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 القصيم القابضة لالستثمار شركة

الشركة   مساهمي للسادة اإلدارة مجلس تقرير
 م31/11/1112في  المنتهية المالية السنة عن
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 َ ػٍٝ سسٌٛٗ ٚثؼذ الح ٚاٌسالٚاٌظ ثسُ هللا

 ٌالسزثّبساٌمظ١ُ اٌمبثضخ  ششوخ ِسبّٟ٘ /اٌسبدح

 اٌسالَ ػ١ٍىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ

 الكراـ التقرير السنوم ألعماؿ كنتائج الشركة للعاـ الماليالشركة  يضع بين أيادم مساهمييسر مجلس اإلدارة أف 

 . ـ 13/31/1038المنتهي في 

ولية إدارة الشركة يضع نصب أعينه إلتزاـ ئالمساهموف الكراـ إف مجلس اإلدارة كمن خالؿ تحمله لمسسادة ال

 الشركة تجاق استثماراتكم فيها كتطلعكم لتحقيق عائد مجزم من كرائها،

كبدعمكم تمكنت مملكتنا الحبيبة بدعم كالة األمر في كفي هذا الصدد نود اإلشارة إلى أنه كبفضل من هللا أكال ثم    

خالؿ اإلجراءات التي اتخذت خالؿ الفترة الماضية سواء ما يتعلق بإيقاؼ المشاريع كاألنشطة التي كانت من كالشركة 

   إضافة لعملية الهيكلة اإلدارية كتقليص المصركفات بشكل أفضل تلك المشاريع كاستثمار ، تستنزؼ موارد الشركة

ن تحسن في نتائج التشغيل بالشركة مقارنة باألعواـ السابقة إال أنه كنتيجة لمتطلبات المعايير أثمر عاألمر الذم 

صافي خسارة لهذا  االمر الذم نتج عنه تحقيقكهو  مالدكلية فقد تحملت الشركة خسارة نتيجة تقييم العقار االستثمار

 . موضح في فقرة النتائج المالية هو  كفق ماالعاـ 

 ـ 1038لنتائج أعماؿ الشركة خالؿ عاـ  استعراضكفيما يلي 

   ػ:ػ النتائج المالية:3

( مليوف رياؿ مقارنة 7.73) اقدره خسارةـ عن تحقيق صافي  1038أظهرت النتائج النهائية ألعماؿ الشركة لعاـ 

 ـ  1038خالؿ العاـ الحالي  تحقيق خسارةـ  كيرجع السبب في  1037مليوف رياؿ عاـ  (1.13)بصافي ربح قدرق 

 انخفاض قيمة  استثمارم حسب متطلبات المعايير الدكلية  كذلك على الرغم من  إلى الخسارة الناتجة عن تقييم عقار

 .ك إنخفاض قيمة مخصص الزكاة المكونة كالمصركفات اإلدارية كالعمومية  مصركفات البيع كالتوزيع

 ـ1037ؿ عاـ خال ( مليوف رياؿ1.17مليوف رياؿ مقارنة بربح قدرق ) 6.95مبلغ  1038خالؿ عاـ  بلغت االرباح التشغيلية

 % .81.15بإرتفاع قدرق  

رياؿ للفترة  المماثلة من العاـ السابق   37.851.896رياؿ مقابل  31.368.333بلغت اإليرادات خالؿ الفترة الحالية 

 .  %13.9 بإنخفاض قدرق

همين  رياؿ مقابل صافي حقوؽ المسا 109.853.573مبلغ  1038 ديسمبر 13حقوؽ المساهمين  كما في  مجموعبلغ 

 خسائرال إلى االنخفاضكيرجع سبب   % 1.18قدرق  نخفاضباـ  1037 ديسمبر 13رياؿ كما في  137.337.578بلغ 

بلغ إجمالي   ، كالتي ترجع الي نتيجة تقييم عقار استثمارم كفقا للمعايير الدكلية ـ 1038خالؿ عاـ  حققتالتي ت

رياؿ للفترة المماثلة من العاـ  1.305.130 إجمالي دخل مقابلرياؿ  7.665.007الدخل الشامل للفترة الحالية خسارة 

 .ستتثمارم كفقا لمتطلبات المعايير الدكليةإلعقار للخسارة الناتجة عملية التقييم السابق كيرجع السبب في ذلك 

 

  -كصف ألنواع النشاط الرئيسية بالشركة : :ػ 1

 النشاط الزراعيأ :ػ 

كقد حقق هذا النشاط إيرادات  بساتين النخيليرادات  تأجير مشركع شرم ك إيرادات على إهذا النشاط  يقتصر  ػ 3

  ـ . 1037خالؿ عاـ  مليوف رياؿ 6.33مقارنة بإيرادات قدرها  1038مليوف رياؿ خالؿ عاـ  6.33قدرها 

خالؿ  عاـ  حققفقد  علي إحدل الشركات الوطنية المتخصصة في مجاؿ إنتاج الدكاجن مؤجرالك مشركع الدكاجنػ 1

ـ   1037مليوف رياؿ خالؿ عاـ (5.9)( مليوف رياؿ مقارنة بنتيجة إيجابية  قدرها 5.7ـ نتيجة ايجابية  قدرها ) 1038

كبشكل  . تتناقص كل عاـطبيعة االيرادات التمويلية التي  الربح خالؿ العاـ الحالي إلى إنخفاض كيرجع السبب في 

 (3.57)( مليوف رياؿ مقارنة بأرباح قدرها 5.66قدرق ) صافي ربحـ  1038الؿ عاـ خ هذا النشاطإجمالي فقد حقق 



 

 

3 

قيمة المصاريف االدارية  ارباح العاـ الحالي إلى إنخفاض  رتفاعفي إالرئيسي كيرجع السبب   1037مليوف  رياؿ عاـ 

  كالعمومية كإنخفاض قيمة مخصص الزكاة المكوف .

 ب:ػ النشاط الصناعي  

( 6.66( مليوف رياؿ مقارنة بإيرادات قدرها )3.11ـ قرابة ) 1038بلغت إيرادات المصنع خالؿ عاـ ر مصنع التمو -3

% كيرجع السبب في انخفاض إيرادات المصنع إلى إنخفاض  75.11ـ بإنخفاض نسبته 1037مليوف رياؿ خالؿ عاـ 

ات بعملية التجهيز لتحوؿ المصنع إلى شركة كميات التمور المنتجة كالمباعة خالؿ العاـ الحالي إضافة إلى تأثر المبيع

   متخصصة في إنتاج كتسويق التمور

كحسب خطة الشركة بأف  قالمصنع متوقف منذ فترة كلم يتم التوصل لعرض مناسب الستثمار مصنع األلباف  -1

 أصوؿ المصنع ستكوف من ضمن حصة الشركة في رأس ماؿ شركة التمور المزمع إنشاؤها بالمشاركة مع شركاء

          . متخصصين في مجاؿ إنتاج كتسويق التمور

مقارنة بنتيجة سلبية ( مليوف رياؿ 3.771ـ نتيجة سلبية قدرها ) 1038هذا كقد حقق النشاط الصناعي خالؿ عاـ 

خسارة النشاط الصناعي مقارنة بالعاـ السابق  رتفاعاكيرجع السبب في ـ .  1037( مليوف رياؿ  عاـ 3.11قدرها )

 .ـ 1038على عكس العاـ الحالي  1037عاـ  ح رأسمالية نتيجة بيع خطوط االنتاج لمصنع األلبافإلى تحقيق أربا

 النشاط االستثمارم -ج:

( رياؿ فقط مقارنة إيرادات 117,600ـ حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات قدرها ) 1038خالؿ عاـ -

 ـ . 1037عاـ  رياؿ (150,000)قدرها 

بحي  –الكائنة بمدينة بريدة  رضاأل%من قطعة 60لموقع مع شركة كابل العربية لالستثمار لشراء كفقا للعقد ا -

كمائتاف كستة  ألفكثمانية كسبعوف مليوف كسبعمائة كأربعة عشرة رياؿ  فقط مائة 378,733,155بقيمة قدرها  األفق

ن قيمة حصة الشركة من األرض المشار مـ  1038ديسمبر  13حتى  إجمالي ما تم سدادقفإف  ،ال غير  كستوف رياال

، كقد تم إفراغ حصة الشركة في تلك مليوف رياؿ ال غير  كأربعوفرياؿ . فقط مائة  (330,000,000)إليها هو مبلغ 

 .كتم فرز الصكوؾ إلى أربع صكوؾ تجارية ـ  1038نوفمبر 33األرض في 

شراكة مع شركة كابل العربية أف يتم الدخوؿ في خطة الشركة  في استثمار  تلك األرض كاف من المأموؿ كفقا لك

كلكن نتيجة  لالستثمار إلقامة مشركع تجارم كذلك بغرض تنمية موارد الشركة كتحقيق عوائد مجزية لمساهميها

، كجارم استخراج التراخيص الالزمة كبحث  الحالية أدل إلى التريث في هذا األمر االقتصاديةللمتغيرات كالظركؼ 

 ركات متخصصة في التسويق .الدخوؿ مع ش

هذا كقد نتج عن تقييم هذا العقار حسب متطلبات المعايير الدكلية من مقيم معتمد إثبات خسارة تدني في القيمة 

 رياؿ . 31,390,067بمبلغ 

 تأثير األنشطة في إيرادات الشركة

 النسبة إيرادات النشاط البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 % 90.39 31,368,333 نشاط زراعي 

 % 9.83 3,111,995 **نشاط صناعي

 % 300 31,383,330 االجمالي

بالنسبة إليرادات النشاط الصناعي كالمتمثل في ايرادات مصنع التمور فقد تم فصلها لكوف هذا النشاط قد توقف  **

ة االرباح كالخسائر كالدخل الشامل ـ كسجلت نتيجة اعماؿ المصنع في بند مستقل بقائم1038من بداية شهر أكتوبر 

 اآلخر تحت مسمى نتيجة العمليات غير المستمرة .

 ألعماؿ الشركة المستقبلية  المهمة كالتوقعات الشركةكقرارات لخطط لكصف :ػ  1

  الخطط المستقبلية 

تعتزـ الدخوؿ في شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة كمن بين فإنها  هافي إطار عزـ الشركة على تعزيز إيرادات 

 الشركة في هذا المجاؿ ما يلي: خطط
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 .  البحث عن فرص استثمارية ذات جدكل اقتصادية -3

تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة مع شركاء آخرين لديهم الخبرة كالكفاءة إستكماؿ إجراءات  -1

 في هذا المجاؿ .

 منوحة لها بمنطقة شرم .السعي إلنهاء إجراءات تملك الشركة لألراضي الم-1

 المعلومات المتعلقة بأم مخاطر تواجهها الشركة كسياسة إدارة هذق المخاطر كمراقبتها 3

 أ/ المخاطر التي تواجهها الشركة

رسوـ اإلقامات كالتأشيرات للمقيمين كتأثيرق على تكلفة العمالة بالشركة كلتجاكز هذا األمر تقوـ الشركة  زيادة-3

 . بإعادة هيكلة للكوادر البشرية

  أـ خارجيةالمنافسة سواء كانت  داخلية  -1

 .  كتأثير ذلك على تكلفة التشغيلبأنواعها ارتفاع أسعار الطاقة -1

  .ك إرتفاع تكلفته  نقص التمويل -3

 عامة  كاقتصاديةمخاطر تنظيمية كإجرائية  -6

 تأثير تطبيق المعايير الدكلية على نتائج أعماؿ الشركة  -5

 ب / سياسة إدارة المخاطر

 لعرضها على الجمعية العامة للشركة إلعتمادها مخاطر دارة الاد سياسة إلدجارم إع

 االحداث الالحقة: -6

 . ائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم الماليةال توجد أحداث الحقة تؤثر على نت

 خالصة علي شكل جدكؿ اك رسم بياني ألصوؿ الشركة كخصومها كنتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة   –: 5

 مقارنة نتائج االعمال 
 

 ـ 1033 ـ 1036 ـ 1035 ـ 1037 ـ 1038 البيػػػػػػػاف

 61.133.573 35.631.386 11.316.583 37.851.896 31.368.333 اإليرادات

 (63.503.735) (37.817.333) (31.351.911) (7.898.693) (3.716.911) تكاليف االيرادات

 (3.187.076) (3.181.965) 9.573.761 9.953.103 30.311.111 مجمل الربح

 (36.030.381) 3.036.185 68.669.831 1.133.135 (7.730.793)  الربح)خسارة(  صافي 

 نة األصول والخصوممقار 
 

 ـ 1033 ـ 1036 ـ 1035 ـ 1037 ـ 1038 البيػػػػػػػاف

 95.338.138 377.709.130 13.519.071 13.315.968 39.535.991 األصوؿ المتداكلة

 135.330.796 131.073.339 317.183.018 311.716.816 331.716.163 االصوؿ غير المتداكلة

 331.819.031 310.780.769 363.911.333 333.371.781 351.131.135 اجمالي األصوؿ

 * 79.151.169 * 85.199.151 37.135.885 31.913.138 30.873.013 الخصوـ المتداكلة

 * 1.387.933 * 1.387.330 331.093.787 331.810.867 333.505.533 **الخصوـ غير المتداكلة

 81.860.171 89.785.701 310.333.571 315.766.306 361.380.576 إجمالي الخصوـ
 

ضمن بنود الخصوـ الغير  1035،  1037،  1038مليوف رياؿ خالؿ عاـ  68تم تبويب للمنح الحكومية كالبالغ قيمتها **

  1035،  1037 ، 1038اـوعأمتداكلة بدؿ من تبويبها ضمن حقوؽ المساهمين خالؿ االعواـ السابقة ، كما تم خالؿ 

رباح الموزعة ، فائض اإلكتتاب ضمن الخصوـ الغير متداكلة بدال من تبويبها ضمن تبويب فائض بيع األسهم كاأل

 .   الخصوـ المتداكلة

 

 تحليل جغرافي إليرادات الشركة -:  7

 خالؿ( مليوف رياؿ 37.851( مليوف رياؿ مقارنة مبلغ )31.383مبلغ ) 1038بلغ إجمالي إيرادات الشركة  خالؿ عاـ    

 النحو التالي:ػ موزعة علي  1037 عاـ
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 المشركع ـ
 اإليرادات ) بآالؼ الرياالت(        

 1037 اإلجمالي 1038اإلجمالي 
 خارجية داخلية

 6330 6333 0 6333 مشركع شرم 3

 0 0 0 0 مشركع الجوؼ 1

 6663 3111 835 377 **مصنع التمور 1

 5899 5733 0 7335 مشركع الدكاجن 3

 37851 31383 835 31516 اإلجمالي

سثبح ٚاٌخسبئش ٚاٌذخً فٟ لبئّخ اال ** إ٠شاداد ِظٕغ اٌزّٛس رُ رج٠ٛجٙب ضّٓ ٔز١جخ ٔشبط غ١ش ِسزّش
 اٌشبًِ ا٢خش . 

 إيضاح ألم فركقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:ػ  8

 
 نسبة التغير (-التغيرات )+( أك ) ـ 1037 ـ 1038 البيػػػػػػػاف

 %13.9 -6.703.763 37.851.896 31.368.333 المبيعات / اإليرادات

 %78.01 -5.351.559 (7.898.693) (3.716.911) إليراداتتكلفة المبيعات / ا

 %3.5 367.938 9.953.103 30.311.111 مجمل الربح

 %15.91 -1.185.198 (5.351.618) (3.077.110) مصاريف تشغيلية أخرل

 %57.15 361.803 (117.395) (180.000) مخصصات مكونة

 %81.11 1.593.331 1.171.680 6.953.991 **الربح )الخسارة( التشغيلي

مصنع التمور كتبويب نتيجة مبيعات  إنخفاضـ إلى 1038المبيعات خالؿ عاـ  السبب في انخفاض اإليرادات/ يرجع

  . ـ1038أعماؿ المصنع كنشاط غير مستمر للعاـ 

إلى تقليص فإف ذلك يعود  ـ1037مقارنة بعاـ  1038أما عن سبب إنخفاض المصاريف التشغيلية األخرل خالؿ عاـ 

إضافة تبويب إيرادات كمصركفات مصنع التمور خالؿ عاـ  ملين كظهور نتيجة الهيكلة التي قامت بها الشركة عدد العا

 .ضمن بند نتيجة العمليات غير المستمرة  1038

كبما يتناسب مع تبويب السنة تشغيلية أخرل  اتـ نتيجة إعادة تبويب بند إيراد1037** تم تعديل الربح التشغيلي لسنة 

 الحالية 

 اسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينعن معايير المح اختالؼإيضاح ألم  -9

 ال ٠ٛجذ

، كالدكلة المحل الرئيس لعملياتها ،  إسم كل شركة تابعة كرأس مالها كنسبة ملكية الشركة فيها كنشاطها الرئيس -30

 كالدكلة محل تأسيسها .

 ال ٠ٛجذ

 تفاصيل األسهم كأدكات الدين الصادرة لكل  شركة تابعة . -33

 ٠ٛجذ ال

 كصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم . -31

 المادة الرابعة كاألربعوف: )توزيع األرباح(

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرل ذات العالقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 

 على الوجه اآلتي: المصركفات العمومية كالتكاليف األخرل بما فيها الزكاة المفركضة شرعًا

% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي كيجوز للجمعية العامة العادية كقف هذا التجنيب متى ما  30تجنب  -3

 من رأس الماؿ المدفوع. :10بلغ االحتياطي المذكور 

 % من رأس الماؿ المدفوع. 6يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أكلى للمساهمين تعادؿ  -1

المكافأة إلدارة، على أف يكوف استحقاؽ هذق من الباقي لمكافأة مجلس ا%30قدـ ما ال يجاكز صص بعد ما تيخ -1

 متناسبنا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كيجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين  يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. -3

 ضوابط التي تضعها الجهة المختصة.بشكل نصف سنوم أك ربع سنوم كفق ال
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األرباح كنسبة األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالؿ السنة المالية كاألرباح توزيع ل الطريقة المقترحة -31

 . المقترحة في نهاية العاـ

 اليوجد

لس االدارة ككبار  ) عدا اعضاء مج صك صف ألم مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخا  -33

دين الشركة  اك أم من شركاتها التابعة  اك أم تغيير  في  كأدكاتالقصر( في اسهم   كأكالدهم  كأزكاجهمالتنفيذيين 

    -تلك   المصلحة  اك تلك الحقوؽ قاموا بإبالغ الشركة عنها   :

 ـ 13/31/1038مالي  المنتهي في ال يوجد  أم ابالغ  ألم مصلحة  اك تغيير  في تلك الحقوؽ  خالؿ العاـ  ال

مالية تعاقدية كحقوؽ اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة  ككبار التنفيذيين كأقرباءهم  كأكراؽكصف ألم مصلحة  -36

 تغيير في تلك المصلحة اك تلك الحقوؽ خالؿ السنة المالية االخيرة : كأمفي اسهم اك ادكات دين الشركة 

تلك   رة  ككبار التنفيذيين  كزكجاتهم كأكالدهم القصر ك نسبة تملكهم  اك ام تغيير فيأعضاء مجلس اإلدا اسهم   -

 -: ـ 1038المصلحة خالؿ العاـ 

 نسبة التغيير% سبب التغير
ادكات الدين 

 نهاية العاـ

ادكات الدين 

 بداية العاـ

نسبة 

 التغيير%

عدد االسم 

 نهاية  العاـ

عدد االسهم 

 بداية العاـ
 اسم العضو

 عبدالعزيز عبدهللا الحميد 1681193 1681193 0 0 0 0 

 بدر حمد القاضي 500 500 0 0 0 0 

 أحمد محمد البراؾ 500 500 0 0 0 0 

 شاكر عبدهللا الحميد 1100 1100 0    

 فهد يحيا اليحياء 550 550 0 0 0  0 

 سلطاف عبدهللا العثماف 1000 1000 0 0 0 0 

 فهد أحمد البراؾ ) الرئيس التنفيذم(  35653 38000 1.08% 0 0 0 

 اإلجمالي 1517336 1518663 0.06% 0 0 0 

  سهم  1517336              عدد االسهم المملكة في بداية العاـ

 % 8.79نسبة الملكية في بداية العاـ                         

 سهم      3315الؿ العاـ        صافي التغير في عدد االسهم خ

 %         0,06نسبة التغير خالؿ العاـ                                

 هذق االسهم ال تتضمن أم حقوؽ للزكجات كاألكالد القصر ألعضاء مجلس االدارة ككبار التنفيذيين. -

 ـ . 1038لم تقم الشركة بإصدار ادكات دين خالؿ العاـ المالي  -

     علي الشركةاك التزامات  قركض المعلومات المتعلقة بام  :ػ 53

   -تقر الشركة بما يلي   :

 ـ 1038تقر الشركة بأنه ال توجد أية قركض مستحقة عليها  خالؿ العاـ 

 ـ كلكنها لم تستخدمه6/3/1038كالجدير بالذكر بأف الشركة قد أبرمت عقد تسهيالت مع مصرؼ الراجحي في 

كإعداد أم أدكات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أك أم حقوؽ خيار أك مذكرات اكتتاب أك حقوؽ كصف لفئات  -37

    -عليها الشركة  مقابل ذلك : تمشابهة تم  إصدارها خالؿ السنة المالية  مع ايضاح أم عوض حصل

 ال يوجد .      

   -لي أسهم منحتها الشركة :كصف ألل حقوؽ تحويل أك  إكتتاب  بموجب أدكات دين قابلة للتحويل إ -38

 ال يوجد .      

 -كصف ألم استرداد أك شراء أك إلغاء ألم أدكات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة : -39

 ال يوجد .      

 اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة كتفاصيل عن إستخداـ هذق األسهم -10

 وجدال ي      

                  -كصف ألم صفقة بين الشركة كطرؼ ذم عالقة : -13
 وجد يال       
تكوف الشركة طرفا فيها أك كانت  فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء    اعماؿ اك عقود بأممعلومات تتعلق  -11

   مجلس اإلدارة أك الرئيس التنفيذم أك المدير المالي أك ألم شخص ذم عالقة بأم منهم   :ػ    
 ال يوجد      
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 -: اقرار

مصلحة جوهرية ألحد أعضاء ـ توجد أك كانت توجد فيها  1038تقر الشركة بأنه ليس لديها أم عقود مبرمة خالؿ العاـ 

 مجلس اإلدارة أك الرئيس التنفيذم أك المدير المالي أك ألم شخص ذم عالقة بأم منهم.

 بار التنفيذيين عن راتب أك تعويض ك ا أحد أعضاء مجلس اإلدارة أك أحدبياف ألم ترتيبات أك اتفاقيات تنازؿ بموجبه -11

بن عبدهللا الحميد عن بدالت الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة  زيعبد العز / تنازؿ رئيس مجلس االدارة االستاذ

 كاللجاف المنبثقة عن المجلس .

 -مساهمين عن أم حقوؽ في أرباح : بياف ألم ترتيبات أك اتفاؽ تنازؿ بموجبه أحد ال -13

 ال يوجد    

 ) بالرياالت( :ػ بياف بقيمة  المدفوعات النظامية للجهات الحكومية61

 

ةث١بْ األسجب  ٚطف ِٛجض ٌٙب 
1028ػبَ   

اٌّسزذك دزٝ ٔٙب٠خ اٌفزشح  اٌج١ــــــــــــــــــبْ
 اٌّب١ٌخ اٌس٠ٕٛخ ٌُٚ ٠سذد

 اٌّسذد

اٌّسزذك ػجبسح ػٓ ِخظض اٌضوبح 

ٚاٌمسظ االخ١ش ِٓ ارفبل١خ َ 1028ٌؼبَ 
  ٚفشٚلبد ٌألػٛاَ اٌسبثمخ اٌجذٌٚخ

الزكاة الزكاة المسددة عبارة 

ارات المستحقة كفقا لإلقر

 المقدمة 

***  بحــــــــــــــاٌضو 7277787 1159313  

اٌّسزذك ػجبسح ػٓ اشزشاوبد 

1029 ٚرسذد فٟ ٠ٕب٠ش 1028 د٠سّجش  

مقدار االشتراكات المسددة 

 1038للمؤسسة خالؿ عاـ 
 اٌزؤ١ِٕبد االجزّبػ١خ 174472 35868

تأشيرات كرسوـ مكتب العمل  

 كتجديد إقامات
لبِبدرؤش١شاد ٚإ 174918 0  

 أخشٜ 17822 0 مركر كاشتراكات 

ــٟاإلجّبٌـــــــــــــــ   2273277     

 

 كصف مختصر للزكاة الشرعية ***

تقسيط فركقات الزكاة المستحقة حتى عاـ كفقا للموافقة التي كانت الشركة قد حصلت عليها من كزارة المالية بشأف 

فقد تم سداد جميع األقساط  لي سبعة أقساط سنوية ـ ع 1005،  1006اة المستحقة عن عامي ـ كالزك 1001

 ( رياؿ هذا علما بأف الشركة قد حصلت علي ربط نهائي حتى3183317.1) بقيمةالقسط األخير تبقى المتفق عليها كي

ـ  فقد تم تقديم اإلقرارات كسداد الزكاة المستحقة عن تلك األعواـ كفقا  1037 – 1007أما أعواـ   ـ 1005عاـ 

  . حتى تاريخه هيئةكلكن لم يتم الربط النهائي من قبل ال لإلقرارات المقدمة

  -بياف بقيمة أم استثمارات أك احتياطيات أخرم تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة :  -15

 ال يوجد   

 ػ بياف بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة كمن الشركة ضد الغير 17

رياؿ( كتعويض عن شحنة تمور كعن بيع تمور  785,783)دعوم مالية من عميل ضد الشركة يطالب بمبلغ  -

هػ كأعُيدت الدعوم  39/33/3315تالفة . صدر فيها حكم بعدـ االختصاص من المحكمة العامة ببريدة في 

هػ كتم االستئناؼ من قبل  16/01/3330أماـ ديواف المظالم كصدر حُكم لصالح الشركة برد الدعوم بتاريخ 

 المدعية.

رياؿ(  339,755كة ضد مندكب مبيعات هارب الدعوم مالية بجمهورية مصر كالمبلغ المطلوب )دعوم من الشر -

ـ كحيث أنها دعوم خارج  31/33/1031كصدر فيها حكم من محكمة االستئناؼ لصالح الشركة بتاريخ 

 . السعودية تحتاج إلى تكليف من يقوـ بمتابعة إجراءات الحكم  الصادر بمصر

                                                                                                                      عة البندرية كهي دعوم مالية أماـ ديواف المظالم بالرياض كالمبلغ المطلوب                                                        دعوم الشركة ضد مجمو -

اؿ كقد صدر حُكم لصالح الشركة بإلزاـ المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور كذلك بتاريخ ري 17,818,351

هػ  كتم  01/06/3330ـ كاكتسب الحُكم القطعية لصالح الشركة بتاريخ  13/03/1038هػ الموافق  33/06/3319

 تقديم صك الحُكم كسند تنفيذم أماـ محكمة التنفيذ.
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رياؿ( عن خسائر لحوـ في ثالجة الشركة 3,616,600طالب بمبلغ )دعوم مالية من مواطن ضد الشركة ي -

هػ بتعويض المدعي مبلغ  35/03/3330بالرياض .الدعوم أماـ ديواف المظالم كقد صدر فيها حُكم بتاريخ 

 رياؿ( كتم االستئناؼ من قبل الشركة. 937,666)

مليوف رياؿ( لكل فرد  7مالي قدرق )دعاكم مالية رفعها اثنين من المواطنين ضد الشركة يطالبوف بتعويض  -

منهم لتضررهم من مشركع الشركة بمركز شرم علي قطعتي أرض تخصهم بجوار المشركع . كتم تحديد 

 هػ. 39/08/3330هػ كاألخرل بتاريخ  17/07/3330جلستاف للدعوتين إحداهما بتاريخ 

بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض دعاكم مالية من الشركة ضد عمالء بمدينة الرياض كتم تقييد الدعاكم  -

 -كالتفاصيل كاآلتي:

 ( كتحتاج إلي مراجعة المحكمة بمدينة الرياض لتحديد  355,110دعوم مالية المبلغ المطلوب فيها )رياؿ

 موعد جديد لها.

  ( كتحتاج إلي مراجعة المحكمة بمدينة الرياض لتحديد  338,001دعوم مالية المبلغ المطلوب فيها )رياؿ

 د جديد لها.موع

دعوم عمالية من موظف سابق بالشركة مقيدة بالهيئة االبتدائية ضد الشركة يطالب فيها الموظف بصرؼ  -

مستحقات نهاية خدمته مع إضافة شهر اإلنذار. صدر فيها حكم لصالح الموظف كتحتاج إلي ترتيبات إدارية 

 إلخالء طرؼ الموظف من الشركة كصرؼ جميع مستحقاته.

 ت :ػإقرارا -18 

 -تقر الشركة بما يلي   :     

 الصحيح . لاف سجالت الحسابات أعدت بالشك –أ  

 اف نظاـ الرقابة الداخلية اعد علي اسس سليمة  ك نفذ  بفعالية  . –ب 

 انه ال يوجد أم شك يذكر  في قدرة الشركة علي مواصلة نشاطها . –ج 

   لقوائم المالية السنوية هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أم تحفظات على ا -19
 ال ٠ٛجذ     

 مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها . توصية مجلس اإلدارة بتغير  -10

 يوجد ال    

: ػ ما طبق من أحكاـ الئحة حوكمة الشركات كما لم يطبق كأسباب ذلك -13  

١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ثبسزثٕبء  رطجك اٌششوخ ج١ّغ األدىبَ اٌٛاسدح فٟ الئذخ دٛوّخ اٌششوبد اٌظبدسح ِٓ
 األدىبَ اٌٛاسدح أدٔبٖ

 

 أسجبة ػذَ اٌزطج١ك ٔض اٌّبدح / اٌفمشح سلُ اٌّبدح / اٌفمشح َ

 اٌفمشح أ 8اٌّبدح  2
ِؼٍِٛبد اٌّششذ١ٓ  ٘زٖ ِٓ ٔسخخ رٛف١ش ػٍٝ اٌششوخ

 اإلٌىزشٟٚٔ ِٛلؼٙب فٟ ٌؼض٠ٛخ ِجٍس اإلداسح 
 ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ػذَ رفؼ١ً

 اٌفمشح د 21اٌّبدح  1
 أػّبٌٙب ٚجذٚي ِٚىبْ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ أؼمبد دػٛح رُٕشش

 ٌٍششوخٟ اإلٌىزشٚٔ اٌّٛلغ فٟ
 ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ػذَ رفؼ١ً

 اٌفمشح ج 24اٌّبدح  1
 اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ خالي ِٓ ٌٍّسب١ّ٘ٓ ٠زبح أْ ٠جت

 اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ الٔؼمبد اٌذػٛح ٌٍششوخ ٔشش
 ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ًػذَ رفؼ١

 اٌفمشح ة 11اٌّبدح  4
األلً  ػٍٟ اٌسٕخ فٟ اجزّبػبد أسثؼخ اإلداسح ِجٍس ٠ؼمذ

 أشٙش وً ثالثخ ٚادذ اجزّبع ػٓ ٠مً ال ثّب ،
 اسزششبد٠ِٗبدح 

 19اٌّبدح  7
 ٚرؤ١ً٘ ثزذس٠ت اٌىبفٟ اال٘زّبَ إ٠الء اٌششوخ ػٍٟ ٠زؼ١ٓ

 ف١ز٠خٚاإلداسح اٌزٕ اإلداسح ِجٍس أػضبء
 اسزششبد٠ِٗبدح 

 42اٌّبدح  7
 اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد ٌجٕخ الزشاح ٝػٍ ثٕبء   اإلداسح ِجٍس ٠ضغ

 اٌّجٍس ٌٚجبٔٗ ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ أداء ٌزم١١ُ اٌالصِخ ا١ٌ٢بد
 اسزششبد٠ِٗبدح 

 78اٌّبدح  7
 اٌزششخ ٌؼض٠ٛخ ِجٍس اإلداسح  إػالْ ٔشش اٌششوخ ٝػٍ

 وخٌٍشش اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ فٟ
 ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ػذَ رفؼ١ً
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 اسزششبد٠ِٗبدح  رشى١ً ٌجٕخ إداسح اٌّخبطش ٚاخزظبطبد اٌٍجٕخ ٚاجزّبػبرٙب 71ٚ  72ٚ  70اٌّبدح  8

 اسزششبد٠ِٗبدح  اٌؼب١ٍِٓ رذف١ض 87اٌّبدح  9

 اسزششبد٠ِٗبدح  االجزّبػ١خ اٌّسؤ١ٌٚخ 87اٌّبدح  20

 اسزششبد٠ِٗبدح  ّبػٟاالجز اٌؼًّ ِجبدساد 88اٌّبدح  22

 1اٌفمشح  89اٌّبدح  21
 اٌّؼٍِٛبد ج١ّغ ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ٠زضّٓ أْ

 ٙبٕػ اإلفظبح اٌّطٍٛة
ػذَ رفؼ١ً اٌّٛلغ  -ٗ ِبدح اسزششبد٠

 اإلٌىزشٚٔٝ ٌٍششوخ

 اٌفمشح ة 92اٌّبدح  21
 اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ فٟ أْ ٠ُٕشش رمش٠ش ٌجٕخ اٌّشاجؼخ 
 ٌٍششوخ

 ٌٍششوخ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ ػذَ رفؼ١ً

 اسزششبد٠ِٗبدح  اٌششوبد دٛوّخ ٌجٕخ رشى١ً 97اٌّبدح  24

لية كالسابقة كمؤهالتهم  كخبراتهكاإلدارة التنفيذية ككظائفهم الحا أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، كأعضاء اللجاف -11     

 أعضاء مجلس اإلدارة - أ

 الخبرات هالتالمؤ الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم ـ

3 
 دبلوـ إدارة أعماؿ رجل أعماؿ رجل أعماؿ عبدالعزيز عبدهللا الحميد

كالت العامة كالعقارات ااالستثمار في المق

 كإدارة األعماؿ

1 
 أحمد محمد البراؾ

 محلل معلومات مالية

 ساكيكوبشركة 
 رجل أعماؿ

بكالوريوس إدارة 

 أعماؿ

 أعماؿ مالية ك تحليل مالي

 تتجارة كمقاكال

1 

 بدر حمد القاضي

إدارة الفعاليات مدير 

كالرعايات كتجارب 

 العمالء بمنشأت

مدير تنفيذم للفعاليات 

 ك التسويق المباشر

 موبايليشركة 

ماجستير العالقات 

 العامة ك االتصاؿ
 التسويق كالعالقات العامة كالترجمة كالتحرير

3 
 رجل أعماؿ رجل أعماؿ شاكر عبدهللا الحميد

إدارة بكالوريوس 

 أعماؿ

كالت العامة كالعقارات ااالستثمار في المق

 كاالستيراد كالتصدير

6 
 مرشد طالبي رجل أعماؿ فهد يحيا اليحياء

بكالوريوس تربية 

 كعلم نفس

مجاؿ التعليم كاإلرشاد الطالبي كاالستثمار 

 العقارم

 ات الثقيلةتجارة المعد دبلوـ محاسبة رجل أعماؿ رجل أعماؿ سلطاف عبدهللا العثماف 5

 أعضاء اللجاف -ب 

 لجنة المراجعة-3

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم ـ

 بدر حمد القاضي 3
إدارة الفعاليات مدير 

كالرعايات كتجارب العمالء 

 بمنشأت

مدير تنفيذم للفعاليات 

 ك التسويق المباشر

 موبايليشركة 

ماجستير العالقات 

 صاؿالعامة ك االت
 التسويق كالعالقات العامة كالترجمة كالتحرير

 رجل أعماؿ رجل أعماؿ شاكر عبدهللا الحميد 1
بكالوريوس إدارة 

 أعماؿ

االستثمار في المقوالت العامة كالعقارات كاالستيراد 

 كالتصدير

1 
كني عبدهللا الوني 

 )عضو خارجي(

رئيس فريق تمويل المنشآت 

بمصرؼ  الصغيرة كالمتوسطة

 جحيالرا

مدقق حسابات 

 بديواف المراقبة العامة
 بكالوريوس محاسبة

التسويق  الدراسات االئتمانية كالتحليل المالي،

 ،تدقيق الحسابات كالتفاكض

 لجنة الترشيحات كالمكافآت-1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم ـ

شاكر بن عبدهللا  3

 الحميد
 رجل أعماؿ رجل أعماؿ

بكالوريوس إدارة 

 أعماؿ

كالت العامة كالعقارات ااالستثمار في المق

 كاالستيراد كالتصدير

1 
 بدر بن حمد القاضي

كالرعايات  إدارة الفعالياتمدير 

 كتجارب العمالء بمنشأت

مدير تنفيذم للفعاليات ك 

شركة  التسويق المباشر

 موبايلي

ماجستير العالقات 

 العامة ك االتصاؿ
 التسويق كالعالقات العامة كالترجمة كالتحرير

1 
 مرشد طالبي رجل أعماؿ فهد يحيا اليحياء

بكالوريوس تربية 

 كعلم نفس
 مجاؿ التعليم كاإلرشاد الطالبي كاالستثمار العقارم

 لجنة االستثمار-1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم ـ

 دبلوـ إدارة أعماؿ رجل أعماؿ رجل أعماؿ الحميدعبد العزيز عبد هللا  3
كالت العامة كالعقارات كإدارة ااالستثمار في المق

 األعماؿ

 محمد صالح البراؾحمد أ 1
 – محلل معلومات مالية

 ساكيكوشركة 
 رجل أعماؿ

بكالوريوس إدارة 

 أعماؿ

 أعماؿ مالية ك تحليل مالي

 تجارة كمقاكالت

 بدر حمد عبد هللا القاضي 1
إدارة الفعاليات كالرعايات مدير 

 كتجارب العمالء بمنشأت

مدير تنفيذم للفعاليات ك 

شركة  التسويق المباشر

 موبايلي

ماجستير العالقات 

 العامة ك االتصاؿ
 التسويق كالعالقات العامة كالترجمة كالتحرير
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 اإلدارة التنفيذية -ج 

 

 الخبرات تالمؤهال الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم ـ

 فهد أحمد البراؾ 3
الرئيس التنفيذم المكلف 

 مدير االدارة القانونية –

 مدير اإلدارة القانونية ،

 قاضي في ديواف عاـ المظالم

ماجستير في القانوف 

 التجارم

قاضي سابق ، محامي ك مستشار 

قانوني،محكم معتمد لدم كزارة العدؿ،عضو 

 قصيملجنة المحامين في الغرفة التجارية بال

 أحمد مصطفى الشوربجي 1
مدير اإلدارة المالية 

 المكلف
 - مدير اإلدارة المالية المكلف

   كشغل عدة مناصب بالشركة
 سنة 10 بكالوريوس محاسبة

أسماء الشركات داخل المملكة أك خارجها التي يكوف عضو مجلس االدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أك من مديريها -11  

 ضوإسم الع

مجلس  يكوف عضو الشركات التي أسماء

 مجالس إداراتها عضوًا في اإلدارة

 مديريها من الحالية أك

 المملكة ػػ داخل

 المملكة خارج

) مساهمة مدرجة/ القانوني  الكياف

مساهمة غير مدرجة ( / ذات مسؤكلية 

    محدكدة  / .....(

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة شركة رؤكـ التجارية أ.عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

ئهتكوين مجلس االدارة كتصنيف أعضا -13  

 

 المنصب إسم العضو ـ
 تصنيف العضوية ) تنفيذم / غير تنفيذم / مستقل (

 مستقل غير تنفيذم تنفيذم
  ✓  رئيس المجلس عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد 3

  ✓  عضو مجلس أحمد بن محمد البراؾ 1

 ✓   مجلس نائب رئيس ر بن حمد القاضيبد 1

  ✓  عضو مجلس شاكر بن عبدهللا الحميد 3

 ✓   عضو مجلس فهد يحيا اليحياء 6

 ✓   عضو مجلس سلطاف بن عبدهللا العثماف 5

ـ كذلك نظرا لتكليف من قبل مجلس اإلدارة لإلشراؼ 1038يونيو 10مع اإلشارة إلى أف العضو أحمد بن محمد البراؾ كاف عضوا تنفيذيا حتى 

 مصنع التمور على 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالؿ السنة المالية الحالية كسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء  _16

  -الحاضرين   :

هذا   أعضاء (5)ـ من  13/1/1010ـ إلى  11/01/1037يتكوف مجلس إدارة الشركة في دكرته الحالية كالتي تبدأ من    

كبلغت مستحقات المجلس  ات( اجتماع1ـ ) 1038كقد بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة كالتي عقدت خالؿ عاـ 

 . كفيما يلي سجل حضور هذق الجلساتابات كتذاكر سفر انتد رياؿ 8000بدؿ حضور ، رياؿ  31000رياؿ منها  60000

 اإلسم
 ( اجتماعات 1 ( االجتماعات عدد

 158 اجتماع

 ـ 1038/  3/ 11

 159 اجتماع

 ـ 1038/  8/  01

 170 اجتماع

 ـ 1038/  31/  11
 أخرل بدؿ حضور

 0 0 √ √ √ عبد العزيز عبدهللا الحميد ) رئيس المجلس (

 X √ 5000 1100 √ ئب رئيس المجلس(بدر حمد القاضي ) نا

 0 9000 √ √ √ احمد محمد صالح البراؾ

 0 9000 √ √ √ فهد يحي اليحياء

 0 9000 √ √ √ شاكر عبدهللا بن محمد الحميد

 3800 9000 √ √ √ سلطاف عبدهللا العثماف

 8000 31000 الجمعية بعد هذق كاحدـ كقد عقد إجتماع  1038/  08/  19 العامة للجمعية اجتماع آخر تاريخ

 ) الجدير بالذكر بأف رئيس المجلس أ. عبدالعزيز الحميد قد تنازؿ عن بدالت الحضور  (
 

 البيػاف ) رياؿ سعودم( أعضاء تنفيذيين أعضاء غير تنفيذيين أعضاء مستقلين اإلجمالي

 بدؿ حضور                                                                     1000 36000 13000 31000

 مكافأت 0 0 0 0

 بدالت إنتداب كتذاكر سفر 0 0 8000 8000

ياإلجمال 1000 36000 11000 60000  
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -15  
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 أكال : االعضاء المستقلين
 

 
 03333 0 0 0 13000 5000 0 بدر بن حمد القاضي

 00333 0 0 0 5000 9000 0 فهد بن يحي اليحياء

 3333 0 0 0 0 9000 0 سلطاف بن عبد هللا العثماف

 00333 3 3 3 10000 13000 0 انًجًىع

 ثانيًا : االعضاء غير التنفيذيين
 

 
 0 0 0 0 0 0 0 عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

 10000 0 0 0 13000 9000 0 شاكر بن عبد هللا الحميد

 9000 0 0 0 1000 5000 0 البراؾاحمد بن محمد 

 19000 3 3 3 13000 36000 0 انًجًىع

 ثالثًا : االعضاء التنفيذيين
 

 
 308000 0 306000 مؤمن له سيارة 0 1000 0 البراؾاحمد بن محمد 

 308000 0 306000  0 1000 0 انًجًىع
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 أكال : االعضاء المستقلين

 

 6022 10000 0 0 0 0 0 0 0 بدر بن حمد القاضي

 2 36000 0 0 0 0 0 0 0 فهد بن يحي اليحياء

 0022 9000 0 0 0 0 0 0 0 لطاف بن عبد هللا العثمافس

 00333 63000 0 0 0 0 0 0 0 انًجًىع

 ثانيًا : االعضاء غير التنفيذيين
 

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

 3 10000 0 0 0 0 0 0 0 شاكر بن عبد هللا الحميد
 3 9000 0 0 0 0 0 0 0 احمد بن محمد البراؾ

 3 19000 0 0 0 0 0 0 0 انًجًىع

 ثالثًا : االعضاء التنفيذيين
 

 3 308000 0 0 0 0 0 0 0 احمد بن محمد البراؾ

 3 308000 0 0 0 0 0 0 0 انًجًىع

ـ ) بما فيهم الرئيس التنفيذم كالمدير المالي( 1038خالؿ العاـ كبار التنفيذيين  المدفوعات إلى -17  

:ػيلي  ما 1038خالؿ عاـ  المكلف ويضات كبار التنفيذيين كهم الرئيس التنفيذم ك المدير الماليعبلغت ت  

 انبيـــــــــــــاٌ
 المكافآت الثابتة

 المجموع مزايا عينية بدالت ركاتب

 171176 0 376176 398000 المكلفالرئيس التنفيذم 

 133100 0 59100 376000 المكلف المدير المالي

 501010 0 133676 171000 انًجًىع
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علما بمقترحات المساهمين  –كبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاؤق  -18

 كملحوظاتهم حياؿ الشركة كأدائها . 

أعضاء المجلس علما بمقترحات مساهمي الشركة كملحوظاتهم حياؿ  بإطالعكالرئيس التنفيذم يقوـ رئيس المجلس 

 ئها في أكؿ اجتماع من استالـ المقترحات كالمالحظات  .الشركة كأدا

  19- كصف مختصر إلختصاصات اللجاف كمهامها  

 _ لجنة المراجعة3

 -تختص اللجنة باالتي :

مراقبة أعماؿ كأنشطة الشركة ك التحقق من سالمة ك نزاهة التقارير المالية كأنظمة الرقابة الداخلية كالمالية -

 بالشركة.

وائم المالية األكلية كالسنوية للشركة قبل عرضها علي مجلس اإلدارة كالتوصية في شانها لضماف نزاهتها دراسة الق-

 كعدالتها ك شفافيتها.

 البحث في أم مسائل يثيرها المدير المالي اك مراجع الحسابات .-

 المراجعة الداخلية. اإلشراؼ علي كحدة المراجعة الداخلية بالشركة كالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئوؿ-

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ك متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.-

تعابهم كالتحقق من استقالليتهم كتقييم أعزلهم كتحديد إلدارة بترشيح مراجعي الحسابات كالتوصية لمجلس ا-

 أدائهم.

 ية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة كإبداء الرأم كالتوص-

 التحقق من التزاـ الشركة باألنظمة كاللوائح ذات العالقة.-

 مراجعة تقارير الجهات الرقابية كالتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.-

دارة مراجعة الئحة عمل اللجنة كتقييم المهاـ كالضوابط من حين إلي آخر كالتوصية بأم تغييرات لمجلس اإل-

 . لدراستها كالتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل

 بالشركة من السادة:ػراجعة كتتكوف لجنة  الم

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة   األستاذ بدر بن حمد القاضي          -3

 األستاذ/ شاكر بن عبد هللا الحميد      عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة -1

 عضو اللجنة الخارجيعبد هللا الوني         / كني بناألستاذ -1

كبما فيهم البدؿ المقرر كبلغت مستحقات هذق اللجنة  اتاجتماع 5ـ عدد  1038اللجنة خالؿ عاـ  اجتماعاتقد بلغت ك 
. رياؿ بدؿ ألمين سر المجلس 5000،  تذاكر سفر رياؿ  1000، بدالت حضور  63000ياؿ منها ر 50000ألمين سر اللجنة 

 -: ا يلي بياف حضور األعضاء لكل اجتماعفيمك

 اإلسم
 و00/00/0302 و 01/03/0302 و00/32/0302 و03/35/0302 و03/30/0302 و33/30/0302

(3) (0) (0) (0) (0) (5) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بدر حمد القاضي

 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ الحميد عبدهللا شاكر

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الوني عبدهللا  كني

 انبيـــــــــــــاٌ

 متغيرةالمكافآت ال
مكافأة نهاية 

 الخدمة

مجموع مكافأة 

ن عن يالتنفيذي

 تالمجلس إف كجد

 المجموع الكلي
مكافآت 

 دكرية

 

 أرباح

 

خطط تحفيزية 

 قصيرة االجل

خطط تحفيزية 

 طويلة االجل

االسهم 

 الممنوحة
 المجموع

 171176 0 0 0 0 0 0 0 0 الرئيس التنفيذم 

 133100 0 0 0 0 0 0 0 0 المكلف المدير المالي

 501010 3 3 0 3 3 3 3 0 انًجًىع
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 _ لجنة الترشيحات ك المكافأت1

 -: تآالمكاف مهاـ لجنة الترشيحات ك كتشمل

 التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس  كفقا للسياسات  كالمعايير المعتمدة -3

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة من قدرات كمؤهالت ، بما -1

 لس االدارة .في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعماؿ مج

 مراجعة هيكل مجلس االدارة كرفع التوصيات للمجلس في شاف التغييرات التي يمكن  إجراؤها .-1

 تحديد جوانب الضعف  كالقوة  في مجلس االدارة  كاقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة  الشركة -3

عارض مصالح  إذا  كاف العضو يشغل التأكد بشكل سنوم من استقاللية  األعضاء المستقلين ، كعدـ كجود أم ت-6

 عضوية مجلس  إدارة شركة أخرم .

 كضع سياسات كاضحة  لتعويضات  كمكافآت أعضاء مجلس االدارة  ككبار التنفيذيين .-5

 تقديم االقتراحات  المتعلقة بأعضاء  المجلس  الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة  للمجلس .-7

 ا كاقتراح  أم تعديالت .مراجعة حوكمة الشركة سنوي-8

مراجعة القوانين كاإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أك لجنة  كتقديم االقتراحات -9

 المتعلقة بها إلي المجلس .

 مراجعة كاقتراح التغييرات المناسبة لسياسة كإجراءات التعويض .-30

 في الشركة في انجاز األهداؼ االستراتيجية . تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة-33

 تحديد تعويض الرئيس التنفيذم كالموافقة عليه .-31

 تقييم أداء الرئيس التنفيذم على أساس األهداؼ كالغايات المحددة .-31

 المصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذم .-33

 كتوصياتها  إلي مجلس اإلدارة .  ترفع  نتائج أعماؿ اللجنة-36

 كتتكوف لجنة  المكافآت كالترشيحات بالشركة من السادة:ػ

 األسزبر/ شبوش ثٓ ػجذ هللا اٌذ١ّذ     ػضٛ ِجٍس اإلداسح سئ١س اٌٍجٕخ -2

 ػضٛ ِجٍس اإلداسح ػضٛ اٌٍجٕخ   األسزبر/ ثذس ثٓ دّذ اٌمبضٟ         -1

 ٛ ِجٍس اإلداسح ػضٛ اٌٍجٕخػض  األسزبر/ فٙذ ثٓ ٠ذٟ ا١ٌذ١بء          -1

بدالت كرياؿ  38000 اجتماع  كبلغت مستحقات هذق اللجنة (1)ـ عدد  1038قد بلغت إجتماعات اللجنة خالؿ عاـ ك  

 -: فيما يلي بياف حضور األعضاء لكل اجتماعحضور ك

 

 ـ

 
 طبيعة العضوية اإلسم

 ـ11/31/1038تاريخ االجتماع  ـ11/03/1038تاريخ االجتماع 

 (1االجتماع ) (3االجتماع )

 ✓ ✓ عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة شاكر عبد هللا الحميد      3

 ✓ ✓ عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة بدر بن حمد القاضي 1

 ✓ ✓ عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة فهد بن يحي اليحياء 1
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 _ لجنة اإلستثمار1

 -: ٚرخزض اٌٍجٕخ ثبالرٟ
بس ٠ٚشًّ رٌه اٌّجبدا اٌزٛج١ٙ١خ ثخظٛص ٔٛع االسزثّبس ٚرٛص٠غ ٚضغ س١بسبد االسزثّ -2

 االسزثّبساد ٚدذٚد٘ب ٠ٚزُ سفغ اٌس١بسبد ٌّجٍس إداسح اٌششوخ الػزّبد٘ب.

رمذ٠ُ االلزشادبد ٚاٌزٛط١بد إٌٟ ِجٍس اإلداسح فٟ ػ١ٍّبد االسزذٛار ٚاالٔذِبج ٚاٌذخٛي فٟ  -1

 ُ ٚاٌظٕبد٠ك االسزثّبس٠خ.ٚاالسزثّبس فٟ اٌظىٛن ٚاألسٙ اسزشار١ج١خششاوبد 

 إػذاد ٚاػزّبد د١ًٌ خبص ثئداسح االسزثّبس ٠شًّ لٛاػذ االسزثّبس ِغ ِشاجؼخ اٌذ١ًٌ دٚس٠ب. -1

 دساسخ ِٚشاجؼخ ػشٚع االسزثّبس ٚاػزّبد االسزثّبساد اٌّخزبسح ٚفمب ٌٍذساسبد ٚاٌّؼط١بد. -4

 اءاد اٌّجٍس ف١ٙب.اٌزٛط١خ ٌّجٍس اإلداسح ثبٌّشبس٠غ االسزثّبس٠خ اٌىج١شح ِٚزبثؼخ إجش -7

 بالشركة من السادة:ػ اإلستثماركتتكوف لجنة  

 ِجٍس اإلداسح سئ١س اٌٍجٕخ سئ١س  ثٓ ػجذ هللا اٌذ١ّذ   ػجذاٌؼض٠ضاألسزبر/  -2

 ػضٛ ِجٍس اإلداسح ػضٛ اٌٍجٕخ       األسزبر/ ثذس ثٓ دّذ اٌمبضٟ         -1

 سح ػضٛ اٌٍجٕخػضٛ ِجٍس اإلدا             أدّذ ثٓ ِذّذ اٌجشاناألسزبر/  -1

رياؿ كبدالت  1000( اجتماع  كبلغت مستحقات هذق اللجنة 3ـ عدد ) 1038قد بلغت إجتماعات اللجنة خالؿ عاـ ك 

فيما يلي بياف ك (رئيس اللجنة قد تنازؿ عن مقابل حضور هذا االجتماع  -) علما بأف رئيس مجلس اإلدارة  حضور

 -: حضور األعضاء لكل اجتماع

 

 ـ

 
 ة العضويةطبيع اإلسم

 ـ01/08/1038تاريخ االجتماع 

 (3االجتماع )

 ✓ مجلس اإلدارة رئيس اللجنة رئيس عبد العزيز بن عبد هللا الحميد 3

 × عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة بدر بن حمد القاضي 1

 ✓ عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة أحمد بن محمد صالح البراؾ 1

 

لتي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه كأداء لجانه كأعضائه ، كالجهة الخارجية حيثما ينطبق . الوسائل ا -30

 التي قامت بالتقييم كعالقتها بالشركة إف كجدت .

  ال ينطبق

أك تنظيمية أك قضائية  إشرافيةام عقوبة أك جزاء أك قيد احتياطي مفركض  علي الشركة من الهيئة أك من جهة   -33

 : أخرم

 وجدي ال

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:ػ -31

كذلك من خالؿ متابعة  لشركةلالرقابة الداخلية  كفاعلية نظاـ كإجراءات تقوـ لجنة المراجعة بالتحقق من مدل كفاية

قابة الداخلية أعماؿ المراجعة الداخلية بالشركة كالمختصة بالتحقق من مدل فاعلية ككفاءة نظاـ كإجراءات الر

كترفع  كأيضا لما يقوـ به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظاـ الرقابي من خالؿ مراجعته للحسابات  بالشركة

كعليه فإف هذق المراجعة لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في  تقاريرها بهذا الخصوص لمجلس اإلدارة

 . ستدعي لفت نظر المجلس لإلفصاح عنهانظاـ الرقابة الداخلية بشركة القصيم ي

 توصية لجنة المراجعة بشاف مدم الحاجة إلي تعيين مراجع داخلي في الشركة. -31

 يوجد مسئوؿ للمراجعة الداخلية للشركة  كتشرؼ عليه لجنة المراجعة .اليوجد توصية من لجنة المراجعة حيث 

 بين قرارات مجلس اإلدارة. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها ك -33

 ال يوجد
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 تفاصيل المساهمة االجتماعية للشركة إف كجدت. -36

 تم منح جمعية اإلسكاف  األهلية بالقصيم )جمعية خيرية( مكتب بإدارة الشركة لمزاكلة نشاطها 

العامة للمساهمين المنعقدة خالؿ السنة المالية األخيرة كأسماء أعضاء مجلس االدارة  بياف بتواريخ الجمعيات -35

 :  الحاضرين لهذق الجمعيات

 االسم ـ

 سجل الحضور

العامة  الجمعية اجتماع

 غير العادية األكؿ

 ـ 1038/  06/  37

العامة  الجمعية اجتماع

 غير العادية الثاني

 ـ 1038/  06/  37

العامة  الجمعية اجتماع

 غير العادية الثالث

 ـ 1038/  05/  30

 الجمعية اجتماع

 العامة العادية األكؿ

 ـ 1038/  08/  03

 الجمعية اجتماع

 العامة العادية الثاني

 ـ 1038/  08/  03

 الجمعية اجتماع

 العامة العادية الثالث

 ـ 1038/  08/  19

        الحميدعبدالعزيز بن عبدهللا 3

       بدر بن حمد القاضي 1

       أحمد بن محمد البراؾ 1

       شاكر بن عبدهللا الحميد 3

       فهد بن يحى اليحياء 6

       سلطاف بن عبدهللا العثماف 5

  .كأسبابها اتالطلب تلك كتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -37

 الطلب أسباب الطلب تاريخ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 

 (0 ) 27/07/1028 َ  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 (0 ) 20/07/1028 َ  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 (0 ) 02/08/1028 َ  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 (0 ) 18/08/1028 َ  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ 

 (0 ) 10/21/1028 َ  اجشاءاد اٌششوبد 

 

 ػ : سة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كاإلدارة التنفيذيةسيا -38

 كاألتي : ػ  دارةاإلطريقة مكافآت أعضاء مجلس   حدد النظاـ االساسي للشركة

 المادة العشركف : )مكافأة أعضاء المجلس(أػ 

( ِٓ إٌظبَ االسبسٟ ٌٍششوخ 44رذزست ِىبفؤح ِجٍس اإلداسح ثبٌطش٠مخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح )
ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي  ٝ أْ ٠ىْٛ اسزذمبق ٘زٖ اٌّىبفؤح ِزٕبسج ب ِغ ػذد اٌجٍسبد اٌزٟ ٠ذضش٘ب اٌؼضٛ .ػٍ

٠ذظً ػ١ٍٗ ػضٛ ِجٍس اإلداسح ِٓ ِىبفآد ِٚضا٠ب ِب١ٌخ أٚ ػ١ٕ١خ ِجٍغ خّسّبئخ أٌف  ؛ ال ٠زجبٚص ِجّٛع ِب
ب. ٠ٚشزـًّ   ِ رمش٠ش ِجٍس اإلداسح إٌٝ اٌجّؼ١خ لاير س٠ٕٛ ب ، ٚفك اٌضٛاثظ اٌزٟ رضؼٙب اٌجٙخ اٌّخزظخ ٔظب

اٌؼبِخ اٌؼبد٠خ ػٍٝ ث١بْ شبًِ ثىً ِب دظً ػ١ٍٗ أػضبء ِجٍس اإلداسح خالي اٌسٕخ اٌّب١ٌخ ِٓ ِىبفآد 
ٚثذي ِظشٚفبد ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌّضا٠ب. وّب ٠شزـًّ اٌزمش٠ش ػٍٝ ث١بْ ِب لجضٗ أػضبء ِجٍس اإلداسح ثٛطفُٙ 

بي ف١ٕخ أٚ إداس٠خ أٚ اسزشبساد. ٚأْ ٠شزًّ أ٠ض ب ػٍٝ ث١بْ ثؼذد ػب١ٍِٓ أٚ إداس١٠ٓ ِٚب لجضٖٛ ٔظ١ش أػّ
 جٍسبد اٌّجٍس ٚػذد اٌجٍسبد اٌزٟ دضش٘ب وً ػضٛ ِٓ ربس٠خ آخش اجزّبع ٌٍجّؼ١خ اٌؼبِخ .

 اٌّبدح اٌشاثؼخ ٚاألسثؼْٛ :ة ـ 
ب ال ٠جبٚص ػٍٝ أْ ٠خظض ثؼذ ِب رمذَ ِرٕض  ( ِٓ إٌظبَ االسبسٟ ٌٍششوخ  1) رٛص٠غ األسثبح ( اٌفمشح  )  

ػذد اٌجٍسبد  % ِٓ اٌجبلٟ ٌّىبفؤح ِجٍس اإلداسح ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اسزذمبق ٘زٖ اٌّىبفؤح ِزٕبسج ب ِغ 20
 .اٌزٟ ٠ذضش٘ب اٌؼضٛ 

 . هاأما بالنسبة لإلدارة التنفيذية  فإف مجلس اإلدارة يقوـ بتحديد مكافآت

إػذاد س١بسخ ٌّىبفؤد أػضبء ِجٍس اإلداسح ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ِٓ لجً  ٗ جبسٞ اٌؼًّ ػٍٝزا ػٍّب ثؤٔ٘
 . ِٚٓ ثُ اٌزٛط١خ ثٙب ٌٍجّؼ١خ اٌؼبِخ إلػزّبد٘بٌجٕخ اٌّىبفؤد ٚاٌزشش١ذبد ٌشفؼٙب ٌّجٍس اإلداسح 

 : ػ مكافآت المعموؿ كبياف أم إنحراؼ جوهرم العالقة بين المكافآت الممنوحة كسياسة ال -39

ال ٠ٛجذ إٔذشاف ِٚب رُ دفؼٗ ٌؼضٛ ِجٍس اإلداسح األسزبر/ أدّذ اٌجشان ػجبسح ػٓ  اٌّىبفؤح اٌّمشسح ٌٗ ِٓ 
 . َ ١ٔٛ٠1028ٛ 10دزٝ ربس٠خ ٚرٌه ٔظ١ش ل١بِٗ ثبإلششاف ػٍٝ ِظٕغ اٌزّٛس لجً ِجٍس اإلداسح 
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 ػ : النظاـ األساسي للشركة -60

 ِٓ إٌظبَ األسبسٟ ٌٍششوخ ثٕبءا  ػٍٝ ِب رُ إلشاسٖ ثبٌجّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش 12ِذ اٌششوخ ثزؼذ٠ً اٌّبدح لب
 ٔض اٌّبدح لجً ٚثؼذ اٌزؼذ٠ً ( . ٚف١ّب ٠ٍَٟ . )  1028/  08/  19اٌّٛافك  ٘ـ 2419/  21/  28اٌؼبد٠خ ثزبس٠خ 

 

 اٌشئ١س ٚاٌؼضٛ إٌّزذة ٚأ١ِٓ اٌسش ( ثـــ ) طالد١بد ِٓ إٌظبَ األسبسٟ ٌٍششوخ ٚاٌخبطخ 12اٌّبدح 
 ثؼذ اٌزؼذ٠ً  لجً اٌزؼذ٠ً 

، كيجوز أف  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا كنائبًا للرئيس -أ 

يعين عضونا منتدبنا ، كال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

كأم منصب تنفيذم بالشركة. كيتولى رئيس المجلس أك من ينوب عنه 

 جلسات المجلس . رئاسة

يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أماـ القضاء كهيئات التحكيم  -ب 

الجهات األخرل ، كله حق التوقيع نيابةن عنها. كلرئيس المجلس بقرار 

مكتوب أف يفوض بعض صالحياته إلى غيرق من أعضاء المجلس أك 

من الغير في مباشرة عمل أك أعماؿ محددة. كيحدد مجلس اإلدارة 

باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء كنائبه  رئيس المجلس  مكافأة

مجلس اإلدارة ككذلك يحق لمجلس اإلدارة تشكيل لجاف من بعض 

أعضائه لمعاكنة رئيس المجلس في تسيير أعماؿ الشركة كعلى 

 المجلس أف يحدد مدة هذق اللجاف كقواعد انعقادها كحدكد صالحيتها. 

رئيس المجلس ، كيحل نائب رئيس مجلس يعين مجلس اإلدارة نائبنا ل -ج 

 اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه.

يجوز لمجلس اإلدارة أف يعين عضونا منتدبنا من بين أعضائه ، كيختص   -د 

العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أك رئيس المجلس من 

 يينه.أعماؿ كالتوقيع نيابة عن الشركة ، كيحدد المجلس مكافئته كمدة تع

يعين مجلس اإلدارة أمين سر من بين أعضائه أك من غيرهم كتحدد   -ق 

 كنائبه  مكافئته بقرار من مجلس اإلدارة كال تزيد مدة رئيس المجلس

ن  كالعضو المنتدب كأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كال

منهم في المجلس كيجوز دائمًا إعادة تعيين رئيس المجلس كالعضو 

 كأمين السر عضو مجلس اإلدارة .المنتدب 

 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا كنائبًا ، كيجوز أف يعين عضونا  -أ 

منتدبنا ، كال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة كأم منصب تنفيذم 

بالشركة. كيتولى رئيس المجلس أك من ينوب عنه رئاسة جلسات المجلس. 

رة الشركة أماـ القضاء كهيئات التحكيم الجهات كيمثل رئيس مجلس اإلدا

كذلك لشركات ا فيما يخصفي ذلك كاألخرل ، كله حق التوقيع نيابةن عنها 

توقيع  -التوقيع علي عقود التأسيس كمالحق التعديل  -تأسيس شركة فى 

دخوؿ  -ك تعديل بند اإلدارة   تعيين المدراء كعزلهم -قرارات الشركاء 

خفض  –زيادة رأس الماؿ  –دخوؿ في شركات قائمة ال -كخركج شركاء 

 -شراء الحصص كاألسهم كدفع الثمن  -تحديد رأس الماؿ  –راس الماؿ 

لتنازؿ عن الحصص ا -  كاألرباح بيع الحصص كاألسهم كاستالـ القيمة

قبوؿ التنازؿ عن الحصص كاألسهم كرأس  –كاألسهم من رأس الماؿ 

فتح الحسابات لدم البنوؾ  –ندات نقل الحصص كاألسهم كالس –الماؿ 

قفل الحسابات  –تعديل أغراض الشركة  –توقيع االتفاقات  –بإسم الشركة 

 –تعديل بنود عقود التأسيس أك مالحق التعديل  –لدم البنوؾ بإسم الشركة 

التنازؿ عن  –تسجيل الوكاالت كالعالمات التجارية  –تسجيل الشركة 

 –فتح الملفات للشركة  –الس العمومية حضور المج –العالمات التجارية 

تحويل الشركة من مساهمة إلى  –تصفية الشركة  –فتح الفركع للشركة 

تحويل الشركة من ذات مسئولية محدكدة إلى  –ذات مسئولية محدكدة 

التوقيع على عقود  –إلغاء عقود التأسيس كمالحق التعديل  –مساهمة 

إستخراج السجالت التجارية  –ؿ التأسيس كمالحق التعديل لدم كاتب العد

 –اإلشتراؾ بالغرفة التجارية كتجديدها  –كتجديدها للشركة كفركعها 

إستخراج  –مراجعة إدارة الجودة كالنوعية كهيئة المواصفات كالمقاييس 

 –تحويل المؤسسة إلى شركة  –التراخيص كتجديدها للشركة كفركعها 

 –الشركة إلى شركة تحويل فرع  –تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة 

مراجعة شركات اإلتصاالت كتأسيس الهواتف الثابتة أك الجواالت بإسم 

مراجعة هيئة  –مراجعة الهيئة العامة لإلستثمار كالتوقيع أمامها  –الشركة 

توقيع العقود  –دخوؿ المناقصات كإستالـ اإلستثمارات  –سوؽ الماؿ 

مالحق التعديل كملخصاتها نشر عقد التأسيس ك –الخاصة بالشركة مع الغير 

كلرئيس المجلس بقرار مكتوب  كاألنظمة األساسية فى الجريدة الرسمية .

أف يفوض بعض صالحياته إلى غيرق من أعضاء المجلس أك من الغير في 

مباشرة عمل أك أعماؿ محددة. كيحدد مجلس اإلدارة مكافأة رئيس 

اإلدارة ككذلك  المجلس باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس

يحق لمجلس اإلدارة تشكيل لجاف من بعض أعضائه لمعاكنة رئيس 

المجلس في تسيير أعماؿ الشركة كعلى المجلس أف يحدد مدة هذق 

 اللجاف كقواعد انعقادها كحدكد صالحيتها 

يجوز لمجلس اإلدارة أف يعين عضونا منتدبنا من بين أعضائه ، كيختص  -ب 

المجلس من أعماؿ ا يعهد إليه به المجلس أك رئيس بتنفيذ مالعضو المنتدب 

 كيحدد المجلس مكافئته كمدة تعيينه .، كالتوقيع نيابة عن الشركة 

يعين مجلس اإلدارة أمين سر من بين أعضائه أك من غيرهم كتحدد   -ج 

مكافئته بقرار من مجلس اإلدارة كال تزيد مدة رئيس المجلس كالعضو 

ن منهم في المنتدب كأمين السر عضو  مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كال

المجلس كيجوز دائمًا إعادة تعيين رئيس المجلس كالعضو المنتدب كأمين 

 السر عضو مجلس اإلدارة.

 

 -كبهذا يوصي  المجلس  لجمعيتكم الموقرة  ما يلي :  -توصيات : - 63

  . ـ 1038 -31 - 13تهية في التصويت على ما كرد في تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المن -3

 ـ . 1038 -31 - 13التصويت على ما كرد بالقوائم المالية للشركة كما في  -1
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  . ـ 1038 -31 - 13لتصويت على ما كرد في تقرير مراجع الحسابات  عن السنة المالية المنتهية في ا -1

  .  ـ 1038 -31 -13التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  -3

 التصويت على إختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءن على توصية لجنة المراجعة ، كذلك لفحص  -6

  ـ1010ـ ك الربع األكؿ لعاـ 1039ع كالسنوية من العاـ المالي كمراجعة كتدقيق القوائم المالية للربع الثاني كالثالث كالراب

 كتحديد أتعابه .

 

 ػالخاتمة : 

السعي  إستمرار على حرصهالكراـ مساهمي الشركة يؤكد للسادة مجلس اإلدارة  فإف هذا التقريرنهاية كفي 

في  كاألماف ك يديم عليها نعمة األمنأف يمدنا بعونه كتوفيقه كأف يحفظ بالدنا هللا  داعينكطموحاتهم آمالهم  لتحقيق

،  لي عهدق  االمين حفظهما هللاككسمو العزيز عبد بن  الملك سلمافالحػرمين الشريفين  الحكيمة لخادـ قيادة الظل 

 العزيز أمير منطقة القصيم  عبد بن كاهتماـ كدعم صاحب السمو الملكي األمير / فيصل بن مشعل بن سعود

 هذا كصلي هللا علي نبينا محمد كآلة كصحبه أجمعين ...

          

 

 

 مجلس اإلدارة                                                                                                                 

 

 


