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 م على رسوله وبعد الة والسالالحمد هلل رب العالمين والص

 لالستثمارالقصيم القابضة  شركة مساهمي /السادة

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

المنتهي  ضع بين أيادي المساهمين الكرام التقرير السنوي ألعمال ونتائج الشركة للعام الماليييسر مجلس اإلدارة أن 

 . م 13/31/1132في 

ولية إدارة الشركة يضع نصب أعينه إلتزام ئالمساهمون الكرام إن مجلس اإلدارة ومن خالل تحمله لمسسادة ال

 تجاه استثماراتكم فيها وتطلعكم لتحقيق عائد مجزي من ورائها، الشركة

وبدعمكم تمكنت بدعم والة األمر في مملكتنا الحبيبة وفي هذا الصدد نود اإلشارة إلى أنه وبفضل من هللا أوال ثم    

ألنشطة التي كانت خالل اإلجراءات التي اتخذت خالل الفترة الماضية سواء ما يتعلق بإيقاف المشاريع وامن والشركة 

   إضافة لعملية الهيكلة اإلدارية وتقليص المصروفات بشكل أفضل تلك المشاريع واستثمار ، تستنزف موارد الشركة

 و تحقيق التوازن بالشركة  ماضيةإيقاف نزيف الخسائر التي كانت تعاني منه الشركة بالسنوات ال األمر الذي نتج عنه

 .على تحقيق ما تصبون إليه خالل الفترة القادمة إنه ولي ذلك والقادر عليه  آملين أن يوفقنا هللا ويعيننا 

 م 1132لنتائج أعمال الشركة خالل عام  استعراضوفيما يلي 

 

   ـ:ـ النتائج المالية:3

مليون ريال مقارنة بصافي ( 1.13)م عن تحقيق صافي ربح قدره  1132أظهرت النتائج النهائية ألعمال الشركة لعام 

م إلى  1132انخفاض االرباح خالل العام الحالي م  ويرجع السبب في  1135مليون ريال عام ( 85.85)ح قدره رب

م إلى أنه يالحظ تحسن في نتائج التشغيل  1135انخفاض قيمة األرباح الرأسمالية المحققة لهذا العام مقارنة بعام 

 مليون (13.88)مليون ريال مقابل خسارة قدرها ( 1.3)حيث حققت الشركة ربح تشغيلي قدره  م ، 1132خالل عام 

مقارنة  1132وجود انخفاض كبير في المصاريف االدارية والعمومية خالل عام  ومن ضمن المؤشرات الجيدة  ريال

مليون ريال خالل (  8.5)نتيجة إلعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة حيث إنخفضت المصاريف االدارية إلى  1135بعام 

 م 1135مليون ريال خالل عام ( 5.2)مقارنة بـ  1132عام 

ريال للفترة  المماثلة من العام السابق   11.318.553ريال مقابل  32.551.538بلغت اإليرادات خالل الفترة الحالية 

ريال مقابل   132.332.525مبلغ  1132 ديسمبر 13بلغ صافي حقوق المساهمين  كما في .  %33.1 بإنخفاض قدره

ويرجع سبب   % 3.12م بإنخفاض قدره  1135 ديسمبر 13ريال كما في  113.833.315حقوق المساهمين  بلغ  صافي

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -م  1132االنخفاض الي توزيعات االرباح التي تمت خالل عام 

بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة لعدد من البنود  م ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء 1132 يناير 3إعتبارا من 

للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية  واإلفصاحوالعرض  واالعتراففي طريقة القياس 

دة تصنيف عقد التي تم تبنيها وفقا لمتطلبات المعايير ، كما تم  إجراء بعض التغيرات  على فترة المقارنة نتيجة إعا

كما تم اعادة تصنيف المنحة الحكومية ضمن االلتزامات الغير متداولة  كدخل مؤجل وفقا للمعيار الدولي   اإليجار  ،

بناء علي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ . بدال من تبويبها ضمن حقوق المساهمين  11رقم 

مليون  111مليون ريال إلي  811م فقد تقرر تخفيض رأس مال الشركة من  31/11/1132هـ الموافق  35/18/3315

ريال للفترة المماثلة من العام  85.883.531ريال مقابل  1.315.131بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية  .ريال 

لرأسمالية  ويرجع السبب في ذلك وبشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة األرباح ا%  33.35السابق بإنخفاض قدره 

مليون سهم في حين  11تم إحتساب ربحية السهم للفترة الحالية على أساس عدد أسهم قدرها  خالل الفترة الحالية 

 .مليون سهم  81تم إحتساب ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق على أساس عدد أسهم قدرها 
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  -:وصف ألنواع النشاط الرئيسية بالشركة  ـ: 1

 النشاط الزراعيـ :أ 

نتيجة للمعطيات  الشركة من النشاط الزراعي وجخربم  1135وفقا لما سبق اإلشارة إليه في تقرير المجلس لعام ـ 3

بيع مشروع الشركة بمنطقة الجوف ، وكذا تأجير مشروع شري بمنطقة القصيم وبالتالي فقد اصبح هذا  ، الحاصلة 

وقد حقق هذا النشاط إيرادات قدرها  بساتين النخيلع شري و إيرادات على إيرادات  تأجير مشروالنشاط  يقتصر  

مليون ريال ويرجع السبب في انخفاض االيرادات الي  2.55مقارنة بإيرادات قدرها  1132مليون ريال خالل عام  8.33

 .م 1132كانت هناك مبيعات لبعض المحاصيل الزراعية على عكس العام الحالي  1135أن عام 

خالل   حققفقد  مؤجر علي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجنال و  الدواجن مشروعـ 1

مليون ريال خالل عام (  25.532)مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية  قدرها ( 5.3)م نتيجة ايجابية  قدرها  1132عام 

 تحقيق أرباح رأسماليةشهد السابق أن العام  الربح خالل العام الحالي إلى إنخفاض م  ويرجع السبب في  1135

            .نتيجة تصنيف العقد  كإستثمار في عقد تأجير تمويلي  كبيرة

مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها ( 3.52)قدره  صافي ربحم  1132خالل عام  هذا النشاطوبشكل إجمالي فقد حقق 

شهد تحقيق أرباح  1135أن العام السابق إلي خفاض االرباح السبب في إنويرجع    1135مليون  ريال عام ( 53.33)

 .كإستثمار في عقد تأجير تمويلي   عقد اإليجاررأسمالية كبيرة نتيجة تصنيف 

 ـ النشاط الصناعي  :ب

( 8.15)مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ( 8.88)م قرابة  1132بلغت إيرادات المصنع خالل عام مصنع التمور  -3

 اتبيعمال زيادة إيرادات المصنع إلى  رتفاعويرجع السبب في ا%  8.83 انسبته بزيادة 1135خالل عام  مليون ريال

وأسعار التصنيع للغير بسبب ظروف المنافسة  إضافة الستمرار التأثر السلبي للظروف الغير مستقرة التي تعاني منها 

 . الدول المجاورة  

 م 1132وقد تم خالل عام  هم يتم التوصل لعرض مناسب الستثمارالمصنع متوقف منذ فترة ول مصنع األلبان  -1

 . ريال ألف  ( 211)بيع خطوط اإلنتاج بالمصنع وهو ما أسفر عن تحقيق أرباح رأسمالية قدرها 

مليون ريال  مقارنة بنتيجة سلبية ( 3.11)م نتيجة سلبية قدرها  1132هذا وقد حقق النشاط الصناعي خالل عام  

خسارة النشاط الصناعي مقارنة بالعام السابق  انخفاضويرجع السبب في . م  1135مليون ريال  عام  (1.51)قدرها 

وإلى تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع خطوط االنتاج  قيمة المخصصات المكونة خالل العام الحالي انخفاضإلى 

 .لمصنع األلبان

 النشاط االستثماري -:ج

 

ريال فقط مقارنة إيرادات ( 151.111)من مساهماتها في شركات إيرادات قدرها  م حققت الشركة 1132خالل عام -

 .م  1135عام  ريال (153.311)قدرها 

من قطعة أرض مساحتها %81م مع شركة وابل العربية لالستثمار لشراء  1138وفقا للعقد الموقع خالل عام  -

فقط مائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال ال .  ريال( 351,811,111)بقيمة قدرها  1ألف متر( 111)االجمالية 

من قيمة حصة الشركة من األرض المشار إليها هو مبلغ م  1132ديسمبر  13حتى  إجمالي ما تم سدادهفإن غير  

 .فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ريال ال غير . ريال ( 318,111,111)

شراكة مع شركة وابل العربية أن يتم الدخول في مار  تلك األرض خطة الشركة  في استثكان من المأمول وفقا لو

ولكن  لالستثمار إلقامة مشروع تجاري ، سكني وذلك بغرض تنمية موارد الشركة وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها

والبحث  جراء مزيد من الدراساتإ بغرض الحالية أدى إلى التريث في هذا األمر االقتصاديةنتيجة للمتغيرات والظروف 

  عن فرص استثمارية ذات جدوى إقتصادية 
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 تأثير األنشطة في إيرادات الشركة

 النسبة إيرادات النشاط البيــــــــــــــــــــان

 % 55.33 31.113.353 نشاط زراعي 

 % 13.13 8.881.233 نشاط صناعي

 % 311 32.551.538 االجمالي

 المخاطر واألحداث الالحقةـ الخطط المستقبلية و: 1

  الخطط المستقبلية  ( أ

في إطار السعي لتنويع مصادر الدخل خاصة بعد الخروج من النشاط الزراعي  فإن الشركة تعتزم القيام الدخول في 

 :شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي

 .  قتصادية وعوائد مجزيةالبحث عن فرص استثمارية ذات جدوى ا -3

مع شركاء آخرين يزال العمل مستمر في هذا االتجاه  وال تحويل مصنع التمور التابع للشركة إلى شركة مستقلة  -1

 .لديهم الخبرة والكفاءة في هذا المجال 

 .السعي إلنهاء إجراءات تملك الشركة لألراضي الممنوحة لها بمنطقة شري -1

 ـ: التي تواجه الشركة   المخاطر  المحتملة  - ب

 مخاطر تشغيلية ومنها 

قرار رفع رسوم اإلقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا األمر تقوم الشركة -3

 . بإعادة هيكلة للكوادر البشرية

  مخاطر المنافسة سواء اكانت  داخلية أم خارجية-1

 .  وتأثير ذلك على تكلفة التشغيلواعها بأنارتفاع أسعار الطاقة -1

  .و إرتفاع تكلفته  نقص التمويل -3

 عامة  واقتصاديةمخاطر تنظيمية وإجرائية  -8

 :االحداث الالحقة-ج

  ال توجد أحداث الحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية -3

 ة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس االخيرة  خالصة علي شكل جدول او رسم بياني ألصول الشرك –: 3

 مقارنة نتائج االعمال 
 م 1131 م 1133 م 1138 م 1135 م 1132 البيـــــــان

 53.353.183 81.133.523 35.831.358 11.318.553 32.551.538 اإليرادات

 (23.153.855) (83.513.235) (32.512.333) (31.351.311) (2.535.833) تكاليف االيرادات

 (3.131.812) (3.152.128) (3.151.385) 3.523.281 3.353.113 مجمل الربح

 (31.153.813) (38.131.351) 3.138.155 85.883.531 1.133.135 صافي الربح

 مقارنة األصول والخصوم 
 م 1131 م 1133 م 1138 م 1135 م 1132 البيـــــــان

 23.383.118 35.335.135 322.213.131 13.513.121 13.315.385 األصول المتداولة

 183.218.221 135.331.238 131.123.333 312.153.115 311.218.518 االصول غير المتداولة

 315.558.318 331.513.131 311.251.283 383.311.333 333.321.251 اجمالي األصول

 * 31.353.135 * 23.151.183 * 55.133.151 32.135.555 31.313.135 الخصوم المتداولة

 * 1.525.512 * 1.352.333 * 1.352.331 331.133.252 331.511.582 الخصوم غير المتداولة

 31.558.581 51.581.121 53.255.211 311.333.521 315.288.318 إجمالي الخصوم
* 

بنود الخصوم الغير متداولة بدل ضمن  1135،  1132مليون ريال خالل عام  85تم تبويب للمنح الحكومية والبالغ قيمتها 

تبويب فائض بيع   1135،  1132من تبويبها ضمن حقوق المساهمين خالل االعوام السابقة ، كما تم خالل عام 

 .   األسهم واألرباح الموزعة ، فائض اإلكتتاب ضمن الخصوم الغير متداولة بدال من تبويبها ضمن الخصوم المتداولة
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 رادات الشركةتحليل جغرافي إلي -:  8

 خاللمليون ريال ( 11.315)مليون ريال مقارنة مبلغ ( 32.551)مبلغ  1132بلغ إجمالي إيرادات الشركة  خالل عام    

 ـ:موزعة علي النحو التالي  1135 عام

 

 المشروع م
 (بآالف الرياالت) اإليرادات         

 1135 اإلجمالي 1132اإلجمالي 
 خارجية داخلية

 2553 8331 1 8331 شري مشروع 3

 323 1 1 1 مشروع الجوف 1

 8151 8883 1183 1138 مصنع التمور 1

 5233 5533 1 5533 مشروع الدواجن 3

 11315 32551 1183 33513 اإلجمالي

 

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقةـ : 5

 
 نسبة التغير (-)أو )+( التغيرات  م 1135 م 1132 البيـــــــان

 %33.1 -3.121.255 11.318.553 32.551.538 اإليرادات/ المبيعات 

 %15.51 -3.858.133 (31.351.311) (2.535.833) اإليرادات/  تكلفة المبيعات

 %1.11 131.881 3.523.281 3.353.113 مجمل الربح

 %33.23 -513.523 3.133.553 515.351 إيرادات تشغيلية أخرى

 %11.12 -1.515.122 (3.153.518) (5.351.815) مصاريف تشغيلية أخرى

 %33.38 -31.323.355 (33.111.353) (112.335) مخصصات مكونة

  31.383.335 (13.881.385) 1.313.251 التشغيلي( الخسارة)الربح 

م إلى عدم وجود مبيعات من المشاريع الزراعية  1132المبيعات خالل عام  تيرجع السبب في انخفاض اإليرادا

مقارنة بتحقيق خسارة خالل العام  1132عام  كما يرجع السبب في تحقيق أرباح تشغيلية خالل.بخالف العام السابق 

مليون ريال تقريبا خالل العام السابق مقارنة بتكوين مخصصات  33.1م إلى تكوين مخصصات بمبلغ  1135السابق 

 ألف ريال فقط خالل العام الحالي  112قدرها 

إلى تقليص عدد العاملين  1135مقارنة بعام  1132أما عن سبب إنخفاض المصاريف التشغيلية األخرى خالل عام 

 .وظهور نتيجة الهيكلة التي قامت بها الشركة 

 عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اختالفإيضاح ألي  -2

 ال يوجد
 

س لعملياتها ، ، والدولة المحل الرئي إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس -5

 .والدولة محل تأسيسها 

 ال يوجد

 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل  شركة تابعة  -3

 ال يوجد

 .وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم  -31

ع من النظام األساسي فإن سياسة الشركة لتوزيع أرباح  الشركة الصافية السنوية بعد خصم جمي 33وفقا لنص المادة 

 ـ:المصروفات العمومية والتكاليف األخرى  بما فيها الزكاة المفروضة شرعا علي النحو التالي

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %  31تجنيب  -3

 .بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال  

 .من رأس المال المدفوع %  8دفعة أولي للمساهمين تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك  -1

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين %  31 يخصص بعد ما تقدم ماال يجاوز -1

 . كحصة إضافية في األرباح 

  م 1132ربع األول لعام مليون ريال على المساهمين عن ال 2.8م توزيع أرباح قدرها  1132قد تم خالل عام و
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 البيــــــــــــــــان

 السنة خالل توزيعها تم التي األرباح نسب

 األرباح إجمالي السنة نهاية في توزيعها المقترح األرباح نسب
 م 13/12/1132

  ال يوجد % 1.2 النسبة

 000770777 7 000770777 اإلجمالي

عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار  )  صألحقية في التصويت تعود ألشخاو صف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات ا  -33

دين الشركة  او أي من شركاتها التابعة  او أي تغيير  في  وأدواتفي اسهم  ( القصر وأوالدهم  وأزواجهمالتنفيذيين 

    -:تلك   المصلحة  او تلك الحقوق قاموا بإبالغ الشركة عنها   

 م 13/31/1132لحة  او تغيير  في تلك الحقوق  خالل العام  المالي  المنتهي في ال يوجد  أي ابالغ  ألي مص

مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس االدارة  وكبار التنفيذيين وأقرباءهم  وأوراقوصف ألي مصلحة  -31

 :المالية االخيرة  تغيير في تلك المصلحة او تلك الحقوق خالل السنة وأيفي اسهم او ادوات دين الشركة 

تلك   أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين  وزوجاتهم وأوالدهم القصر و نسبة تملكهم  او اي تغيير في اسهم   -

 -: م 1132المصلحة خالل العام 
ادوات الدين  %نسبة التغيير سبب التغير

 نهاية العام

ادوات الدين 

 بداية العام

نسبة 

 %التغيير

عدد االسم 

 العام  نهاية

عدد االسهم 

 بداية العام

 اسم العضو

 عبدالعزيز عبدهللا الحميد 3111358 1851133 %31 1 1 1 تخفيض رأس المال

 أحمد محمد البراك 3111 511 %31 1 1 1 تخفيض رأس المال

 بدر حمد القاضي 3111 511 %31 1 1 1 تخفيض رأس المال

 عبدهللا الحميدشاكر  8811 1111 %31 1 1  1 تخفيض رأس المال

 فهد يحيا اليحياء 3311 551 %31 1 1 1 تخفيض رأس المال

 االجمالي  3131858 1852883 %31 1 1 1 تخفيض رأس المال

  سهم  3131858              عدد االسهم المملكة في بداية العام

 % 5.518           نسبة الملكية في بداية العام              

 سهم 3218113صافي التغير في عدد االسهم خالل العام        

 %         31نسبة التغير خالل العام                                

 %نسبة التغيير سبب التغير
ادوات الدين 

 نهاية العام

ادوات الدين 

 بداية العام

نسبة 

 %التغيير

عدد االسم 

 نهاية  العام

االسهم عدد 

 التعيينبداية 
 اإلسم

 سلطان عبدهللا العثمان 1111 1111 %1 1 1 1 11/1/1132تعيين 

 ( *الرئيس التنفيذي) فهد أحمد البراك  35111 35853 %1 1 1 1 3/5/1132تكليف من 

 االجمالي  83111 33853 1.51% 1 1 1 

 سهم  83111ية التعيين              عدد االسهم المملكة في بدا

 % 1.32                        بداية التعييننسبة الملكية في 

 سهم 3315صافي التغير في عدد االسهم خالل العام        

 %1.51نسبة التغير خالل العام                                

 .لقصر ألعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيينهذه االسهم ال تتضمن أي حقوق للزوجات واألوالد ا -

 .م  1132لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خالل العام المالي  -

     علي الشركةاو التزامات  قروض المعلومات المتعلقة باي ـ : 13

   -:تقر الشركة بما يلي   

 م 1132تقر الشركة بأنه ال توجد أية قروض مستحقة عليها  خالل العام 

وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق  -33

    -:مشابهة تم  إصدارها خالل السنة المالية  مع ايضاح أي عوض حصل عليها الشركة  مقابل ذلك 

 .ال يوجد       
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   -:بلة للتحويل إلي أسهم منحتها الشركة وصف ألى حقوق تحويل أو  إكتتاب  بموجب أدوات دين قا -38

 .ال يوجد       

 -:وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة  -35

 .ال يوجد       
 

                  -:وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة  -32

 وجد يال       

اعمال او عقود  تكون الشركة طرفا فيها أو كانت  فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء   بأيمعلومات تتعلق  -35

   ـ    :مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم   

 ال يوجد      

 -: اقرار

انت توجد فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء م توجد أو ك 1132تقر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خالل العام 

 .مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 بار التنفيذيين عن راتب أو تعويض ك ا أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحدبيان ألي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه -33

 بن عبدهللا الحميد عن بدالت الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة  زعبد العزي / تاذتنازل رئيس مجلس االدارة االس

 -: مساهمين عن أي حقوق في أرباح بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد ال -11

 ال يوجد 

 (بالرياالت)  ـ بيان بقيمة  المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:31

 

 وصف موجز لها بيان األسباب
7102عام   

المستحق حتى نهاية الفترة  البيــــــــــــــــــان
 المالية السنوية ولم يسدد

 المسدد

المستحق عبارة عن مخصص الزكاة 

م والقسط  7102-7102لألعوام من 
  االخير من اتفاقية الجدولة

قسط الزكاة المسددة عبارة عن 

 المتفق عليها وفق الجدولة
***  اةــــــــــــــزكال 000110111 3133358  

المستحق عبارة عن اشتراكات 
7102 وتسدد في يناير 7102 ديسمبر  

مقدار االشتراكات المسددة 

 1132للمؤسسة خالل عام 
 التأمينات االجتماعية 8070252 13381

تأشيرات ورسوم مكتب العمل  

 وتجديد إقامات
 تأشيرات وإقامات 0850501 1

 أخرى 220222 1 مرور واشتراكات 

ــياإلجمالـــــــــــــــ 701210257     

 

 وصف مختصر للزكاة الشرعية ***

اة ـــم والزك 1111حصلت الشركة علي موافقة مقام وزارة المالية علي تقسيط فروقات الزكاة المستحقة حتى عام 

ال ماعدا  القسط األخير مليون ري( 3.8)م علي سبعة أقساط سنوية قيمة القسط  1115،  1118المستحقة عن عامي 

 – 1112أما أعوام   . م 1115عام  ريال هذا علما بأن الشركة قد حصلت علي ربط نهائي حتى( 3153312.1)فيكون 

م  فقد تم تقديم اإلقرارات وسداد الزكاة المستحقة عن تلك األعوام وفقا لإلقرارات المقدمة ولكن لم يتم  1131

  . تى تاريخهالربط النهائي من قبل المصلحة ح

  -: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخري تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة  -11

 ال يوجد   

 ـ بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير 11

يع تمور تالفة ريال كتعويض عن شحنة تمور وعن ب  (255253)دعوى من عميل ضد الشركة دعوي مالية بمبلغ / 3

هـ وأعيدت الدعوى أمام القضاء  33/33/3315 من المحكمة العامة ببريده بتاريخ( بعدم االختصاص)صدر بها حكم 

 . هـ  33/2/3313:وحدد لها موعدا بتاريخ، ة العامة ببريده مالتجاري في المحك
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وترك تحديد قيمة التعويض  1ها دعوى من عميل ضد الشركة مبلغها غير محدد كتعويض عن التمور التي اشترا/ 1

 للقاضي وفقا لرؤيته وهي دعوى ماليه بالمحكمة العامة بريده

في مرحلة االستئناف والمبلغ المطلوب   دعوى من الشركة ضد مندوب مبيعات هارب الدعوى مالية بمصر وهي/ 1

   1م 31/33/1131ريال وقد صدر فيها حكم من االستئناف لصالحنا بتاريخ ( 333255)

وهى دعوى ماليه ، 1ريال كأتعاب محاماة   (11111)دعوى من محامى ضد الشركة حيث يطالب الشركة بمبلغ / 3

 معلقة بالمحكمة العامة ببريده 

ريال عن خسائر اللحوم في ثالجة الشركة ( 3818811)دعوى من عميل ضد الشركة حيث يطالب الشركة بمبلغ / 8

 1هـ  18/5/3313وقد حدد لها جلسة بتاريخ ، المظالم  بالرياض وهي دعوى مالية أمام ديوان

الدعوى مالية وتم . ريال عن فسخ عقد خراف التمور ( 381111)دعوى من مقاول ضد الشركة حيث يطالب بمبلغ /  5

 .ومازالت الدعوى قيد النظر أمام االستئناف ، الحكم له بالمحكمة العامة ببريده وقد تم استئناف الحكم 

) ياض و المبلغ المطلوب الشركة ضد مجموعة البندرية وهي دعوى مالية أمام القضاء التجاري بالردعوى /  2

وقدر صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك ،  ريال( 12515351

 .والحكم قابل لالستئناف  – م  13/3/1135 -هـ 33/8/3313:بتاريخ

بتعويض مالي غير محدد وذلك لتضرره بمشروع الشركة بشري وإدعائه   د الشركة يطالبدعوى من مواطن ض/ 5  

وهي دعوى مالية أمام المحكمة العامة ببريده وحدد لها ، أقفلت عليه الشوارع المؤدية إلى أرضه المجاورة للمشروع 

 .هـ  33/5/3313 جلسة بتاريخ

تقييد الدعاوي بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض وتفاصيلها دعاوى الشركة ضد عمالء بمدينة الرياض حيث تم / 3 

 :  كاآلتي 

 .هـ  3313/  15/  31محدد لها جلسة فى ( ريال  355111) دعوي مالية المبلغ المطلوب فيها  -

 .هـ  3313/  15/  11محدد لها جلسة فى ( ريال  133115) دعوي مالية المبلغ المطلوب فيها  -

 .ولم يحدد لها موعد بعد ( ريال  335111) طلوب فيها دعوي مالية المبلغ الم -

ريال وذلك قيمة رواتب ( 31811)دعوى عمالية من موظف سابق بالشركة ضد الشركة حيث يطلب المدعي مبلغ/  31

 .والحكم قابل لالستئناف  -هـ  33/8/3313وقد صدر حكم لصالح الشركة بتاريخ 

م القضاء التجاري في المحكمة العامة في مدينة بريده يطالب فيها دعوى ضد الشركة من عميل مقيده أما/  33 

 .هـ 33/2/3313وحدد لها جلسة بتاريخ ، المدعي بالمستندات الخاصة بمعدة البوكلين الذي تم بيعه له من قبل الشركة 

لى أرضة ع استحوذتدعوى من مواطن ضد الشركة يطالب فيها بتعويض مالي غير محدد ودعواه أن الشركة /  31 

 هـ  11/2/3313وأدخلتها داخل المشروع الخاصة بها بشرى الدعوى أمام المحكمة العامة ببريده وحدد لها جلسة بتاريخ 
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 ـ:إقرارات  -31

 -:تقر الشركة بما يلي        

 .الصحيح  لان سجالت الحسابات أعدت بالشك –أ  

 .ذ  بفعالية  ان نظام الرقابة الداخلية اعد علي اسس سليمة  و نف –ب 

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

   هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية  -18
 ال يوجد

 .مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها  توصية مجلس اإلدارة بتغير  -15

 يوجد ال

ـ:  طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلكما  -12  

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء 
 األحكام الواردة أدناه

 الفقرة/  رقم المادة نص المادة الفقرة أسباب عدم التطبيق

 الرابعة عشر الفقرة ج للشركة اإللكتروني الموقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب يتم تفعيل الموقع االلكتروني للشركة لم

واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان -15

 ومؤهالتهم وخبراتهم 

 أعضاء مجلس اإلدارة - أ

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة ف الحاليةالوظائ اإلسم م

3 
 دبلوم إدارة أعمال رجل أعمال رجل أعمال عبدالعزيز عبدهللا الحميد

االستثمار في المقوالت العامة والعقارات 

 وإدارة األعمال

1 
 أحمد محمد البراك

 محلل معلومات مالية

 بشركة ساكيكو
 رجل أعمال

بكالوريوس إدارة 

 أعمال

 ية و تحليل ماليأعمال مال

 تجارة ومقاوالت

1 

 بدر حمد القاضي

مدير تنفيذي للفعاليات 

 و التسويق المباشر

 بشركة موبايلي

التسويق والعالقات 

 بشركة موبايلي العامة

ماجستير العالقات 

 العامة و االتصال
 التسويق والعالقات العامة والترجمة والتحرير

3 
 أعمالرجل  رجل أعمال شاكر عبدهللا الحميد

بكالوريوس إدارة 

 أعمال

االستثمار في المقوالت العامة والعقارات 

 واالستيراد والتصدير

8 
 مرشد طالبي رجل أعمال فهد يحيا اليحياء

بكالوريوس تربية 

 وعلم نفس

مجال التعليم واإلرشاد الطالبي واالستثمار 

 العقاري

 تجارة المعدات الثقيلة سبةدبلوم محا رجل أعمال رجل أعمال سلطان عبدهللا العثمان 5

 أعضاء اللجان -ب 

 لجنة المراجعة-3

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

مدير تنفيذي للفعاليات  بدر حمد القاضي 3

 و التسويق المباشر

 شركة موبايلي

التسويق والعالقات 

 بشركة موبايلي العامة

ماجستير العالقات 

 تصالالعامة و اال
 التسويق والعالقات العامة والترجمة والتحرير

 رجل أعمال رجل أعمال شاكر عبدهللا الحميد 1
بكالوريوس إدارة 

 أعمال

االستثمار في المقوالت العامة والعقارات واالستيراد 

 والتصدير

وني عبدهللا الوني  1

 (عضو خارجي)

رئيس فريق تمويل 

المنشآت الصغيرة 

بمصرف  والمتوسطة

 اجحيالر

مدقق حسابات 

 بديوان المراقبة العامة
 بكالوريوس محاسبة

التسويق ،الدراسات االئتمانية والتحليل المالي

 تدقيق الحسابات،والتفاوض

 لجنة الترشيحات والمكافآت-1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

3 
 رجل أعمال رجل أعمال شاكر بن عبدهللا الحميد

بكالوريوس إدارة 

 أعمال

االستثمار في المقوالت العامة والعقارات 

 واالستيراد والتصدير

1 

 بدر بن حمد القاضي

مدير تنفيذي للفعاليات 

 و التسويق المباشر

 شركة موبايلي

التسويق والعالقات 

 بشركة موبايلي العامة

ماجستير العالقات 

 العامة و االتصال
 ترجمة والتحريرالتسويق والعالقات العامة وال

1 
 مرشد طالبي رجل أعمال فهد يحيا اليحياء

بكالوريوس تربية 

 وعلم نفس
 مجال التعليم واإلرشاد الطالبي واالستثمار العقاري
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 لجنة االستثمار-1

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

عبد العزيز عبد هللا  3

 الحميد
 بلوم إدارة أعمالد رجل أعمال رجل أعمال

االستثمار في المقوالت العامة والعقارات وإدارة 

 األعمال

محمد صالح حمد أ 1

 البراك

شركة  – محلل معلومات مالية

 ساكيكو
 رجل أعمال

بكالوريوس إدارة 

 أعمال

 أعمال مالية و تحليل مالي

 تجارة ومقاوالت

بدر حمد عبد هللا  1

 القاضي

ويق مدير تنفيذي للفعاليات و التس

 موبايلي المباشر شركة

التسويق والعالقات 

 العامة بشركة موبايلي

ماجستير العالقات 

 العامة و االتصال
 التسويق والعالقات العامة والترجمة والتحرير

 

 اإلدارة التنفيذية -ج 

 

 /األستاذ لته وتم تكليف قام بتقديم استقاوم  13/15/1132 حتىيشغل منصب رئيس تنفيذي  كان  محمد بن فهد العيسي /األستاذ 

 .رئيس التنفيذي للشركةلفهد بن احمد البراك مدير االدارة القانونية بالشركة القيام بمهام ا

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م

 إستقال من العمل محمد فهد سليمان العيسي 3

مدير عام فرع وزارة العمل 

بمنطقة والتنمية االجتماعية 

 الرياض

 تاج الحيوانيالنبكالوريوس ا

 ماجستير تغذية،

التدريس النظري والميداني لمواد اإلنتاج 

الحيواني ،التدريس في كلية التقنية ببريدة 

رئيس قسم اإلنتاج الحيواني بالمعهد الفني 

الزراعي ببريدة ،موجه مقيم بالمعهد الفني 

الزراعي ببريدة ،مشرف التدريب الميداني 

 لمعهد الفني الزراعي ببريدةبا

 فهد أحمد البراك 1

الرئيس التنفيذي المكلف 

 مدير االدارة القانونية –

 مدير اإلدارة القانونية ،

 قاضي في ديوان عام المظالم

ماجستير في القانون 

 التجاري

محامي و مستشار ، قاضي سابق 

محكم معتمد لدي وزارة ،قانوني

غرفة عضو لجنة المحامين في ال،العدل

 التجارية بالقصيم

 أحمد مصطفى الشوربجي 1
مدير اإلدارة المالية 

 المكلف
 - مدير اإلدارة المالية المكلف

   وشغل عدة مناصب بالشركة

  سنة 11 بكالوريوس محاسبة

مديريها  أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس االدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من-13  

 ال يوجد 

 

ئهتكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضا -11  

 

 المنصب إسم العضو م
 (مستقل / غير تنفيذي / تنفيذي ) تصنيف العضوية 

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

   ✓ عضو مجلس أحمد بن محمد البراك 1

 ✓   مجلس نائب رئيس بدر بن حمد القاضي 1

  ✓  عضو مجلس شاكر بن عبدهللا الحميد 3

 ✓   عضو مجلس فهد يحيا اليحياء 8

 ✓   عضو مجلس سلطان بن عبدهللا العثمان 5

ـ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الحالية وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء : 13

 -:الحاضرين   

وتم   أعضاء (5)م من  13/1/1111م إلى  11/11/1132إدارة الشركة في دورته الحالية والتي تبدأ من يتكون مجلس    

هذا وقد بدر القاضي نائبا لرئيس المجلس / م تعيين األستاذ  1/31/1132بتاريخ  152في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 

 58138وبلغت مستحقات المجلس  اتاجتماع( 8)م  1132بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والتي عقدت خالل عام 

 . وفيما يلي سجل حضور هذه الجلساتانتدابات وتذاكر سفر  ريال 31138بدل حضور ، ريال  21111ريال منها 
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 اإلسم
 اجتماعات(  8 ( االجتماعات عدد

 151 اجتماع

 م 1132/  3/  5

 153 اجتماع

 م 1132/  1/  11

 158 اجتماع

 م 1132/  13/  33

 155 ماعاجت

 م 1132/  18/  13

 152 اجتماع

 م 1132/  31/  1
 أخرى بدل حضور

 1 1 √ √ √ √ √ (رئيس المجلس )  عبد العزيز عبدهللا الحميد

 5338 38111 √ √ √ √ √ (نائب رئيس المجلس)  بدر حمد القاضي

 1 38111 √ √ √ √ √ احمد محمد صالح البراك

 1 38111 √ √ √ √ √ فهد يحي اليحياء

 X 31111 1 √ √ √ √ شاكر عبدهللا بن محمد الحميد

 X √ √ X √ 3111 3511 سلطان عبدهللا العثمان

 X X X X 1111 1 √ إبراهيم عبدهللا محمد الخريف

 X X X X 1111 1 √ احمد عبدهللا سليمان أبا الخيل

 31138 21111 د هذه الجمعيةوقد عقد إجتماع واحد بعم  1132/  12/  13 العامة للجمعية اجتماع آخر تاريخ

 

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

(ريال سعودي) البيـان  أعضاء تنفيذيين أعضاء غير تنفيذيين أعضاء مستقلين اإلجمالي  

 بدل حضور 13111 31111 13111 21111

 مكافأت 1 1 1 1

 بدالت إنتداب وتذاكر سفر 1 1 31138 31138

 اإلجمالي 13111 31111 81138 58138

 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -11  
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 االعضاء المستقلين: أوال 
 

 
 00777 1 1 1 3111 38111 1 بدر بن حمد القاضي

 00777 1 1 1 12111 38111 1 فهد بن يحي اليحياء

 0777 1 1 1 1 3111 1 سلطان بن عبد هللا العثمان

 00777 7 7 7 15111 13111 1 المجموع

 االعضاء غير التنفيذيين: ثانيًا 
 

 
 1 1 1 1 1 1 1 عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

 13111 1 1 1 3111 31111 1 شاكر بن عبد هللا الحميد

 13111 7 7 7 3111 31111 1 المجموع

 االعضاء التنفيذيين: ثالثًا 
 

 
 323811 1 311811 مؤمن له سيارة 31111 38111 1 احمد بن محمد البراك

 135383 1 131383 مؤمن له سيارة 1 1111 1  عبدهللا الخريف اهيمإبر

 1111 1 1 1 1 1111 1 أحمد عبدهللا أبا الخيل

 333383 1 315383  31111 13111 1 المجموع
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 االعضاء المستقلين: أوال 

 

 52201 00222 1 1 1 1 1 1 1 بدر بن حمد القاضي

 2 00222 1 1 1 1 1 1 1 فهد بن يحي اليحياء

 0022 0222 1 1 1 1 1 1 1 سلطان بن عبد هللا العثمان

 50800 00777 1 1 1 1 1 1 1 المجموع

 االعضاء غير التنفيذيين: ثانيًا 
 

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 عبد العزيز بن عبد هللا الحميد

 7 13111 1 1 1 1 1 1 1 شاكر بن عبد هللا الحميد

 7 13111 1 1 1 1 1 1 1 المجموع

 االعضاء التنفيذيين: ثالثًا 
 

 7 323811 1 1 1 1 1 1 1 احمد بن محمد البراك

 7 135383 1 1 1 1 1 1 1  عبدهللا الخريف إبراهيم

 7 1111 1 1 1 1 1 1 1 أحمد عبدهللا أبا الخيل

 7 333383 1 1 1 1 1 1 1 المجموع

 

(التنفيذي والمدير الماليبما فيهم الرئيس ) م  1132خالل العام كبار التنفيذيين  المدفوعات إلى -11  

مايلي  1132ومعهم المدير المالي خالل عام ( الحالي ، السابق) ويضات كبار التنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي عبلغت ت  

 م
 المكافآت الثابتة

 المجموع مزايا عينية بدالت رواتب

 128111 1 28111 111111 13/8/1132-3/3من  (السابق) الرئيس التنفيذي

 131133 1 33133 335111 13/31/1132- 3/5/1132 من (الحالي) الرئيس التنفيذي 

 185181 1 25181 325111 13/31/1132 – 3/3من  المدير المالي

 806300 1 132532 825111 المجموع

 

 

علما بمقترحات المساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضاؤه  -13

. أدائها وملحوظاتهم حيال الشركة و  

أعضاء المجلس علما بمقترحات مساهمي الشركة  بإطالعوالرئيس التنفيذي يقوم رئيس المجلس 
 .وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع من استالم المقترحات والمالحظات  

  18- وصف مختصر إلختصاصات اللجان ومهامها  

 لجنة المراجعة_ 3

 -:تختص اللجنة باالتي 

قبة أعمال وأنشطة الشركة و التحقق من سالمة و نزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية مرا-

 .بالشركة

 م

 يرةمتغالمكافآت ال

مكافأة نهاية 

 الخدمة

مجموع مكافأة 

ن عن يالتنفيذي

 المجلس إن وجدت

 المجموع الكلي
مكافآت 

 دورية

 

 أرباح

 

خطط تحفيزية 

 قصيرة االجل

خطط تحفيزية 

 طويلة االجل

االسهم 

 الممنوحة
 المجموع

 158111 1 1 331111 1 1 1 1 331111 (السابق) الرئيس التنفيذي

 131133 1 1 1 1 1 1 1 1 (الحالي) الرئيس التنفيذي 

 185181 1 1 1 1 1 1 1 1 المدير المالي

 066300 7 7 331111 7 7 7 7 331111 المجموع
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دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها علي مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتها -

 .وعدالتها و شفافيتها

 .ثيرها المدير المالي او مراجع الحسابات البحث في أي مسائل ي-

 .اإلشراف علي وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية-

 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية-

زلهم وتحديد إتعابهم والتحقق من استقالليتهم وتقييم التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات و ع-

 .أدائهم

 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها-

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة-

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

مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلي آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة -

 . لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل

أعضاء جدد  1تشكيل اللجنة من م  حيث تم إعادة  1132يوليو  11أعضاء حتى تاريخ  1وكانت اللجنة تتكون من 

األول للجنة بعد  االجتماعتم في و ، م بناء علي توصية من مجلس اإلدارة 1132يوليو  13باعتماد الجمعية العامة في 

 .جنة للاأمين سر   ةالداخليمسئول المراجعة إختيار  35رقم  إعادة تشكيلها

- :أعضاء اللجنة السابقين 

 عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة      راك   احمد بن محمد الب/  األستاذ -3

 عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة     فهد بن يحي اليحياء     /  األستاذ  -1

 عضو اللجنة الخارجي       وليد بن محمد البراك  / المهندس -1

- :أعضاء اللجنة الحاليين 

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

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

 وني بن عبد هللا الوني         عضو اللجنة الخارجي/ األستاذ -8

 (السابقة ، الحالية ) اجتماع  وبلغت مستحقات هذه اللجنة  32م عدد  1132قد بلغت إجتماعات اللجنة خالل عام و 

،  بدالت انتداب وتذاكر سفر  3511بدالت حضور ،  315111يال منها ر 313511سر اللجنة  وبما فيهم البدل المقرر ألمين

- : فيما يلي بيان حضور األعضاء لكل اجتماعو. ريال بدل ألمين سر المجلس 1111

 ( 33مع مالحظة أنه لم يصرف أي بدالت عن االجتماع رقم )

 

 اإلسم
31/3/

1132 
31/3/

1132 
12/3/

1132 
1/1/

1132 
31/1/

1132 
11/1/

1132 
11/1/

1132 
11/1/

1132 
11/1/

1132 
2/2/

1132 
2/2/

1132 
11/2/

1132 
8/2/

1132 
32/2/

1132 
11/2/

1132 
31/8/

1132 
1/31/

1132 

(3) (0) (6)  (0) (0) (3) (0) (8) (0) (57) (55) (50) (56) (50) (50) (53) (50) 

أحمد محمد 

 البراك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

محمد  وليد

 البراك

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

  ✖ ✓ ✓ ✓ ✖ ✖ ✖ ✓ ✖ ✓ ✓ ✓ ✓ ✖ ✖ فهد اليحياء

 ✓ ✓  بدر حمد القاضي

 ✓ ✓  شاكر الحميد

 ✓ ✓  وني الوني

 لجنة الترشيحات و المكافأت_ 1

 -: تآالمكاف وتشمل مهام لجنة الترشيحات و

 جلس  وفقا للسياسات  والمعايير المعتمدة التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية الم-3
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بما ، المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة من قدرات ومؤهالت -1

 .في ذلك تحديد الوقت المخصص ألعمال مجلس االدارة 

 .التي يمكن  إجراؤها مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات للمجلس في شان التغييرات -1

 تحديد جوانب الضعف  والقوة  في مجلس االدارة  واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة  الشركة -3

وعدم وجود أي تعارض مصالح  إذا  كان العضو يشغل ، التأكد بشكل سنوي من استقاللية  األعضاء المستقلين -8

 .عضوية مجلس  إدارة شركة أخري 

 .حة  لتعويضات  ومكافآت أعضاء مجلس االدارة  وكبار التنفيذيين وضع سياسات واض-5

 .تقديم االقتراحات  المتعلقة بأعضاء  المجلس  الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة  للمجلس -2

 .مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح  أي تعديالت -5

أداء كل عضو في المجلس أو لجنة  وتقديم االقتراحات  مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم-3

 .المتعلقة بها إلي المجلس 

 .مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض -31

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

 .وافقة عليه تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والم-31

 .تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات المحددة -31

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

 . ترفع  نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها  إلي مجلس اإلدارة -38

 ـ:سادةوتتكون لجنة  المكافآت والترشيحات بالشركة من ال

 شاكر بن عبد هللا الحميد     عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة/ األستاذ -0

 عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة   بدر بن حمد القاضي        / األستاذ -7

 عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة  فهد بن يحي اليحياء         / األستاذ -8

بدالت كريال  3111 جتماع  وبلغت مستحقات هذه اللجنةا (3)م عدد  1132قد بلغت إجتماعات اللجنة خالل عام و  

 -: فيما يلي بيان حضور األعضاء لكل اجتماعحضور و

 

 م

 
 طبيعة العضوية اإلسم

 33/15/1132تاريخ االجتماع  

 (3)االجتماع 

 ✓ عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة شاكر عبد هللا الحميد      3

 ✓ دارة عضو اللجنةعضو مجلس اإل بدر بن حمد القاضي 1

 ✓ عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة فهد بن يحي اليحياء 1

 لجنة اإلستثمار_ 1

م وتم إعادة تشكيل اللجنة في  00/12/7102وتاريخ  720تم تكوين اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم    
اجتماع لها خالل العام  هذا ولم تعقد اللجنة أيم  18/07/7102وتاريخ  722 اجتماع مجلس اإلدارة رقم

 .م 7102
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- : وتختص اللجنة باالتي
وضع سياسات االستثمار ويشمل ذلك المبادئ التوجيهية بخصوص نوع االستثمار وتوزيع  -0

 .االستثمارات وحدودها ويتم رفع السياسات لمجلس إدارة الشركة العتمادها

تحواذ واالندماج والدخول في تقديم االقتراحات والتوصيات إلي مجلس اإلدارة في عمليات االس -7

 .شراكات إستراتيجية واالستثمار في الصكوك واألسهم والصناديق االستثمارية

 .إعداد واعتماد دليل خاص بإدارة االستثمار يشمل قواعد االستثمار مع مراجعة الدليل دوريا -8

 .لمعطياتدراسة ومراجعة عروض االستثمار واعتماد االستثمارات المختارة وفقا للدراسات وا -2

 .التوصية لمجلس اإلدارة بالمشاريع االستثمارية الكبيرة ومتابعة إجراءات المجلس فيها -0

 فيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة
 

 صفة العضوية اإلسم م

 مجلس اإلدارة رئيس اللجنةرئيس  عبد العزيز عبد هللا الحميد 3

 ةعضو مجلس اإلدارة عضو اللجن محمد صالح البراكحمد أ 1

 عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة بدر حمد عبد هللا القاضي 1

 

والجهة الخارجية ، الوسائل التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه . حيثما ينطبق  -15

.التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت   

 

 ال ينطبق

 

أو تنظيمية أو قضائية  إشرافيةتياطي مفروض  علي الشركة من الهيئة أو من جهة اي عقوبة أو جزاء أو قيد اح  -12

 : أخري

 
/  التدبير اإلحترازي/  الجزاء/ العقوبة 

 القيد االحتياطي
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة

 .اتخاذ االحتياطات الالزمة  الضرورة  المعلومات هيئة االتصاالت وتقنية قطع كيبل إتصاالت 31111

 

 ـ:نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية -15

 

وذلك من خالل متابعة  لشركةلالرقابة الداخلية  وفاعلية نظام وإجراءات تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى كفاية

صة بالتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والمخت

وترفع  وأيضا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خالل مراجعته للحسابات  بالشركة

ئج جوهرية في وعليه فإن هذه المراجعة لم تظهر للجنة المراجعة أية نتا تقاريرها بهذا الخصوص لمجلس اإلدارة

 . نظام الرقابة الداخلية بشركة القصيم يستدعي لفت نظر المجلس لإلفصاح عنها

 

 .توصية لجنة المراجعة بشان مدي الحاجة إلي تعيين مراجع داخلي في الشركة -13

 .يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة  وتشرف عليه لجنة المراجعة اليوجد توصية من لجنة المراجعة حيث 

 .توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها و بين قرارات مجلس اإلدارة -31

 ال يوجد
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 .تفاصيل المساهمة االجتماعية للشركة إن وجدت -33

 مكتب بإدارة الشركة لمزاولة نشاطها ( جمعية خيرية)تم منح جمعية اإلسكان  األهلية بالقصيم 

 من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدام هذه األسهم اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها -31

 ال يوجد

العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس االدارة  بيان بتواريخ الجمعيات -31

 :  الحاضرين لهذه الجمعيات

 

 االسم م

 سجل الحضور

العامة غير  الجمعية اجتماع

 العادية اإلجتماع األول

 م 1132/  13/  33

العامة غير  الجمعية اجتماع

 العادية اإلجتماع الثاني

 م 1132/  11/  31

العامة  الجمعية اجتماع

 العادية اإلجتماع األول

 م 1132/  12/  13

العامة  الجمعية اجتماع

 العادية اإلجتماع الثانى

 م 1132/  12/  13

     عبدالعزيز بن عبدهللا الحميد 3

     بن محمد البراكأحمد  1

     شاكر بن عبدهللا الحميد 1

     إبراهيم بن عبدهللا الخريف 3

 

  .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -33

 

 الطلب أسباب الطلب تاريخ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 

م 00/10/7102 ( 5)   الجمعية العامة 

م 80/10/7102 ( 0)   اجراءات الشركات 

م 15/17/7102 ( 6)   الجمعية العامة 

م 08/17/7102 ( 0)   الجمعية العامة 

م 12/12/7102 ( 0)   الجمعية العامة 

م 12/12/7102 ( 3)   ملف أرباح 

م 71/00/7102 ( 0)   اجراءات الشركات 

م 80/07/7102 ( 8)   اجراءات الشركات 

 

 ـ : كافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة م -38

دارة ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد مكافآت إلاحدد النظام االساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس 
 االدارة التنفيذية

 ـ : العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول وبيان أي إنحراف جوهري  -35

 يف يرهوج فارحنإ دجوي الو ةرادالا سلجم نم رارقب تفرص قباسلا يذيفنتلا سيئرلل ةحونمملا ةأفاكملا
 .ددصلا اذه

 ـ : ساسي للشركةالنظام األ -32

قامت الشركة بتعديل النظام األساسي للشركة بناء على ما تم إقراره بالجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 

 ـ:م وهي كالتالي  31/11/1132هـ الموافق  35/18/3315

القصيم القابضة  شركة " الخاصة بتعديل االسم القانوني والتجاري المتداول للشركة إلى ( 1)تعديل المادة رقم  -(3

 " لالستثمار

 :من النظام األساسي للشركة لتكون بالنص التالي ( 5)تعديل المادة رقم  -(1

ثالثين مليون سهم متساوية ( 11,111,111)ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 111,111,111)رأس مال الشركة "

 "وكافة األسهم نقدية وعادية . االت سعودية عشرة ري( 31)القيمة ، تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد 
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 :من النظام األساسي للشركة لتكون بالنص اآلتي( 2)تعديل المادة رقم  -(1

 " .اكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة  "

 

 -:وبهذا يوصي  المجلس  لجمعيتكم الموقرة  ما يلي   -:توصيات  - 53

 

 .الموافقة علي ما جاء في  تقرير  مجلس اإلدارة  -3

 .م   13/31/1132إبراء ذمة  اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في   -1

 . م   1132الموافقة علي تقرير  مراقب الحسابات  الخارجي  والقوائم المالية لنتائج  اعمال  الشركة للعام  -1

 .م  وفق ما جاء في توصية لجنة المراجعة   1135بات  للعام  المالي الموافقة  علي ترشيح  مراقب الحسا -3

 .الموافقة على إعتماد سياسة التوازن بين أهداف الشركة والمجتمع  -8

 ـ: الخاتمة 

آمالهم  علي مواصلة السعي لتحقيقالكرام مساهمي الشركة يؤكد للسادة مجلس اإلدارة  وفي الختام فإن

في ظل و يديم عليها نعمة األمن أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بالدنا  ي القديرهللا العلسائلين وطموحاتهم 

،  لي عهده  االمين حفظهما هللاووسمو العزيز عبد بن  الحـرمين الشريفين  الملك سلمانالحكيمة لخادم قيادة ال

 أمير منطقة القصيم العزيز  عبد بن فيصل بن مشعل بن سعود/ واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي األمير 

 ...هذا وصلي هللا علي نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين 

          

 

 مجلس اإلدارة                                                                                                                 

 

 

 


