  2021الحال  
 

كة    إيرادات الشر
 تأثب  األنشطة فن

 

اير  /إيرادات النشاط  البيــــــــــــــــــــان   النسبة  

 % 100 11.372.882 نشاط زراع  

 %0 0 نشاط صناع  

 % 100 11.372.882 اإلجمال  

 

كة  : 3 كة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشر  وصف للخطط وقرارات الشر
 الخطط المستقبلية  

 

كة  تعمل  • اكات    تكوينوذلك من خالل   إيراداتها وتنمية    تعزيز  عىل  الشر اتيجية، وتحقيق شر اإلستفادة المثىل من موجودات    اسبر
 كة  الشر 

  هذا المجال ما يىل  
كة فن ن خطط الشر  :ومن بي 

 اقتصادية  البحث عن فرص استثمارية ذات جدوى  -1
كات  استحواذ عمليات  دراسة -2 ة عىل شر ن  .متمب 
  الممنوحة لها بمنطقة  -3

كة لألراضن يالسع  إلنهاء إجراءات تملك الشر  .شر
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كة وسياسة إدارة هذه4  المخاطر ومراقبتها : المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشر
كةمن  / أ    تواجهها الشر

 المخاطر التر
تب عىل ذلك من  تأثب  احتمالية عدم الحصول عىل صك لكامل مساحة األرض المحياة من األرض الممن • كة وما قد يبر وحة للشر

كة برفع د   سبيل ذلك قامت الشر
وع وفن كة نظرا الرتباط ذلك بعقود االيجار للمشر عوى ضد فرع وزارة  تأثب  عىل إيرادات الشر

السام   للمقام  الرفع    االمتناع عن 
المتمثل فن السلت    القرار  إلغاء  القصيم وذلك لطلب  بمنطقة  والمياه والزراعة   بطلب  البيئة 

  قامت بإحيائها من األرض المسلمة لها. 
كة لكامل المساحة التر  تمليك الشر

ولذلك • العمالء  من  محدود  عدد    
فن كة  الشر إيرادات  تركز  وتوسيع    تأثب   اإليرادات  لتنويــــع  استثمارية  فرص  عن  كة  الشر تبحث 

 . اعدة العمالء ق

كة وأهمها تأثب  تطبيق المعايب  الدولية عىل نتائج أعمال  •  .القيمة العادلة الشر

األخر لخسارة    • الطرف  تكبد  إل  يؤدي  مما  اماته  ن بالبر الوفاء  األطراف عىل  أحد  االئتمان وه  مخاطر عدم قدرة  مالية  مخاطر 
كة بإثبات الذمم المدينة بعد خصم مخصص  وتقوم  .توقعةمالئتمانية اال خسائر  الالشر

ات اإلقامات رسوم  زيادة • ن  والتأشب  ه للمقيمي  كة العمالة تكلفة عىل  وتأثب  كة تقوم األمر هذا ولتجاوز بالشر  هيكلة بإعادة الشر
ية  للكوادر  .البشر

 .التشغيل ةلفتك عىل  ذلك وتأثب   بأنواعهاارتفاع أسعار الطاقة   •

 .وارتفاع تكلفته نقص التمويل •

 مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة   •

 .ب / سياسة إدارة المخاطر 
كة   إل سياسة  لدى الشر

  .م  2020/  03/  25دارة المخاطر وتم اعتمادهما من مجلس اإلدارة فن

 االحداث الالحقة:  -: 5
 ال يوجد

   عىل خالصة  –: 6
كة وخصومها ونشكل جدول او رسم بيانن ة   ألصول الشر   السنوات الخمس االخب 

 تائج اعمالها فن
 

 مقارنة نتائج االعمال  ●
 

م   2021 البيـــــــان    م   2020 
 )معدلة( 

م   2019 م   2018  م   2017   

 17.862.895 12.158.144 11.997.802 11.657.910 11.372.882 اإليرادات

اإليراداتتكاليف   (1.795.722) (1.752.344) (1.709.361) (1.735.922) (7.898.591) 

 9.964.304 10.422.222 10.288.441 9.905.566 9.577.160 مجمل الربــح

  ربــح / )خسارة( السنة
 3.344.316 (7.710.791) (14.649.231) (5.127.698) 1.089.793 صافن

 
 مقارنة األصول والخصوم  ●

 

م   2021 البيـــــــان   
            م   2020

 ) معدلة( 
م   2019 م   2018  م   2017   

 21.436.958 19.616.992 51.964.298 49.025.815 42.451.775 الموجودات المتداولة

 422.735.825 442.725.354 396.698.234 392.455.727 403.549.024 الموجودات غب  المتداولة 

 444.172.783 462.342.346 448.662.532 441.481.542 446.000.799 اجمال  الموجودات 

 13.924.248 6.722.268 94.622.211 93.757.501 96.952.000 المطلوبات المتداولة 

 112.830.857 145.758.407 58.865.766 58.982.029 59.195.926 المطلوبات غب  المتداولة  

 126.755.105 152.480.675 153.487.977 152.739.530 156.147.926 إجمال  المطلوبات 
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7 :-   
كة تحليل جغرافن  إليرادات الشر

إيرادات       إجمال   خاللبلغ  كة  )   2021عام    الشر ) 11.373مبلغ  بمبلغ  مقارنة  ريال  مليون  خالل 11.658(  ريال  مليون   )
 ـ :التال  النحو  موزعةعىل 2020عام

 

وع  م   المشر
الرياالت(   )بآالف اإليرادات    

م 2021اإلجمال    م 2020اإلجمال      
 خارجية  داخلية 

ي 1 وع شر  5247 5142 0 5142 مشر

وع الدواجن  2  6411 6231 0 6231 مشر

 11658 11373 0 11373 اإلجمال  

  منطقة القصيم. مع مالحظة أن هذه 
كة فن  اإليرادات قد تحققت من مشاريــــع الشر

 

  النتائج ال : 8
 تشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقةإيضاح ألي فروقات جوهرية فن

 

م   2021 البيـــــــان  معدلة -م   2020  ات )+( أو )   ( -التغب   نسبة التغب   

 2.44% -285,028 11,657,910 11,372,882 اإليرادات / المبيعات 

 2.48% -43,378 (1,752,344) (1,795,722) اإليرادات / تكلفة المبيعات 

 3.32% -328,406 9,905,566 9,577,160 مجمل الربــح

 26.17% 1,530,612 (5,847,751) (7,378,363) مصاريف تشغيلية أخرى 

 224.38% 2,176,122 (969,855) (3,145,977) مخصصات مكونة 

)الخسارة( التشغيىل  الربــح   (947,180) 3,087,960 4,035,140- - 

  انخفاض المبيعات  
  تتناقص وفقا لطبيعتها من عام    انخفاضم إل  2021اإليرادات خالل عام    / يرجع السبب فن

إيرادات التمويل والتر
ن النخيل. ألخر   وانخفاض قيمة مبيعات تمور بساتي 

قيمة    زيادةم فإن ذلك يعود وبشكل أساس  إل  2020مقارنة بعام    2021المصاريف التشغيلية األخرى خالل عام    زيادةأما عن سبب  
والعمومية   االدارية  بنزيادنتيجة  المرصوفات  وبند ة    حكمها 

وما فن األجور  مهنية    د  بالعام    واستشاراتأتعاب  الحال  مقارنة  العام  خالل 
  . السابق 

  ذلك لزيادة المصاريف اإلدارية، وزيادة قيمة المخصصات المكونة.  -
جع السبب فن  ويرجع سبب تحقيق خسارة نشاط )تشغيل( فب 

ن  إيضاح ألي اختالف عن معايب  المحاسبة المعتمدة من -9 ن القانونيي   الهيئة السعودية للمحاسبي 
 ال يوجد

كة فيها ونشاطها    -10 كة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشر   لعملياتها،والدولة المحل الرئيس    الرئيس،إسم كل شر
 .تأسيسها والدولة محل 

 ال يوجد

كة تابعة تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة  -11  .لكل شر
 ال يوجد

  توصف لسياس -12
كة فن  .األسهم وزيــــع أرباح ة الشر

 : )توزيــــع األرباح( واألربعونالمادة الرابعة 
ذات   األخرى  األنظمة  به    

تقضن ما  مراعاة  العمومية    العالقة،مع  المرصوفات  جميع  خصم  بعد  السنوية  الصافية  كة  الشر أرباح  توزع 
 :  
 عىل الوجه اآلنر

ً
عا  والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شر

% من األرباح الصافية لتكوين احتياط  نظام  ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متر ما بلغ االحتياط     10  نب تج -1
 % من رأس المال المدفوع. 30المذكور 

ن تعادل  -2   بعد ذلك دفعة أول للمساهمي 
 % من رأس المال المدفوع.   5يوزع من البافر

  لمكافأة مجلس م%10يخصص بعد ما تقدم ما ال يجاوز  -3
عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسًبا مع عدد   اإلدارة،ن البافر

ها العضو.    يحرصن
 الجلسات التر
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ن بشكل نصف سنوي أو   -4   األرباح. ويجوز توزيــــع أرباح مرحلية عىل المساهمي 
ن كحصة إضافية فن   بعد ذلك عىل المساهمي 

يوزع البافر

  تضعها الج
 هة المختصة. ربــع سنوي وفق الضوابط التر

ن  الطريقة المقبر   -13   تم توزيعها عىل المساهمي 
اتحة لتوزيــــع األرباح ونسبة األرباح التر المختلفة بالسنة   خالل الفبر

  نهاية العام وإجمال  هذه األرباح.   المالية ونسبة
ح توزيعها فن  األرباح المقبر

 ال ينطبق 

  التصو   صفو   -14
  فئة األسهم ذات األحقية فن

وكبار  اعضاء مجلس االدارة    عدا   ألشخاصيت تعود  ألي مصلحة فن
وأوالدهم وأزواجهم  ن       التنفيذيي 

فن او دين    وأدوات  أسهمالقرص  كة  كاتها    الشر من شر او أي    أي    التابعة 
فن تلك      تغيب  

كة  المصلحة او   -عنها: تلك الحقوق قاموا بإبالغ الشر
   يوجد أيال 

   المنته   العام المال  الحقوق خالل تلك   ابالغ ألي مصلحة او تغيب  فن
 م 2021/ 12/ 31فن

ن  اإلدارة وكبار وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس  -15 التنفيذيي 
  
  تلك المصلحة او تلك الحقوق خالل أسهموأقرباءهم فن

كة وأي تغيب  فن ة السنة المالية   او ادوات دين الشر  :االخب 
وزوجاتهمداإل مجلس    أعضاء اسهم  - ن  التنفيذيي  وكبار  نسبة    ارة  و  القرص  و وأوالدهم      تملكهما 

فن تغيب   تلك    اي 
 -: م2021خالل العام  المصلحة

 سبب التغب  
نسبة  
 %التغيب  

أدوات  
الدين نهاية  

 العام 

أدوات  
الدين بداية  

 العام 

نسبة  
 %التغيب  

عدد االسم  
 نهاية العام 

عدد االسهم  
 بداية العام 

 اسم العضو 

 0 0 0 0 2000 2000 
سعد بن محمد ابراهيم بن  

 سعيد 

اء  أسهم شر  فهد يحت  اليحياء  0 1 100 0 0 0 

 0 0 0 0 600 600   
 بدر حمد القاضن

 0 0 0 0 1309974 1309974 
وليد بن خالد القصيت   

شخصية اعتبارية(  )ممثل  

 0 0 0 0 600 600 
عبد هللا بن ابراهيم  

 المهوس

ن عبد هللا الحميد د بحمي 10000 10000 0 0 0 0   

 اإلجمال   1323174 1323175 % 0.000075 0 0 0 

  بداية العام                 
 سهم1.323.174عدد االسهم المملوكة فن

  بداية العام           
   %4.41              نسبة الملكية فن

  عدد االسهم خالل العام 
  التغب  فن

 سهم  1         صافن
           %0.000075نسبة التغب  خالل العام                                 

-  . ن  هذه االسهم ال تتضمن أي حقوق للزوجات واألوالد القرص ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيي 
كة بإصدار ادوات دين خالل العام  -  م 2021 المال  لم تقم الشر

 كة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غب  ذلك لقة باي قروض عىل الشر : ـ المعلومات المتع16
 ال يوجد -1
كة بأنه ال توجد أية قروض مستحقة  تقر  :إقرار -2  م 2021العام المال    عليها خاللالشر

وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إل  أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق   -17
كة مقابلايضاح أي عوض حصلت عليها  المالية مع خالل السنة  تم إصدارها هة مشاب     - :ذلك  الشر
 .يوجدال       
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كة للتحويل إل أسهم منحتها أدوات دين قابلة  أو اكتتاب بموجبحقوق تحويل  أليوصف  -18  - :الشر
 .يوجدال       

اء أو إلغاء ألي أدوات دين قا -19 داد أو شر داد من جانب وصف ألي اسبر كةبلة لالسبر  - :الشر
 .يوجدال       

كة وتفاصيل عن  -20  هذه األسهم  استخداماإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشر
 ال يوجد

كة وطرف ذي  -21 ن الشر     - :عالقةوصف ألي صفقة بي 
 ال يوجد   

كة طرفا فيها  عقود تكونمعلومات تتعلق بأي اعمال او  -22  أعضاء مجلسمصلحة جوهرية ألحد  كانت فيها أو  الشر
ن فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي   ـ  :منهماإلدارة أو كبار التنفيذيي 

 ال يوجد -أ
مة خالل العام  تقر  :إقرارب  كة بأنه ليس لديها أي عقود مب  م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس 2021الشر

ن أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. اإلدارة أو كبار التنف  يذيي 

ن  -23 عن راتب أو  بيان ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيي 
 تعويض  

 يوجدال 

24-   
ن عن أي حقوق فن  - :أرباح بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمي 

 ال يوجد

 ( الحكومية)بالرياالت النظامية للجهات  ة المدفوعاتيمبقبيان  : ـ25
 

 وصف موجز لها  بيان األسباب 

 2021 عام 

المستحق بنهاية   البيــــــــــــــــــان 
 العام ولم يسدد 

 المسدد 

المستحق عبارة عن مخصص  
م والقسط  1202الزكاة لعام  

االخب  من اتفاقية الجدولة 
السابقة، لألعوام    وفروقات 

بل فروقات  مقا مخصصو 
 محتملة

الزكاة   عن عبارة المسدد 
  2020عن عام  المستحقة
% من   25نسبة  إضافة إل

ض عليها المبالغ ال معبر  

 *** الزكــــــــــــــاة 3,565,342 7.757.881

كة وفقا  الرصيد المستحق للشر
لإلقرار الخاص بالربــع  

    2021الرابع
يبة التر وقيمة الرصن
يةلم تحصل من دواجن الوطن  

يبة القيمة المضافة  عبارة ضن
   2021المسددة خالل عام

يبة 1,679,610 (1,771,176)  ضن

اكات  المستحق عبارة عن  اشبر
    1202ديسمب  

وتسدد فن
2022يناير   

اكات المسددة   قيمة االشبر
1202للمؤسسة خالل عام   

 التأمينات االجتماعية  407,955 34,407

 
ات ورسوم مكتب العمل   تأشب 

اماتوتجديد إق  
ات وإقامات  113,782 0  تأشب 

اكات  وأخرى مرور واشبر  أخرى  10,257 0 

 اإلجمالـــــــــــــــــي  5,776,946   
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عية للزكاة مخترص  وصف ***  الشر
ات السابقة وحتر -   للفبر

كة عىل ربط نهان   م2006عام حصلت الشر
المقدمة ن تلك األعوام وفقا لإلقرارات  يم اإلقرارات الزكوية وسداد الزكاة المستحقة عم فقد تم تقد2020 –  2007بالنسبة لألعوام من    -

عام  حصلت    وقد عن  نهائية  شهادة  عىل  كة  الربطم.    2020الشر تم  قبل    وقد  للسنوات  من  الهيئة 2020:   2014الهيئة  وطالبات  م 

. بفروقات زكوية  كة وفقا لما يىل 
اض عليها من قبل الشر  ولكن تم اإلعبر

كة خطابات من    حيث  - يبة والجماركلزكاة و اهيئة  تلقت الشر بتعديل لإلقرارات الزكوية والمطالبة بفروقات زكوية عن األعوام من    الرصن

اض خالل المهلة النظامية من خالل المستشار  ( مليون ريال وقد تم تقديم الئحة  13.26م بإجمال  مبلغ قدره )  2018:  2014 االعبر

كة وقد ت   أتفق عليها وقدرها )الزكوي للشر
% من إجمال  المبالغ    10لك سداد نسبة  ( مليون ريال وكذ0.716م سداد قيمة الفروقات التر

  البنود تم الرفع للجان الدائم
اضات المقدمة وبافر   لالعبر

ض عليها وقد تم القبول الجزن  ة وحتر تاريــــخ إصدار القوائم المالية لم المعبر

 يتم البت فيها. 

ال  كما  - كة خطتلقت  من  شر و اهيئة  ابات  والجمارك لزكاة  يبة  من    الرصن األعوام  زكوية عن  بفروقات  والمطالبة  الزكوية  لإلقرارات  بتعديل 

2019  :2020   ( قدره  مبلغ  بإجمال   ريال 7.87م  مليون  اض خالل    (  االعبر تقديم الئحة  تم  المستشار  وقد  النظامية من خالل  المهلة 

كة وتم سداد نسبة   البنود تم  %    25الزكوي للشر   
اضات المقدمة وبافر   لالعبر

ض عليها وقد تم القبول الجزن  من إجمال  المبالغ المعبر

 الرفع للجان الدائمة وحتر تاريــــخ إصدار القوائم المالية لم يتم البت فيها. 

كة بنهاية عام    - والقسط االخب    2021تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام  ريال    7.757.881مبلغ  م    2021يستحق عىل الشر

امالاإضافة لما تم تكوينه لمقابلة  لألعوام السابقة  وفروقات    الجدولةمن اتفاقية   ن م  2020  :م2014يخص السنواتبما    ةمحتملال  اتلبر

 .المستشار الزكوي وفقا لرأي 

 

26-   
كة بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخري تم إنشاؤها لمصلحة موظفن   - :الشر

 ال يوجد

كة ضد الغب  يان بـ ب27 كة ومن الشر  القضايا المرفوعة من الغب  ضد الشر
:  -أوال:  كة ضد الغب    -دعاوي الشر

البندرية    1 كة ضد مجموعة  الشر دعوى   /( المطلوب  والمبلغ  بالرياض  التجارية  المحكمة  أمام  قائمة  مالية  دعوى    162.828.27وه  
ون   ون مليون وثمانمائة وثمان وعشر كة بإلزام المدع عليها , وقد صدر حكم لصالح الشر 00ومائة اثنان وستون ريال  ريال( سبعة وعشر

بتاريــــخ:  وذلك  المذكور  المبلغ  تم    2018/ 01/ 31الموافق    -ـه    1439/ 5/ 14بدفع  وقد  كة.  الشر لصالح  القطعية  مكتسب  والحكم  م. 
تنفيذ الحكم كسند  صك  بطلتقديم  عليها  المدع  تقدمت  وقد  التنفيذ.  محكمة  أمام  بتاريــــخ ي  الحكم  عىل  نظر  اعادة  التماس  ب 

بتاريــــخ  ـه  1440/ 5/ 14 الرفض  حكم  استأنفت  المدعية  أن  إال  االلتماس  رفض  الرفض  1442/  2/ 18وتم  تم  وقد  ذلك   ايضا،ـه    بعد 
بتاريــــخ    التماستقدمت بطلب   بتاريــــخ  لها موعد جل  ـه وحدد   1442/ 8/ 11أخر وذلك  وقد صدر قرار من محكمة    هــ،  1443/ 4/ 5سة 

  قبول االلتماس من ستئناف بإيقاف تنفيذ الحكاال 
ن الفصل فن    عدمه، ومازالت الدعوى منظورة. م لحي 

الغذائية:    / 2 الوسىط  كة ضد مؤسسة ثالجة  الشر بالرياض   -دعوى  التجارية  المحكمة  أمام  مواد غذائية  مبيعات  قيمة  مالية،    الدعوى 
المطلوب )وال ال  118.003مبلغ  المدع عليها دفع كريال( وقد صدر حكم لصالح  بإلزام  كة  ن عىل  شر الطرفي  ن  بي  تم االتفاق  المبلغ  امل 

  حال عدم تجاوبه سيتم رفع طلب التنفيذ عليه.  دفع المبلغ،جدولة 
 جاري المتابعة مع العميل لدفع المبلغ المطلوب، وفن

كة ضد أحد العمالء:    / 3 كة    -دعوى الشر   جاري قيد الدعوى و   قمح مباع لها قيمة    ريال(   348.103)مبلغ  دعوى مالية حيث تطلب الشر
،من مركز التدقيق ات مالحظت ورد وقد   وقد تم الرد عليهم وننتظر قيد الدعوى.  العدل 
كة ضد أحد العمالء:    / 4   ضد ريال( حيث تم تقييد الدعوى    421.503)المطلوب  دعوى مالية قيمة مبيعات تمور والمبلغ    -دعوى الشر

كةضامن   كوقد صدر فيها ح  الشر   سجل ضامن   به،ـه بكامل المبلغ المطالب   1442/  2/ 10ة بتاريــــخ  كم لصالح الشر
ولكن هنالك خطأ فن

  الحكم  
  الدعوى عن طريق ناجز    تمو   الصادر المدع عليها مما ترتب عليها اعادة النظر فن

   و تقديم طلب إضافة ممثل فن
الموعد القادم فن

 هـ 1443/ 09/ 17تاريــــخ 
كة ضد أحد الع   5 كة مبلغ )  -مالء:  / دعوى الشر  رياالت،( خمسة عشر ألف وأربعمائة وتسعة  409.15دعوى مالية حيث تطلب الشر

   ـه1443/ 08/ 26وتم تحديد موعد بتاريــــخ  بالرياض،بالمحكمة العامة 
كة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم:    / 6   عة بمنطقة القصيمدعوى مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزرا   -دعوى الشر

  امتناعها عن الرفع للمقام السام  بطلب ت
بإلغاء قرارها السلت   المتمثل فن بالمطالبة  كة  بالمحكمة اإلدارية بمدينة بريدة وذلك  مليك شر
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  بعدم قبول الدعوى وقد تم تقديم ا
  قامت بإحيائها وقد صدر فيها حكم ابتدان 

ستئناف  القصيم القابضة لالستثمار كامل المساحة التر
  بـ إلغاء الحكم الصادر بتاريــــخ     عىل الحكم ، وقد أصدرت

ن  ـه م1442/  8/  17محكمة االستئناف االدارية بمنطقة القصيم حكما يقضن
  الدعوى المقيدة برقم ) الدائرة  

يدة فن كة القصيم القابضة لالستثمار   ـه، المرفوعة من/  1442( لعام  228األول بالمحكمة اإلدارية بب  شر
  بـ: )عدم قبول الدعوى(، و )إلغاء  ضد/    1131006443جاري رقم:  سجل ت

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم؛ القاضن
وزار  و قرار  البيئة  تملك كامل  ة  عدم  عن  لالستثمار  القابضة  القصيم  كة  تظلم شر إحالة  عن  امتناعها    

فن المتمثل  السلت    والزراعة  المياه 
  قامت ب

  البور( وقد  المساحة التر
ة من نظام توزيــــع األراضن   المادة العاشر

إحيائها من األرض المخصصة لها إل اللجنة المنصوص عليها فن
  
 وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة . ـه ، 1443/ 03/ 03تاريــــخ  تم استالم الحكم فن

المدع  /  7 كة  الشر بها  تطالب  محاماة  اتعاب  دعوى  البندرية  مجموعة  محاماة ضد  اتعاب    
فن كة  الشر حكم   عليهم،دعوى  وقد صدر 

بإلزام المدع عليهم دفع   كة  وقد تقدم المدع عليهم باستئناف    سعودي،( مليون وأربعمائة ألف ريال  1,400,000)مبلغ  لصالح الشر
كة بطلب نقض الحكم امام   التجارية،ف وأصدرت حكما بنقض حكم المحكمة  هذا الحكم امام محكمة االستئنا              وعليه فقد تقدمت الشر

  تاريــــخ  2020/ 10/ 28المحكمة العليا بتاريــــخ 
اض عىل الحكم م أصدرت2021/ 3/ 1م وفن  المحكمة العليا قرارا بعدم قبول اإلعبر

 

8 /    : الوهيت   عبدالرحمن عبدهللا   / مؤسسة  كة ضد  الشر مالية حقا  -دعوى  بلدعوى  من  نشأت  بالمزاد وقية  عليها  للمدع  كة  الشر   يع 
مركبات     

تطالب  ومعدات،العلتن ال  حيث  محددة حتر  شر فيها  غب   مرورية  لمخالفات  بتعويضات  عليها  المدع  إل    اآلن،كة  باإلضافة 
  إلزامها بنقل ملكية المركبات المباعة حسب عقد البيع، وقد صدر حكم برد الدعوى ل

وعليه فقد    االختصاص عدم  مطالبتها الحقوقية فن
 ر الدعوى امام االستئناف حتر االن. االستئناف ولم تحدد جلسة لنظهذا الحكم لدى محكمة  باستئناف تقدمنا 

 

ـ  / 9 العمالء:  كة ضد أحد  بتنفيذ سند ألمر بقيمة    دعوى الشر التنفيذ للمطالبة  تنفيذ  تم  ريال وقد    640.000وه  دعوى أمام محكمة 
 . التنفيذمن نظام   46تنفيذ المادة  م التنفيذ، وبعد ذلك تممن نظا 34المادة 

 

كة: دعاوي الغب  ضد  -ثانيا:     -الشر
 

كة: ـ / 1 كة وابل العربية لإلستثمار ضد الشر كة القصيم بمبلغ )   دعوى شر كة وابل شر   ريال( 34,151,766دعوى مالية تطالب فيها شر
كة ال   لم تدفع من نصيب شر

  القيمة التر
  أرض األفق باإلضافة ال مطالبتهم بمبلغتمثل بافر

ريال( تمثل أتعاب  3000000) قصيم فن
  و المحاماة 

 هـ1443/ 09/ 05حدد موعد للجلسة القادمة فن
بمبلغ  /  2 كة  كة حيث يطالب الشر ن ضد الشر المواطني  المجاورة ألرض    7,000,000دعوى من أحد  ر ارضه  ريال سعودي وذلك لترصن

كة برد الدعوى وذلك بتاريــــخ    لصالح الشر
ي وقد صدر حكم نهان  كة بمركز شر وع الشر كة من مشر ـه وتم تأييد الحكم من 1443/ 2/ 20الشر

 محكمه االستئناف. 
بمبلغ  /  3 كة  كة حيث يطالب الشر ن ضد الشر المواطني  المجاورة ألرض  ر   7,000,000دعوى من أحد  ر ارضه  يال سعودي وذلك لترصن

كة برد الدعوى وذلك بتاريــــخ   ي وقد صدر حكم لصالح الشر كة بمركز شر وع الشر كة من مشر ـه وقد تقدم وكيل المدع  1442/ 7/ 12الشر
اض عىل الحكم واعيدت مرة أخرى ومحدد لها موعد بتاريــــخ    ـه  1443/ 4/ 9باالعبر

   حكم برد صدر  1443/ 6/ 17تاريــــخ   وفن
 

 ـ  :إقرارات  -28
كة بما   - :يىل  تقر الشر

 .الصحيح  ت بالشكلان سجالت الحسابات أعد  –أ  
 .سليمة ونفذ بفعاليةاسس  عىل عد أان نظام الرقابة الداخلية  –ب 
  انه ال يوجد أي شك   –ج 

كة  يذكر فن  .نشاطهامواصلة  عىل قدرة الشر

 هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات عىل القوائم المالية السنوية  -29
: ال يوجد تحفظات ولكن ورد بالتقرير لفت انتباه   ينص عىل ما يىل 

   لفت االنتباه

)  ال  االنتباه   لفت   نود  • المالية  33االيضاح رقم  القوائم    
فن كة  قررتم  2018  خالل  انه (  مستثمرين    مجموعة  مع   كمؤسس  الدخول  الشر

التمور بحصة     تصنيع وتسويق 
كة متخصصة فن   شر

ن فن البالغ    %40مستقلي  الجديدة  كة  مليون ريال سعودي،    100من راس مال الشر
اللجنة   قرار  بناء عىل  الجديدة  كة  الشر تأسيس  الغاء  تم  لكن  أخرى،  لديها واصول  التمور  كة أصول مصنع  الشر تقدم    التأسيسية بحيث 

كة تمور ال  م. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر. 2021مايو  19قصيم بتاريــــخ لشر

•  ( االيضاح رقم  ال   االنتباه  المالية  31نلفت  القوائم    
فن كة ضد (  الشر ال وجود دعوى قضائية من  أشار  البيئة والمياه    والذي  فرع وزراه 

  تتعلق 
  امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السام  بطلب   والزراعة )"الوزارة"( بمنطقة القصيم، والتر

بطلب الغاء القرار السلت   المتمثل فن
  قامت بإحيا

كة لكامل المساحة التر كة تمليك الشر ئها من األرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السام  عىل تملك الشر
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     74مساحة  
 مربــع فقط من اجمال  المساحة التر

كة    قامتمليون مبر كة بالرفع للمقام السام  بطلب تمليك الشر
بإحيائها وتطالب الشر

  قامت بإحيائها من تلك األرض البالغة  
  المساحة التر

اض خسامليون    116بافر كة الدعوى،    رةمبر مربــع. مع اإلشارة ال انه عند افبر الشر
ع مع  عليها  المتنازع  األرض  نظرا الرتباط  كة  الشر بشكل جوهري عىل  تأثر  يمثل  سوف  والذي  كة  الشر ابرمتها    

التر االيجار  إيرادات  قود 
الن الفصل  عند  اال  المتوقعة  الخسائر  تحديد  يمكن  وال  كة  للشر الرئيس   الدخل  بتاريــــخ  مصدر  وقد صدر  الدعوى،    

فن   
مارس    30هان 

كة القصيم ال 2021   القضية المقامة من شر
  من المحكمة اإلدارية بمنطقة القصيم فن

ة لالستثمار ضد فرع وزارة البيئة قابضم حكم ابتدان 
كة ان سبب    للشر

رفض الدعوى يرجع ال عدم    والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء عىل رأي المستشار القانونن
كة   الشر قامت  والزراعة.  والمياه  البيئة  وزارة    

فن لجنة  هو  المختص  وان  الدعوى  بنظر  اإلدارية  المحكمة  الحكم باستاختصاص  الم 
اض عليه أمام محكمة االستئناف اإلدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم     محكمة االستئناف اإلدارية بمنطقة الق  1442/ 446واالعبر

صيم فن
 م. 2021أغسطس  31وحدد موعد الجلسة األول بتاريــــخ 

 

البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ2021مايو    18وبتاريــــخ   كة خطاب من وزراه       م ورد للشر
ى  1442رمضان    24فن ـه بخصوص ارض شر
كة     قامت الشر

المعتدى عليها والتر المثل للمساحة  الوزارة سداد اجرة  تامل فيه  ت  بإحيائها والذى  تاريــــخ  اريــــخ  من  اليد وحتر    24وضع 
البيئة والمياه وا1442رمضان   لزراعة تطالب فيها  ـه لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة 

  ق
كة لكامل المساحة التر   امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السام  بطلب تمليك الشر

كة بإلغاء القرار المتمثل فن كة بإحيائها الشر امت الشر
المطالبة   للوزارة  يحق  وبالتال  فال  لها،  المسلمة  األرض  قا   باألجرةمن  وقد  كة لألرض من عدمه  الشر ملكية    

فن الفصل  كة قبل  الشر مت 
بتاريــــخ   القرار  عىل  اض       م. 2021يوليو    14باالعبر

يقضن حكما  القصيم  بمنطقة  االدارية  االستئناف  محكمة  أصدرت  الحكم   بإلغاءوقد 
)1442/  8/  17بتاريــــخ  الصادر   برقم  المقيدة  الدعوى    

فن يدة  بب  اإلدارية  بالمحكمة  األول  الدائرة  من  لعام  228ـه   )1442  
القاضن ـه، 

قبول القابضة    بـعدم  القصيم  كة  شر تظلم  إحالة  عن  امتناعها    
فن المتمثل  السلت    والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  قرار  وإلغاء  الدعوى، 

ة من لالستثمار عن ع    المادة العاشر
  قامت بإحيائها من األرض المخصصة لها إل اللجنة المنصوص عليها فن

دم تملك كامل المساحة التر
   

  تاريــــخ  البو نظام توزيــــع األراضن
، ولم يتم تعديل  وتم تقديم طلب لقيد الدعوى امام اللجنةـه  1443/ 03/ 03ر وقد تم استالم الحكم فن

 . رأينا فيما يتعلق بهذا االمر

ن من  -30 ة المعي 
 .أجلهاتوصية مجلس اإلدارة بتغب  مراجع الحسابات قبل انتهاء الفبر

 ال يوجد
 

كات وما لم يطبق وأسباب  - 31  ـ  :ذلكما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشر
كات الصادرة من هيئة السوق المالية وجاري    الئحة حوكمة الشر

كة جميع األحكام الواردة فن مواد  تحديث ال العمل عىل تطبق الشر
شاديه.   أن هناك مواد اسبر

ً
 المذكورة أدناه علما

 

الفقرة  /رقم المادة  م الفقرة  /نص المادة    أسباب عدم التطبيق  

( 39المادة ) 1  
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس  

 اإلدارة واإلدارة التنفيذية
استرشاديةمادة   

قرة )ه( و)و( ( ف41المادة ) 2  

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية  

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين   يسنوات. يجرمختصة ألدائه كل ثالث  

تقييماً دورياً ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين  

على أن  –هذا الغرض يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لمن دون أن 

القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحدَّد جوانب   

 مادة استرشادية

( 6( فقرة )34المادة ) 3  

إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة على أن 

ذا كان تأخير بذلك التعاقد أو التعامل إ يشمل ذلك إبالغ الجمهور من دون أي

إجمالي إيرادات الشركة  من  %1اوياً أو يزيد على هذا التعاقد أو التعامل مس

 وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة 

مطبقة جزئياً وجاري  

العمل على تحديث  

الالئحة لتشمل الفقرة  

 كاملة

( 72(، )71(، )70المادة ) 4 المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها تشكيل لجنة إدارة    مادة استرشادية  

( 78(، )77(، )76المادة ) 5  مادة استرشادية  تكوين وحدة المراجعة الداخلية وخطتها وتقاريرها.  

( 83المادة ) 6  مادة استرشادية  تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح  

( 85المادة ) 7  مادة استرشادية  تحفيز العاملين  

( 88المادة ) 8 ية سترشادمادة ا مبادرات العمل االجتماعي    

(95المادة ) 9  مادة استرشادية  تشكيل لجنة حوكمة الشركات  
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم  -32
اتهم   وخب 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة -1

 

ات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  اإلسم  م   الخب 

1 
د بن محمد  سعأ. 

 ابراهيم بن سعيد 
نائب رئيس تنفيذي لشركة البستان   مدير عام م. حرفة للتسويق االلكتروني 

مجال الخرسانة الجاهزة والتسويق   بكالوريوس ادارة  للخرسانة الجاهزة 
 االلكتروني

2 
بن حمد بن عبد   ر أ. بد

  
 هللا القاضن

مدير عام مراكز دعم المنشآت  
منشآت  والفعاليات والرعايات في  

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق  
 واالتصاالت في سدايا 

لإلعالم والرعايات بشركة  مدير تنفيذي 

 موبايلي.
قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة  

 زين

مترجم ومحرر في وكالة األنباء 
 السعودية 

ماجستير العالقات العامة 

 واالتصال

 بكالوريوس لغة انجليزية

امة والترجمة التسويق والعالقات الع
 والتحرير 

3 
بن يح  بن   د أ. فه

 عبدهللا اليحياء 
 بكالوريوس تربية وعلم نفس  متقاعد رجل أعمال

مجال التعليم واإلرشاد الطالبي 
 واالستثمار العقاري 

4 
بن خالد بن   د أ. ولي

 أحمد القصيت   

لدى:  عضو مجلس اإلدارة   

وإخوانه  شركة احمد حمد القصيبي  
 شركة عوازل الشرقية.

 شركة تكمو العربية المحدودة.

.شركة القصيبي لألغذية  

 الشركة العربية للطاقة الشمسية.

 شركة جنان العقارية.

عضو في مجلس األعمال السعودي  
التجارية.الصيني بالغرفة   

عضو في مجلس األعمال السعودي  

 الفرنسي بالغرفة التجارية 

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لدي شركة  
يبي.احمد حمد القص  

المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي  

 التجارية.
المدير العام لشركة تكمو العربية  

 المحدودة.

المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي  

 للسفر والسياحة.

يس قسم العقارات لدي شركة احمد  رئ

 حمد القصيبي وإخوانه
عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية  

الشرقية. –  

لمجلس   لجنة التنفيذيةعضو سابق في ال
  –األعمال الفرنسي بالغرفة التجارية 

 الرياض.

 بكالوريوس إدارة أعمال 
مجال العقارات والصناعات الغذائية  

السياحةومواد العزل ومجال السفر و  

5 
بن عبدهللا   د أ. حمي

 الحميد 
 المقاوالت العامة وتأجير السيارات  بكالوريوس علوم ادارية  رجل أعمال رجل أعمال

6 
أ.عبد هللا بن ابراهيم  

 المهوس
 رجل أعمال

الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية  

 )سابقا(
 بكالوريوس شريعة 

المقاوالت العامة والعقارات  

 والمهرجانات

 

 أعضاء اللجان  -ب 
 

 المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م 
                      

ات   الخب 
 

1 
د هللا  بن حمد عب ر بد أ. 

  
 القاضن

مدير عام مراكز دعم المنشآت  
 والفعاليات والرعايات في منشآت 

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق  

 واالتصاالت في سدايا 

لإلعالم والرعايات بشركة  مدير تنفيذي 
 موبايلي.

 قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركةزين

 مترجم ومحرر في وكالة األنباء السعودية 

العالقات  ستيرماج -

 العامة واالتصال

بكالوريوس لغة إنجليزية-  

التسويق والعالقات العامة  
لترجمة والتحرير وا  

2 
بن خالد أحمد   د ولي أ. 

 القصيت   

لدى:  عضو مجلس اإلدارة   
وإخوانه  شركة احمد حمد القصيبي  

 شركة عوازل الشرقية.

 شركة تكمو العربية المحدودة.
.شركة القصيبي لألغذية  

ة العربية للطاقة الشمسية.الشرك  

 شركة جنان العقارية.

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لدي شركة  
 احمد حمد القصيبي.

المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي  

 التجارية.
العام لشركة تكمو العربية المحدودة.المدير   

المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي  

فر والسياحة.للس  

 بكالوريوس إدارة أعمال 

مجال العقارات والصناعات 

ل ومجال  الغذائية ومواد العز 
 السفر والسياحة 
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عضو في مجلس األعمال السعودي  

 الصيني بالغرفة التجارية.
عضو في مجلس األعمال السعودي  

 الفرنسي بالغرفة التجارية 

رئيس قسم العقارات لدي شركة احمد حمد  

 القصيبي وإخوانه 
  –عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية  

 الشرقية.

عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس  
  –األعمال الفرنسي بالغرفة التجارية 

 الرياض.

3 
   أ. 

بن عبد هللا محمد   ونن
  
 الونن

 

تقاعدم  

العامة، مدقق حسابات بديوان المراقبة 

فريق تمويل المنشآت الصغيرة   رئيس
الراجحي بمصرف  والمتوسطة  

 بكالوريوس محاسبة

الئتمانية والتحليل الدراسات ا

  والتفاوض،التسويق  المالي،
 تدقيق الحسابات 

4 
بن يح  عبدهللا   د فه أ. 

 اليحياء
 

جل أعمالر  مرشد طالبي 
بكالوريوس تربية وعلم  

 نفس

مجال التعليم واإلرشاد الطالبي 
 واالستثمار العقاري 

 

5 
بن عبدهللا   د حمي أ. 

 الحميد 
 

عضو منتدب ورئيس   جل أعمالر

رؤوم  شركة  –تنفيذي    
 بكالوريوس علوم ادارية  رجل أعمال

تأجير  العامة و المقاوالت
 السيارات وتجارة الزجاج 

 

 

6 
أ.عبد هللا بن ابراهيم  

 المهوس
 رجل أعمال

الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية  

 )سابقا(
 بكالوريوس شريعة 

المقاوالت العامة والعقارات  

 والمهرجانات

 

 اإلدارة التنفيذية -ج 
 

إلسم ا م  ات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية    الخب 

1 
م. هشام بن  

 عبدالرحمن الرباح
 الرئيس التنفيذي 

عضو مجلس  
اإلدارة، الرئيس  
كة  التنفيذي لشر
تطوير الصناعات  

 السعودية

بكالوريوس الهندسة  
 الصناعية والنظم 

كات   اإلدارة الشاملة وإعادة هيكلة الشر
كا اف عىل الشر ت التابعة. واإلشر  

 تطوير المحافظ االستثمارية  
اتيجيات وتحديد نطاق  إعداد االسبر

اكات؟  العمل واختيار فرق العمل والشر
كات.   الخدمات المرصفية للشر

تقييم فرص االستثمار والتسويق  
 ودراسة المخاطر. 

2 
م. محمد بن عبد  
 الرحمن السواج   

نائب الرئيس  
  للخدماتالتنفيذي 
 المساندة 

الشئون  ة إدار  مدير 
 المالية واإلدارية 

بكالوريوس علوم  
         الحاسب      

هندسة   ) 
 برمجيات(. 

  الحاسب  
دبلوم فن

(االل  )برمجيات  

القيادة، ادارة وتطوير االعمال، اعادة  
الهيكلة، التخطيط والتنفيذ 

مجيات، تحليل   . هندسة الب  اتيح   االسبر
انية، جدولة  ن المتطلبات. التكاليف والمب 

يــــع تخطيط المشاريــــع وإدارة المشار 
الفرق، مراقبة المشاريــــع، تنفيذ  

 المشاريــــع، التواصل الفعال

3 
أ. أحمد مصطفن  

 الشوربح   
مدير اإلدارة المالية  

 المكلف

مدير اإلدارة المالية  
وشغل   - المكلف

عدة مناصب  
كة  بالشر

 بكالوريوس محاسبة 
  مجال    30ما يزيد عن

ة فن سنة خب 
المحاست   والمال  العمل   

 

  مجالس إدارتها الحالية أو من  -33
  يكون عضو مجلس االدارة عضوا فن

كات داخل المملكة أو خارجها التر أسماء الشر
 . مديريــها 
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 إسم العضو 

كات   أسماء الشر
  يكون عضو  

التر
مجلس اإلدارة  

  مجالس  
 فن
ً
عضوا

إداراتها الحالية  
 أومن مديريــها 

داخل  
 المملكة ــ 
خارج  
 المملكة 

  
  الكيان القانونن
)مساهمة  

مدرجة/ مساهمة  
/    مدرجة( غب   

ذات مسؤولية  
.....(   محدودة /   

   أسماء 
كات التر  الشر

 عضو مجلس  يكون 
 اإلدارة 

 
ً
  مجالس  عضوا

 فن
 إداراتها 

 من مديريــها  أو  السابقة 

 داخل 
 ــ  المملكة 
 خارج 
 المملكة 

   
الكيان القانونن

)مساهمة مدرجة/  
مساهمة غب   

/ ذات    مدرجة( 

  محدودة / مسؤولية  
 ... )..  

األستاذ / سعد بن  
محمد ابراهيم بن  

 سعيد 

 مؤسسة دار المعادن
 مؤسسة رمز حرفة 

داخل 
 المملكة 

 مؤسسة فردية 
 مؤسسة فردية 

- - - 

األستاذ / بدر بن  
  
 حمد القاضن

- - - - - - 

األستاذ / فهد بن  
 يح  اليحياء 

- - - - - - 

األستاذ / وليد بن  
خالد بن احمد 

 القصيت   

دارة  عضو مجلس اإل  -
كة احمد حمد   لدي شر

 القصيت   وإخوانه
عضو مجلس اإلدارة   -

كة عوازل   لدي شر
قية  الشر

عضو مجلس اإلدارة   -
كة تكمو   لدي شر
 العربية المحدودة 

عضو مجلس اإلدارة   -
كة القصيت    

لدي شر
 لألغذية 

كة جنان العقارية   - شر  

داخل 
 المملكة 

 
 تضامنية

 
 ذات مسئولية محدودة. 

 
 

دودة ذات مسئولية مح  

 
 

 ذات مسئولية محدودة 

 
 

 مساهمة مقفلة

عضو مجلس اإلدارة  
كة العربية  لدي الشر
 للطاقة الشمسية 

داخل 
 المملكة

ذات مسئولية  
 محدودة 

األستاذ / عبد هللا  
 بن ابراهيم المهوس 

ازي الهندسية  -  
 

مؤسسة-  نجديون 

داخل 
 المملكة

 ذات مسئولية محدودة 
 

 فردية مؤسسة
- - - 

يد بن  األستاذ / حم
 عبد هللا الحميد 

كة رؤوم التجارية  شر
 
كة كار المتحدة  - شر  
 

 مؤسسة طريق صايب 

داخل 
 المملكة

 

 مساهمة 
 
 

 ذات مسئولية محدودة 
 
 

 مؤسسة فردية  

- - - 

 

 االدارة وتصنيف أعضائه تكوين مجلس  -34
 

 م  2023/ 02/ 21م ال    2020/ 02/ 22اعضاء مجلس االدارة للدورة من أ( 
 

ضو إسم الع  م   المنصب  
 تصنيف العضوية ) تنفيذي / غب  تنفيذي / مستقل ( 

 مستقل غب  تنفيذي  تنفيذي 

 √   رئيس المجلس األستاذ / سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد  1

  األستاذ / بدر   2
بن حمد القاضن  √   نائب رئيس مجلس 

 √   عضو مجلس األستاذ / فهد بن يح  اليحياء  3

خالد بن احمد القصيت    األستاذ / وليد بن 4   √  عضو مجلس 

  √  عضو مجلس األستاذ / عبد هللا بن ابراهيم المهوس 5

  √  عضو مجلس األستاذ / حميد بن عبد هللا الحميد  6
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  ٌعقدت خالل السنة المالية    -35
ة،عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التر حضور كل   انعقادها، وسجلوتواريــــخ    األخب 

ين:  اجتماع موض  فيه أسماء الحاضن
ً
 حا

 

  العام 6عقد مجلس اإلدارة عدد )
 -م فيما يىل  بيان بالحضور لكل اجتماع:  2021( اجتماعات فن

 

 اسم العضو

اجتماعات (  6عدد االجتماعات )   
281اجتماع  
22  /03  /

م  2021  

282اجتماع  
31  /03  /

م  2021  

283اجتماع  
07  /04 /

م  2021  

284اجتماع  
23  /05  /

م  1202  

285اجتماع  
17  /08  /

م  2021  

286اجتماع  
08  /11  /

م  2020  
 اإلجمال  

أ. سعد بن محمد بن  
 إبراهيم بن سعيد 

√ √ √ √ √ √ 6 

أ. بدر بن حمد عبد  
  
 هللا القاضن

√ √ √ √ √ √ 6 

يح  اليحياء فهد بن  أ.   √ √ √ √ √ √ 6 

أ.وليد بن خالد بن  
 أحمد القصيت   

√ √ √ √ √ X 5 

بدهللا بن  أ.حميد بن ع
 محمد الحميد 

√ √ √ √ √ √ 6 

أ. عبد هللا بن إبراهيم  
 بن سليمان المهوس 

√ √ √ √ √ √ 6 

م   2021/    08/    01  العامة: تاريــــخ آخر اجتماع للجمعية   
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -36
 

ــان   البيــ

 المكافآت الثابتة

 
مبلغ  
ن   معي 

 
 

 
بدل  
حضور 
جلسات  
 المجلس 

 
مجموع بدل  

جلسات   حضور 
 اللجان 

 

 مزايا عينية 
 

 
بيان ما قبضه أعضاء  
المجلس بوصفهم 

ن أو ما   ن أو إداريي  عاملي 
قبضوه نظب  أعمال  
فنية أو إدارية أو  
 استشارات 

 

 
مكافأة رئيس  

المجلس أو العضو 
ن   المنتدب أو أمي 
الش إن كان من  

 األعضاء
 

 
 المجموع 

 
 

ن أوال  : االعضاء المستقلي   
 
 

بن سعيد سعد محمد إبراهيم   0 22000 0 0 0 0 22000 

  
 56000 0 0 0 34000 22000 0 بدر حمد القاضن

 25000 0 0 0 3000 22000 0 فهد يحت   اليحياء

 103000 0 0 0 37000 66000 0 المجموع 

 
ً
ن ثانيا : االعضاء غب  التنفيذيي   

 
 

 25000 0 0 0 3000 22000 0 عبدهللا إبراهيم المهوس 

 42000 0 0 0 25000 17000 0 وليد خالد احمد القصيت   

 31000 0 0 0 9000 22000 0 حميد عبد هللا الحميد 

 98000 0 0 0 37000 61000 0 المجموع 

 
ً
ن ثالثا : االعضاء التنفيذيي   

 
 

 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 المجموع 
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 البيــــــان

ة  مكافأة  المكافآت المتغب 
 نهاية
 الخدمة

 المجموع
 الكىل  

 بدل 
نسبة  المرصوفات

من  
 األرباح

آت افمكا
ورية د  

خطط 
ي  ن تحفب 
ة 

ة   قصب 
 األجل 

خطط 
ية  ن تحفب 
طويلة  
 األجل 

األسهم 
 الممنوحة 

تم ادخال )
 القيمة ( 

 المجموع 

ن أوال  : االعضاء المستقلي    

 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 سعد محمد إبراهيم سعيد 

  
 0 56000 0 0 0 0 0 0 0 بدر حمد القاضن

 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 فهد يحت   اليحياء

 0 103000 0 0 0 0 0 0 0 المجموع 

 
ً
ن ثانيا : االعضاء غب  التنفيذيي    

 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 عبدهللا إبراهيم المهوس 

 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 وليد خالد احمد القصيت   

 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 حميد عبد هللا الحميد 

 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 المجموع 
 

 مكافآت أعضاء اللجان 

 البيــــــــــــــــــــــان 
المكافآت الثابتة( عدا بدل حضور  )

 الجلسات
 المجموع  بدل حضور جلسات

    أعضاء لجنة المراجعة 

  
 25,000 25000 - أ. بدر بن حمد القاضن

 25,000 25000 - أ. وليد بن خالد القصيت   

  
  بن عبد هللا الونن

 25,000 25000 - أ. ونن

 75,000 75,000 - المجموع 

شيحات والمكافآت      أعضاء لجنة البر

  
 6,000 6,000 - أ. بدر بن حمد القاضن

 3,000 3,000 - أ. فهد بن يح  اليحياء

 6,000 6,000 - أ. حميد بن عبد هللا الحميد 

 15,000 15,000 - المجموع 

    أعضاء لجنة االستثمار 

 3,000 3,000 - أ. عبد هللا بن ابراهيم المهوس

  بأ. 
در بن حمد بن عبد هللا القاضن  - 3,000 3,000 

 3,000 3,000 - أ. حميد بن عبد هللا الحميد 

 9,000 9,000 - المجموع 
 

ن خالل العام  -37  (فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المال   م )بما 2021المدفوعات إل كبار التنفيذيي 
ن وهم الرئيس التنفيذي، بلغت   والمدير المال  المكلف خالل عام   نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، تعويضات كبار التنفيذيي 
: ـ 2021    ما يىل 

 

ــانـــــــــــــــالبيـــــ  ــــــ  
 المكافآت الثابتة

 المجموع مزايا عينية بدالت  رواتب

 1254000 0 250800 1003200 الرئيس التنفيذي 

 462000 0 92400 369600 نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة 

 244200 0 64200 180000 المدير المال  المكلف 

 1960200 0 407400 1552800 المجموع
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 البيـــــــــــــان 

ة  مكافأة  المكافآت المتغب 
نهاية  
 الخدمة 

مجموع مكافأة  
ن عن   التنفيذيي 

 المجلس إن وجدت
مكافآت   المجموع الكىل  

 دورية

 
 أرباح

 

خطط 
ية   ن تحفب 
ة اال  جلقصب   

ية   ن خطط تحفب 
 طويلة االجل 

االسهم  
 الممنوحة 

 المجموع 

 1254000 0 0 0 0 0 0 0 0 الرئيس التنفيذي 

نائب الرئيس التنفيذي  
 للخدمات المساندة 

0 0 0 0 0 0 0 0 462000 

 244200 0 0 0 0 0 0 0 0 المدير المال  المكلف 

 1960200 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع 

  اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاؤه ا-38
ن  –إلجراءات التر حات المساهمي 

ن علما بمقبر وبخاصة غب  التنفيذيي 
كة وأدائها   .وملحوظاتهم حيال الشر

حات وملحوظات مساهم    كة وأدائها  يقوم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي باطالع أعضاء مجلس اإلدارة بمقبر كة حيال الشر الشر

  أول اجت
  األمور العاجلة يتم تمرير المالحظة عل أعضاء المجلس، كما يتم مناقشة  فن

ح أو المالحظة وفن ماع للمجلس من استالم المقبر

  اجتماع الجمعية. 
  الجمعيات العامة فن

  يتم طرحها فن
ن التر حات ومالحظات المساهمي   مقبر

 

 .ومهامها وصف مخترص الختصاصات اللجان  -39
 _ لجنة المراجعة 1

  لجنة تختص ال
 - :باآلنر

كة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية   تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال وأنشطة الشر
 : كة. وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يىل 

 -بالشر

 التقارير المالية:  •

كة قبل عرضها  -   شانها لضمان نزاهتها وعدالتها  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر
عىل مجلس اإلدارة والتوصية فن

 وشفافيتها. 

-   
كة عادلة  يما ف –بناء عىل طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفتن إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشر

ن والمستثمرين تقييم المر ومت   تتيح للمساهمي 
كة وأدائها ونموذج  وازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التر كز المال  للشر

اتيجيتها   عملها وإسبر

 دراسة أي مسائل مهمة أو غب  مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  -

كة أو من يتول مهامه أو  - ها المدير المال  للشر   أي مسائل يثب 
كة البحث بدقة فن   الشر

ام فن ن أو مراجع   مسئول االلبر

 الحسابات. 

  التقارير المالية. التحقق من التقديرات المحاسبي  -
  المسائل الجوهرية الواردة فن

 ة فن

  شانها.  -
كة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة فن   الشر

 دراسة السياسة المحاسبية المتبعة فن

 المراجعة الداخلية  •

كة. دراسة ومراجعة نظم الرقابة  -  الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشر

 ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة بها. دراسة تقارير المراجعة الداخلية  -

اف عىل أداء المراجع الداخىل  وإدارة المراجعة الداخلية  - للتحقق من توافر الموارد الالزمة  -إن ُوجدت –الرقابة واإلشر

  أداء اإلعمال والمهام المنوط بها. 
 وفعاليتها فن

ن مدير وحدة الم - اح مكافأته. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي   راجعة الداخلية او المراجع الداخىل  واقبر

 مراجع الحسابات •

شيح مراجع  الحسابات وعزلهم وتحديد إتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقالل -
يتهم  التوصية لمجلس اإلدارة ببر

وط التعاقد معهم.   ومراجعة نطاق عملهم وشر
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  االعتبار القواعد  و  موضوعيتهو التحقق من استقالل مراجع الحسابات  -
عدالته ومدي فعالية أعمال المراجعة مع األخذ فن

 والمعايب  ذات الصلة. 

كة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو  - إدارية تخرج من نطاق أعمال  مراجعة خطة مراجع حسابات الشر

 المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 

كة. راجع حسابات اماإلجابة عن استفسارات  -  لشر

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  -

ام  • ن  ضمان االلبر

ك -  ة اإلجراءات الالزمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشر

كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات ا - ام الشر ن  لعالقة. التحقق من البر

كة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إل مجلس   - ح ان تجريــها الشر مراجعة العقود والتعامالت الُمقبر

 اإلدارة. 

ورة اتخا - ن اتخاذها. رفع ما تراه من مسائل تري ضن   يتعي 
 ذ إجراء إل مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التر

ات لمجلس اإلدارة لدراستها  مراجعة الئحة عمل اللجنة  • ن إل آخر والتوصية بأي تغيب  وتقييم المهام والضوابط من حي 

ن بها.   والتوصية للجمعية العامة للمساهمي 

  تشكلت لجنة المراجعة من اآلتية اسماؤهم ل
 .م  2020/ 07/ 23لدورة الجديدة للمجلس وتم االعتماد من الجمعية العامة فن

1-   
 نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة           األستاذ/ بدر بن حمد القاضن

 األستاذ/ وليد بن خالد القصيت           عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة -2

3-          
  بن عبد هللا الونن

                عضو اللجنة الخارج       األستاذ/ ونن

 دها وبيان الحضور لألعضاء لكل اجتماع: فيما يىل  بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريــــخ انعقا
 

 اإلسم
م 1202/ 30/03 م 1202/ 30/03  م 1202/ 17/04  م 1202/ 10/05  م 2021/ 22/05  م 2021/ 14/08   06/11 /2021  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 √ √ √ √ √ √ √ بدر حمد القاضي 

 √ √ √ √ √ √ √ وليد خالد القصيبي

عبدهللا الوني وني  √ √ √ √ √ √ √ 

 

شيحات والمكافأت  _ 2  لجنة البر
شيحات   - :والمكافآت وتشمل مهام لجنة البر

لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية للمحافظة عىل  إعداد سياسة واضحة  -1

كة. ورفعها إل مجلس اإلدارة للنظر فيها ت  للجهاز اإلداري بالشر
ً
ا ن ة وتحفب  ن  العتمادها من الجمعية العامة، الكوادر المتمب 

ً
مهيدا

  تلك السياسة إتباع معايب  ترتبط ب 
 األداء واإلفصاح عنها والتحقق من تطبيقها. عىل أن يراع  فن

ن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسات.  -2  توضيح العالقة بي 

  تحقيق أهدافها. المراجعة الدورية عند الحاج -3
 ة لسياسة المكافآت وتقييم مدي فعاليتها فن

 للسياسة  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافأ -4
ً
كة وفقا ن بالشر ة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيي 

 المعتمدة. 

  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية..  -5
اح سياسات ومعايب  واضحة للعضوية فن  اقبر

 للسياسات والمعايب  المعتمدة مع مالتوصية  -6
ً
شيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا راعاة عدم ترشيح أي  لمجلس اإلدارة ببر

 شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة. 

  للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  -7
 إعداد وصف وظيفن
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ات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  المراجعة عند الحاجة لال  -8 حتياجات الالزمة من المهارات او الخب 

 التنفيذية. 

  يمكن إجراؤها..  -9
ات التر   شأن التغب 

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فن

ن وعدم وجود أي تعارض  -10 مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلي 

كات أخرى.   إدارة شر

  حالة ش -11
. وضع اإلجراءات الخاصة فن ن  غور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

  مجلس اإلدارة  -12
كة.  –إن وجدت  –تحديد جوانب الضعف فن اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر  واقبر

. دراسة ومراجعة توصيات ال -13 ن ن وإنهاء خدمات كبار التنفيذيي   رئيس التنفيذي الخاصة بتعيي 

اف عىل التعاقب اإلدار  -14 .  أي اإلشر ن   للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيي 
 و اإلحالل الوظيفن

  اجتماع المجلس رقم )
شيحات للدورة الجديدة فن  م    2020/ 02/ 22( وتاريــــخ 274تشكلت لجنة المكافآت والبر

  اجتماع المجلس رقم ) تم اعادة تشكيل
:   2020/ 03/ 25( وتاريــــخ 277اللجنة فن  

 م كالنر
                         نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة   -1

 االستاذ / بدر بن حمد القاضن

 االستاذ / فهد بن يحت  اليحياء                       عضو مجلس االدارة عضو اللجنة -2

 الحميد                 عضو مجلس االدارة عضو اللجنة االستاذ / حميد بن عبد هللا -3

 يىل  بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريــــخ انعقادها وبيان الحضور لألعضاء لكل اجتماع: فيما 
 

 االسم م
 طبيعة 

 العضوية

( اجتماع 3عدد االجتماعات )   

 االجتماع األول

م 71/30/1202  

 االجتماع الثاني 

م 12/05/1202  

لث االجتماع الثا  

م 30/12/1202  

إجمالي 

 الحضور 

 3 √ √ √ رئيس اللجنة أ. بدر بن حمد القاضي  1

 3 √ √ √ عضو اللجنة أ. حميد بن عبد هللا الحميد 2

 X √ X 1 عضو اللجنة أ. فهد بن يحيى اليحياء  3
 

 االستثمار لجنة -3
 تختص لجنة االستثمار بما يىل     

وإس -1 خطة  بما  إعداد  كة  الشر   
فن االستثمار  وسياسة  اتيجية    بر

التر والمخاطر  تزاولها    
التر واألنشطة  أعمالها  طبيعة  مع  يتناسب 

 .
ً
 تتعرض لها والتوصية للمجلس بالمصادقة عليها سنويا

ا -2 عىل  تطرأ  قد    
التر ات  للتغب  مالءمتها  من  للتأكد  دوري  بشكل  كة  الشر   

فن االستثمار  وسياسة  اتيجية  وإسبر خطة  لبيئة  مراجعة 
كة أو ا   تعمل بها الشر

ات  الخارجية التر اتيجية والتوصية للمجلس بخصوص التغيب  يعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االسبر لتشر
اتيجيات والسياسات.  حة عىل هذه الخطط واالسبر  المقبر

و  -3  
ً
وخارجيا  

ً
داخليا كة  الشر بها  تقوم    

التر االستثمارية  األنشطة  أداء  وتقييم  العام  اف  خطة  اإلشر عن  خروجها  عدم  من  التأكد 
اتيجية   وسياسة االستثمار المصادق عليها. وإسبر

 وتقييمه.  -4
ً
 وخارجيا

ً
كة داخليا   تقوم بها الشر

 وضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري لألنشطة االستثمارية التر
كة استثمارية قابضة.   -5   ضوء النموذج التشغيىل  المتبع كشر

كة فن  مراجعة أداء الشر
كة  -6 اتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها. مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشر  عىل ضوء االسبر
النشاطات   -7 وتطوير  لتنمية  أو  كة  الشر بعمل  عالقة  لها    

والتر كة  الشر إدارة  قبل  من  حة  المقبر االستثمارية  الفرص  وتقييم  دراسة 
 نها: الحالية فيما يتعلق بالتعامالت التالية والتوصية بشأ

كات أو األعمال أو األصول. عمليات االندماج او االستحواذ عىل ال -أ   شر
 أي انهاء أو بيع أو نقل ملكية او خروج من استثمار قائم أو الترصف فيه.  -ب
كاء.  -ت كة بموجب اتفاقية شر  المشاريــــع المشبر
  مشاريــــع التوسعة وتوسعات المشاريــــع ا -ث

  مشاريــــع جديدة أو قائمة أو التوسع فن
كة مصلحة فيها. االستثمار فن   لدى الشر

 لتر
  الدخول فيها. أي فرصة استثم -ج

كة فن  ارية ترغب إدارة الشر
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 دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.  -ح
 رفع التوصيات إل المجلس للتخارج أو تصفية االستثمار القائم.   .8
 تحليل مخاطر االستثمارات بشكل مستمر والعمل عىل تقليل المخاطرة.  .9
ه  مراجعة .10 كة.  لجنة إدارة المخاطر ما تثب    الشر

  أداء األنشطة االستثمارية فن
 من مسائل قد تؤثر فن

 اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة االستثمار وأي تعديالت تطرأ عليه.  .11

  اجتماع المجلس رقم )
 م من السادة.  2020/ 02/ 22( وتاريــــخ 274تشكلت لجنة االستثمار للدورة الجديدة فن

 

 عضو مجلس االدارة ورئيس اللجنة                عبد هللا بن ابراهيم المهوس  االستاذ /  -1

2-                          
 نائب رئيس مجلس االدارة عضو اللجنة   االستاذ / بدر بن حمد القاضن

 االستاذ / حميد بن عبد هللا الحميد                   عضو مجلس االدارة عضو اللجنة  -4
 

وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريــــخ انعقادها وبيان الحضور لألعضاء لكل باسم رئيس اللجنة فيما يىل  بيان 
 اجتماع: 

 

 اإلسم م
 طبيعة 

 العضوية

( اجتماع 1)االجتماعات عدد   

 االجتماع األول

م 07/07/1202  
 إجمالي الحضور 

 1 √ رئيس اللجنة أ. عبد هللا بن ابراهيم المهوس 1

ضي أ. بدر بن حمد القا 2 اللجنة عضو    √ 1 

 1 √ عضو اللجنة  أ. حميد بن عبد هللا الحميد 3

 

  تقييم أدائه وأداء لجانه  .ينطبقحيثما  -40
  اعتمد عليها مجلس اإلدارة فن

والجهة الخارجية   ، وأعضائهالوسائل التر
كة إن    قامت بالتقييم وعالقتها بالشر

 .وجدت التر
 ال ينطبق 

افية أو تنظيمية أو قضائية   عىل مفروضتياط  أي عقوبة أو جزاء أو قيد اح -41 كة من الهيئة أو من جهة إشر الشر
 ى: أخر 

  العقوبات: 
 
 

 العقوبة/ الجزاء/ 

التدبير االحترازي/ القيد  

 االحتياطي 

المخالفة  أسباب للمخالفة  الجهة الموقعة   
 سبل عالجها وتفادي وقوعها 

 في المستقبل 

 تأخر تجديد إقامات  2000
إدارة  الداخلية وزارة

 الجوازات 
  قبل  كافية وتجديدها بفترة  االقامات مراجعة

لتفادي الغرامات النهاية تاريخ . 

 تأخر سداد التأمينات  957
المؤسسة العامة للتأمينات  

 االجتماعية
  سيتم العمل على تالفي أسباب ذلك

 

 ـ  :الداخليةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة  -42
لجنة   أعمال  تقوم  عىل  اف  اإلشر خالل  من  وذلك  كة  بالشر الداخلية  الرقابة  وإجراءات  نظام  فعالية  مدي كفاية  من  بالتحقق  المراجعة 

كة. وتقوم لجن كة من خالل مراجعة أعمال وأنشطة الشر ة المراجعة الداخلية كما يقوم المراجع الخارج   بتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشر

  نظام وإجراءات الرقابة    ع توصياتها المراجعة برف
كة. ولم يظهر للجنة المراجعة أية أمور جوهرية فن ال  مجلس اإلدارة بشأن أعمال الشر

كة يستدع  إخطار المجلس بها.   الداخلية بالشر
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كة.  إلمدي الحاجة  بشأنتوصية لجنة المراجعة   -43   الشر
 مراجع داخىل  فن

ن  تعيي 

كة د مسئول للمراجعة الداخلية عة حيث يوجال يوجد توصية من لجنة المراج ف عليه لجنة المراجعة. للشر  وتشر

  يوجد تعارض بينها  -44
ن توصيات لجنة المراجعة التر  قرارات مجلس اإلدارة.  وبي 

 ال يوجد

كة إن  -45  .وجدتتفاصيل المساهمة االجتماعية للشر

 ال يوجد

ن المنعقدة خالل السن -46 ة وأسماء أعضاء مجلس االدارة بيان بتواريــــخ الجمعيات العامة للمساهمي  ة المالية األخب 
ين لهذه   اإلجتماعات. الحاضن

 

 البيــــــــــــــان م
األستاذ/ سعد بن محمد  

 ابراهيم بن سعيد 
األستاذ / فهد بن يحي  

 اليحياء
األستاذ / بدر بن حمد  

 القاضي 
األستاذ /وليد بن خالد  

 بن احمد القصيبي
األستاذ/ عبد هللا بن  

لمهوس ابراهيم ا  
األستاذ/ حميد بن  

 عبد هللا الحميد 

1 
عادية الغير اجتماع الجمعية 

م 27/01/2021ثالثال  
 حاضر - حاضر حاضر - حاضر

2 
  ولاجتماع الجمعية العادية األ

م27/06/1202  
 حاضر حاضر حاضر حاضر - حاضر

3 
 ثانياجتماع الجمعية العادية ال

م27/06/1202  
 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

4 
ول  اجتماع الجمعية العادية األ

م 01/08/2021  
 حاضر حاضر حاضر حاضر - حاضر

5 
ثاني اجتماع الجمعية العادية ال

م 01/08/2021  
 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

ن وتواريــــخ تلك الطلبات وأسبابها.   -47 كة لسجل المساهمي   عدد طلبات الشر
 

لطلبتاريخ ا عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين   أسباب الطلب 

(1) م  27/01/2021   الجمعية العامة غير العادية  
(2) م  27/06/2021   الجمعية العامة 
(3) م  01/08/2021   الجمعية العامة 
(4) م  30/12/2021   ألغراض الشركة  

 : ـالتنفيذيةسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  -48
ومتطل للمكافآت  المنظمة  األحكام  ضوء    

أعضاء  فن مكافآت  سياسة  الئحة  حددت  األساس  كة  الشر ونظام  كات  الشر حوكمة  الئحة  بات 
، األهداف التالية: مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة  ن كة والمعتمدة من قبل الجمعية العمومية للمساهمي   التنفيذية بالشر

دادها. وضع اإلطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واللجا -  ن واإلدارة وضوابط ضفها واسبر

 بيان السياسات المحددة للمكافآت وربطها باألداء والتحقق من تنفيذها.  -

. توضيح آلية تحدي - ن  د واعتماد وتعديل المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيي 

المطلوبة   - ات  والخب  المناسبة  الكفاءات  ومسئوليا  إلنجاز جذب  كة مهام  الشر نشاط  مع  يتناسب  بما  واللجان  المجلس  ت 

اتيجيته كة وتحقيق مصالح مساهميه ا وإسبر ن أداء الشر   تحسي 
 ا. وأهدافها مما يساهم فن

كة.  -   الشر
ن فن  اإلبقاء عىل الكفاءات الحالية وذلك من خالل اإلطار التنظيم  لمكافآت كبار التنفيذيي 

  تطبيقها  تحقيق االمتثال الكامل لألنظمة واللوائح المع -
مول بها والصادرة من الجهات الرقابية المختصة وضمان االستمرارية فن

ام بها.  ن  وااللبر

ام واإلفصاح عن المكافآت. العمل عىل أساس واضح  - ن  لمبدأ الشفافية الكاملة وااللبر
ً
 وفقا

 :  كما حددت الالئحة السياسات العامة للمكافآت كما يىل 
شيحات. أن تكون المكافآت مبنية عىل توصية لجن -  ة المكافآت والبر

ة الالزمة إلدارتها.  - كة والمهارة والخب   أن المكافآت متناسبة مع نشاط الشر
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كة وأهدافها. أن تكون المكافآ - اتيجية الشر  ت منسجمة مع إسبر

الجزء  - تربط  الطويل. كأن  المدى  عىل  وتنميتها  كة  الشر إنجاح  عىل  واإلدارة  المجلس  أعضاء  حث  بغرض  المكافآت  قدم 
ُ
ت أن 

 لمتغب  من المكافآت باألداء عىل المدى الطويل. ا

ال - الوظيفة والمهام والمسئوليات  بناًء عىل مستوي  المكافآت  العملية  أن تحدد  ات  العلمية والخب  منوطة بشاغلها والمؤهالت 

 والمهارات ومستوي األداء. 

ة العضو واختصاصاته واستقالليته واألع -   يقوم بها ويتحملها أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع خب 
مال والمسئوليات التر

 ها خالل السنة. أعضاء المجلس، باإلضافة إل األهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيق

كة.  -  أن تكون المكافآت منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدي الشر

  تحديد المكافآت مع تفادي م -
كات األخرى فن   االعتبار ممارسات الشر

ر للمكافآت  األخذ فن ا قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غب  مب 

 والتعويضات. 

ذو  - معقول الستقطاب كوادر  بشكل  المكافأة كافية  تكون  تحقق أن  بحيث  عليهم  واإلبقاء  هم  ن وتحفب  مناسبة  ة  وخب  ي كفاءة 

  
هم، وعدم المبالغة فن ن ن تقديم مزايا الستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفب   تقديرها. التوازن بي 

بها  - المنوط  والمهام  واختصاصاته  العضو  ة  خب  مدي  تعكس  بحيث  المقدار  متفاوتة  المجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن 

ها من االعتبارات.  ها وغب    يحرصن
 واستقالليته وعدد الجلسات التر

عد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة.  -
ُ
 أن ت

دادها إ - ن أنها تقررت بناًء عىل معلومات غب  دقيقة قدمها عضو المجلس أو اإلدارة، وذلك  حاالت إيقاف ضف المكافأة أو اسبر ذا تبي 

  
 للحصول عىل مكافآت غب  مستحقة. لمنع استغالل الوضع الوظيفن

كة.  - تها الشر  اشبر
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
كة ألعضاء المجلس واإلدارة سواء أكانت إصدارا   الشر

 تنظيم منح أسهم فن

: وقد أوضحت الالئ     حة اإلطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات كما يىل 
والتعويضات   - المكافآت  تنسيق  عىل  كة  الشر تحرص  الذي  أن  السقف  التعويضات  هذه  تتجاوز   

ّ
وأال المجلس،  ألعضاء  المدفوعة 

افية.   حددته الضوابط اإلشر

ومزايا  - مكافآت  من  المجلس  عضو  عليه  يحصل  ما  مجموع  تتجاوز  ال  األحوال  جميع    
مبلغ  فن عينية  أو  ريال 500,000مالية   )                

  تضعها الجهة المختص ريال خمسمائة ألف  -
، وفق الضوابط التر

ً
 ة. سعودي سنويا

  األرباح، ويجوز الجمع   -
 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافن

ً
 معينا

ً
يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا

ن أو أكبر من هذه المزايا ع ن اثنتي  ها العضو. بي    يحرصن
 مع عدد الجلسات التر

ً
 ىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

المكافأة نسبة  - )  إذا كانت  النسبة عىل  تزيد هذه  أن  كة، فال يجوز  أرباح الشر   األرباح، وذلك بعد خصم  %10معينة من 
( من صافن

كات و   ألحكام نظام الشر
ً
  قررتها الجمعية العامة تطبيقا

ن ال يقل عن )االحتياطات التر ( %5النظام. وبعد توزيــــع ربــح عىل المساهمي 

كة المدفوع، عىل أن يكون استحقا ها العضو. من رأس مال الشر   يحرصن
 مع عدد الجلسات التر

ً
 ق هذه المكافأة متناسبا

  حال عدم تحقيقها ألرباح سنوية ضف المكافأة السنوية المقطوعة ألعضاء المجلس واللجان الم -
كة فن نبثقة ويقترص  ال يحق للشر

 الحضور وبدل التذاكر واالنتداب.  تال د بعندئذ ضف مزايا وبدالت حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان من 

العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خالل السنة المالية الجمعية العامة    إليجب أن يشمل تقرير المجلس   -

ذلك وغب   وبدل مرصوفات  مكافآت  أو   من  ن  عاملي  بوصفهم  المجلس  أعضاء  قبضه  ما  بيان  يشتمل كذلك عىل  وان  المزايا.  من 

 عىل بي
ً
ن او ما قبضوه نظب  أعمال فنية أو إدارية او استشارات، وان يشمل أيضا ها كل  إداريي    حرصن

ان بعدد جلسات المجلس التر

 عضو من تاريــــخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

كة. يجب أن يكون هيكل المكافآت  -  والتعويضات متوافق مع أهداف الشر

 يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول الستحقاقها.  -

-   
كة. ال يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض فن  عىل أداء الشر

ً
  المصالح من شأنه التأثب  سلبا

 من تاريــــخ انضمامه للمجلس  -
ً
 لمدة عضويته. يستحق العضو مكافأة اعتبارا

ً
 أو اللجنة ووفقا
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ن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف  -49  ـ  :جوهري العالقة بي 
 ال يوجد 

 -توصيات:  - 50
: وبــهذا يوض    -المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يىل 

1-   
  تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فن

  م. 2021ديسمب   31التصويت عىل ما ورد فن
2-   

كة كما فن  م. 2021 ديسمب    31التصويت عىل ما ورد بالقوائم المالية للشر
  تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية   -3

  التصويت عىل ما ورد فن
  م. 2021ديسمب    31المنتهية فن

4-   
 م 2021ديسمب   31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية فن

  موعد الحق بإذن هللا  وسيتم
  جدول األعمال فن

 اإلعالن عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخري مدرجة فن

 ـ  الخاتمة: 
  نهاية تقريرنا السنوي 

كة القصيم القابضة لإلستثمار أزمة جائحة كورونا بعد الظروف الحرجة  فن نتقدم بالشكر هلل سبحانه عىل تجاوز شر
  سببتها عىل ا

، كما نتقدم بعظيم الشكر  التر  وول  العهد   لجزيلالمستوى المحىل  والدول 
ن يفي  ن الشر ووافر التقدير ال مقام خادم الحرمي 

  حفظ ودعم القطاع ا
كات وسوق العمل. كما يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر  حفظهم هللا فن لخاص لتخفيف أثر الجائحة عىل الشر

الذي الكرام  ن  المساهمي  إل  أفضل والتقدير  مستقبل  إل  والتطلع  حاتهم  بمقبر المجلس    
فن ثقتهم  ووضعوا  األزمات  تجاوز    

فن ن ساهموا 
 بالشكر لمنس

ً
  القريب العاجل. ونتوجه أيضا

كة فن كة ومبهر للشر   العمل من أجل االرتقاء بالشر
  فن
كة الكرام عىل اإلخالص والتفانن ون   الشر

 تقبلية بحول هللا وقوته. وكلنا ثقة وتفاؤل بتحقيق النتائج واألهداف المس
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