شركة القصيم القابضة لالستثمار
تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 1132/31/13م
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الصفحة 0

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد

السادة  /مساهمي شركة القصيم القابضة لالستثمار
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يطيب لنا أن نرفع إليكم التقرير السنوي ألعمال ونتائج الشركة للعام المالي المنتهي في  1039/31/13م .
السادة المساهمون الكرام إن مجلس اإلدارة و هو يرفع لكم تقريره عن أعمال ونتائج الشركة المالية للعام  1039م
فإنه يدرك تماما بأن النتائج التي أسفرت عنها أعمال الشركة لم تكن مرضية للمجلس وال لتطلعاتكم فعلى الرغم من
المجهود الكبير الذي بذل خالل عام  1039م فقد سجلت الشركة صافي خسارة قدرها  3.41مليون ريال مقارنة بصافي
خسارة قدرها  747مليون خالل العام السابق  1032م ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الخسائر الغير محققة نتيجة
تقييم العقارات االستثمارية وما أسفر عنه التقييم خالل عام  1039م من تسجيل خسائر تدني في قيمة تلك العقارات ،
بقيمة تجاوزت مبلغ  1.مليون ريال وهي خسائر وإن كانت غير محققة إال أنها حولت نتيجة أعمال الشركة من تحقيق
صافي ربح إلى تحقيق صافي خسارة وهذا يرجع للظروف االقتصادية واألوضاع الراهنة ويتوقع مجلس اإلدارة بأن
تتحسن الظروف وأن يتم تجاوز تلك االزمة وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحقيق الشركة لنتائج إيجابية خالل الفترة
القادمة بإذن هللا
وفيما يلي استعراض لنتائج أعمال الشركة خالل عام  1039م
:3ـ النتائج المالية:ـ
أظهرت النتائج النهائية ألعمال الشركة لعام  1039م عن تحقيق صافي خسارة قدرها ( )3.411مليون ريال مقارنة
بصافي خسارة قدرها ( )7473مليون ريال عام  1032م ويرجع السبب في زيادة الخسارة خالل العام الحالي  1039م
إلى الزيادة في قيمة خسارة التدني في قيمة عقار استثماري مقارنة بالعام السابق  1032م .
بلغت االرباح التشغيلية خالل عام  1039مبلغ ( ).471مليون ريال مقارنة بربح قدره ( )1491مليون ريال خالل عام  1032م
بانخفاض قدره . % 10427
 بلغت اإليرادات خالل السنة الحالية  3349974201ريال مقابل  31431243..ريال خالل السنة السابقة بانخفاضقدره . % 3411
 بلغ مجموع حقوق المساهمين كما في  13ديسمبر  1039مبلغ  191437.4111ريال مقابل صافي حقوقالمساهمين بلغ  10942134173ريال كما في  13ديسمبر  1032م بانخفاض قدره  % .4719ويرجع سبب
االنخفاض إلى الخسائر التي تحققت خالل عام  1039م والتي ترجع الي نتيجة تقييم عقار استثماري
 بلغ إجمالي خسارة الدخل الشامل للسنة الحالية  3.41274331ريال مقابل إجمالي خسارة  741114007ريال خاللالسنة السابق ويرجع السبب في ذلك لزيادة خسارة التدني في قيمة العقارات اإلستتثمارية خالل  1039م
: 1ـ وصف ألنواع األنشطة الرئيسية بالشركة -:
أ :ـ النشاط الزراعي
3ـ هذا النشاط يقتصر على إيرادات تأجير مشروع شري و إيرادات بساتين النخيل وقد حقق هذا النشاط إيرادات
قدرها  14.3مليون ريال خالل عام  1039مقارنة بإيرادات قدرها  14.3مليون ريال خالل عام  1032م .
1ـ مشروع الدواجن والمؤجر علي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن فقد حقق خالل عام
 1039م نتيجة ايجابية قدرها ( )1412مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها ()147.مليون ريال خالل عام  1032م
ويرجع السبب في انخفاض الربح خالل العام الحالي إلى طبيعة االيرادات التمويلية التي تتناقص كل عام  .وبشكل
إجمالي فقد حقق هذا النشاط خالل عام  1039م صافي ربح قدره ( )1411مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها ()1411
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الصفحة 9

مليون ريال عام  1032ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض ارباح العام الحالي إلى ارتفاع قيمة المصاريف االدارية
والعمومية وزيادة قيمة مخصص الزكاة المكون  ،وتكوين مخصص تسويات قضائية خالل العام الحالي  1039م .
ب:ـ النشاط الصناعي
 -3مصنع التمور لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خالل عام  1039م نظرا لتوقف العمل به مقارنة بإيرادات
قدرها ( )3411مليون ريال خالل عام  1032م .
تم تبويب نتيجة اعمال المصنع تحت بند الخسائر الناتجة عن العمليات الغير مستمرة
 -1مصنع األلبان المصنع متوقف منذ عدة سنوات وحسب خطة الشركة بأن أصول المصنع ستكون من ضمن
حصة الشركة في رأس مال شركة التمور المزمع إنشاؤها بالمشاركة مع شركاء متخصصين في مجال إنتاج وتسويق
التمور .
هذا وقد حقق النشاط الصناعي خالل عام  1039م نتيجة سلبية قدرها ( )0417مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها
( )34771مليون ريال عام  1032م .
ج -:النشاط االستثماري
 خالل عام  1039م تم شراء حصة قدرها  100ألف سهم من أسهم شركة وساطة كابيتال تمثل نسبة . % 341 خالل عام  1039م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات ( توزيعات أرباح ) قدرها ( )137,100ريال فقطمقارنة بإيرادات قدرها ( )117,100ريال عام  1032م .
 حققت الشركة أرباح من بيع حصتها في شركة تأصيل الدواجن مبلغ ( )1,111,9.2ريال . حققت الشركة أرباح من استثمار في أسهم مبلغ ( ).,.30,000ريال . سجلت الشركة أرباح نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت ( )9,119,921ريال . نتج عن تقييم العقارات االستثمارية حسب متطلبات المعايير الدولية من قبل مقيم معتمد والمتمثلة باألرض المشتراةفي حي األفق بمدينة بريده إثبات خسارة تدني في القيمة بمبلغ ( )1.,120,301ريال خالل العام الحالي  1039م
مقارنة بخسارة قدرها ( )31,.90,017ريال خالل عام . 1032
تأثير األنشطة في إيرادات الشركة
النسبة
إيرادات النشاط
البيــــــــــــــــــــان
% 300
33,977,201
نشاط زراعي
% 0
0
نشاط صناعي **
% 300
33,977,201
االجمالي
** سجلت نتيجة اعمال المصنع في بند مستقل بقائمة االرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر تحت مسمى نتيجة العمليات غير المستمرة .

: 1ـ وصف للخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة
الخطط المستقبلية
في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتزم الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة ومن بين
خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:
 -3البحث عن فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ودراسة عمليات إستحواذ على شركات متميزة .
 -1استكمال إجراءات تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة مع شركاء آخرين لديهم الخبرة والكفاءة
في هذا المجال .
-1السعي إلنهاء إجراءات تملك الشركة لألراضي الممنوحة لها بمنطقة شري .
 .ـ االستغالل األمثل لموارد الشركة .

 .المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
أ /المخاطر التي تواجهها الشركة
-3زيادة رسوم اإلقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا األمر تقوم الشركة
بإعادة هيكلة للكوادر البشرية .
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الصفحة 3

 -1المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية
-1ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل .
 -.نقص التمويل و إرتفاع تكلفته .
 -1مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
 -1تأثير تطبيق المعايير الدولية على نتائج أعمال الشركة وأهمها القيمة العادلة
 -7مخاطر االئتمان وهي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر
لخسارة مالية وتقوم الشركة بإثبات الذمم المدينة بعد خصم مخصص خسائر إئتمانية متوقعة .
ب  /سياسة إدارة المخاطر
تم إعداد سياسة الئحة تنظيم عمل لجنة إدارة المخاطر ودليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتم اعتمادهما من
مجلس اإلدارة في اإلجتماع رقم (  ) 177بتاريخ  1010 / 01 / 11م .
 -1االحداث الالحقة:
ال توجد أحداث الحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
 – :1خالصة علي شكل جدول او رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة


مقارنة نتائج االعمال

البيـــــــان

 1039م

 1032م

 1037م

 1031م

 1031م

3349974201

31431243..

3742114291

114311412.

.141.14.21

()347114911

()742924193

()314.114911

().742174..3

304.114111

9491.410.

941734711

()341214911

()747304793

141..4131

12411942.1

340314121

 1039م

 1032م

 1037م

 1031م

 1031م

.042334919

3941314991

134.114912

1.41194071

377470941.0

.0742104111

..14711411.

.1147114211

.17412.4012

1.140734.39

..241114111

.1141.141.1

...43714721

.1349114333

.1047204719

240114221

147114112

31491.41.2

3741314221

* 2141994111

3.14.11409.

3.147124.07

33142104217

331409.4727

* 14.274..0

3114.274977

3114.204171

31147114301

3104.334171

2947214701

اإليرادات
()347094113
تكاليف االيرادات
3041224..3
مجمل الربح
صافي ربح ( /خسارة) السنة ()3.41.94113
 مقارنة األصول والخصوم
البيـــــــان
األصول المتداولة
االصول غير المتداولة
اجمالي األصول
الخصوم المتداولة *
الخصوم غير المتداولة **
إجمالي الخصوم

* تم إعادة تبويب قيمة بند دائنو شراء عقارات استثمارية خالل عام  1032ضمن بنود الخصوم الغير متداولة بدال من
تبويبها ضمن الخصوم المتداولة بما يتوافق مع تبويبها خالل العام الحالي  1039م
**تم تبويب المنح الحكومية والبالغ قيمتها  12مليون ريال خالل األعوام  1031 ، 1037 ، 1032 ، 1039ضمن بنود الخصوم
الغير متداولة بدل من تبويبها ضمن حقوق المساهمين خالل االعوام السابقة  ،كما تم خالل نفس الفترة تبويب فائض
بيع األسهم واألرباح الموزعة  ،فائض اإلكتتاب ضمن الخصوم الغير متداولة بدال من تبويبها ضمن الخصوم المتداولة .
 -: 7تحليل جغرافي إليرادات الشركة
بلغ إجمالي إيرادات الشركة خالل عام  1039مبلغ ( )334997مليون ريال مقارنة مبلغ ( )314.23مليون ريال خالل عام
 1032موزعة علي النحو التالي:ـ
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الصفحة 4

المشروع

م

مشروع شري
مصنع التمور**
مشروع الدواجن
اإلجمالي

3
1
.

اإليرادات ( بآالف الرياالت)
خارجية
0
0
0
0

داخلية
1.31
0
1123
33997

اإلجمالي 1039

اإلجمالي 1032

1.31
0
1123
33997

1.3.
3111
17..
31.23

** إيرادات مصنع التمور خالل عام  1032تم تبويبها ضمن نتيجة نشاط غير مستمر في قائمة االرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر .

: 2ـ إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة
البيـــــــان

 1039م

 1032م

التغيرات ( )+أو ()-

نسبة التغير

%3411
-31041.1
%3411
-114113
%3412
-3114723
%10411
341114191
%1349.
-3134170
%10427
-341.14301
إلى انخفاض إيرادات التمويل والتي تتناقص وفقا

31431243.. 3349974201
المبيعات  /اإليرادات
()347114911( )347094113
تكلفة المبيعات  /اإليرادات
304.114111 3041224..3
مجمل الربح
().40774110( )141094911
مصاريف تشغيلية أخرى
()1204000
()1124110
مخصصات مكونة
1491.4991
.47394229
الربح (الخسارة) التشغيلي
يرجع السبب في انخفاض اإليرادات  /المبيعات خالل عام  1039م
لطبيعتها من عام ألخر .
أما عن سبب ارتفاع المصاريف التشغيلية األخرى خالل عام  1039مقارنة بعام  1032م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي
إلى الزيادة في قيمة المصروفات االدارية والعمومية نتيجة الزيادة في بند أتعاب مهنية وإستشارات والتي تتعلق
بمتطلبات ملف زيادة رأس المال وعملية االستحواذ على حصة بشركة المخابز التي تم االعالن عنها
 -9إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال يوجد
 -30إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس  ،والدولة المحل الرئيس لعملياتها ،
والدولة محل تأسيسها .
ال يوجد
 -33تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
ال يوجد
 -31وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم .
المادة الرابعة واألربعون ( :توزيع األرباح)
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ذات العالقة  ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات
العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه اآلتي:
 -3تجنب  % 30من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما
بلغ االحتياطي المذكور  ٪ 10من رأس المال المدفوع.
 -1يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  % 1من رأس المال المدفوع.
 -1يخصص بعد ما تقدم ما ال يجاوز %30من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة  ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة
متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 -.يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح .ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين
بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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الصفحة 5

 -31الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح ونسبة األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل الفترات المختلفة بالسنة
المالية ونسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية العام وإجمالي هذه األرباح.
الينطبق
 -3.و صف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ( عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار
التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر) في اسهم وأدوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة او أي تغيير في تلك
المصلحة او تلك الحقوق قاموا بإبالغ الشركة عنها -:
ال يوجد أي ابالغ ألي مصلحة او تغيير في تلك الحقوق خالل العام المالي المنتهي في  1039/31/13م
 -31وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم
في اسهم او ادوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خالل السنة المالية االخيرة :
 اسهم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر و نسبة تملكهم او اي تغيير في تلكالمصلحة خالل العام  1039م -:
اسم العضو

عبدالعزيز عبدهللا الحميد
بدر حمد القاضي
أحمد محمد البراك
شاكر عبدهللا الحميد
فهد يحي اليحياء
سلطان عبدهللا العثمان

عدد االسهم
بداية العام

عدد االسم
نهاية العام

نسبة
التغيير%

ادوات الدين
بداية العام

ادوات الدين
نهاية العام

نسبة
التغيير%

1121193

1121193

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

1100

1100

0

110

110

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

سبب التغير

اإلجمالي
 1190113سهم
عدد االسهم المملكة في بداية العام
%241.
نسبة الملكية في بداية العام
سهم
0
صافي التغير في عدد االسهم خالل العام
%0
نسبة التغير خالل العام
 هذه االسهم ال تتضمن أي حقوق للزوجات واألوالد القصر ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين. لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خالل العام المالي  1039م .: 31ـ المعلومات المتعلقة باي قروض علي الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك
أ -ال يوجد
ب -إقرار  :تقر الشركة بأنه ال توجد أية قروض مستحقة عليها خالل العام المالي  1039م
 -37وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة
تم إصدارها خالل السنة المالية مع ايضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك -:
ال يوجد .
 -32وصف ألى حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم منحتها الشركة -:
ال يوجد .
 -39وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة -:
ال يوجد .
 -10اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدام هذه األسهم
ال يوجد
 -13وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة -:
ال يوجد
 -11معلومات تتعلق بأي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم :ـ
أ -ال يوجد
1190113

1190113
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%0

0

0

0

الصفحة 6

ب إقرار  :تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خالل العام  1039م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية
ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
 -11بيان ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض
تنازل رئيس مجلس االدارة االستاذ  /عبد العزيز بن عبدهللا الحميد عن بدالت الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عن المجلس .
 -1.بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح - :
ال يوجد
:11ـ بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية ( بالرياالت)
البيــــــــــــــــــان

عام 1029

وصف موجز لها

بيان األسباب
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة
لعام  1039م والقسط االخير من
اتفاقية الجدولة و فروقات لألعوام
السابقة
الرصيد المستحق للشركة وفقا لإلقرار
الخاص بالربع الرابع 1039

المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

الزكــــــــــــــاة ***

255116

1910111

الزكاة المسددة عبارة الزكاة
المستحقة وفقا لإلقرار المقدم
عن عام 1032

ضريبة

715517

()1792.

عبارة عن الفرق بين ضريبة القيمة
المضافة المحصلة من العمالء مخصوما
منها الضريبة المدفوعة للغير

التأمينات االجتماعية

251715

33323

تأشيرات وإقامات

38728

0

أخرى

13896

0

اإلجمالـــــــــــــــــي

2265411

قيمة االشتراكات المسددة
للمؤسسة خالل عام 1039
تأشيرات ورسوم مكتب العمل
وتجديد إقامات

المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر
 1039وتسدد في يناير1010

مرور واشتراكات

*** وصف مختصر للزكاة الشرعية
 حصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام  1001م بالنسبة لألعوام من  1032 – 1007م فقد تم تقديم اإلقرارات الزكوية وسداد الزكاة المستحقة عن تلك األعوام وفقالإلقرارات المقدمة ولكن لم يتم الربط النهائي من قبل الهيئة حتى تاريخه  ،وقد حصلت الشركة على شهادة نهاية عن
عام  1032م .
 يستحق على الشركة بنهاية عام  1039م مبلغ  1910111ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام 1039والقسط االخير من اتفاقية الجدولة و فروقات لألعوام السابقة
 -11بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخري تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة - :
ال يوجد
17ـ بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير
 دعوي مالية من عميل ضد الشركة يطالب بمبلغ ( 721,723ريال) كتعويض عن شحنة تمور وعن بيع تمور تالفة .صدر فيها حكم بعدم االختصاص من المحكمة العامة ببريده في  3.11/33/39هـ وأعُيدت الدعوي أمام القضاء
التجاري وصدر حُكم لصالح الشركة برد الدعوي بتاريخ  3..0/01/11هـ والحكم مستأنف من قبل المدعية.
 دعوى من الشركة ضد مندوب مبيعات هارب  ،الدعوى مالية بجمهورية مصر العربية وهي في مرحلة االستئنافوالمبلغ المطلوب ( 3.9,711ريال) سعودي وصدر فيها حكم من محكمة االستئناف لصالح الشركة بتاريخ
 1031/33/31م.
 دعوي الشركة ضد مجموعة البندرية وهي دعوي مالية أمام القضاء التجاري بالرياض والمبلغ المطلوب(17,212,311ريال) وقد صدر حُكم لصالح الشركة بإلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ
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الصفحة 7

 3.19/01/3.هـ الموافق  1032/03/13م واكتسب الحُكم صفة القطعية لصالح الشركة بتاريخ  3..0/01/01هـ وتم
تقديم صك الحُكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ.
 دعوي مالية من مواطن ضد الشركة يطالب بمبلغ (3,111,100ريال) عن خسائر لحوم في ثالجة الشركة بالرياض.الدعوي أمام ديوان المظالم وقد صدر فيها حُكم بتاريخ  3..0/03/31هـ بتعويض المدعي مبلغ ( 9.7,111ريال)
وتم االستئناف من قبل الشركة وبتاريخ  1010/03/01م تم تأييد الحكم باالستئناف وصدور أمر تنفيذ وقامت الشركة
بتقديم طلب للمحكمة العليا إليقاف التنفيذ وطلب إعادة النظر في القضية وقد تم تكوين مخصص تسويات قضايا
 دعاوي مالية رفعها اثنين من المواطنين ضد الشركة يطالبون بتعويض مالي قدره ( 3.مليون ريال) لتضررهم منمشروع الشركة بمركز شري علي قطعتي أرض تخصهم بجوار المشروع  .وتم تحديد جلستان إحداهما بتاريخ
 3..3/07/11هـ واألخرى بتاريخ  3..3/02/31هـ.
 دعوي من مجموعة البندرية وهي دعوى مالية أمام القضاء التجاري بالرياض حيث تطالب بمبلغ ( 1140114929ريال)وقد صدر حكم برد الدعوى لصالح الشركة وذلك بتاريخ  3..3/01/10هـ وتاريخ تسليم الحكم  3..3/0./31هـ
 دعوي الشركة ضد ثالجة الوسطى الغذائية  ،وهي دعوى مالة أمام القضاء التجاري بالرياض المبلغ المطلوب فيها( 332,001ريال) ومحدد لها جلسة بتاريخ  3..3/02/12هـ .
 -12إقرارات :ـ
تقر الشركة بما يلي -:
أ – ان سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
ب – ان نظام الرقابة الداخلية اعد علي اسس سليمة و نفذ بفعالية .
ج – انه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علي مواصلة نشاطها .
 -19هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية
ال يوجد

 -10توصية مجلس اإلدارة بتغير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .
ال يوجد
 -13ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك  :ـ
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء
األحكام الواردة أدناه
م
3
1
1

رقم المادة  /الفقرة
المادة  11الفقرة ( ب )
المادة ( ) 19
المادة ( ) .3

نص المادة  /الفقرة
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل بما
ال يقل عن إجتماع واحد كل ثالثة أشهر
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يضع مجلس اإلدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات اآلليات
الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية

أسباب عدم التطبيق
مادة استرشادية
مادة استرشادية
مادة استرشادية

.

المادة ( ) 71 (، ) 73 (، ) 70

تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها

مادة استرشادية

1

المادة ( ) 21

تحفيز العاملين

مادة استرشادية

1

المادة ( ) 27

المسؤولية االجتماعية

مادة استرشادية

7

المادة ( ) 22

مبادرات العمل االجتماعي

مادة استرشادية

2

المادة ( ) 91

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مادة استرشادية
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الصفحة 8

 -11أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  ،وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
أ -أعضاء مجلس اإلدارة
م
3

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

الوظائف الحالية

اإلسم
عبدالعزيز عبدهللا الحميد

رجل أعمال

رجل أعمال

دبلوم إدارة أعمال

االستثمار في المقاوالت العامة
والعقارات وإدارة األعمال

أحمد محمد البراك

محلل معلومات
مالية بشركة
ساكيكو

رجل أعمال

بكالوريوس إدارة
أعمال

أعمال مالية و تحليل مالي
تجارة ومقاوالت

بدر حمد القاضي

مدير الفعاليات
والرعايات وتجارب
العمالء بمنشأت

مدير تنفيذي
للفعاليات و
التسويق المباشر
شركة موبايلي

شاكر عبدهللا الحميد

رجل أعمال

رجل أعمال

فهد يحي اليحياء

رجل أعمال

مرشد طالبي

سلطان عبدهللا العثمان

رجل أعمال

رجل أعمال

1

1

.
1
1

-3ماجستير
العالقات العامة و
االتصال
 -1بكالوريوس لغة
انجليزية
بكالوريوس إدارة
أعمال
بكالوريوس تربية
وعلم نفس

االستثمار في المقاوالت العامة
والعقارات واالستيراد والتصدير
مجال التعليم واإلرشاد الطالبي
واالستثمار العقاري

دبلوم محاسبة

تجارة المعدات الثقيلة

التسويق والعالقات العامة
والترجمة والتحرير

ب  -أعضاء اللجان
-3لجنة المراجعة
م

3
1
1

اإلسم
بدر حمد القاضي
سلطان عبدهللا العثمان
وني عبدهللا الوني
(عضو خارجي)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

مدير الفعاليات والرعايات
وتجارب العمالء بمنشأت

مدير تنفيذي للفعاليات و التسويق
المباشر شركة موبايلي

رجل أعمال

رجل أعمال

متقاعد

مدقق حسابات بديوان المراقبة العامة

المؤهالت

الخبرات

 - 3ماجستير العالقات العامة
و االتصال
 - 1بكالوريوس لغة إنجليزية

التسويق والعالقات العامة
والترجمة والتحرير

دبلوم محاسبة

تجارة المعدات الثقيلة

بكالوريوس محاسبة

الدراسات االئتمانية والتحليل
المالي ،التسويق والتفاوض
،تدقيق الحسابات

رئيس فريق تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بمصرف الراجحي

-1لجنة الترشيحات والمكافآت
م

اإلسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

3

سلطان بن عبدهللا
العثمان

رجل أعمال

رجل أعمال

دبلوم محاسبة

تجارة المعدات الثقيلة

مدير تنفيذي للفعاليات
و التسويق المباشر
شركة موبايلي

 - 3ماجستير العالقات العامة
و االتصال
 - 1بكالوريوس لغة إنجليزية

التسويق والعالقات العامة والترجمة والتحرير

1
بدر بن حمد القاضي

1

فهد بن يحي اليحياء

مدير الفعاليات
والرعايات وتجارب
العمالء بمنشأت
رجل أعمال

مرشد طالبي

بكالوريوس تربية وعلم
نفس

مجال التعليم واإلرشاد الطالبي واالستثمار
العقاري

-1لجنة االستثمار
م

اإلسم

3

عبد العزيز عبد هللا الحميد

1
1

أحمد محمد صالح البراك
بدر حمد عبد هللا القاضي

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

رجل أعمال

رجل أعمال

دبلوم إدارة أعمال

محلل معلومات مالية –
شركة ساكيكو

رجل أعمال

بكالوريوس إدارة أعمال

مدير الفعاليات والرعايات
وتجارب العمالء بمنشأت

مدير تنفيذي للفعاليات و
التسويق المباشر شركة
موبايلي

 - 3ماجستير العالقات العامة
و االتصال
 - 1بكالوريوس لغة إنجليزية
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الخبرات
االستثمار في المقاوالت العامة والعقارات
وإدارة األعمال
أعمال مالية و تحليل مالي تجارة ومقاوالت
التسويق والعالقات العامة والترجمة والتحرير

الصفحة 2

ج  -اإلدارة التنفيذية
م

اإلسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

3

شاكر بن عبدهللا الحميد

العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي للشركة

رجل أعمال

بكالوريوس إدارة أعمال

االستثمار في المقاوالت العامة
والعقارات واالستيراد والتصدير

1

أحمد مصطفى الشوربجي

مدير اإلدارة المالية
المكلف

مدير اإلدارة المالية المكلف -

بكالوريوس محاسبة

 10سنة خبرة في مجال العمل
المحاسبي والمالي

وشغل عدة مناصب بالشركة

-11أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس االدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
إسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية
أو من مديريها

أ.عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

شركة رؤوم التجارية

الكيان القانوني ( مساهمة مدرجة /مساهمة
غير مدرجة )  /ذات مسؤولية محدودة )..... /

داخل المملكة ــ
خارج المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

 -1.تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائه
م
3
1
1
.
1
1

إسم العضو

تصنيف العضوية ( تنفيذي  /غير تنفيذي  /مستقل )

المنصب

عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد
بدر بن حمد القاضي
أحمد بن محمد البراك
شاكر بن عبدهللا الحميد
فهد يحي اليحياء
سلطان بن عبدهللا العثمان

تنفيذي

رئيس المجلس
نائب رئيس مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

غير تنفيذي

مستقل

✓
✓
✓
✓
✓
✓

 _11عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الحالية وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء الحاضرين:
يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تبدأ من  1037/01/11م إلى  1010/1/13م من ( )1أعضاء هذا
وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والتي عقدت خالل عام  1039م ( )1اجتماعات وبلغت مستحقات المجلس .1200
ريال منها  19000ريال بدل حضور  1200 ،ريال انتدابات وتذاكر سفر وفيما يلي سجل حضور هذه الجلسات .
عدد االجتماعات )  ) 1اجتماعات

اإلسم
عبد العزيز عبدهللا الحميد ( رئيس المجلس )
بدر حمد القاضي ( نائب رئيس المجلس)
احمد محمد صالح البراك
فهد يحي اليحياء
شاكر عبدهللا بن محمد الحميد
سلطان عبدهللا العثمان
اإلجمالي

اجتماع 173
 1039 / 01 /13م

اجتماع 171
 1039 / 01 / 37م

اجتماع 171
 1039 / 31 / 31م

بدل حضور

أخرى

√

√

√

0

0

X

√

√

1000

1100

√

√

√

9000

0

X

√

√

1000

0

√

√

√

9000

0

√

√

√

9000

.100

19000

1200

تاريخ أخر إجتماع للجمعية العامة  1039 / 01 / 37م وقد عقد إجتماع واحد للمجلس بعد هذه
الجمعية وهو االجتماع رقم  171بتاريخ  1039/31/31وحضره جميع أعضاء المجلس

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

( الجدير بالذكر بأن رئيس المجلس أ .عبدالعزيز الحميد قد تنازل عن بدالت الحضور )
البيـان ( ريال سعودي)

أعضاء تنفيذيين

أعضاء غير تنفيذيين

أعضاء مستقلين

اإلجمالي

بدل حضور

9000

9000

13000

19000

مكافأت

0

0

0

0

بدالت إنتداب وتذاكر سفر

0

0

1200

1200

اإلجمالي

9000

9000

17200

.1200

ت ق ر ي ر م ج ل س ا إل د ا ر ة ل ع ا م  9 1 0 2م

الصفحة 01

 -11مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات
المجلس

مجموع بدل حضور
جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء
المجلس بوصفهم
عاملين أو إداريين أو
ما قبضوه نظير أعمال
فنية أو إدارية أو
إستشارات

مكافأة رئيس المجلس
أو العضو المنتدب أو
أمين السر إن كان من
األعضاء

المجموع

م

أوال  :االعضاء المستقلين
بدر بن حمد القاضي
فهد بن يحي اليحياء
سلطان بن عبد هللا العثمان
المجموع

1000
1000
9000
13000

0
0
0
0

0
0
0
2

31000
1000
31000
11000

0
0
0
2

0
0
0
2

00222
00222
00222
00222

ثانيًا  :االعضاء غير التنفيذيين
عبد العزيز بن عبد هللا الحميد
احمد بن محمد البراك

0
0

0
9000

0
1000

مؤمن له سيارة

0
0

0
0

0
31000

0

المجموع

0

9000

1000

2

2

2

31000

ثالثًا  :االعضاء التنفيذيين
شاكر بن عبد هللا الحميد

المجموع

0

9000

0

0

9000

0

0

المكافآت المتغيرة
نسبة من
األرباح

مكافآت
دورية

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة
) يتم
ادخال
القيمة )

المجموع

م

.93000

0

100000

.93000

0

100000

مكافأة
نهاية
الخدمة

المجموع
الكلي

بدل
المصروفات

أوال  :االعضاء المستقلين
بدر بن حمد القاضي
فهد بن يحي اليحياء
سلطان بن عبد هللا العثمان
المجموع

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13000
31000
1.000

9100
0
33100

0

0

0

0

0

0

0

17000

10900

ثانيًا  :االعضاء غير التنفيذيين
عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

0

0

0

0

0

0

0

0

احمد بن محمد البراك

0

0

0

0

0

0

0

31000

0

0

0

0

0

0

0

31000

المجموع

2
2
2

ثالثًا  :االعضاء التنفيذيين
شاكر بن عبد هللا الحميد

المجموع

0

0

0

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

100000

2
2

 -17المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خالل العام  1039م ( بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي المكلف خالل عام  1039ما يلي :ـ

البيـــــــــــــان
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي **
المدير المالي المكلف
المجموع

رواتب
0
320000
320000

المكافآت الثابتة
مزايا عينية
بدالت
0
0
0
1.100
0
1.100

المجموع
0
1..100
1..100

** بالنسبة للعضو المنتدب لم يصرف له أية مرتبات وإنما صرف له مكافأة من قبل مجلس االدارة نظير جهوده في تسيير العمل بالشركة وبلغ
إجمالي ما تقضاه من بدالت حضور إضافة إلى المكافأة مبلغ  100ألف ريال .

ت ق ر ي ر م ج ل س ا إل د ا ر ة ل ع ا م  9 1 0 2م

الصفحة 00

المكافآت المتغيرة

مكافأة
نهاية
الخدمة

مجموع مكافأة
التنفيذيين عن
المجلس إن وجدت

المجموع الكلي

0

.93000

.93000

0

1..100

000222

000022

مكافآت
دورية

أرباح

خطط
تحفيزية
قصيرة
االجل

خطط
تحفيزية
طويلة االجل

االسهم
الممنوحة

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي**

0

0

0

0

0

0

المدير المالي المكلف

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

0

2

2

2

2

0

2

البيـــــــــــــان

المجموع

**بالنسبة للعضو المنتدب فإن قيمة المكافأة المصروفة له والمقررة من قبل مجلس االدارة نظير جهوده في تسيير العمل
بالشركة مسجلة ضمن ما تقاضاه أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين .

 -12اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاؤه – وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .
يقوم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بإطالع أعضاء المجلس علما بمقترحات مساهمي الشركة وملحوظاتهم حيال
الشركة وأدائها في أول اجتماع من استالم المقترحات والمالحظات .
 -19وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها
 _3لجنة المراجعة
تختص اللجنة باالتي -:
مراقبة أعمال وأنشطة الشركة و التحقق من سالمة و نزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها علي مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتهاوعدالتها و شفافيتها.
البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي او مراجع الحسابات .اإلشراف علي وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية.دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقالليتهم وتقييم أدائهم.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة.مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلي آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة لدراستهاوالتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل .
وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من السادة:ـ
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة
 -3األستاذ /بدر بن حمد القاضي
 -1األستاذ /سلطان عبدهللا العثمان

عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة

 -8األستاذ /وني بن عبد هللا الوني

عضو اللجنة الخارجي

و قد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام  1039م عدد  .اجتماعات وبلغت مستحقات هذه اللجنة وبما فيهم البدل المقرر
ألمين سر اللجنة  .7100ريال منها  11000ريال بدالت حضور  30100 ،ريال تذاكر سفر إضافة إلى مبلغ  .000ريال بدل
ألمين سر المجلس .وفيما يلي بيان حضور األعضاء لكل اجتماع -:

ت ق ر ي ر م ج ل س ا إل د ا ر ة ل ع ا م  9 1 0 2م

الصفحة 09

0200/20/02م

0202/20/00م

0200/22/00م

0200/00/00م

()3

()0

()0

()0

بدر حمد القاضي

✓

✓

✓

✓

سلطان عبدهللا العثمان

×

✓

✓

✓

وني عبدهللا الوني

✓

✓

✓

✓

اإلسم

 _1لجنة الترشيحات و المكافأت
وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت -:
 -3التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
 -1المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة من قدرات ومؤهالت بما
في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعمال مجلس اإلدارة
 -1مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات للمجلس في شان التغيرات التي يمكن إجراؤها.
 -.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
 -1التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخري .
 -1وضع سياسات واضحة لتعويضات و مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
 -7تقييم االقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذي سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس .
 -2مراجعة حوكمة الشركة سنويا و اقتراح أي تعديالت .
 -9مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة و تقديم
االقتراحات المتعلقة بها إلي المجلس.
 -30مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض .
 -33تقييم إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في إنجاز األهداف اإلستراتيجية
 -31تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه.
 -31تقييم أداء الرئيس التنفيذي علي أساس األهداف والغايات المحددة .
 -3.المصادقة علي تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي.
 -05ترفع أعمال اللجنة وتوصياتها إلي مجلس اإلدارة .
وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة من السادة:ـ
عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة
 -2األستاذ /سلطان عبدهللا العثمان
نائب رئيس مجلس اإلدارة عضو اللجنة
 -1األستاذ /بدر بن حمد القاضي
عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة
 -8األستاذ /فهد بن يحي اليحياء
و قد بلغت إجتماعات اللجنة خالل عام  1039م عدد ( )1اجتماع وبلغت مستحقات هذه اللجنة  32100ريال منها 31000
ريال بدالت حضور  1100 ،ريال تذاكر سفر وإنتدابات وفيما يلي بيان حضور األعضاء لكل اجتماع -:
م
3
1
1

اإلسم

طبيعة العضوية

سلطان عبد هللا العثمان

عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة

بدر بن حمد القاضي
فهد بن يحي اليحياء

نائب رئيس مجلس اإلدارة عضو اللجنة

عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة

ت ق ر ي ر م ج ل س ا إل د ا ر ة ل ع ا م  9 1 0 2م

تاريخ االجتماع
1039/01/39م

تاريخ االجتماع
1039/30/01م

االجتماع ()3

االجتماع ()1

✓
✓
✓

✓
×
✓

الصفحة 03

 _1لجنة االستثمار
تختص لجنة االستثمار بما يلي :
 -2وضع سياسات االستثمار ويشمل ذلك المبادئ التوجيهية بخوص نوع االستثمار وتوزيع االستثمارات
وحدودها ويتم رفع السياسات لمجلس إدارة الشركة العتمادها
 -1تقديم االقتراحات والتوصيات إلي مجلس اإلدارة في عمليات االستحواذ واالندماج والدخول في شراكات
إستراتيجية واالستثمار في الصكوك واألسهم والصناديق االستثمارية.
 -8إعداد واعتماد دليل خاص بإدارة االستثمار يشمل قواعد االستثمار مع مراجعة الدليل دوريا.
 -1دراسة ومراجعة عروض االستثمار واعتماد االستثمارات المختارة وفقا للدراسات والمعطيات.
 -5التوصية لمجلس اإلدارة بالمشاريع االستثمارية الكبيرة ومتابعة إجراءات المجلس فيها.
وتتكون لجنة االستثمار بالشركة من السادة:ـ
 -2األستاذ /عبدالعزيز بن عبد هللا الحميد
 -1األستاذ /بدر بن حمد القاضي
 -8األستاذ /أحمد بن محمد البراك

رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة
نائب رئيس مجلس اإلدارة عضو اللجنة
عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة

و قد بلغت إجتماعات اللجنة خالل عام  1039م عدد ( )3اجتماع وبلغت مستحقات هذه اللجنة  1000ريال كبدالت حضور
( علما بأن رئيس مجلس اإلدارة  -رئيس اللجنة قد تنازل عن مقابل حضور هذا االجتماع ) وفيما يلي بيان حضور
األعضاء لكل اجتماع -:

م

تاريخ االجتماع 1039/07/ 12م

اإلسم

طبيعة العضوية

3

عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة

✓

1

بدر بن حمد القاضي

نائب رئيس مجلس اإلدارة عضو اللجنة

×

1

أحمد بن محمد صالح البراك

عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة

✓

االجتماع ()3

 -.0حيثما ينطبق  .الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه  ،والجهة الخارجية
التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت .
ال ينطبق

 -.3اي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض علي الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية
أخري :
ال يوجد

 -.1نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:ـ
تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وذلك من خالل متابعة
أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والمختصة بالتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
وأيضا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خالل مراجعته للحسابات وإبداء مالحظاته
وتقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس اإلدارة وعليه فإنه لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة
الداخلية بشركة القصيم القابضة يستدعي لفت نظر المجلس لإلفصاح عنها .
 -.1توصية لجنة المراجعة بشان مدي الحاجة إلي تعيين مراجع داخلي في الشركة.
ال يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة .
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الصفحة 04

 - ..توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و بين قرارات مجلس اإلدارة.
ال يوجد
 -.1تفاصيل المساهمة االجتماعية للشركة إن وجدت .
تم منح جمعية اإلسكان األهلية بالقصيم (جمعية خيرية) مكتب بإدارة الشركة لمزاولة نشاطها
 -.1بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس االدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات :
م
3
1
1
.
1
1

االسم

سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية األول
 1039 / 01 / 37م

اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني
 1039/ 01 / 37م

























عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد
بدر بن حمد القاضي
أحمد بن محمد البراك
شاكر بن عبدهللا الحميد
فهد بن يحى اليحياء
سلطان بن عبدهللا العثمان

 -.7عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .
تاريخ الطلب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
()0
 1029/01/25م
()0
 1029/06/27م
()0
 1029/21/82م
 -.2سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  :ـ
حدد النظام االساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة كاألتي  :ـ
أـ المادة العشرون ( :مكافأة أعضاء المجلس)

أسباب الطلب
اجراءات الشركات
الجمعية العامة
اجراءات الشركات

تحتسب مكافأة مجلس اإلدارة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )11من نظام الشركة األساس على أن
يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو  .وفي جميع األحوال ال يتجاوز
مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا ،
وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة نظاما .و يشتـمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية
على بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات
وغير ذلك من المزايا .كما يشتـمل التقرير على بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم عاملين أو إداريين
وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .
ب ـ المادة الرابعة واألربعون :
( توزيع األرباح ) الفقرة (  ) 8من نظام الشركة األساس تنص على أن يخصص بعد ما تقدم ما ال يجاوز % 20
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة  ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي
يحضرها العضو .
أما بالنسبة لمكافآت اإلدارة التنفيذية فإن مجلس اإلدارة يقوم بتحديد المكافآت .
هذا علما بأنه جاري العمل على إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية من
قبل لجنة المكافأت والترشيحات لرفعها لمجلس اإلدارة ومن ثم التوصية بها للجمعية العامة العتمادها .
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الصفحة 05

 -.9العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري  :ـ
ال يوجد انحراف وما تم دفعه للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي األستاذ /شاكر عبدهللا الحميد عبارة عن
المكافأة المقررة له من قبل مجلس اإلدارة وذلك نظير جهوده في تسيير أعمال الشركة .
 - 10توصيات -:
وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي -:
 -2التصويت على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  82ديسمبر 1029م .
 -1التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في  1029 -21 - 82م .
 -8التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  82ديسمبر 1029م .
 -1التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 82ديسمبر 1029م
الخاتمة  :ـ
وختاما فإننا نؤكد لمساهمي الشركة الكرام على سعينا وحرصنا الكامل على بذل أقصى الجهود لتلبية تطلعاتهم
وطموحاتهم سائلين هللا العلى القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بالدنا و يديم عليها نعمة األمن واألمان في
ظل القيادة الحكيمة لخادم الحـرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده االمين حفظهما هللا ،
هذا وصلي هللا علي نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين ...

مجلس اإلدارة
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الصفحة 06

