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 كلمة مجلس اإلدارة: .1

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نفيذية بالشااااركة أن نقدم لساااامو األمير   فهد يتقدم جميع أعضاااااء مجلس إدارة شااااركة الباحة لالسااااتثمار والتنمية واالدارة الت

وللدكتور   حاتم بن عبدهللا الغامدي على ما قدموه تجاه الشااااااااااااركة خالل الدورتين بن مشاااااااااااااري بن عبداملحساااااااااااان  ل سااااااااااااعود 

وكان لهم مجهودات لتحساااااين  ،ساااااابقة اتوما مرت بها من ظروف في فتر  ،في ظل ازمتها املالية هاشاااااركة والوقوف معللالساااااابقة 

ا املتراكمة والسعي املستمر إلعادتها للتداول وهلل الحمد،  كما يسر أعضاء املجلس تقديم وضاع الشركة وانخفاض خسائرهأ

م، وعرض  خر تطورات ومسااااااتجدات شااااااركة 2018ديساااااامبر لعام  31التقرير الساااااانوي ملجلس اإلدارة عن العام املالي املنت ي في 

 من مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية تابعة من أعمال وأنشاااطة، وذلثمار والتنمية  وشاااركاتها الالباحة لالسااات
ً
ك حرصاااا

.
ً
 على تحسين أوضاع الشركة مستقبال

 وتقبلوا من جميع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه تحياتنا وتقديرنا،،،،
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 :نبذة عن نشاط الشركة .2

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية

والسكنية والفنادق والشقق املفروشة واملطاعم واملقاهي املركزية واملجمعات التجارية إقامة وإدارة وتشغيل األسواق  ▪

الحلويات وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية ومحطات الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد والبوفيهات واملخابز و 

عامة للمباني واألعمال الكهربائية واإللكترونية الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد واملقاوالت ال

نة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار األراض ي إلقامة وامليكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاوالت الصيا

إقامة املشروعات الصناعية املختلفة وتملك واستصال  ح املباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة و

إقامة املنشآت واملشروعات الت رفيهية األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني و

والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية 

إقامة مخازن التبر   يد وورش اإلصالح والصيانة الخاصة بذلك والوكاالت التجارية.والزراعية والسياحية و
 ات التابعة:نبذة عن نشاط الشرك  .3

اقية املحدودةملشركة ا  )شركة تابعة(: راكز الر

ستثمار األسواق املركزية واملجمعات التجارية والسكنية وصيانة الفنادق والشقق املفروشة ومحطات إقامة وإدارة وا ▪

والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء األراض ي إلقامة املباني عليها واستثمارها  الوقود وتجارة الجملة

 )سكنية( وإدارة وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )غير السكنية(. وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة بالبيع او االيجار 

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار الشركة   )شركة تابعة للشركة التابعة(: عقاري اشر

وكة او املؤجرة )سكنية( وتشغيل املباني شراء وبيع وتأجير األراض ي والعقارات وإدارة وتأجير العقارات اململأعمال صيانة  ▪

وإدارة وتأجير العقارات مملوكة او املؤجرة )غير سكنية( وانشطة ادارة العقارات مقابل عمولة وانشطة التطوير 

 ثمار العقاري.واالست

 :الرؤيا املستقبلية .4

تطوير عمل الشركة بشكل مستمر وإيجاد أفضل الفرص والحلول لزيادة حجم استثماراتها ورفع إيراداتها بشكل مستمر  ▪

 ن ضمن الشركات الكبرى.واملنافسة لتحقيق اهداف الشركة ووضع بصمة للشركة م

 :أهداف الشركة .5

 تسعى الشركة لتحقيق األهداف التالي:

 .زيز إمكانيات الشركة وقدرتها التنافسيةعت ▪

 .مستمر من خالل تنويع مصادر الدخل بالشركةإيجاد نمو  ▪

 .إقامة التحالفات املحلية بهدف التنوع في فرص االستثمار ▪

 .انتهاج أفضل أساليب العمل من أجل الوصول للهدف املنشود ▪

 تطبيق مبدأ الشفافية بشكل عام. ▪

 الشركة. العمل على زيادة حجم ايرادات ▪

 

 

 

 

 

 

 اوضاعهانعمل على تطوير الشركة وتحسين 
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استحواذ مختلفة لشركتين  لقد سبق لشركة الباحة لالستثمار والتنمية عمليات

اقة اإلقليمية للتطوير  اقية املحدودة وشركة اشر وهي شركة املراكز الر

 واالستثمار العقاري،
 

من اهم اهداف االساااتحواذ العمل على تحويل شاااركة الباحة من شاااركة خاسااارة إلى  ▪

 في املستقبل. شركة تحقق أ
ً
 رباحا

اقية أصول متمثلة في أرض بمساحة  ▪ قام مم مربع 14.379تمتلك شركة املراكز الر

عليهاااا مجمع تجااااري ومجمع تجااااري  خر وجميعهاااا مملوكاااة للشاااااااااااااركاااة التاااابعاااة وتقع 

تساااتفيد شاااركة الباحة من إيرادات تلك املجمعات التجارية من بمدينة الرياض وسااا

 واملكاتب القائمة عليها،إيجارات املحالت التجارية 

 إلى حقوق  االلتزامات نسااااااااااابة أدت وهلل الحمد الى انخفاض االساااااااااااتحواذ عملية إن ▪

  التمويل اإلضافي على قدرتها من سيحسن مما لديها املساهمين
ً
 .مستقبال

عمليات االسااااتحواذ التي قامت بها الشااااركة وشااااركتها التابعة الى توفر ساااايولة وفرت  ▪

نها شركة الباحة بشكل مباشر لسداد بعض من التزاماتها مالية مباشرة استفادت م

ركيز على نشااااااااط املجمعات التجارية، املالية وتساااااااعى الشاااااااركة كذلك بالعمل على الت

 بالزا(.وبالتحديد ما يعرف بمراكز تسوق األحياء )ال

قامت الشاااااااااااااركة التابعة بشاااااااااااااراء أصاااااااااااااال تجاري وهو عبارة عن مجمع تجاري مكت ي  ▪

 مليون ريال. 20مة بمدينة الرياض بقي

اقااة اإلقليميااة للتطوير  ▪ قاااماات الشاااااااااااااركااة التااابعااة باااالساااااااااااااتحواذ على شاااااااااااااركااة إشااااااااااااار

 واالستثمار العقاري وذلك لزيادة حجم استثمارات الشركة.

طريق زياادة رأ  ماال شاااااااااااااركاة البااحاة أدت إلى تخفيض إن عملياة االساااااااااااااتحواذ عن  ▪

بلغت  حيث م2016ر ديسااااااااااااامب 31نسااااااااااااابة الخساااااااااااااائر املتراكمة إلى رأ  املال، كما في 

هذه النسااااابة انخفضااااات ٪، بينما 123.58نسااااابة الخساااااائر املتراكمة لشاااااركة الباحة 

 .بشكل كبير وملحوظ بعد صفقة االستحواذ

ريال  295.000.000ريال إلى  150.000.000بزيادة را  مالها من  قامت الشاااااااااااااركة ▪

 ريااااال إلى 295.000.000بتخفيض را  مااااالهااااا من  ثم بعااااد ذلااااك قاااااماااات الشاااااااااااااركااااة

% من نسااابة الخساااائر  50ما دون  ريال لتنخفض الخساااائر بذلك الى 177.000.000

 املتراكمة.

املتمثلاة في ملكياة بعض أعضاااااااااااااااء مجلس إدارة البااحاة مماا  تزياد العالقاة أن يتوقع ▪

 .بينهما التكاملية القيمة وتحقيق االستحواذ، اتعملي نجاح فرص من سيحسن

 عوام القاااادماااة بعاااد البااادء في العمليااااتالعمااال على تحساااااااااااااين املؤشااااااااااااارات املاااالياااة ل   ▪

 .املستحوذ عليها اتالتشغيلية للشرك 
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 :خطط الشركة .6

افق 1437 10 05قامت شاااااااااااركة الباحة بتاري   .1 م( بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية وتمت التوصاااااااااااية في هذا 2016 07 10هاااااااااااااااااااااااا )املو

 على استمرار الش لى االبقاء على شركة الباحة وعدم حلها أو تصفيتهااالجتماع ع
ً
ركة في ممارسة أعمالها قبل أجلها كما تم التصويت أيضا

افقة الهيئة على طلب زيادة رأ  املال، وطلب لتخفيض  وتفويض مجلس االدارة باتخاذ االجراءات الالزمة. وعليه حصلت الشركة على مو

افقاااة الهيئاااة على طلاااب 50ذي تنخفض معاااه الخسااااااااااااااااائر املتراكماااة إلى ماااا دون نساااااااااااااباااة رأ  ماااالهاااا إلى الحاااد الااا ٪ من رأ  املاااال. وبعاااد مو

 باالادعوة إلى اجتمااع جمعياة عااماة غير عاادياة للتصاااااااااااااويات على قراري زياادة وتخفيض رأ  املاال. ليكون ال
ً
تخفيض، قاامات الشاااااااااااااركاة فورا

اقية مقابل االساااااااتحواذ على غرض زيادة رأ  مال الشاااااااركة عن طريق إصااااااادار أساااااااهم عوض ل كامل حصاااااااصاااااااهم، شاااااااركاء شاااااااركة املراكز الر

٪ من رأ  املال. 50املتراكمة بالحد الذي تنخفض معه نسابة هذه الخساائر إلى ما دون نسابة وكذلك تخفيض رأ  املال لشاطب الخساائر 

افق ه )امل1438 05 25حيث أوصااااااااا ى مجلس إدارة الشاااااااااركة في وقت ساااااااااابق في اجتماعه املنعقد بتاري   م( بتخفيض رأ  2017 02 22و

٪( وبالتالي تخفيض عدد أساااهم الشاااركة 40انخفاض قدرها ) ( ريال أي بنسااابة177.000.000( ريال إلى )5.000.00029مال الشاااركة من )

اقع )17.700.000( ساااااااهم إلى )29.500.000من ) افقة على التخفيض بو  ( أساااااااهم مملوكة، وقد10( أساااااااهم لكل )4( ساااااااهم، وقد تمت املو

اف1438 05 25املال في موقع تداول بتاري  أعلنت الشاااااااركة عن توصاااااااية مجلس اإلدارة بتخفيض رأ   م(. هذا 2017 02 22ق هاااااااااااااااااااا )املو

وقد تم االنتهاء من عمليتي زيادة وتخفيض رأ  املال بغرض تصحيح أوضاع الشركة بتخفيض خسائرها املتراكمة إلى ما دون النصف من 

خسااااااااااائرها ووزارة التجارة واالسااااااااااتثمار للشااااااااااركات التي تجاوزت  لة القانونية املمنوحة من قبل هيئة السااااااااااوق املاليةرأ  املال قبل نهاية امله

افق 1438 07 25نصف رأ  مالها، حيث قرر انتهاء هذه املهلة القانونية في تاري    م(.2017 04 22ه )املو

اقية، والتي قامت شاااركة الباالتركيز على ساااوق مراكز التساااوق باألحياء )البالزا( والذي  .2 حة االساااتحواذ عليها يمثل نشااااط شاااركة املراكز الر

ركة الباحة الحالي حيث يعتبر نشاااااط االسااااتثمار في املجمعات التجارية أحد مجاالت االسااااتثمار التي بالكامل. وهذا ال يتعارض مع نشاااااط شاااا

 قد تقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل التجاري.

اقة اإلق .3  الشركة.ليمية للتطوير واالستثمار العقاري لدعم وتحسين أوضاع قامت الشركة التابعة باالستحواذ على شركة إشر

 إعادة النظر في جميع املشاريع املتعثرة واملتوقفة عن العمل واتخاذ ما يلزم تجاه تلك املشاريع والتي تتمثل فيما يلي: .4

 م.2004مل بشكل كامل منذ عام مصنع الجلد الصناعي املتوقف عن الع -أ

 م.2014 12 15 ار مجلس اإلدارة بتاري ف عن العمل بشكل كامل بقر مشروع التليفريك: وقد توق -ب

افقة الجمعية العامة غير العادية بتاري   افق 1436 07 16وقد حصلت الشركة في وقت سابق على مو م( بتحويل 2015 05 05هاااااااااااا )املو

 املتهالكة واملتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع.أصول الشركة 

 ات املالية للشهيكلة االلتزام .5
ً
 .ركة املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفات املدفوعة مقدما

 

 



 

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي  -شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

 

6 

 

 :أحكام الئحة حوكمة الشركات .7

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

 نص املادة   الفقرة رقم املادة   الفقرة
باب عدم سأ

 التطبيق

الثامنة املادة 

 والثالثون 

 شروط أمين السر

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

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

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

مادة 

 استرشاديه

املادة التاسعة 

 والثالثون 

 التدريب

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

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

 .أ. استراتيجية الشركة وأهدافها

 .ب. الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة

 .ومسؤولياتهم وحقوقهمة ومهامهم ج. التزامات أعضاء مجلس اإلدار 

 د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها

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

 .الشركة

مادة 

 استرشاديه

دية ادة الحاملا

 واألربعون 

 التقييم

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

اقتراح معالجتها بما يتفق مع  ترتب بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة د جوانب القوة والضعف و املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، عل أن تحدَّ

 .مصلحة الشركة

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

شيح كفايات اء على املهارات والخبرات التي يمتلكها املجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة كتر األد تقييمج( يجب أن يشتمل 

 أن يشتمل تقييم األداء على تقييم  ليات العمل في املجلس بشكل عام
ً
 .مهنية تستطيع تطوير أداء املجلس، ويجب أيضا

 .جانه وتخصيص الوقت الالزم لهاتقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات املجلس ولفي اليراع د( 

 .ته( يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول عل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوا

 ألداء رئيس املجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين ي و(
ً
 دوريا

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

اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة – د جوانب القوة والضعف و  .على أن تحدَّ

مادة 

 شاديهاستر 

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر املادة السبعون 

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

 .والشؤون املاليةمالئم من املعرفة بإدارة املخاطر 

مادة 

 استرشاديه

املادة الحادية 

 والسبعون 

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر

 تختص لجية إدارة املخاطر بما يلي:

لخارجية املتغيرات الداخلية واًء على (وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بيا1

 .للشركة

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

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

 .لشركة وتقييم فعالية نظم و ليات تحديد وقيا  ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بهام إدارة املخاطر با( اإلشراف على نظا4

 ل سبيل املثال.( إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل ع5

 .ل التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارةرير مفصلة حو ( إعداد تقا6

 ( تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.7

افر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر8  .( ضمان تو

 .س اإلدارةيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلالتنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توص( مراجعة الهيكل 9

 .( التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر10

 .بثقافة املخاطر ( التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي11

 .جعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركةثيره لجنة املرا( مراجعة ما ت12

مادة 

 استرشاديه
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املادة الثانية 

 والسبعون 

 اجتماعات لجنة إدارة املخاطر

 .تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

مادة 

 استرشاديه

املادة السادسة 

 سبعون وال

 تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية

 أمامها. ويراع في تكوي
ً
 :ن وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما يليتتكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل توص ي بتعيينه لجنة املراجعة ويكون مسؤوال

افر في العاملين بها الكفاءة و ( 1  .لفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخليةاالستقالل والتدريب املناسب، وأال يكأن تتو

 .( أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إلى لجنة املراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها2

د مكافآت مد3  لسياسات ير وحدة أو إدارة املراجعة بناًء عل ( أن تحدَّ
ً
 .الشركةاقتراح لجنة املراجعة وفقا

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

مادة 

 استرشاديه

املادة السابعة 

 والسبعون 

 خطة املراجعة الداخلية

. و الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من تعمل وحدة أو إدارة املراجعة 
ً
ث هذه الخطة سنويا يجب مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة، بما في ذلك أنشطة لجنة املراجعة، وتحدَّ

 على األقل
ً
 .إدارة املخاطر وإدارة االلتزام، سنويا

مادة 

 استرشاديه

املادة الثامنة 

 والسبعون 

 الداخليةتقرير املراجعة 

 
ً
 عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ول أ( تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

ً
 لنظام الرقابة مكتوبا

ً
جنة املراجعة بشكل ربع سنوي عل األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

 وبيانالداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، 

 .ما في حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلكوتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السي اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج

 وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة 
ً
 مكتوبا

ً
 عاما

ً
 رنتها مع الخطة املعتمدة،املراجعة بشأن عمليات املراجعة التي أجريت خالل السنة املالية ومقاب( تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

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

 :لى أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يليبناًء عل توصية لجنة املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة الداخلية، عج( يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية 

 .( إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة املخاطر1

 .ذرية أو غير املتوقعة في السوق املالية( تقييم تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة ملواجهة التغييرات الج2

مادة 

 استرشاديه

خامسة املادة ال

 ثمانون وال

 تحفيز العاملين

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

 .العاملين في الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة( تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى  راء 1

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

ً
 .رامج( برامج منح العاملين أسهما

 .( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة3

مادة 

 ترشاديهاس

املادة السابعة 

 والثمانون 

 املسؤولية االجتماعية

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

 واالقتصادية للمجتمع.

مادة 

 استرشاديه

املادة الثامنة 

 والثمانون 

 مبادرات العمل االجتماعي

 :الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي ة البرامج ويحدديضع مجلس اإلدار 

 .ك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه(وضع مؤشرات قيا  تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذل1

 .وتوعيتهم وتثقيفهم بها عية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها( اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتما2

 .( اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة3

 .للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة( وضع برامج توعية 4

مادة 

 استرشاديه

املادة الخامسة 

 والتسعون 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

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

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

مادة 

 استرشاديه
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 ولجانه املنبثقة منه: 2019فبراير  09وحتى  2016فبراير  10ة للدورة من مجلس اإلدار  .8

 اعضاء مجلس اإلدارة .8.1

 املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة األمير  فهد بن مشاري بن عبد املحسن  ل سعود

 اإلدارةنائب رئيس مجلس  ديبن محمد الحمامحمد بن صالح األستاذ   

 عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليباألستاذ   

 عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي مشعل بن محمد بن حسن مفتياألستاذ  

 عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز بن صالح بن محمد الحماديالدكتور   

 عضو مجلس االدارة العمرو زياد بن محمد بن سلطان اذ   األست

 عضو مجلس اإلدارة حاتم عبد هللا بن سعد الغامدي الدكتور  

 عضو مجلس االدارة وأمين سر املجلس سعد بن حمد بن محمد بن سيفاألستاذ   

 

 اللجان املنبثقة عن املجلس:  .8.2

 الترشيحات واملكافآت:لجنة  .8.2.1

 ةطبيعة العضوي اسم العضو

 رئيس اللجنة حاتم بن عبد هللا الغامدي الدكتور  

 عضو اللجنة محمد بن صالح الحمادياألستاذ   

 عضو اللجنة زياد بن محمد العمرو األستاذ   

 

 :لجنة املراجعة .8.2.2

 طبيعة العضوية اسم العضو

 رئيس اللجنة عبد العزيز بن صالح الحمادي الدكتور  

 و اللجنةضع سعد بن حمد بن سيفاألستاذ   

 عضو اللجنة عالء محمد تبينه )خارج املجلس(األستاذ   

 

 التنفيذية:االدارة  .8.3

 الصفة االسم

 الرئيس التنفيذي براهيم بن عبد هللا بن كليباألستاذ   إ

 املدير املالي مشعل بن محمد مفتياألستاذ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي  -شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

 

9 

 

 

 ومؤهالتهم وخبراتهم: م2019فبراير  09للدورة املنتهية في وظائف أعضاء مجلس اإلدارة  .8.4

 األمير  فهد بن مشاري بن عبد املحسن  ل سعود االسم

 سعودي.  الجنسية 

 رئيس مجلس إدارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية. املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاري  التعيين 

 حاصل على الثانوية العامة. املؤهالت العلمية 

 ها وحتى تاريخه، وهي مؤسسة فردية تعمل في مجال املقاوالت العامة.1410املدير العام ملؤسسة آللئ نجد للمقاوالت العامة منذ عام  الخبرات العملية 

 ال يوجد. العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 االستاذ   محمد بن صالح بن محمد الحمادي االسم

  سعودي الجنسية 

 لالستثمار والتنمية  دارة شركة الباحةنائب رئيس مجلس إ املنصب الحالي 

 (2022وحتى  2019)رئيس مجلس اإلدارة بالدورة الحالية من  م نائب لرئيس مجلس اإلدارة.2017 08 17م كعضو مجلس ادارة، 2016-02-10 تاري  التعيين 

 والية فلوريدا.-حاصل على درجة بكالوريو  إدارة أعمال من جامعة ويبر املؤهالت العلمية 

 والية فلوريدا. –حاصل على درجة بكالوريو  تسويق من جامعة ويبر 

م وحتى تاريخه. وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال إقامة 1996العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام   الخبرات العملية 

املواد الغذائية، وشراء واستئجار اكز الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في املعدات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في وصيانة وإدارة وتشغيل املستشفيات واملر 

اقامة وإنشاء املر  األراض ي إلقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، وانشاء أو املشاركة في إقامة املشاريع الصناعية املختلفة، اكز التجارية و

 وتشغيلها وصيانتها وأعمال املقاوالت واملباني وصيانتها.

 م وحتى تاريخه.1996عضو مجلس اإلدارة لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 دودة.حمشركة ذات مسؤولية  ،عضو مجلس اإلدارة في شركة ويلسبون الشرق األوسط لصناعة األنابيب

 املحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودةعضو مجلس املديرين بشركة الخدمات الطبية املساندة 

 عضو في مجلس إدارة شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي، مساهمة مقفلة.

 االستاذ   ابراهيم عبد هللا راشد بن كليب   االسم

 سعودي. الجنسية 

 اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنميةذي وعضو مجلس الرئيس التنفي املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاري  التعيين 

 حاصل على درجة البكالوريو  في العلوم اإلدارية. املؤهالت العلمية 

 م.2016 07 31م وحتى 2014 04 10منذ  لالستثمار والتنمية املكلف لشركة الباحةاملدير العام  الخبرات العملية 

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

كة العربية ؤسسة فردية في اململم وهي م2015 12 03م حتى تاري  2007املدير العام ملؤسسة الرؤية املباشرة للدعاية واإلعالن والعالقات العامة منذ عام 

 وتعمل في مجال الدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة وتنظيم املؤتمرات. السعودية

م وهي مؤسسة فردية في اململكة العربية السعودية تعمل 2015 12 02م وحتى تاري  2008املدير العام ملؤسسة وكالة فكرة الصندوق للعالقات العامة منذ عام 

 إلعالمية.ة وإعداد التقارير امجال العالقات العامفي 

 ال يوجد العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 االستاذ   سعد حمد محمد بن سيف االسم

 سعودي. الجنسية 

 وأمين سر مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية. اإلدارةمجلس عضو  املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاري  التعيين 

 عامة.الثانوية ال املؤهالت العلمية 

م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، تعمل في مجال 1998املدير العام لشركة أكتل للتجارة املحدودة منذ عام  الخبرات العملية 

 لغير.األغذية ومواد ولوازم النظافة واالستيراد والتصدير والتسويق ل

م وهي مؤسسة فردية في اململكة العربية السعودية تعمل في مجال األغذية ومواد ولوازم النظافة 2017 11 06ال الغذاء للتجارة منذ املدير العام ملؤسسة ارت

 واالستيراد والتصدير والتسويق للغير.

 ال يوجد. العضويات في مجالس إدارات أخرى 
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 االستاذ   زياد محمد سلطان العمرو  االسم

 .سعودي الجنسية 

 عضو مجلس ادارة شركة الباحة لالستثمار والتنمية. املنصب الحالي 

 م 2016-02-10 تاري  التعيين 

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

يعة عملها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، في اململكة العربية السعودية، تتمثل طب م وحتى تاريخه،2008مدير التسويق لشركة فهد العاملية املحدودة منذ عام  الخبرات العملية 

 في التوريدات العسكرية واألمنية. 

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

 وحتى تاريخه. ه1428مدير مؤسسة الخبرة املتقدمة للتجارة واملقاوالت منذ عام 

 م وحتى تاريخه.2017املدير التنفيذي لشركة التوريد االسهل لالستثمار منذ عام 

 ال يوجد   العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 الدكتور   عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي االسم

 سعودي. الجنسية 

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

 م2016-02-10 تاري  التعيين 

 حاصل على درجة البكالوريو  في الطب والجراحة. املؤهالت العلمية 

ل إقامة وصيانة وإدارة م حتى تاريخه. وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجا2010للتنمية واالستثمار منذ عام مدير إدارة التشغيل في شركة الحمادي  الخبرات العملية 

ملعدات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية، وشراء واستئجار األراض ي إلقامة وتشغيل املستشفيات واملراكز الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في ا

اقامة وإنشاء املراكز التجارية وتشغيلها مباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة، وانشاء أو املشاركة في إقامة ا ملشاريع الصناعية املختلفة، و

 ملقاوالت واملباني وصيانتها.وصيانتها وأعمال ا

 م وحتى تاريخه.2010الحمادي للتنمية واالستثمار منذ عام عضو مجلس إدارة في شركة  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 دة.املساندة املحدودة، ذات مسؤولية محدو  عضو مجلس مديرين بشركة الخدمات الطبية

 عضو مجلس اإلدارة بشركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي، مساهمة مقفلة.

  االستاذ   مشعل محمد حسن مفتي االسم

 سعودي. الجنسية 

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

 م 2016-02-10 تعيين تاري  ال

 إدارة مالية. –حاصل على درجة البكالوريو  تخصص إدارة اعمال  املؤهالت العلمية 

 حاصل على دورة في مجال التسويق من جامعة واشنطن.

 ( بوالية ماساتشوستس.Tuftsدورة في املهارات اإلدارية من جامعة تفتس )

م وحتى تاريخه وتعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزمات الطبية واألدوية وخدمات الجودة 2004منذ عام  املحدودة الطبية املساندةاملدير العام لشركة الخدمات  الخبرات العملية 

 الصحية.

 ز والتأثيث.   م وحتى تاريخه تعمل في مجال توريد األجهزة واملستلزمات الطبية والتجهي2004منذ عام  املحدودة املدير العام للشركة العربية للمستشفيات

 م وحتى تاريخه شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال توريد األدوية واألجهزة الطبية.2002املدير العام لشركة الخدمات الصيدالنية املحدودة منذ عام 

 رعاية الطبية.، تعمل في مجال تقديم الةم  ذات مسؤولية محدود2001مجمع العيادات املتخصصة منذ عام  املدير العام لشركة 

 املحدودة. ذات مسؤولية محدودةشريك في الشركة العربية للمستشفيات  العضويات في مجالس إدارات أخرى 

 ودة.، ذات مسؤولية محدشركة الخدمات الصيدالنية املحدودةعضو مجلس املديرين ب

 الدكتور   حاتم بن عبد هللا بن سعد الغامدي االسم

 سعودي. الجنسية 

 عضو مجلس اإلدارة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية.  لحالي املنصب ا

 م 2016-02-10 تاري  التعيين 

 حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة روشفيل.  املؤهالت العلمية 

 ماجستير دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة.

 .بكالوريو  علم الشريعة من الجامعة االسالمية

م، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل بمثابة شركة قابضة 2015نوفمبر  30م وحتى 2010نائب الرئيس للشئون القانونية واإلدارية في شركة بوان منذ عام  الخبرات العملية 

 والكهربائية. ملجموعة شركات تتضمن أنشطتها الرئيسية تصنيع مجموعة متنوعة من املنتجات املعدنية والخشبية والخرسانية

 ال توجد. العضويات في مجالس إدارات أخرى 
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 :عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات .8.5

 االمير   فهد بن مشاري بن عبد املحسن  ل سعود )رئيس مجلس اإلدارة( االسم

 في
ً
 امةاملدير العام ملؤسسة آللئ نجد للمقاوالت الع مديريها من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 داخل اململكة مقرها

 مؤسسة فردية الكيان القانوني

 في
ً
 ال يوجد. مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها

 - الكيان القانوني

 (اإلدارة)نائب رئيس مجلس  االستاذ   محمد بن صالح بن محمد الحمادي االسم

 في
ً
 مارلتنمية واالستثشركة الحمادي ل مديريها من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 شركة ويلسبون الشرق األوسط لصناعة األنابيب املحدودة

 الخدمات الطبية املساندة املحدودةشركة 

 شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة

 شركة عزيز للمقاوالت واالستثمار الصناعي

 داخل اململكة مقرها

 مساهمة مدرجة الكيان القانوني

 ذات مسئولية محدودة

 دةلية محدو ذات مسئو 

 ذات مسئولية محدودة

 مساهمة مقفلة

 في
ً
 الشركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات )ساسكو( مديريها من السابقة أو إداراتهامجالس  شركات عضوا

 الشركة الكيميائية السعودية

 داخل اململكة مقرها

 مساهمة مدرجة الكيان القانوني

 مساهمة مدرجة

 )الرئيس التنفيذي(  بن راشد بن كليبهيم بن عبد هللااالستاذ   ابرا االسم

 في
ً
اقية املحدودة مديريها من الحالية أو إداراتهامجالس  شركات عضوا  شركة املراكز الر

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري   شركة اشر

 داخل اململكة مقرها

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني

 ذات مسئولية محدودة

 في
ً
 املباشرة للدعاية واإلعالن والعالقات العامةمؤسسة الرؤية  مديريها من السابقة أو الس إداراتهاجم شركات عضوا

 مؤسسة وكالة فكرة الصندوق للعالقات العامة

 داخل اململكة مقرها

 داخل اململكة

 مؤسسة فردية الكيان القانوني

 جلس(سر امل)أمين  االستاذ   سعد بن حمد بن محمد بن سيف االسم

 في
ً
 للتجارة املحدودةشركة أكتل  مديريها من الحالية أو س إداراتهاالمج شركات عضوا

 مؤسسة أرتال الغذاء للتجارة

 داخل اململكة مقرها

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني

 مؤسسة فردية

 في
ً
 - مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها

 - الكيان القانوني
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 )املدير املالي( ذ   مشعل بن محمد بن حسن مفتيستااال  االسم

 فيشركات 
ً
 شركة الخدمات الطبية املساندة املحدودة مديريها من الحالية أو مجالس إداراتها عضوا

 شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة

 الشركة العربية للمستشفيات املحدودة

 داخل اململكة مقرها

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني

 فيشركات عض
ً
 شركة مجمع العيادات املتخصصة املحدودة مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها وا

 داخل اململكة مقرها

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني

 )رئيس لجنة املراجعة( الدكتور   عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي االسم

 في
ً
 مارلتنمية واالستثشركة الحمادي ل مديريها من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 للمقاوالت واالستثمار الصناعيشركة عزيز 

 شركة الخدمات الطبية املساندة املحدودة

 شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة

 داخل اململكة مقرها

 مساهمة مدرجة الكيان القانوني

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 في
ً
 ال يوجد يريهادم من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها

 - الكيان القانوني

 )رئس  لجنة الترشيحات واملكافآت( الدكتور   حاتم بن عبد هللا بن سعد الغامدي االسم

 في
ً
 ال يوجد مديريها من الحالية أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها

 - الكيان القانوني

 في
ً
 ال يوجد مديريها من السابقة أو مجالس إداراتها شركات عضوا

 - مقرها

 - لقانونيان االكي

 االستاذ   زياد بن محمد بن سلطان العمرو  االسم

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

 مؤسسة الخبرة املتقدمة للتجارة واملقاوالت 

 داخل اململكة مقرها

 ذات مسئولية محدودة الكيان القانوني

 مؤسسة فردية

 فيت عضشركا
ً
 شركة الباحة لالستثمار والتنمية "رئيس تنفيذي " مديريها من السابقة أو إداراتهامجالس  وا

 داخل اململكة مقرها

 مساهمة مدرجة الكيان القانوني

 

 

 

 

 

 

 



 

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي  -شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

 

13 

 

 تصنيف اعضاء مجلس اإلدارة .9

 التصنيف املنصب االسم

 مستقل إلدارةرئيس مجلس ا األمير  فهد بن مشاري بن عبد املحسن  ل سعود

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد بن صالح بن محمد الحمادي

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي كليبابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن 

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

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي

 غير تنفيذي اإلدارةعضو مجلس  زياد بن محمد بن سلطان العمرو 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة سعد الغامديد. حاتم عبد هللا بن 

 مستقل عضو مجلس االدارة وأمين سر املجلس سعد بن حمد بن محمد بن سيف

 

 إجراءات مجلس اإلدارة .10

 ة ورئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي وذلك من خالل وسائل التقنية الحديثة:تواصل الدائم مع الشركالشركة بإتاحة طرق لل قامت

 +966177223333هاتف الشركة:  -

 +966177224445فاكس الشركة: -

 pany.cominvest@albahacomالبريد االلكتروني:  -

 albahacompany@تويتر:  -

 www.albahacompany.comاملوقع االلكتروني للشركة:  -

 بلجرش ي 2288البريدي:  الرمز  448صندوق البريد:  -

ل التقنية الحديثة إحاطتهم وذلك عن طريق وسائكما يقوم رئيس مجلس االدارة وأمين سر املجلس بالتواصل الدائم مع جميع اعضاء مجلس االدارة ب

 ة الى مناقشتها خالل االجتماعات الدورية ملجلس اإلدارة وإبالغهم بمالحظات ومقترحات املساهمين.باإلضاف

 

 

mailto:invest@albahacompany.com
http://www.albahacompany.com/
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 وصف الختصاصات اللجان ومهامها: .11

 لجنة املراجعة: .11.1

 اسم العضو
طبيعة 

 العضوية

 (4عدد االجتماعات )

 االجتماع الرابع تماع الثالثجاال  االجتماع الثاني االجتماع االول  نسبة الحضور 

 م2018 11 11 م2018 08 09 م2018 05 10 م2018 03 29

 %     100 رئيس اللجنة د. عبد العزيز بن صالح الحمادي

 %     100 عضو اللجنة سعد بن حمد بن سيف

 %     100 عضو اللجنة عالء محمد تبينه )خارج املجلس(
 

 املراجعة: لجنة اختصاصات ومهام .11.1.1

اقبة أعمال الشركة وا لتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة تختص لجنة املراجعة بمر

 بصفة خاصة ما يلي: 

   التقارير املالية: ▪

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.س اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها   لضمان دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجل -1

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  -2

 تراتيجيتها.ييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستتيح للمساهمين واملستثمرين تق

 دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. -3

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.  -4

 رير املالية. ملسائل الجوهرية الواردة في التقاات املحاسبية في االتحقق من التقدير  -5

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.  -6

 املراجعة الداخلية: ▪
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.  -1

   ية للملحوظات الواردة فيها.خلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحاملراجعة الدادراسة تقارير  -2

افر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء  –إن وجدت  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة  -3 للتحقق من تو

 صيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.ا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم تو األعمال واملهام املنوطة بها. وإذ

اقتراح مكافآته.   -4  التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي و

 مراجع الحسابات: ▪

ق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد د التحقات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعالتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحساب -1

 معهم. 

 صلة. التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات ال -2

 ات الشركة وأعماله، وامراجعة خطة مراجع حساب -3
ً
 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. لتحقق من عدم تقديمة أعماال

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.   -4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. -5

 زام: ضمان االلت ▪

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   -1

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  -2

 يال ذلك إلى مجلس اإلدارة. اتها حمراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئي -3

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. -4
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 لجنة الترشيحات واملكافآت: .11.2

 طبيعة العضو اسم العضو

 (2عدد االجتماعات )

 االجتماع الثاني األول االجتماع 
 الحضور  بةنس

 م2018 12 01 م2018 10 16

 %   100 رئيس اللجنة د. حاتم بن عبد هللا الغامدي

 %   100 عضو اللجنة محمد بن صالح الحمادي

 %   100 عضو اللجنة زياد بن محمد العمرو 

 

 واملكافآت: الترشيحات ومهام لجنةاختصاصات  .11.2.1

 ي: ة واملرتبطة باملكافآت والترشيحات بما يلتتولى اللجنة املهام واالختصاصات املتعلق

املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  ▪

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باأل 
ً
 داء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.تمهيدا

 عمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت امل ▪

 املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.  ▪

 للسياسة املعتمدة. كافآت أعضاء مجلس اإلدارةالتوصية ملجلس اإلدارة بم ▪
ً
 واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 قتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.ا ▪

 للسياسات واملعايير املعتمدة،  ▪
ً
مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 ة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوب ▪

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

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

 دارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإل  ▪

وية مجلس إدارة شركة التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عض ▪

 أخرى.

 تقلين وكبار التنفيذيين.وضع وصف وظيفي ل عضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املس ▪

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

اقتراح الحلو  ▪  ل ملعالجتها.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، و

 

 هام وواجبات اللجان املنبثقة عنه، باإلضافة تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بصفة دورية بمراجعة وتقييم اداء اعضاء مجلس االدارة وم

 الى التأكد من حضور االعضاء ومشاركتهم الفاعلية باالجتماعات.

 ء املجلس وأعضائه واللجان املنبثقة منه واعضائها.يقوم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه بصفة دورية بمتابعة وتقييم أدا 
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 املكافآت: .12

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: .12.1
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: األ 
ً
 قلينعضاء املستاوال

 األمير فهد مشاري  ل سعود ال يوجد - ال يوجد - - - -

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

 حاتم عبد هللا الغامدي ال يوجد - ال يوجد - - - -

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

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

 الحماديصالح محمد  ال يوجد - ال يوجد - - - -

 عبد العزيز صالح الحمادي ال يوجد - ال يوجد - - - -

: األعضاء التنفيذيين
ُ
 ثالثا

 ابراهيم عبد هللا بن كليب ال يوجد - ال يوجد - - - -

 مشعل محمد مفتي  ال يوجد - ال يوجد - - - -

 

 مكافآت كبار التنفيذيين: .12.2

 كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي. •
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 املكافآت الثابتة املكافآت املتغيرة

 وظائف كبار التنفيذيين
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 إجمالي املبالغ 276.000 0 0 276.000 0 0 0 0 0 0 0 0 276.000

 املجموع 276,000 0 0 276.000 0 0 0 0 0 0 0 0 276.000
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 مكافآت اعضاء اللجان: .12.3

  الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(املكافآت  بدل حضور جلسات املجموع

 ةة املراجعأعضاء لجن

 عبد العزيز صالح الحمادي ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 سعد حمد بن سيف ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 عالء محمد تبينه ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 املجموع ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 والترشيحاتأعضاء لجنة املكافآت 

 حاتم عبد هللا الغامدي ال يوجد ال يوجد ال يوجد

وجدي ال   محمد صالح الحمادي ال يوجد ال يوجد 

 زياد محمد العمرو  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 املجموع ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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 سياسة اإلفصاح عن املكافآت: .13

 سياسة مكافآت وبدالت اعضاء مجلس االدارة وأمين السر: .13.1

افق مع القرار تتكون مكافأة عضاااااااو مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه النظام ا ▪ ات ألسااااااااراااااااا ي للشاااااااركة ونظام الشاااااااركات ولوائحه وبما يتو

والتعليمات الرسااااااامية الصاااااااادرة في هذا الشاااااااأن، على ان ال يتجاوز مجموع ما يحصااااااال عليه عضاااااااو مجلس اإلدارة مقابل عضاااااااويته في مجلس 

 الية وعينية. ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي( من مكافآت ومزايا م 500,000اإلدارة مبلغ وقدره 

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

ريال ساااااااعودي )خمسااااااااة االف ريال ساااااااعودي( وبدل حضاااااااور لكل اجتماع من  5,000بدل حضاااااااور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره  ▪

 يال سعودي( لكل عضو من األعضاء، وأمين السر.ريال سعودي )خمسة االف ر  5,000اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 

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

الساااااااافر واإلقامة  وية، كما تتحمل الشااااااااركة كافة مصاااااااااريفه املتعلقة بحضااااااااوره كتذاكر يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين ساااااااار املجلس الساااااااان ▪

 س االدارة.واملواصالت وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجل

يتم صاااااارف املكافآت وبدل الحضااااااور والبدالت األخرى عند انتهاء الساااااانة املالية، وفي حال انتهت عضااااااوية أي عضااااااو من أعضاااااااء املجلس قبل  ▪

 لسنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.موعد انتهاء ا

 نة املراجعة وأمين سر اللجنة:بدالت اعضاء لجسياسة مكافآت و  .13.2

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

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

( ريال ساااااعودي )خمساااااة االف ريال ساااااعودي( لرئيس اللجنة ولكل عضاااااو من 5,000تماعات اللجنة وقدره )بدل حضاااااور لكل اجتماع من اج ▪

 أعضاء اللجنة، وامين السر.

 الجتماع.تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة ا ▪

ماعات اللجنة كتذاكر الساااافر وية، كما تتحمل الشااااركة كافة مصاااااريفه املتعلقة باجتتوصاااا ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين الساااار الساااان ▪

 واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

املالية، وفي حال انتهت عضاااااااوية أي عضاااااااو من أعضااااااااء اللجنة قبل يتم صااااااارف املكافآت وبدل الحضاااااااور والبدالت األخرى عند انتهاء السااااااانة  ▪

 سنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.موعد انتهاء ال

 سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت وأمين سر اللجنة: .13.3

من رئيس لجنة املكافآت والترشاايحات ولكل عضااو من بين ( ريال سااعودي )خمسااون ألف ريال سااعودي( لكل 50,000مكافأة ساانوية قدرها ) ▪

 أعضاء اللجنة.

 ملكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.تحقاق ايكون اس ▪

 ( ريال سعودي )خمسة االف ريال( لكل من رئيس لجنة املكافآت والترشيحات5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره ) ▪

 ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.

 ضو غير املقيم في مدينة االجتماع.، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعتذكرة سفر على درجة رجال االعمال ▪

توصاااا ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين الساااار الساااانوية، كما تتحمل الشااااركة كافة مصاااااريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر الساااافر  ▪

 واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

خرى عند انتهاء السااااااانة املالية، وفي حال انتهت عضاااااااوية أي عضاااااااو من أعضااااااااء اللجنة قبل ل الحضاااااااور والبدالت األ يتم صااااااارف املكافآت وبد ▪

 موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

 دارة التنفيذية:سياسة مكافآت وبدالت اإل  .13.4

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

.يصرف شهري راتب أسار ي ▪
ً
 ا

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

الحياة )تشاامل إصااابات العمل والاجز الجزئي والكلي والوفاة تامين على  –مزايا تأمينية على ساايل املثال ال الحصاار )تامين ط ي له ولعائلته  ▪

 اثناء العمل(.

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

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

 ين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات.يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذي ▪

ااافاااآت لل ▪ ااافااااآت  موظفين وكباااار التنفياااذيين في ضاااااااااااااوء الخطط والبرامجيقوم الرئيس التنفياااذي بتنفياااذ سااااااااااااايااااسااااااااااااااااة املكا التي تقرهاااا لجناااة املكا

 والترشيحات.
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افيه أو تنظيمية أو العقوبات والجزاء والتدبير  .14 االحترازي والقيود املفروضة على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشر

 :قضائية

   القيد االحتياطي العقوبة   الجزاء   التدبير االحترازي 
اب أسب

 املخالفة

الجهة 

املوقعة 

 للمخالفة

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

نتيجة لعملية تبادل األصااااااااااول بين الشااااااااااركتين، صااااااااااادر حكم من املحكمة بتاري  

م( يقض ي بإلزام شركة الباحة بإتمام 2012 12 08هاااااااااااا )املوافق 1434 01 25

( ثالثة مليون ريال 3.000.000املبلغ املساااتحق وهو )عملية تبادل األصاااول ودفع 

لشااااااااااركة الساااااااااااطعة الحديثة للمقاوالت العامة، باإلضااااااااااافة إلى اتمام سااااااااااعودي 

 عملية التبادل والتي تشمل:

اقعاااة بمخطط املروج في ماااديناااة 134اإلفراغ الفعلي لعااادد ) .1 ( قطعاااة أرض و

د املوقع بين ريال بحساااااااااب العق 12.000.000الطائف واملقدرة قيمتها بمبلغ 

 ركة الساطعة.شركة الباحة وش

اقعااة بمحااافظااة العقيق،  .2 إفراغ األرض املقااام عليهااا مشااااااااااروع الاادواجن والو

ريال بحساااااااااااب العقد املوقع بين شااااااااااركة  46.000.000واملقدرة قيمتها بمبلغ 

 الباحة وشركة الساطعة. 

حصاااااااااااااة شااااااااااركاااة البااااحاااة في كلياااة البااااحاااة األهلياااة للعلوم، واملقااادرة بقيماااة  .3

 الساطعة.وقع بين شركة الباحة وشركة ريال بحسب العقد امل 18.000.000

افق 1437 10 29هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاري   م( 2016 08 03ها)املو

قرار قضائي من دوائر التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ 

الح شركة كامل السند التنفيذي الصادر من املحكمة االدارية بجدة لص

تقم بتنفيذ املستند حتى تاري   مقاوالت العامة، إال أنها لمالساطعة الحديثة لل

افق 1438 05 12إعداد التقرير، حيث أنه  بتاري   م( 2017 02 09ه )املو

تلقت شركة الباحة نسخة من حكم دائرة التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرش ي 

افق 1438 05 04صادر بتاري   ، 38160080م( وبرقم 2017 02 01ه )املو

الصادر من ديوان املظالم تبين عدم تحديد تضمن أنه بعد مراجعة الحكم وامل

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

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

دقيق لكل بند، كما املراد تنفيذها بشكل واضح و  املظالم بحيث يتم تحديد البنود

 نص حكم دا
ً
ئرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

 بأنه لن يكون هناك 
ً
 من اليوم التالي من تاري  استالم نسخة الحكم. علما

ً
اعتبارا

ك بافتراض أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذل

ريال  17.300.599تبلغ  ألصول شركة الساطعة الحديثة أن القيمة الفعلية

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

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي الجاهلة.
ً
وفي  مبلغ الخسارة من هذه العملية وفقا

افق  1440جماد األول  21يوم  م استلمت الشركة نسخة  2019يناير  27ه املو

 كما يلي: ن اعالم الحكم وكانت األسبابم

 1433وحيث سبق أن قامت الدائرة بتفسير بعض البنود الواردة في حكمها لعام 

ها بناء على خطاب رئيس دوائر الحجز والتنفيذ باملحكمة العامة ببلجرش ي، 

كال الطرفين دون وحيث إن محكمة االستئناف طلبت من الدائرة بيان التزامات 

قاض ي التنفيذ التزامات كل طرف، ى طرف دون اآلخر حتى يتجلى لاالقتصار عل

وحيث إن املدعية تطلب بإلزام املدعى عليها بأن تدفع لها الكسارة املتعاقد عليها 

بكافة سياراتها ومعداتها وكافة موجوداتها الثابتة واملنقولة وكامل مشروع 

وكامل املخزون مشتمالت مشروع الهولكور تحت الخرسانة االسمنتية وجميع 

وقع، وأن هذه التزامات املدعى عليها تجاه املدعية، وحيث إن املوجود في امل

الدائرة وبعد دراستها للحكم واالطالع عليه تبين لها أن الحكم الدائرة نص على : 

مع جهة  م العقد مع املدعى عليها بأسبوعين قامت بالتعاقدا) ان املدعية وبعد إبر 

لى أنه : )باإلضافة إلى ت الكسارة محل الدعوى( ونص عأخرى لبيع بعض منتجا

أنها تعاقدت من طرف  خر بصفتها املالكة للمبيع لبيع بعض منتجاته( مما يدل 

على أن املدعية قامت باالستالم، وحيث إنه بموجب املادة الثالثة والسبعون بعد 

افعات الشرعية ا لحكم غموض ملتضمنة )إذا وقع في منطوق ااملائة من نظام املر

أن يطلبوا من املحكمة التي أصدرته تفسيره( وحيث طلب  أو لبس جاز للخصوم

من الدائرة تفسير ما يلي : إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بينهما 

ها ، وحيث تبين للدائرة بأن  1432ل و بيع األ ر  3محل هذه الدعوى واملؤرخ في 

 : قصود بهذه العبارة ما يليامل

مااجاالااس  تااوقاايااع

 اإلدارة السااااابق

عااااااقااااااد تاااااابااااااادل 

االصااااااااااااااااول مااااااع 

شااااااااااااااااااااااااااااااااااركااااااااااااااااااااااااة 

السااااااااااااااااااااطاااااااااعاااااااااة 

الاااااااااااحااااااااااادياااااااااااثاااااااااااة 

لاااااااالاااااااامااااااااقاااااااااوالت 

 العامة.

ماااااااااان دوائاااااااااار 

الاااتااانااافاااياااااذ فاااي 

املاااااااااحااااااااكاااااااامااااااااة 

الاااااااااااااااعاااااااااااااااامااااااااااااااة 

 ببلجرش ي

كة بالتقدم ملحكمة بلجرش ي إليقاف سند شر القامت 

التنفيذ وقد تمكنت من الحصول على حكم من دائرة 

التنفيذ بإيقاف التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادر من 

ديوان املظالم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل 

بعد ذلك صدر حكم تفسير بنود  واضح ودقيق لكل بند.

ة نسخة من اعالم الحكم، وفي تاري  ركلشالعقد واستلمت ا

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

 21الشركة بتقديم استئنافها ضد الحكم املستلم بتاري  

افق  1440جمادى األول  م وذلك خالل 2019يناير  27ه املو

وقررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى الى  املدة النظامية،

م بعد ذلك قررت الدائرة تأجيل 2018مبر يسد 26تاري  

  09م  وفي يوم 2019يناير  09النظر في الدعوى حتى تاري  

م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان 2019يناير 

املظالم لشركة الساطعة املحدودة الحديثة للمقاوالت 

وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية الثانية 

مها االبتدائي بالتمسك دة إصدار حكالتجارية بجباملحكمة 

ها والقاض ي بأن  1439   06   19بقرارها السابق املؤرخ في 

املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد 

ها  1432   03   03املبرم بينهم محل هذه الدعوى واملؤرخ في 

ر قررت الدائرة إصدار حكمها االبتدائي التمسك بالقرا

قصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى قاض ي بأن املالسابق ال

بإتمام تنفيذ العقد املبرم بينهم محل هذه الدعوى وفي يوم 

م استلمت الشركة نسخة اعالم الحكم 2019يناير  27

ها  1439جماد الثاني  19بالتمسك بقرارها السابق املؤرخ في 

ضد  م قدمت الشركة استئنافها 2019فبراير  24وفي يوم 

م هذا وحددت الدائرة  2019يناير  27ي  ملستلم بتار الحكم ا

افق  1440شوال  16يوم    2019يونيو  19ها املو
ً
م موعدا

وال زالت القضية منظورة لدى الجهات  للنظر بالقضية

 املختصة.
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: 
ً
إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة  أوال

 .( ثالثة ماليين ريال3,000,000املحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره )

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل 
ً
ثانيا

% من كامل األرض في  50بنسبة  قطعة والتي تمتلكها 134لكامل القطع وعددها 

اقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف واململوكة لشركة  مخطط املروج والو

الباحة لالستثمار والتنمية لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت 

 .العامة

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة 
ً
ثالثا

دودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن يثة املحالحد

األرض املقامة عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية 

بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية 

ن تحدده تنمية ملغير قابلة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار وال

شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة عند االفراغ تخولهم حق نقل جميع 

ما ذكر من ملك شركة الباحة لالستثمار والتنمية إلى ملك شركة الساطعة 

الحديثة للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر 

ة ما هو مذكور لشركة الساطعة دات ملكيوتسليم تلك الوكالة مع كامل مستن

 .الحديثة للمقاوالت العامة، مما تنت ي معه الدائرة الى الزام املدعية بذلك

جماد الثاني  19لذلك فقد قررت الدائرة: التمسك بقرارها السابق املؤرخ في 

ها القاض ي بان املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد 1439

 :ها ما يلي1432ربيع األول  3ل هذه الدعوى واملؤرخ في ينهما محاملبرم ب

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة 
ً
أوال

 .( ثالثة ماليين ريال3,000,000املحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره )

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفع
ً
اتب العدل لي لدى ك ثانيا

% من كامل األرض في  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134لكامل القطع وعددها 

اقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف واململوكة لشركة  مخطط املروج والو

الباحة لالستثمار والتنمية لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت 

 .العامة

 : إلزام شركة
ً
لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الباحة  ثالثا

الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن 

األرض املقامة عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية 

بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية 

ة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار والتنمية ملن تحدده غير قابل

شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة عند االفراغ تخولهم حق نقل جميع 

ما ذكر من ملك شركة الباحة لالستثمار والتنمية إلى ملك شركة الساطعة 

كالة خاصة في ما ذكر الغير و  الحديثة للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل

وتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة 

 .الحديثة للمقاوالت العامة

الزكوية  االعتراضتقديم ملفها االستئنافي على قرار لجنة ب قامت الشركة 

ية الضريبية واملتعلق بإعتراض الشركة على الضريبية األولى للجنة اإلستئناف

م للفروقات الزكوية وقدرها 2010م حتى 2000الربط الزكوي ل عوام من 

افق 1439ذو القعدة  12يوم األربعاء  وفي ريال سعودي، 16,849,347  25ها املو

ض االستئناف املقدم من الشركة قرار اللجنة برف استلمت الشركة م2018يوليو 

ألولى واملصادقة على قرار ة اإلعتراض اإلبتدائية الزكوية الضريبية اضد قرار لجن

 للقرار ستقوم الشركة بتسجيل مصاريف زكاة 
ً
اللجنة من وزارة املالية، ووفقا

ريال سعودي في الربع الثاني من  16,849,347استثنائية غير متكررة بمبلغ وقدره 

 .م2018عام 

الربط الزكوي 

ل عوام من 

م حتى 2000

م 2010

للفروقات 

 الزكوية

الهيئة العامة 

للزكاة 

 والدخل

 للقرار 
ً
ااااة  قااااامااااتوفقااااا الشااااااااااركااااة بتسااااااااااجياااال مصاااااااااااااااريف زكا

رياااااال  16,849,347اسااااااااااتثناااااائياااااة غير متكررة بمبلغ وقااااادره 

 .م2018سعودي في الربع الثاني من عام 
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 نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: .15

▪  
ً
 من الشاااااركة لتعليمات هيئة الساااااوق املالية وقواعد التساااااجيل واإلدراج للتحقق من كفاية و فعالية الرقابة الداخلية لدى تطبيقا

ً
والتزاما

 شااااااااركة الباحة لالسااااااااتثمار والتنمية، تقوم إدارة املراجعة الداخلية ممثلة بلجنة املراجعة بمراجعة اجراءات الرقابة الداخلية لتقييم نظم

 لخطة مراجعة ساااااااانوية معده على أسااااااااا  املخاطر ومعتمدة من لجنة الرقابة إلدا
ً
رة الشااااااااركة واألنشااااااااطة املختلفة وللشااااااااركة التابعة وفقا

املراجعة والتي تتضاااااااامن تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة لتحسااااااااين فاعلية الحوكمة بما يمكن من تحقيق أهداف الشااااااااركة وحماية 

ييم كافة الساااااااااياساااااااااات واملمارساااااااااات واإلجراءات إلدارة الشاااااااااركة والشاااااااااركة التابعة لها مع التركيز على موجوداتها باإلضاااااااااافة الي مراجعة وتق

 أعمال املراجعة الداخلية ألنشطة الشركة ذات املخاطر الجوهرية.

 رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية: .15.1

دارتها وعملياتها أظهرت انه ال يوجد قصااور جوهري في أنظمة سااتوى الشااركة واالداخلية على مان نتائج الفحص التي تمت ألنظمة الرقابة  ▪

 الرقابة الداخلية تستدعي اإلفصاح عنها.

 توصية لجنة املراجعة: .15.2

 :توصية لجنة املراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي 

 اوصااااااااات لجنة املراجعة في اجتماعها السااااااااانوي بعدم الحاجة إلى تعيين مراجع داخل ▪
ً
نشاااااااااطة والعمليات وعدم  ملحدودية األي بالشاااااااااركة نظرا

 حاجة الشركة لذلك خالل الفترة الحالية. 

 تعارض توصيات لجنة املراجعة: .15.3

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

 حضور الجمعيات خالل السنة املالية:سجل  .16

 االسم م

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية االول 

 م 2018 05 13

  االمير فهد من مشاري بن عبد املحسن  ل سعود 1

  محمد بن صالح بن محمد الحمادي 2

  هللا بن راشد بن كليبابراهيم بن عبد  3

  مشعل بن محمد بن حسن مفتي 4

  د. عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي 5

  د. حاتم بن عبد هللا بن سعد الغامدي 6

  ن سلطان العمرو زياد بن محمد ب 7

  سعد بن حمد بن محمد بن سيف 8
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 للشركة والشركات التابعة: األنشطة الرئيسية .17

 :أغراض وأنشطة الشركة .17.1

 (باحة لالستثمار والتنمية)شركة ال

محطات الوقود واملقاهي إقامة وإدارة وتشاااغيل وصااايانة األساااواق املركزية واملجمعات التجارية والساااكنية والشاااقق املفروشاااة واملطاعم والفنادق و  ▪

ملطهية وتجارة الجملاة والتجزئاة للمواد الغذائية وتجارة الجملاة والتجزئاة ملواد والبوفيهاات واملخابز والحلوياات وخدمات اإلعاشاااااااااااااة املطهية وغير ا

ااانيكيااة وإدارة وصااااااااااااايااانااة وتطوير العقااار ومقاااوالت الصااااااااااااايااااناااة  البناااء والحااادياااد واملقاااوالت العااامااة للمباااني واألعماااال الكهربااائياااة واإللكترونياااة وامليكا

 ملباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة . والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار األراض ي إلقامة ا

 إقامة املشروعات الصناعية املختلفة. ▪

 ي.تملك واستصالح األراض ي الزراعية الستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيوان ▪

 نتها.إقامة املنشآت واملشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيا ▪

إقامة مخازن التبريد وورش اإلصااااااااااااالح والصاااااااااااايانة  ▪ تجارة الجملة والتجزئة ملا يدخل في نطاق أعمال الشااااااااااااركة الصااااااااااااناعية والزراعية والسااااااااااااياحية و

 الخاصة بذلك.

 الوكاالت التجارية. ▪

 ملا كما يجوز للشر  ▪
ً
 ذكر القيام بأية أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلك األغراض.كة وفقا

 كة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.وتمار  الشر  ▪

 

 التابعة:للشركات  األنشطة الرئيسية .18

 أغراض وانشطة الشركة التابعة: .18.1

اقي  ة املحدودة()شركة املراكز الر

 التشييد والبناء. ▪

 خدمات املال واألعمال والخدمات االخرى. ▪

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. ▪

التجارية والسااااااكنية والفنادق والشااااااقق يتمثل نشاااااااط الشااااااركة الرئيياااااا ي كما هو في السااااااجل التجاري في إقامة وإدارة األسااااااواق املركزية واملجمعات  ▪

ر األراضااااااااااااا ي إلقااماة املباااني عليهااا لجملااة والتجزئااة للمواد الغااذائيااة ومواد البناااء والحااديااد وشاااااااااااااراء واساااااااااااااتئجااااملفروشااااااااااااااة ومحطااات الوقود وتجااارة ا

 واستثمارها بالبيع أو اإليجار.

 

اقية املحدودة: .18.2  أغراض وانشطة الشركة التابعة لشركة املراكز الر

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري(  )شركة إشر

 ئية.تجارة املواد الغذا ▪

 والصحية.تجارة مواد البناء واألدوات الكهربائية  ▪

 التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت. ▪

 التوظيف. ▪

 الخدمات التجارية واإلدارية. ▪

 أنشطة االيواء. ▪

 أنشطة املطاعم وخدمات التموين. ▪

 بيع وشراء األراض ي والعقارات. ▪

 مقاوالت فرعية تخصصية )أنشطة التشييد املتخصصة(. ▪

 (.االنشاء، اإلصالح، الهدم، الترميمة للمباني )مقاوالت عام ▪

 إدارة وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )سكنية( ▪

 إدارة وتأجير العقارات اململوكة او املؤجرة )غير السكنية(. ▪

 أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة. ▪

 أنشطة التطوير واالستثمار العقاري. ▪

 الوكاالت التجارية. ▪
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 حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:الرئيسية في  تأثير األنشطة .91

 النسبة إيرادات النشاط النشاط

 % 4.27 412.842 إيرادات من تجارة الجملة والتجزئة ملواد البناء والحديد

 

 النتائج:تأثير األنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في  .20

 سبةالن إيرادات النشاط النشاط

اقية املحدودة"  % 12.51 1.210.456 إيرادات من "شركة املراكز الر
 

 النسبة إيرادات النشاط النشاط

اقة اإلقليمية للتطوير   % 83.22 8.055.879 واالستثمار العقاري"إيرادات من" شركة إشر

 % 100 9.679.177 االجمالي
 

 

 

4.27%
12.51%

83.22%

شركة الباحة لالستثمار والتنمية

اقية املحدودة شركة املراكز الر

اقة االقليمية للتطوير واالست ثمار شركة إشر
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شركة الباحة لالستثمار 

والتنمية
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للتطوير واالستثمار العقاري 
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 :م 2018خطط وقرارات الشركة خالل عام  .21

افق 1439ربيع الثاني  23في تاري   .1 لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة اإلدارية بجدة، وقد تم تأجيل الجلسة ملوعد حضر محامي الشركة م 2018يناير  10ها املو

افق 1439جمادى األول  12 االثنينقادم وذلك يوم   .م2018يناير  29ها املو

اقية امل ةشركالنتهاء )ا .2 اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري بتاري  حدودة من كافة اإلجراءات الخاصة بنقالتابعة( شركة املراكز الر  28ل ُملكية شركة إشر

افق  1439ربيع الثاني  عدل لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة واالستثمار  2018يناير  15املو
ُ
والذي ُيبين ملكية شركة املراكز حيث تم توثيق عقد التأسيس امل

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري بنسبة اقية املحدودة لكامل الحصص بشركة اشالر  %، كما تم االنتهاء من استخراج السجل التجاري املحدث  100ر

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسئولية محدودة )شركة شخص  اقية املحدودة  واحد( مملوكة بالكامل لشركة املراكز لشركة إشر الر

 ،)الشركة التابعة(

اقية املحدودة لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة واالستثمار بتاري   .3 افق  1439ربيع الثاني  28تم توثيق عقد تأسيس شركة املراكز الر بدخول  2018يناير  15املو

اقية املحدودة )شركة ذات مسئو ج السجل التجاري املحدث لشركة املراالشركاء الجديد واالنتهاء من استخرا  .لية محدودة(كز الر

افق 1439جمادى األول  12 االثنينجلسة يوم  محامي الشركة حضور  .4 م لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة اإلدارية بجدة، وقد تم تأجيل  2018يناير  29ها املو

ا1439جمادى األول  26 الثنيناالجلسة ملوعد قادم وذلك يوم   م، 2018فبراير  12فق ها املو

افق 1439جمادى األول  26 االثنينجلسة محامي الشركة حضور  .5 م لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة اإلدارية بجدة، وقدم املدعى عليهم 2018فبراير  12ها املو

، وى لصالحية الفصل في الدعوى حكمت الدائرة برفض الدعوى مذكرة تسلم محامي الشركة نسخة منها وطلب أجل لالطالع والرد إال أن مقام الدائرة ناظرة الدع

افق  1439جمادى الثاني  11وحدد يوم الثالثاء   لتسليم نسخة إعالم الحكم وأن للمحكوم عليه 2018فبراير  27املو
ً
 .يوم 30على الحكم خالل  االعتراضم موعدا

بتأجيل موعد تسليم نسخة إعالم الحكم  الدائرة ارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وقد قامتلدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة االد محامي الشركة ر و حض .6

افق  1439جمادى الثاني  26الى يوم االربعاء   .م 2018مار   14ها املو

الدائرة بتأجيل موعد تسليم نسخة إعالم الحكم لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة االدارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وقد قامت محامي الشركة ر و حض .7

افق  1439رجب  12الخميس الى يوم   .م 2018مار   29ها املو

 م.2017-12-31شركة النتائج املالية السنوية املنتهية في ال اعالن .8

د قامت الدائرة بتأجيل موعد تسليم نسخة إعالم الحكم لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة االدارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وق محامي الشركة ر و حض .9

افق  1439رجب  29لى يوم األحد ا  .م 2018أبريل  15ها املو

نسخة من اعالم الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة التجارية بجدة واملتضمن رفض الدعوى املقامة من شركة الباحة  محامي الشركة ستالما .10

 :دت االسباب بالحكم الصادر كما يليالتنمية ضد رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين حيث ور لالستثمار و 

 :بما ان املدعية تهدف من دعواها الى إلزام أعضاء مجلس اإلدارة السابقين بان يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي

 وقدره 
ً
: مبلغا

ً
 عن الخطأ الذي  100اوال

ً
ل معداتها، وكامل مشروع الخرسانة تسبب في خسارة الشركة وتعليق تداولها وذلك مقابل شراء كسارة بكاممليون ريال وذلك تعويضا

 .االسمنتية، وجميع مشتمالت مشروع الهولوكور من شركة الساطعة

 وقدره مليون ريال مقابل أتعا
ً
: مبلغا

ً
 .ب املحاماةثانيا

افعات الشرعية الصادر باملر 35املادة )وبما أن املنازعة القائمة بين األطراف تندرج ضمن نص  ها فأن املحكمة  1435محرم  22وتاري :  1سوم امللكي رقم: م   ( من نظام املر

، وحيث نصت املادة الث. التجارية تبسط اختصاصها بنظر الدعوى املاثلة
ً
رقم: امنة والستون بعد املئة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي وعن قبول الدعوى شكال

سؤولية بعد انقضاء ثالث سنوات من تاري  اكتشاف الفعل الضار، وحيث ان الفعل الضار الذي تدعيه املدعية ها بانه: ال تسمع دعوى امل 1385ربيع األول  22وتاري   6م   

  1435شعبان  24تاري  ها وملا اقامت املدعية هذه الدعوى ب 1432رمضان  16موقع تداول في لم يتم اكتشافه اال بتاري  اإلعالن ب
ً
ها وبذلك فتقرر الدائرة قبول الدعوى شكال

تبار ان املستقر عدم على اع تشير الى خضوع النزاع الى نظام الشركات القديم على اعتبار نشوئه حال سريانه كما انه ال يسوغ تطبيق نظام الشركات الجديد هذه الدعوى و 

 مليون ريال 86قد أسست دعوى املسؤولية على خطأ أعضاء مجلس اإلدارة في عقد الشراء مع شركة الساطعة بقيمة املدعية وبما ان  سريان األنظمة والقرارات باثر رجعي

 :بان يتم الدفع على النحو التالي

1-   
ً
 .عشرة مليون ريال نقدا

 .% من مساحة املخطط 50خطط املروج بالطائف والبالغة التنازل عن كامل حصة املدعية بم -2

 .ي ملكية كلية الباحة االهليةصة املدعية فالتنازل عن ح -3

 تضمين أعضاء  17,300,559في حين أن السعر الحقيقي هو بقيمة  .التنازل عن كامل األرض الكائنة في محافظة العقيق -4
ً
 ونظاما

ً
ريال وحيث انه من الثابت شرعا

 وهو ما أشارت اليه املادة السادسة وااإلدارة بالتضامن عما تسببوا به من أخطاء، على اعتبار لحوق املسؤولية امجلس 
ً
لسبعون ملدنية بالتقصير أو املعتدى شرعا

ن عن تعويض الشركة او املساهمين ها من نظام الشركات ونصها: يسال أعضاء مجلس اإلدارة بالتضام 1412رجب  30وتاري   22املعدلة باملرسوم امللكي رقم : م   

ت وكل شرط يقض ي بغير ذلك يعتبر كأن لم م تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركااو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءته

 باآلتي: للشركة أن ترفع دعوى يكن وتقع املسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة، كما نصت املادة السابعة والسبعون امل
ً
عدلة باملرسوم امللكي املشار اليه  نفا

جموع املساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن ملسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها اضرار ملا

نان من أعضاء مجلس اإلدارة السابقين( ض فحصها للمستندات اتضح لها بالبينة الدامغة امتناع املدعى عليهما: )أثوحيث أن الدائرة وهي في معر  .الشركة مباشرتها

من نظام الشركات بما نصه: وتقع  1   78دل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة وحيث وردت املادة عن التصويت والتوقيع على قرار تبا

توا لقرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء فال يسال عنها األعضاء املعارضون أثبعلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة اذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم اما ااملسؤولية 

ى تعين تضمينهم من عدمه، وعن بقية املدعى عليهم ومد .اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع وعليه فترى الدائرة اخالء سبيل املدعى عليهما من هذه الدعوى 

منها تسقط املطالبة برمتها، وحيث ان الدائرة على ثالث اركان: الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، وباختالل ركن  وحيث أن املستقر قضاًء قيام املسؤولية املدنية
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 وحيث ان الدائرة وهي في معرض بحثهاترى خطأ املدعى عليهم في ابرام عقد مبادلة األصول مع شركة الساطعة، اال ان يجب ح
ً
 ومتحققا

ً
اقعا  ان يكون الضرر و

ً
 تما

حتى االن وان البائع اقام دعواه على الشركة املدعية لدى محكمة التنفيذ بطلب  عن مدى وقوع الضرر وتحققه تبين لها ان العقد محل الدعوى لم يتم تنفيذه

او التفسير من هذه املحكمة  ها باستحالة التنفيذ بالوضع الراهن دونما تفسير او تصحيح 1438دى األول جما 4تنفيذه وأصدرت محكمة التنفيذ حكمها بتاري  

وى وامضائه على اعتبار ان الدائرة ترى وان صدر حكم من هذه املحكمة بإمضاء العقد محل الدعوى وتصحيحه باعتبارها مصدرة الحكم بصحة العقد محل الدع

ة الساطعة بالتصرف في املبيع وفق ما أشار اليه تقرير الساطعة فان في تنفيذه تعذر تام، وذلك بسبب يعود للبائع، حيث قامت شرك بين الشركة املدعية وشركة

اقتصادالخبير املحاس ي ا  و
ً
 ماليا

ً
 بالقيمة لعيوطي وشركاه، املرفق بطي الدعوى واملتضمن ان القيمة الواردة في مشروع الفحص ملشروع الكسارة ال تمثل تقييما

ً
يا

ذ العقد محل الدعوى ل مع الشركة الساطعة، وترى الدائرة ان مرور اكثر من سبع سنوات دون تنفيالحقيقية لكامل العناصر املحددة بموجب اتفاقية تبادل األصو 

يذ وارتباط بعض االلتزامات بحقوق أصبحت غير متاحة يستلزم بالضرورة التفريق بين أثر الحكم باإللزام بتنفيذ العقد وبين عدم القدرة على التنفيذ او تعذر التنف

 مبحق االمتياز الذي يع
ً
وحيث تقدمت املدعية في سبيل اثباتها  .ن تصرف الساطعة في املبيعتبر من التزامات شركة الساطعة ، عالوة على ما تمت اإلشارة الية  نفا

ها واملتضمن  1434األول جمادى  25م بناًء على قرار مجلس هيئة السوق املالية املؤرخ في 2013ريل اب 6لوقوع الضرر وتحققه اعالن تعليق تداول سهم الباحة بتاري  

ها وملا كان تعليق التداول من  1434جمادى األول  25ة في السوق املالية السعودية )تداول( ابتداء من السبت تعليق تداول سهم شركة الباحة لالستثمار والتنمي

رتب املسؤولية املدنية وجود االرتباط الوثيق واملباشر بين ركني الخطأ ية التي تلجأ إليها الدولة للحفاظ على االقتصاد العام، وحيث أنه يجب لتقبيل السبل االحتياط

 يمكن تقديره  الضرر، وهو ما يعبر عنه بالعالقة السببية، وحيث أن تعليق التداول ال يعدو ان يكون مجرد اثر احترازي، وال تعتبره الدائرة ضرار و 
ً
مباشرة ومتحققا

 ى.: برفض الدعو ولهذه األسباب حكمت الدائرةه والتعويض عن

افق 1439شعبان  27يوم االحد دعوة املساهمين للجمعية ب .11  :م في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء للنظر في جدول األعمال التالي2018مايو  13ه املو

 .م2017ديسمبر  31للشركة للسنة املالية املنتهية في التصويت على القوائم املالية املوحدة  -1

 .م2017ديسمبر  31ة للسنة املالية املنتهية في مراجع حسابات الشركالتصويت على تقرير  -2

 .م2017ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  -3

 .م2017ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  -4

 اًء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثانيبات للشركة من بين املرشحين بنالتصويت على تعيين مراجع الحسا -5

 .م وتحديد اتعابه2019الي م، والربع األول من العام امل2018والثالث والرابع والسنوية من العام املالي 

 :القرار التفسيري بما يلياستلمت الشركة  .12

 :
ً
 .مليون ريال 3ركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره إلزام شأوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ 
ً
األرض في % من كامل  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها ثانيا

اقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة ال  .حديثة للمقاوالت العامةمخطط املروج الو

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة ا
ً
لساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض ثالثا

 .قام عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنميةامل

 (أشهر)ثالثة  2018-03-31النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  اعالن الشركة .13

افق  1439رجب  29ضد الحكم املستلم بتاري   كةالشر  الشركة استئنافمحامي تقديم  .14 بخصوص رفع الدعوى  جدةلدى املحكمة التجارية ب 2018أبريل  15املو

 ضد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

 :نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالياعالن الشركة  .15

افقة على القوائم املالية املوحدة للشركة لل -1  .م2017ديسمبر  31سنة املالية املنتهية في املو

افقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسا -2  .م2017ديسمبر  31نة املالية املنتهية في ملو

افقة التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في ا -3  .م2017ديسمبر  31ملو

افقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس ا -4  .م2017ديسمبر  31اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في ملو

افقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاا -5  لحسابات الشركة من بين املرشحين من قبل سبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هورث الدملو
ً
ولية مراجعا

م، والربع األول من العام املالي 2018والثالث والرابع والسنوية من العام املالي  لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني

افقة عل2019  .ى اتعابهم واملو

افق 1439ذو القعدة  12يوم األربعاء  الشركة استلمت .16  االبتدائية االعتراضم قرار اللجنة برفض االستئناف املقدم من الشركة ضد قرار لجنة 2018يوليو  25ها املو

 للقرار الز 
ً
استثنائية غير متكررة بمبلغ وقدره  ل مصاريف زكاةالشركة بتسجي قامتكوية الضريبية األولى واملصادقة على قرار اللجنة من وزارة املالية، ووفقا

 .م2018ريال سعودي في الربع الثاني من عام  16,849,347

مليون  40.3البيانات اإلدارية املعدة من قبل إدارة الشركة، فقد بلغت الخسائر املتراكمة مبلغ م وبحسب  2018يوليو  25املتراكمة كما بتاري   الشركة بلوغ خسائر  .17

تراكمة بشكل رئيي ي إلى تسجيل مصاريف مليون ريال سعودي. ويعود سبب تحقيق هذه الخسائر امل 177% من رأ  املال البالغ  22.76ودي أي ما نسبته ريال سع

إلجراءات والتعليمات م. وبناًء على ما سبق تم تطبيق ا2010م حتى 2000ليون ريال سعودي واملتعلقة بالربط الزكوي ل عوام من م 16.8زكاة غير متكررة بمبلغ 

 2016-130-1ر من رأ  مالها بناًء على قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم فأكث %20الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

افق 1438-01-23وتاري    .م2016-10-24ها املو

 (أشهر)ستة  2018-06-30نتهية في النتائج املالية األولية للفترة امل عنشركة ال اعالن .18

 ميالدية.م وملدة ثالث سنوات  2022فبراير  09م وحتى  2019فبراير  10اإلدارة للدورة من شركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الاعالن  .19
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افعة بعد االطالع على الحكم الصادر في الدعوى والالئحة االعتراضية، وقد حددت محكمة االستئن .20 افق  04 االثنيناف التجارية يوم فتح باب املر  12ربيع األول املو

 لرد املدعى عليهم على الالئحة  2018نوفمبر 
ً
 موعدا

ً
 .االعتراضيةالساعة العاشرة صباحا

ستأنف خصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودةنقض الحكم  .21
ُ
ها  1440 صفر  29وتحديد يوم األربعاء ، امل

افق   للجلسة 2018 نوفمبر  07املو
ً
 .م موعدا

، وطلب وكيل املدعى عليها لشركة الساطعة الحديثة املحدودةالصادر من ديوان املظالم  الدائرة للحكم على تفسير  االعتراضيةدم محامي الشركة بالجلسة الالئحة ق .22

افق  1440ربيع األول  20مهلة للرد، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء   .م 2018نوفمبر  28ها املو

 أشهر( )تسعة 30-09-2018شركة عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في الاعالن  .23

افق  1440ربيع األول  25بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين، وتم تحديد جلسة قادمة يوم االثنين  تأجيل النظر في الدعوى  .24  03ها املو

 .م2018ديسمبر 

يعود السبب الرئيي ي ، و م2018سبتمبر  30% من رأسمال الشركة كما في  19.979( ريال سعودي، وذلك بنسبة 35,363,304اكمة إلى )املتر  الشركة انخفاض خسائره .25

 .من نشاطها التجاري % من رأسمال الشركة نتيجة تحقيق الشركة أرباح  19.979النخفاض خسائر شركة الباحة لالستثمار والتنمية إلى 

افق  1440ربيع الثاني  19، وتم تحديد جلسة قادمة يوم االربعاء على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين تأجيل النظر في الدعوى رت الدائرة قر  .26 ديسمبر  26ها املو

 .م2018

 01جلسة قادمة يوم االثنين  ، وتم تحديدالسابقين مجلس اإلدارةرئيس وأعضاء على  للجلسة وقد قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى  محامي الشركةحضوره  .27

افق  1440جماد األول   م2019يناير  07ها املو

 :دول أعمال الجمعيةللتصويت على ج األول ( )االجتماعساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ملشركة الإعالن  .28

 من ملرشحين للدورة القادمة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين ا -1
ُ
م وملدة ثالث سنوات ميالدية 2019فبراير  10والتي ستبدأ اعتبارا

 .م2022فبراير  09وتنت ي في 

م، 2022فبراير  09م وملدة ثالثة سنوات ميالدية تنت ي في 2019فبراير  10لتصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاري  ا -2

 -كافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: مهامها وضوابط عملها وم وتحديد

 مستقل( -الحميدي )رئيس اللجنة  نعبد املحس)أ( األستاذ   سعد بن 

 مستقل( -الرصيص )عضو  نعبد الرحم)ب( األستاذ   تركي بن 

 غير تنفيذي( –بن صالح الحمادي )عضو  ز عبد العزي)ج( الدكتور   

اقية تسوق األحياء )البالزا(التركيز على سوق مراكز  .29 اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار  والذي يمثل نشاط شركة املراكز الر املحدودة )الشركة التابعة(، وشركة اشر

االستثمار ة أحد مجاالت ، وهذا ال يتعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي حيث يعتبر نشاط االستثمار في املجمعات التجاريالعقاري )الشركة التابعة للشركة التابعة(

 التي قد تقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها املذكور في السجل التجاري 

 إعادة النظر في جميع املشاريع املتعثرة واملتوقفة عن العمل واتخاذ ما يلزم تجاه تلك املشاريع والتي تتمثل فيما يلي:  .30

 م.2004 مصنع الجلد الصناعي املتوقف عن العمل بشكل كامل منذ عام أ

 م.2014 12 15 التليفريك: وقد توقف عن العمل بشكل كامل بقرار مجلس اإلدارة بتاري  مشروع ب

افقة الجمعية العامة غير العادية بتاري   افق 1436 07 16وقد حصلت الشركة على مو م( بتحويل أصول الشركة املتهالكة واملتوقفة عن العمل إلى 2015 05 05ها )املو

 لبيع.أصول معدة لغرض ا

31. .
ً
 هيكلة االلتزامات املالية للشركة املتمثلة في الذمم املدينة واملصروفات املدفوعة مقدما

 املطالبة بحقوق الشركة لدى الغير. .32

 متابعة القضايا املتعلقة بالشركة والدعوى املقامة ضد رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين. .33

افقة على تشكيل أعضاء لجنة املراجعة للدورة .34 افقة على الئحة اللجنة والتي تتضمن 2022 02 09وتنت ي بتاري   م2019 02 10دة والتي تبدأ من الجدي املو م، واملو

افقة على تعيين التالية أسمائهم هم: الحميدي، األستاذ   تركي بن عبدالرحمن  نعبد املحساألستاذ  سعدي بن  مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، واملو

افقت الجمعية العمومية للشركة على ذلك.عبد العزيز بن صالح الحماديتور الدكالرصيص،   ، هذا وقد و

 

افق 1436 02 23لقد حدث انقطاع في بعض أعمال الشركة الرئيسية منذ تاري   •  2014ديسمبر  15ها )املو
ً
 ملحوظا

ً
 سلبيا

ً
م( مما أثر تأثيرا

 طاع في األعمال الذي حدث خالل الفترة السابقة:النقلي اعلى الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها، وفيما ي

 خالل الربع الثاني من عام  •
ً
 ، والزال اإليقاف حتى تاريخه.م2004توقف نشاط مصنع الجلد نهائيا

 بتاري   •
َ
 2001 04 21توقف عمل مشروع تلفريك أثرب بشكل جزئي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

َ
م، وتم إيقافه تماما

افقة عليه بالجمعية العامة غير العادية بتاري  2014 12 15بتاري   دارةاإل  بقرار مجلس والزال  م.2015 05 06م وتمت املو

 اإليقاف حتى تاريخه.
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 املخاطر .22

 

 املخاطر االقتصادية الكلية .22.1

 ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عواملعام، مثل  بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد الباحة على لشركة األداء يعتمد

  السعودي االقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل
 
 الدولة إيرادات من كبيرة نسبة بيعها عوائد تمثل النفطية حيث والصناعات النفط على كبير بشكل عموما

 ألي نتيجة مفاجئة لتقلبات عرضة يجعلها واحدة سلعة على جوهري  لبشك اململكة في االقتصادية العجلة اعتماد إن للمملكة. اإلجمالي املحلي الناتج ومن

ونتائج  املالي للشركة األداء فإن السعودي، االقتصاد منظومة ضمن تعمل الباحة شركة أن العاملية، وبما األسواق في السلعة تلك أسعار تحدث في قد تقلبات

  يتأثران عملياتها قد
 
 .عام بشكل السعودي االقتصاد مؤشرات على املؤثرة العوامل من غيرها أو النفط رعاأس فياملؤاتيه  غير بالتقلبات سلبا

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع .22.2

 مخاطر الطلب على سوق العقار ▪

  سيؤثر انخفاض أسعار العقارات
 
كة اشراقة اإلقليمية وعلى شركتها التابعة شر  شركة الباحة وعلى شركة املراكز الراقية )الشركة التابعة( نشاط على سلبا

  طوير واالستثمار العقاري للت
 
 لذلك، ستتأثر  .صلة ذات واستثمارات عقارية ممتلكات في معظمها وشركتها التابعة موجودات الشركة التابعة ألن نظرا

 
ونظرا

 تعتمد جهة من ألنها مباشر والتشييد بشكل نشاءإلا وتكاليف البناء مواد أسعار أو اإليجار ومعدالت العقارات بأي تقلبات محتملة في أسعارأعمال الشركة 

 تأجير عوائد على إيراداتها في أساس ي بشكل ستعتمد األخرى  الجهة من أنها كما عليها، الجديدة املواقع األراض ي وتشييد استئجار أو شراء على توسعاتها في

 على سلبي بشكل تؤثر اإلنشاءات وقطاع العقاري  القطاع في غير املؤاتية الجوهرية اتالتقلب فإن لذا التجزئة، تجار بمجمعتها التجارية على املساحات املتوفرة

 الشركة املالي ونتائج عملياتها. أداء

 مخاطر عدم القدرة على تسييل األصول العقارية  ▪

  واإلقليمية والسياسية واألمنية واالجتماعية االقتصادية الظروف تؤثر أن املمكن من
 
في السوق أو  ومضاعفات عقبات أية ظهور  أن . إذسوق العقار على سلبا

 من موجوداتها تسييل في ةصعوب وعندئذ ستواجه الشركة وشركتها التابعة العقارات في حالة الرغبة في ذلك، بيع عملية في تباطؤ عنه ينتج قد االقتصاد ككل

 على وضعها املالي وبالتالي على الوضع املالي لش
 
 ركة الباحة ونتائج عملياتها.العقارات مما سينعكس سلبا

 مخاطر عدم مواكبة التغير في أذواق العمالء وانخفاض حصة السوق  ▪

التابعة في مواكبة التغير في أذواق العمالء وسرعة االستجابة لتلك التغيرات عند افتتاح تها اإذا فشلت الشركة خالل ممارستها للنشاط العقاري التجاري وشرك 

وكذلك نسبة  دة واختيار نوعية املستأجرين، فسينتج عن ذلك انخفاض في نسبة ارتياد املجمعات واملراكز التجارية للشركةمجمعات ومراكز تجارية جدي

 قية، مما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها وأرباحها.تأجيرها وبالتالي انخفاض حصة الشركة السو 

 مخاطر زيادة املنافسة ▪

ة أو منافسة، حيث يعتبر القطاعين العقاري والتجزئة من نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابه تنشأ املنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في

فس الشركة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو القطاعات عالية املنافسة. وعليه، فإنه ال يوجد ضمان أن تنا

 على إيرادات الشركة ونتائج عمليتها وربحيتها، وهو ما ينطبق أانخفاض الهوامش الربحي
 
 على شركة ة أو فقدان الحصة السوقية، الش يء الذي سيؤثر سلبا

 
يضا

 عة.املراكز الراقية الشركة التاب

 مخاطر فرص النمو  ▪

سبيل املثال ال الحصر بمستوى املنافسة في السوق، وتوفر تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو، التي تتأثر بشكل كبير على 

النمو. ليس هنالك ضمان باملحافظة على مستوى متواصل ريق إدارتها، واألنظمة القانونية، وغيرها من العوامل املؤثرة على املوارد املادية والبشرية، وقدرة ف

نمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة من النمو، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وت

زيز العوائد ملساهميها، مما يعني تأثر الوضع املالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها وتع نموها بشكل ايجابي فسوف تتأثر

 سلبي.

 التجزئة املخاطر املرتبطة بقطاع  ▪

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

 على مبيعات املحالت التجارية، مما قد يقلل من قدرة املستأجرين على االس
 
تمرار في استئجار املحالت، األمر الذي سيؤثر معدل اإلنفاق للفرد سينعكس سلبا

 مؤثر على الشركة.ونتائج عملياتها وبالتالي سيكون هذا العامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركتها التابعة ووضعها املالي 

 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها .22.3

 مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع ▪

 والتواجد ألنشطتها، وبالتحديد في نشاطها العقاري والتجاري، جديدة بافتتاح مشاريع استراتيجيتها التوسعية نجاح على للشركة املتوقع يتقبلاملس النمو يعتمد

فرص النمو  على لها سيؤثر املرسومة التوسعية خططها تنفيذ على الشركة قدرة عدم . إنوخارجها متى ما سمحت الفرصة أرجاء اململكة في جديدة مواقع في

  سلبي مما يؤثر على الوضع املالي للشركة، وبالتالي نتائج عملياتها. بشكل املستقبلية

 وجودة إنشاء وتصميم املبنى واملحافظة على الصيانة  مخاطر تقادم املنشآت ▪
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تلكها الشركة تعتبر حديثة، فإن عدم توفير الصيانة تؤثر جودة املنشآت التي تستقبل الجمهور على معدل اإلقبال على تلك املنشآت. ورغم أن املنشآت التي تم

املنشآت في املستقبل وبالتالي سيؤدي إلى عدم إقبال الجمهور عليها. كذلك، فإن ظهور ف يؤثر على جودة الالزمة لها ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت سو 

ن ماء وكهرباء وتكييف، سيضطر الشركة إلى القيام بأعمال إصالحات وتعديالت، أي عيوب في تصميم وجودة املبنى، أو أي خلل في توفير الخدمات العامة م

إضافية، باإلضافة إلى تأثير تلك اإلصالحات على سير أعمال املحالت. وفي حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر وهذا سيؤدي بدوره إلى تحمل الشركة تكاليف 

 لعدة عوامل من ضمنها زياد
 
، فإنه سيكون هناك أثر واملياه والكهرباء ة تكاليف العمالة، وتكاليف العقود مع الغير، وتكاليف اإلصالح والصيانةاملتوقع لها نظرا

 وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي سيؤثر على ووضعها املالي ونتائج عملياتها. سلبي

 يةاملخاطر املتعلقة بأعمال صيانة الطرق واإلنشاءات الخاصة باملشاريع الحكوم ▪

لي، العديد من أعمال صيانة الطرق إن أحد أهم عوامل نجاح املجمعات التجارية هو سهولة الوصول إليه من قبل الزوار. وتشهد مدينة الرياض في الوقت الحا

لتجارية الضخمة، األمر الذي قد واإلنشاءات الخاصة بمشروع امللك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض )مترو الرياض( وغيره من املشاريع التنموية وا

ص أعداد زوارها، األمر الذي يحد من قدرة الشركة على رفع قيم يحد بشكل كبير من سهولة الوصول إلى مواقع املجمعات التجارية بشكل عام، وبالتالي تناق

لى املستأجرين، مما يؤدي إلى خفض إيرادات الشركة اإليجارات أو املحافظة عليها، حيث قد تضطر إلى إجراء تخفيض على أسعار اإليجارات للمحافظة ع

 لي ونتائج عملياتها.وربحيتها، والتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املا

 مخاطر انخفاض معدل اإلقبال من مرتادي املجمع التجاري  ▪

ستئجار محالت املجمع ويؤدي إلى انخفاض معدل اإلشغال فيه. كذلك، إن عدم حصول اإلقبال املتوقع على املجمعات التجارية للشركة سوف يقلل من فرص ا

 األمر عدم رضا الزوار واملرتادين عن البضائع والخدمات املقدمة إليهم من قبل املستأجرين، فإن الوضع التنافس ي للمجمع التفإنه في حالة 
 
جاري قد يتأثر سلبا

تحمل تكاليف  يحية قد تتطلب استثمارات مالية كبيرة مثل إنهاء عقود بعض املحالت التجارية أوالذي من شأنه أن يدخل الشركة في سلسلة إجراءات تصح

 إضافية لحمالت تسويقية وغيرها مما يؤثر سلبا على إيرادات الشركة وربحيتها.

 لى تحصيل اإليجارات املستحقةمخاطر عدم قدرة الشركة ع ▪

فإن عدم قدرة الشركة على تحصيل هذه االيجارات أو التأخير  التجارية املصدر املهم إليرادات الشركة وبالتاليتشكل قيمة االيجارات املتولدة من تأجير املحالت 

 على أعمال الشركة ووضعها املالي.
 
 في تحصيلها سيؤثر سلبا

 ي إدارة املجمعات التجاريةاملخاطر املتعلقة بالفشل ف ▪

 على الوضع املالي ونتائج عملياتها. لك فإن احتمالية الفشل قائمة مما يؤدي إلى التأثيرتقوم الشركة بإدارة مجمعاتها التجارية بنفسها، ولذ
 
 سلبا

 املخاطر املتعلقة بتعثر املستأجرين ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد اإليجارات املستحقة ▪

ي، وبالتالي في حال عدم مقدرة بعض املستأجرين أو تأخرهم أو التابعة لها على اإليرادات املتولدة من اإليجارات بشكل أساس  اتالشركة والشرك  يعتمد دخل

قدرتها على الوفاء ماطلتهم في دفع اإليجارات املستحقة في تواريخ استحقاقها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للشركة، وبالتالي م

 سلبي وجوهري على وضع الشركة املالي ونتائج عملياتها. بالتزاماتها املالية واستمرار أعمالها، مما يترتب عليه أثر

 عدم القدرة على تأجير املحالت التجارية أو تجديد عقود اإليجارات   ▪

أي املحالت باملجمع، وإقامة عالقات جيدة مع املستأجرين، وبالتالي فإنه ال يوجد  تها التابعة بشكل أساس ي على القدرة على تأجيرايعتمد أداء الشركة وشرك 

ة جيدة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة ووضعها ضمان بأن الشركة ستتمكن من تأجير املحالت الشاغرة أو تأجيرها بشروط تعاقدي

 ذا العامل مؤثر على الشركة.املالي ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون ه

 ية مخاطر عدم الوفاء باملطلوبات الرأسمالية املستقبل ▪

تها التابعة أي التزامات لنفقات رأسمالية محتملة أو حاجة الستثمارات مستقبلية، وليس هناك أي ضمانات أو تأكيدات بأن أي اقد تنشأ لدى الشركة أو شرك 

شركتها التابعة، وبالتالي نتائج أو توفيرها في وقت مناسب أو بشروط مؤاتية مما يؤثر على الوضع املالي للشركة و من الشركتين ستستطيع تأمين تلك النفقات 

 عملياتهما وربحيتهما.

 الجودة على السمعة ومستوى  مخاطر الحفاظ ▪

 تلك تغطية عدم حالة العقار واملجمعات التجارية. وفي وتسويق تأجير في األساسية العناصر من تعتبر وجودتها والتشطيب البناء عيوب من املنشآت خلو ان

 مما صعوبة في تسويق منتجاتها العقارية، تواجه فإن الشركة قد اإليفاء بمعايير البناء والتشطيب للمجمعات التجارية، عدم أو املقاولين بواسطة املخاطر

  يؤثر
 
 .وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركةسمعتها وإيراداتها واألداء املالي لها،  على سلبا

 مخاطر مصادر التمويل ▪

ي عمليات الشركة، فإن الشركة تعتمد على مقدرتها في الحصول على قروض من جهات التمويل ي تمويل التوسع املستقبلي فمن أجل تمويل أو املساعدة ف

في املستقبل أو فشلها في مقابلة التزاماتها من الديون املستقبلية، فإن عمليات الشركة املختلفة، وفي حالة عدم تمكنها من الحصول على مثل هذا التمويل 

. وأداءها
 
 املالي ومقدرتها على املحافظة على أعمالها وتوسعاتها ستتأثر سلبا

 مخاطر قرارات اإلدارة ▪

املناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة الشركة تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة و 

 على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.باتخاذ قرارات خاطئة فيم
 
 ا يخص أعمالها، فسينعكس ذلك سلبا
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 مخاطر أخطاء املوظفين ▪

 ألية قوانين أو أنظمة 
 
سارية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسفر عنها اإلضرار إن أخطاء املوظفين التي قد ينتج عنها إخالال

ملعلومات أو موارد الشركة أو ال تضمن الشركة عدم حدوث مثل تلك األخطاء التي قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام ابسمعة الشركة. و 

 منع أخطاء املوظفين إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلو 
 
فهي مات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية. وحيث أن الشركة ال تستطيع دائما

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

 مخاطر نقص عدد املوظفين ▪

 بوجود عدد اتعمل شركة الباحة وشرك 
 
إلى عدد أكبر من املوظفين الستكمال  جميعهاأو  اتمحدود من املوظفين، وقد تحتاج أي من الشرك تها التابعة حاليا

من توظيف العدد املطلوب من املوظفين في الوقت املناسب أو بالكفاءات املطلوبة فسوف  اتالشرك  لتوسعية املستقبلية، وفي حال لم تتمكن أي منالخطط ا

 لية وعلى ربحيتهما ونتائج عملياتهما.يؤثر ذلك على إنجاز الخطط املستقب

 مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين ▪

تابعة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وحيث ال تهااتهدف الشركة وشرك 

للعناصر البشرية  اتاملستقبلية يعتمد على قدرتهما في استقطاب املوظفين املؤهلين واالحتفاظ بهم، فإن فقدان أي من الشرك  افي خططه اتإن نجاح الشرك 

 على أعمال الشرك ملهمة أو عدم قدرتها
 
 .اعمالهمونتائج  وارباحهم اتا على استقطابهم واالحتفاظ بهم سينعكس سلبا

 ت السعودةمخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبا ▪

وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات  تشترط قوانين العمل باململكة العربية السعودية على جميع املنشآت أن ال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محددة.

خاصة بتوطين الوظائف فقد تواجهها ل عدم التزام الشركة بتلك القوانين الأكثر صرامة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة املطلوبة مستقبال. وفي حا

كفالة العاملين غير السعوديين وحظر املشاركة في املناقصات  عقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة وإيقاف إصدار املوافقات الالزمة لنقل

 على عمليات الحكومية ومنع الحصول على القروض والحوافز الحكومية األخرى، 
 
 الشركة وأدائهما املالي.مما يؤثر سلبا

 مخاطر العقود مع الغير  ▪

ألطراف على الوفاء بالتزاماتها تها التابعة، بإبرام اتفاقيات عقود إيجار أو تشييد وبناء مع الغير، وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة هذه ااتقوم الشركة وشرك 

لذي سيؤثر نات أو تأكيدات بأن هذه األطراف ستكون على مستوى التطلعات، األمر ابموجب شروط وأحكام االتفاقيات املذكورة. وال يمكن إعطاء أي ضما

 على املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها وربحيتها في حالة عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي سيكون ه
 
 ذا العامل مؤثر على الشركة. سلبيا

 غيرات في السوق تأثر العقود طويلة األجل باملت ▪

 طويلة األجل، متضمنة زيادات في القيمة اإليجارية على مدار مدة العقد، وسيتم تها التابعة مع املستأجرين في استبرم الشركة أو شرك 
 
املجمعات التجارية عقودا

كل عام وأسعار اإليجارات بالتحديد، وأهمية املستأجر تحديد هذه الزيادات من خالل عدة اعتبارات كتقديرات الشركة ملعدالت الزيادة املتوقعة في األسعار بش

 في السوق. ووضعه التنافس ي

أو معدالت  ولهذا فإنه ال يوجد ضمان بأن هذه الزيادات التي تحددها الشركة وقت إبرام العقد ستكون كافية لتعويضها عن الزيادة في تكاليف التشغيل

يجارية املحصلة أقل من القيمة اإليجارية تالي، فإنه في حال عدم كفاية هذه الزيادات أو في حال كانت القيم اإل التضخم أو موازية ملعدالت ارتفاع األسعار. وبال

وجوهري على أعمال العادلة مقارنة بالسوق، والتي قد ال تتمكن الشركة من التفاوض مع املستأجرين عليها قبل انتهاء مدة العقد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي 

 ، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.تها التابعة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبليةاك الشركة وشر 

 للتوسعات والتجديدات ▪
ً
 املخاطر املرتبطة بمنح اإلعفاءات وتعويض املستأجرين نتيجة

إعفاءات  ات على املجمعات التجارية ومن املمكن أن يترتب على هذه األعمال منحتها التابعة عند قيامها بإجراء أعمال توسعة أو تجديداقد تضطر الشركة وشرك 

األعمال. وقد  لبعض املستأجرين من سداد اإليجار ملدة محدودة أو تعويضهم عن جزء من قيمة اإليجار املدفوعة نتيجة توقف أعمالهم خالل فترة تنفيذ تلك

 لخفض إياتضطر الشركة أو شرك 
 
األعمال بحسب حجم األعمال  جارات بعض املحالت لتعويض املستأجرين عن الضرر الناتج عن تنفيذ تلكتها التابعة أيضا

 وأثرها على املستأجر، مما ينعكس بشكل سلبي على املركز املالي للشركة ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.

 لتشغيلعدم القدرة على تجديد اتفاقيات التطوير وا ▪

ت التجارية في الوقت الحالي، إال أنه ال يوجد ضمان باستمرار إدارة الشركة للمجمعات التجارية تها التابعة القيام بإدارة وتشغيل املجمعااتنوي الشركة وشرك 

 وفي حال قررت الشركة تسليم إدارة وتشغيل املجمعات التجارية لطرف آخر فإنه ستنشأ مخاطر تتمثل في إن
 
هاء أو عدم تجديد االتفاقيات مما سيترتب مستقبال

 تب عليه أثر سلبي على الوضع املالي الشركة ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثر على الشركة.عليه خسائر مالية وهذا يتر 

 مخاطر السيولة ▪

حدد. اتها املالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ومطلوباتها في الوقت املتواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزام

ي ونتائج عملياتها وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها املال

 بصورة سلبية.

 مخاطر االئتمان ▪

وفي حالة عدم الوفاء بااللتزام من قبل أي من األطراف السابقة، فإن  الشركة مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين.تواجه 

 ذلك سيؤثر سلبا على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها.
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 مخاطر القضايا القانونية ضد الشركة ▪

صدرت أحكام ملزمة للشركة بدفع مبالغ مالية للغير أو تم رفع قضايا مخاطر نتيجة لتعرضها لبعض املطالبات القانونية والقضايا املرفوعة ضدها. وفي حالة تواجه شركة الباحة 

املطالبات ويلخص الجدول التالي القضايا جديدة ضد الشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على املوقف املالي للشركة ونتائج عملياتها بسبب الدعاوى القضائية والنزاعات و 

 ة التي عليها:املرفوعة ضد الشركة وأهم املطالبات املالي

من قيمة السهم،  املستحقة األقساط. وهي عبارة عن جزء من أسهم املساهمين املتخلفين عن سداد ركة ومطالبات مالية عليهامقامة ضد الشقديمة كذلك فإنه توجد قضايا 

عودي ( ريال س150.000.000م( لبيعها بغرض استكمال رأس املال ليصبح )22/03/2009ه )املوافق 25/03/1430والتي حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ 

 بالكامل
 
 .ك حتى تاريخه، ومطالبات من بعض املساهمين برد ما تم دفعه من مبالغ عند التأسيس والشركة تعمل على ذلفي وقته مدفوعا

 مخاطر االلتزامات  ▪

من الهيئة العامة للزكاة  توجد لدى شركة الباحة عدة التزامات مالية تتمثل في مبالغ مستحقة للهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث استلمت الشركة خطاب

م إلى 2000 مليون ريال عن األعوام من16,849,347م يؤكد وجود فروقات مستحقات زكوية بمبلغ 04/10/2015هـ املوافق 21/12/1436والدخل بتاريخ 

 من م مستحقة الدفع من قبل الشركة. وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت برفع الئحة اعتراض على هذه املطالبة خ2010
 
الل املدة القانونية وهي ستين يوما

الزكوية الضريبية األولى واملصادقة  يةاالبتدائ االعتراضقرار اللجنة برفض االستئناف املقدم من الشركة ضد قرار لجنة  كما استلمت الشركة تاريخ الخطاب

 للقرار 
 
ريال سعودي في الربع  16,849,347اة استثنائية غير متكررة بمبلغ وقدره الشركة بتسجيل مصاريف زك  قامتعلى قرار اللجنة من وزارة املالية، ووفقا

 .م2018الثاني من عام 

 ملخص املطالبة قيمة املطالبة اسم الجهة املدعية

شاااااااااااركااااة السااااااااااااااااطعااااة 

الحاااااديثاااااة للمقااااااوالت 

 العامة

افق 1434 01 25بتاري  نتيجة لعملية تبادل األصول بين الشركتين، صدر حكم من املحكمة  3.000.000 صول ودفع املبلغ م( يقض ي بإلزام شركة الباحة بإتمام عملية تبادل األ 2012 12 08ها )املو

 ( ثالثة مليون ريال سعودي لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، باإلضافة إلى اتمام عملية التبادل والتي تشمل:3.000.000املستحق وهو )

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

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

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

افق 1437  10 29هذا وقد تلقت شركة الباحة بتاري   في املحكمة العامة ببلجرش ي يلزم الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر م( قرار قضائي من دوائر التنفيذ 2016 08 03ها )املو

افق 1438 05 12رية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند، حيث أنه  بتاري  من املحكمة االدا م( تلقت شركة 2017 02 09ه )املو

افق 1438 05 04رة التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرش ي صادر بتاري  الباحة نسخة من حكم دائ ، واملتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر 38160080 م( وبرقم2017 02 01ه )املو

ن التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم الصادر من ديوان من ديوان املظالم تبين عدم تحديد البنود املراد تنفيذها فيما يخص عملية تبادل األصول، وانت ى حكم دائرة التنفيذ إلى التوقف ع

 من اليوم الاملظالم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذ
ً
 اعتبارا

ً
تالي ها بشكل واضح ودقيق لكل بند، كما نص حكم دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين يوما

صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف ارة شركة الباحة باالعتراض على الحكم وإنما تنوي تنفيذه بحسب التفاصيل الواردة فيه. فبمجرد من تاري  استالم نسخة الحكم. ولم تقم إد

ة لدى شركة الباحة، وكذلك نقل لساطعاآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ حيثيات الحكم وذلك بنقل ملكية كافة األصول التي تخص شركة ا

 بأنه لن يكون هناك أثر مالي على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل ملكية األصول التي تخص الباحة لدى شركة الساطعة الحديثة، وضما
ً
ن انتهاء األمر القضائي بالكامل. علما

 بتكوين مخصصات لكامل مب 17.300.599يثة تبلغ األصول وذلك بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحد
ً
لغ ريال سعودي، حيث أن شركة الباحة قد قامت مسبقا

 17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000باعتبار أن قيمة العقد املوقع لتبادل األصول بلغت ريال  68.699.441بقيمة الخسارة من هذه العملية 

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي الجاهلة
ً
 بقيمة م قامت الشركة برد الزيا 2017وخالل عام ، ريال وفقا

ً
ريال سعودي، ليصبح رصيد  1,996,283دة بمخصص استبدال األصول املكون سابقا

 :القرار التفسيري بما يلياستلمت الشركة  كما أن الشركة .ريال سعودي 158و66,703مخصص تبادل األصول بعد رد الزيادة مبلغ 

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطع
ً
 .مليون ريال 3ة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره أوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعد
ً
% من كامل األرض في مخطط املروج  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134دها ثانيا

اقعة في السيل الصغير في محافظة الط  .ائف لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامةالو

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت الع
ً
امة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن األرض املقام عليها ثالثا

 .يةاملشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنم

ستأنف  -1
ُ
افق ها  1440صفر  29وتحديد يوم األربعاء القادم ، خصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودةبنقض الحكم امل  07املو

 للجلسة 2018نوفمبر 
ً
 .م موعدا

صادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة، وطلب وكيل املدعى عليها مهلة للرد، وتم ال الدائرة للحكم على تفسير  االعتراضيةدم محامي الشركة بالجلسة الالئحة ق -2

افق ها  1440ربيع األول  20تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء   .م 2018نوفمبر  28املو

ة الحديثة للمقاوالت وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية الثانية م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة املحدود2019يناير   09في يوم  -3

ها والقاض ي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم  1439   06   19ي باملحكمة التجارية بجدة إصدار حكمها االبتدائي بالتمسك بقرارها السابق املؤرخ ف

ها قررت الدائرة إصدار حكمها االبتدائي التمسك بالقرار السابق القاض ي بأن املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ  1432   03   03واملؤرخ في بينهم محل هذه الدعوى 

 .لعقد املبرم بينهم محل هذه الدعوى ا

م قدمت الشركة استئنافها ضد  2019فبراير  24ها وفي يوم  1439جماد الثاني  19ؤرخ في م استلمت الشركة نسخة اعالم الحكم بالتمسك بقرارها السابق امل2019يناير  27في يوم  -4

 .م 2019يناير  27الحكم املستلم بتاري  

افق  1440شوال  16حددت الدائرة يوم  -5  للنظر بالقضية 2019يونيو  19ها املو
ً
 ، والزالت القضية منظورة.م موعدا

تااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااويضاااااااااااااااااااااااااااااااااات 

املسااااااااااااااااااهااااامااااايااااان عااااالاااااى 

تم بيعها األسااااااهم التي 

 في املزاد

966.84710.  
مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون ( أربعة عشر 14.325.234م بمبلغ )2009 12 31( تسعمائة وأربعة وثمانون ألف واثنان وثالثون سهم وذلك حتى تاري  984.032قامت الشركة ببيع )

افقة هيئة السوق املالية بهذا الخصوص. هذا وقد قامت الشركة بدفع جزء من هذه  ألف ومئتان وأربعة وثالثون ريال سعودي حسب العروض املقدمة باملزاد وذلك بعد الحصول على مو

 
ً
 ، وتبقى املوالزالت تقوم بسداد التعويضات )املطالبات( ملساهميها مسبقا

ً
بأن هذه بلغ املذكور هنا. ومن املمكن أن تتم مطالبة شركة الباحة من قبل املساهمين املتبقين في أي وقت. علما

 التعويضات هي مطالبات مستحقة وليست قضية قائمة.

ااة  الهيئااة العااامااة للزكا

 والدخل

افق 1434 05 29والدخل وبموجب الخطاب الوارد من قبلها بتاري  ها مع الهيئة العامة للزكاة 1434 16 3482بموجب املعاملة رقم  16.849.347 ية م( فإنه تبين وجود فروقات زكو 2013 04 10ها )املو

لزكاة والدخل بتاري  م.  وقد قامت الشركة باالعتراض على صحة املبلغ املذكور، إال أن الشركة قد استلمت خطاب  خر من الهيئة العامة ل2010م إلى 2000باملبلغ املذكور عن األعوام من 

افق 1436 12 21  من تاري  استالم الخطاب، وتم م( يؤكد صحة املبلغ. كما قامت الشركة برفع الئحة اعترا2015 10 04ها )املو
ً
ض على هذه املطالبة خالل املدة القانونية وهي ستين يوما

افق 1439القعدة ذو  12يوم األربعاء وفي  الحضور لدى اللجنة ملناقشة املطالبة قرار اللجنة برفض االستئناف املقدم من الشركة ضد قرار  استلمت الشركة ، كمام2018يوليو  25ها املو

 للقرار  االبتدائية عتراضاال لجنة 
ً
غير متكررة بمبلغ وقدره الشركة بتسجيل مصاريف زكاة استثنائية  قامتالزكوية الضريبية األولى واملصادقة على قرار اللجنة من وزارة املالية، ووفقا

 .م2018ريال سعودي في الربع الثاني من عام  16,849,347
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 مخاطر عدم وجود شهادة زكاة  ▪

 لوجود مبالغ فروقات زكوية تخص شركة الباحة وقيامها باملتابعة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلنهاء هذه الفروقات، فإنه ال 
 
شهادة  يمكن الحصول علىنظرا

شهادة زكاة محدودة لدى شركة الباحة صادر ، وبالرغم من وجود م2010م وحتى 2000الفروقات املتعلقة بالربط الزكوي من عام الزكاة حتى االنتهاء من كافة 

 ه الشهادة املحدودة تكون ملدة قصيرة.من الهيئة العامة للزكاة والدخل إال أن قد ال تتمكن من إنهاء كافة معامالتها بموجب هذه الشهادة، كما أن صالحية هذ

 انتهائها أو عدم تجديدها املخاطر املتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة او  ▪

هما، وتشمل هذه يتعين على الشركة الحصول على التراخيص والتصاريح واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها وممارسة أعمال

شهادة عضوية الغرفة التجارية، وشهادة تسجيل التراخيص على سبيل املثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، و 

لتصاريح لشروط قد يتم بموجبها تعليق العالمة التجارية، وشهادة السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك تخضع معظم هذه التراخيص وا

 وبشكل جوهري على أعمال أو إنهاء التراخيص والشهادات والتصاريح واملوافقات إذا فشلت الشركة في الوفا
 
ء وااللتزام بتلك الشروط، وهو ما سيؤثر سلبا

خص الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالهما أو وبالتالي فإن عدم تمكن الشركة أو شركتها التابعة من تجديد الر  الشركة ووضعهما املالي.

تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص  إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصهم أو إذا تم

طلب منهما في املستقبل، فإن ذلك قد يعر 
ُ
ضهما للتوقف مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وشركتها التابعة وتكبدهما تكاليف إضافية اإلضافية التي قد ت

 ع
 
 لى نتائج عملياتهما ووضعهما املالي.وبالتي سيؤثر ذلك سلبا

 مخاطر استمرارية الشركة ▪

 ركة والعمل على استمرارية نشاطها.تسعى في خطتها لتعديل اوضاع الشالزالت توجد لدى شركة الباحة خسائر متراكمة ومخصصات، واإلدارة 

 مخاطر انقطاع األعمال ▪

 على الوضع املالي 2014ديسمبر  15هـ )املوافق 23/02/1436لقد حدث انقطاع في بعض أعمال الشركة الرئيسية منذ تاريخ 
 
 ملحوظا

 
 سلبيا

 
م( مما أثر تأثيرا

 ث خالل الفترة السابقة:للشركة ونتائج عملياتها، وفيما يلي االنقطاع في األعمال الذي حد

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

 بتاريخ توقف عمل مشروع تلفر • 
َ
 بقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 21/04/2001يك أثرب بشكل جزئي بمعدل عمل شهر واحد فقط سنويا

َ
م، وتم إيقافه تماما

 م.06/05/2015عية العامة غير العادية بتاريخ م وتمت املوافقة عليه بالجم15/12/2014

 مخاطر فشل الشركة في الدخول في صفقات استحواذ سابقة ▪

دخول في صفقات استحواذ سابقة، متمثلة في عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة والتي باءت بالفشل. حيث قامت الشركة بال

 م( بتوقيع عقد مع شركة الساطعة يفيد بالتنازل لشركة الباحة عن ما يلي: 6/2/2011هـ )املوافق 3/3/1432قامت الشركة بتاريخ 

املوجودة  نقل ملكية جميع مشتمالت الكسارة بكامل معداتها وسياراتها وكافة موجوداتها املنقولة والثابتة وجميع مشتمالت مشروع الهلوكور ومعداته .1

 )تحت التأسيس( املعدة للتركيب.

 ور عقود شركة السويلم ملشروع قطار الحرمين.ص .2

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

 عقد تأجير أرض البلدية. .4

 رخصة البناء. .5

 املخطط العام للمشروع. .6

 صورة خطاب املوافقة املبدئية لقرض صندوق التنمية الصناعية. .7

 ن رخصة الثروة املعدنية.مذكرة تنازل ع .8

 خريطة املوقع العام للكسارة. .9

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

 كما يلي: 86.000.000وذلك مقابل مبلغ إجمالي قيمته  .11
ُ
 ريال سعودي تدفع عينيا ونقديا

مليون في أول دفعة، ومن ثم يتم دفع مليون  7ال سعودي بموجب شيكات مصدقة على أربع دفعات يتم دفع ري 10.000.000تدفع الشركة مبلغ  -أ

 ريال في كل دفعة من الدفعات الثالث األخرى.

٪ من كامل األرض في مخطط املروج الواقع في محافظة الطائف واململوكة للشركة بموجب صك رقم 50تتنازل الشركة عن حصتها البالغة  -ب

 تفق عليها.ريال سعودي من ثمن الصفقة امل 12.000.000مقابل  1/1/159/133

٪ حسب عقد التأسيس بما في ذلك كامل املديونية على الشركة 37تتنازل الشركة عن حصتها في ملكية كلية الباحة األهلية للعلوم والبالغة نسبتها  -ج

املتفق  ريال سعودي من ثمن الصفقة 18.000.000عينية تقدر بمبلغ ريال سعودي وتمثل حصة  25.000.000املالكة للكلية ومقدار الدين 

 عليها.

شآته تتنازل الشركة عن ملكية كامل أرض مشروع الدواجن الواقعة في محافظة العقيق منطقة الباحة بكامل موجوداته الثابتة واملنقولة وكامل من -د

هـ وتمثل حصة 1425ربيع الثاني  06وتاريخ  2وكة للشركة بموجب الصك رقم بدون ذممه املالية وخالي من أي رهون أو أي مطالب مالية واململ

 ريال سعودي من ثمن الصفقة املتفق عليها. 46.000.000عينية تبلغ 

نافي للجهالة ال إال أنه بعد توقيع االتفاقية النهائية مع شركة الساطعة الحديثة، قامت شركة الباحة بالتعاقد مع مكتب متخصص معتمد للقيام بعمل الفحص

م وقيمت تلك األصول فقط بمبلغ 2011سبتمبر  17كتب بإصدار تقرير الفحص النافي للجهالة بتاريخ ألصول شركة الساطعة محل االتفاق وقام امل

لجهالة الخاص بتقييم م عن صدور نتائج تقرير الفحص النافي ل2011سبتمبر  18وقامت الشركة باإلعالن في موقع تداول بتاريخ  ريال سعودي. 17.300.559
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 17.3 للفارق الكبير بين نتيجة التقييم ألصول شركة الساطعة الحديثة بناء على تقرير الفحص النافي للجهالة والبالغ أصول شركة الساطعة الحديثة، ونظرا

مليون ريال سعودي، فقد قامت إدارة  86الغة مليون ريال سعودي وبين قيمة أصول شركة الباحة املعروضة للتبادل مع أصول شركة الساطعة الحديثة والب

 بمناقشة نتائج التقييم مع إدارة شركة الساطعة الحديثة. وال تمتلك شركة الباحة أي مستندات لتوضيح تفاصيل األصول التي ستؤول ملكيتها شركة الباحة

ة الجاهزة جهالة على معلومات خاصة بقيمة مشروع الخرسانة االسمنتيلشركة الباحة كنتيجة لعملية تبادل األصول. كذلك، لم يحتوي تقرير الفحص النافي لل

ت تبين قيمة أصول ومصنع الهلوكور حيث أن التقرير املشار إليه ذكر قيمة الكسارة فقط. وقد أكدت اإلدارة الحالية لشركة الباحة بأنها ال تملك أي مستندا

ل من هذه األصول وكيفية التوصل إلى ريال وال أي مستندات تبين القيمة الفعلية لكل أص 86.000.000شركة الساطعة عند توقيع العقد والتي بلغ مجموعها 

كإجمالي لها بحسب تقرير الفحص النافي للجهالة، وذلك بسبب أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلس إدارة الشركة السابق  17.300.599مبلغ 

بهذا الشأن. وعليه ستقوم شركة الباحة باملطالبة بحقوقها  للشركة بتسليم اإلدارة الحالية أي معلومات أو مستندات وليس الحالي، ولم تقم إلدارة السابقة

من قيمة هذه  من أصول شركة الساطعة الحديثة املوضحة في الحكم القضائي والسند التنفيذي الصادر من املحكمة االدارية بجدة، إال أنه ال يمكن التحقق

النافي للجهالة. وفي حال كانت القيمة الفعلية لهذه األصول أقل من املبلغ املذكور فإن  ريال بحسب ما ورد في تقرير الفحص 17.300.599درة بمبلغ األصول املق

 والبالغ 
 
 لت 68.699.441ذلك يعني بأن مخصص خسائر عملية تبادل األصول الذي قامت شركة الباحة بتكوينه مسبقا

 
غطية كامل الخسائر ريال لن يكون كافيا

م عن نتائج مفاوضاتها مع شركة الساطعة الحديثة والتي أسفرت 2011أكتوبر  01وأعلنت الشركة في موقع تداول بتاريخ .  املترتبة من عملية تبادل األصول هذه

ريال سعودي قامت الشركة بسدادها  7.000.000عن عدم قبول شركة الساطعة الحديثة لنتائج تقرير الفحص النافي للجهالة وكذلك امتنعت عن إعادة مبلغ 

 لشركة
 
الساطعة الحديثة كجزء من العقد وكنتيجة لذلك فقد ألغت الشركة العقد مع شركة الساطعة الحديثة، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية  مقدما

 وقدر 
 
من ريال سعودي. وقد صدر حكم نهائي في القضية  7.000.000ه لدى ديوان املظالم تطالب فيها شركة الساطعة الحديثة بإعادة املبلغ املدفوع مقدما

هـ تتضمن املصادقة على الحكم االبتدائي الصادر عن املحكمة االدارية بجدة بإتمام تنفيذ العقد مع شركة الساطعة 24/06/1434ديوان املظالم بجدة بتاريخ 

د املبرم بينهما واملؤرخ في الساطعة الحديثة والزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقالحديثة ورفض الدعوى القضائية املقدمة من شركة الباحة ضد شركة 

م( قرار قضائي من دوائر التنفيذ في املحكمة العامة ببلجرش ي يلزم 03/08/2016هـ )املوافق 1437 /29/10م. وقد تلقت شركة الباحة بتاريخ 06/02/2011

للمقاوالت العامة، إال أنها لم تقم بتنفيذ املستند من املحكمة االدارية بجدة لصالح شركة الساطعة الحديثة الشركة بتنفيذ كامل السند التنفيذي الصادر 

م( تلقت شركة الباحة نسخة من حكم دائرة التنفيذ في املحكمة العامة 09/02/2017ه )املوافق 12/05/1438حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حيث أنه بتاريخ 

واملتضمن أنه بعد مراجعة الحكم الصادر من ديوان املظالم تبين عدم  ،38160080م( وبرقم 01/02/2017ه )املوافق 04/05/1438يخ ببلجرش ي صادر بتار 

لصادر من ديوان تحديد البنود املراد تنفيذها فيما يخص عملية تبادل األصول، وانتهى حكم دائرة التنفيذ إلى التوقف عن التنفيذ حتى يتم تصحيح الحكم ا

ضح ودقيق لكل بند، كما نص حكم دائرة التنفيذ على حق االعتراض لطرفي التنفيذ خالل مدة ثالثين املظالم بحيث يتم تحديد البنود املراد تنفيذها بشكل وا

 من اليوم التالي من تاريخ استالم نسخة الحكم. وعليه تؤكد شركة الباحة بأنه ال توجد لديها نية لالعتراض ع
 
 اعتبارا

 
لى الحكم وإنما تنوي تنفيذه بحسب يوما

. فبمجرد صدور القرار املفصل، وعدم اعتراض الطرف اآلخر عليه ستقوم شركة الباحة بالتنسيق مع شركة الساطعة الحديثة لتنفيذ التفاصيل الواردة فيه

ل ملكية األصول التي تخص الباحة لدى شركة حيثيات الحكم وذلك بنقل ملكية كافة األصول التي تخص شركة الساطعة لدى شركة الباحة، وكذلك نق

ه 04/05/1438يثة، وضمان انتهاء األمر القضائي بالكامل. ويقر مجلس إدارة شركة الباحة بأنه ال توجد أي أحكام الحقة للحكم الصادر بتاريخ الساطعة الحد

 بأنه لن يكون هناكم( ولم تذكر في نشرة اإلصدار هذه فيما يخص عملية تبادل األ 01/02/2017)املوافق 
 
أثر مالي  صول مع شركة الساطعة الحديثة. علما

ريال سعودي،  17.300.599على شركة الباحة كنتيجة لتنفيذ عملية تبادل األصول وذلك بافتراض أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة تبلغ 

 بتكوين مخصصات لكامل مبلغ 
 
أن قيمة العقد املوقع  ريال باعتبار 68.699.441الخسارة من هذه العملية بقيمة حيث أن شركة الباحة قد قامت مسبقا

 ملا ورد في تقرير الفحص النافي للجهالة،  17.300.559ريال بينما كانت القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة  86.000.000لتبادل األصول بلغت 
 
ريال وفقا

 بقيمة م قامت الشركة برد الزيادة بمخصص استبدال األصول املك 2017وخالل عام  والتي هي محل املطالبة هذه.
 
ريال سعودي، ليصبح  1,996,283ون سابقا

 :القرار التفسيري بما يليكما أن الشركة استلمت الشركة  .ريال سعودي 158و66,703رصيد مخصص تبادل األصول بعد رد الزيادة مبلغ 

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنم
 
 .مليون ريال 3العامة مبلغ وقدره  ية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالتأوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 
 
% من كامل األرض في  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134ثانيا

 .الساطعة الحديثة للمقاوالت العامةسيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة مخطط املروج الواقعة في ال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت مش
 
روع الدواجن وعن ثالثا

 .الباحة لالستثمار والتنمية األرض املقام عليها املشروع واململوكة لشركة

ستأنف نقض الحكم ا
ُ
صفر  29وتحديد يوم األربعاء القادم ، خصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودةبمل

 للجلسة 2018نوفمبر  07هـ املوافق  1440
 
 .م موعدا

ملظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة، وطلب وكيل املدعى الصادر من ديوان ا الدائرة للحكم ى تفسيرعل االعتراضيةدم محامي الشركة بالجلسة الالئحة ق

 .م 2018نوفمبر  28هـ املوافق  1440ربيع األول  20عليها مهلة للرد، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء 

 كة الساطعة الحديثة خاطر عدم كفاية مخصص الخسائر املتعلقة بعملية تبادل األصول مع شر  ▪

ريال سعودي فيما يخص الخسائر الناتجة عن عملية تبادل األصول مع شركة الساطعة الحديثة  68.699.441قامت شركة الباحة بتكوين مخصص بمبلغ 

بعمل الفحص النافي للجهالة  ريال، إال أن شركة الباحة قد قامت 86.000.000بين الطرفين بمبلغ  حيث تم تقييم أصول شركة الساطعة عند توقيع العقد

ريال فقط. وبما أن عملية تبادل األصول قد تمت تحت إشراف مجلس إدارة  17.300.599بعد ذلك وتبين لها أن القيمة الفعلية ألصول شركة الساطعة تبلغ 

بهذا الشأن، فإنه ال يمكن التأكيد على صحة القيمة والذي لم يقم بتسليم مجلس اإلدارة الحالي أي معلومات أو مستندات شركة الباحة السابق وليس الحالي 

ريال. وفي هذه الحالة فإن مخصص الخسائر املتعلق بعملية تبادل  17.300.599الفعلية ألصول شركة الساطعة الحديثة التي قد تكون قيمتها أقل من مبلغ 

ر األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على املركز املالي لشركة الباحة وربحيتها. شركة الساطعة قد ال يكون كافي بشكل كامل لتغطية كافة هذه الخسائ األصول مع

 بأنه ال يمكن تحديد األثر املالي بشكل قطعي وذلك ألنه ال يمكن الجزم بصحة القيمة الفعلية املذكورة من عدمه.
 
 علما
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 الضغوط على األسعارمخاطر  ▪

سعار، حيث أن األسعار في نشاط تأجير العقارات قد تكون عرضة لالنخفاض في املستقبل القريب تواجه الشركة وشركتها التابعة مخاطر الضغوط على األ 

 لألوضاع االقتصادية الغير مؤاتية باإلضافة إلى توقع عامة الناس بأن أسعار تأجير العقارات قد تنخ
 
فض كنتيجة لبدء تطبيق الرسوم على األراض ي وذلك نظرا

مالك هذه األراض ي الستثمارها وبناء عقارات سكنية وتجارية عليها تؤدي بدورها إلى زيادة املعروض وانخفاض األسعار. وبالتالي، البيضاء، األمر الذي قد يدفع 

 لية سيكون عرضة للضغوطات على األسعار، األمر الذي سيترتب عليه أثر سلبيفإن دخل الشركة وشركة املراكز الراقية الشركة التابعة من عملياتها التشغي

 على املركز املالي للشركة ونتائج عملياتها بعد في حال حدثت هذه الضغوطات.

 مخاطر تعثر األنظمة الداخلية ▪

ا. وال يوجد أي ضمان بخصوص عدم تعثر هذه األنظمة او قامت الشركة وشركتها التابعة بتحديد الئحة تنظيم العمل الخاصة باألنظمة الداخلية في كل منهم

 ائح. وفي حال حدث ذلك، فسيكون هنالك أثر سلبي على املركز املالي للشركة وشركتها التابعة ونتائج عملياتهما.عدم تطبيق هذه اللو 

 ( من نظام الشركات150مخاطر عدم القدرة على التقيد بأحكام املادة ) ▪

غ خسائرها نصف رأس املال املدفوع دعوة الجمعية العامة من نظام الشركات، والتي بموجبها يتوجب على مجلس إدارة الشركة التي تبل (150بحسب املادة رقم )

 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وذلك للحد الذي 
 
سبة تنخفض معه نغير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

جل املحدد في نظامها األساس، فقد قامت شركة الباحة بعقد اجتماع الجمعية العامة الخسائر املتراكمة إلى ما دون نصف رأس املال، أو حل الشركة قبل األ 

ة أعمالها وتفويض مجلس م( والذي تقرر فيه عدم حل الشركة قبل أجلها، واستمرارها في ممارس10/07/2016ه )املوافق 05/10/1437غير العادية بتاريخ 

٪ من رأس 123.58ختصة، وبناء  على ذلك وبالنظر إلى الخسائر املتراكمة لشركة الباحة والتي شكلت ما نسبته االدارة باتخاذ االجراءات الالزمة مع الجهات امل

ملال. حيث أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه م، فإن الشركة ستكون عرضة للتصفية، مالم تقم الشركة بتخفيض رأس ا2016ديسمبر  31املال كما في 

( ريال 177.000.000( ريال إلى )295.000.000م( بتخفيض رأس مال الشركة بعد رفع رأس املال من )22/02/2017ه )املوافق 05/1438/ 25املنعقد بتاريخ 

( سهم، وهذا معناه أن التخفيض سيتم 17.700.000سهم إلى ) (29.500.000% ( وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ) 40أي بنسبة انخفاض قدرها ) 

( أسهم مملوكة قبل التخفيض. وقد أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال في موقع تداول بتاريخ 10لكل ) ( أسهم4بواقع )

م(، وإال فإن الشركة 22/04/2017ه )املوافق 25/07/1438صاه م(. على أن تتم جميع هذه االجراءات في موعد أق22/02/2017هـ )املوافق 25/05/1438

، وقد تمكن الشركة من الدعوة للجمعية العمومية غير العادية سوف تتعرض للت
 
صفية بقوة النظام، بغض النظر عن كافة اإلجراءات التي تم اتخاذها مسبقا

 لزيادة وتخفيض راس مال الشركة وتم التصويت باملوافقة.

 لخبرة في إدارة وتطوير املشاريع العقاريةمخاطر قلة ا ▪

الخبرة في إدارة وتطوير املشاريع العقارية وذلك باعتبار أن هذا النشاط هو نشاط جديد بالنسبة لها كشركة. وبالتالي، فإن تواجه شركة الباحة مخاطر قلة 

 الي ونتائج عملياتها.الشركة ستكون معرضة لتحديات ومتغيرات جديدة قد تؤثر بشكل سلبي على مركزها امل
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 أصول وخصوم الشركة: .23

 2014 2015 2016 *2017 *2018 البيان

 16.680562 17.505.438 17.967.837 21.427.891 20.272.771 األصول املتداولة

 80.954.355 79.718.308 79.718.308 244.523.321 245.108.478 األصول غير املتداولة

 97.634.917 97.223.746 97.686.145 265.951.212 265.381.249 إجمالي األصول 

 93.205.194 92.726.609 93.645.383 86.844.318 102.691.337 الخصوم املتداولة

 568.325 568.325 83.603 7.476.970 1.286.421 الخصوم غير املتداولة

 93.773.519 93.294.934 93.728.986 94.321.288 103.977.758 إجمالي الخصوم

 *قوائم مالية موحدة.

 

 :ةالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابق .23.1

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) *2017 *2018 البيان

 % 31.3 2,307,299 7.371.878 9.679.177 املبيعات   اإليرادات

 % 1.08 (50,742) (4.680.846) (4.731.588) تكلفة املبيعات   اإليرادات

 % 83.85 2,256,557 2.691.032 4.947.589 مجمل الربح

 %( 55.32) (5,651,882) 10.216.257 4.564.375 أخرى  -إيرادات تشغيلية 

 %( 7.74) 228,058 (2.946.804) (2.718.746) أخرى  –مصروفات تشغيلية 

 %( 31.8) (3,167,267) 9.960.485 6.793.218 الربح )الخسارة( التشغيلي

 *قوائم مالية موحدة.

 

2014 2015 2016 2017 2018

االصول املتداول  16,680,562 17,505,438 17,967,837 21,427,891 20,272,771

االصول غير املتداولة 80,954,355 79,718,308 78,718,308 244,523,321 245,108,478

الخصوم املتداولة 93,205,194 92,726,609 93,645,383 86,844,318 102,691,337

الخصوم غير املتداولة 568,325 568,325 83,603 7,476,970 1,286,421

 -
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 مقارنة نتائج األعمال: .23.2

 2014 2015 2016 *2017 *2018 البيان

 - 5.521.890 8.881.221 7.371.878 9.679.177 اإليرادات

 - (4.912.470) (8.271.420) (4.680.846) (4.731.588) تكاليف اإليرادات

 - 609.420 609.801 2.691.032 4.947.589 مجمل الربح )الخسارة(

 (4.094.712) 67.414 28.347 3.921.767 (10.226.433) صافي الربح )الخسارة(

 *قوائم مالية موحدة.
 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

االيرادات - 5,521,890 8,881,221 7,371,878 9,679,177

تكاليف االيرادات - -4,912,470 -8,271,420 -4,680,846 -4,731,588

(الخسارة)مجمل الربح  - 609,420 609,801 2,691,032 4,947,589

(الخسارة)صافي الربح  -4,094,712 67,414 28,347 3,921,767 -10,226,433
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 دة:قائمة املركز املالي املوح .23.3

  2017يناير  1 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 املوجودات

 موجودات متداولة

 699,262 3,712,691 1,078,918 النقد وما في حكمه

 16,897,268 15,858,807 15,901,492 مدينون، صافي

 118,057 118,057 118,057 مخزون، صافي

 - 644,411 1,450,367 ايرادات مستحقة

 وأرصدة مدينة أخرى مدفو مصاريف 
ً
 253,250 1,093,925 1,723,937 عة مقدما

 17,967,837 21,427,891 20,272,771 مجموع املوجودات املتداولة

 موجودات غير متداولة

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

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

 - 28,389,288 28,389,288  شهرة

 - - 38,903 أصول غير ملموسة

 53,581,485 189,997,210 190,543,464  ممتلكات واالت ومعدات، صافي

 79,718,308 244,523,321 245,108,478  مجموع املوجودات غير املتداولة

 97,686,145 265,951,212 265,381,249  مجموع املوجودات

 قوق امللكيةاملطلوبات وح

 مطلوبات متداولة

 4,126,066 1,832,311 1,093,133 الدائنون 

 10,886,424 10,884,942 10,847,966 امانات اسهم مزاد تحت التسوية

 3,908,433 4,810,197 4,623,202 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى 

 
ً
 - 1,343,356 1,414,770 إيرادات مقبوضة مقدما

 71,699,441 66,703,158 66,703,158 مخصص مطالبات محتملة

 1,700,000 - - مخصص عام

 1,325,019 1,270,354 18,009,108 مخصص الزكاة التقديرية

 93,645,383 86,844,318 102,691,337 مجموع املطلوبات املتداولة

 املطلوبات غير املتداولة

 83,603 83,603 102,558 مكافأة نهاية الخدمةمخصص 

 - 7,393,367 1,183,863 أطراف ذات عالقة مطلوب الى

 83,603 7,476,970 1,286,421 مجموع املطلوبات غير املتداولة

 93,728,986 94,321,288 103,977,758 مجموع املطلوبات

 حقوق امللكية

 150,000,000 177,000,000 177,000,000 رأ  املال

 (146,042,841) (24,056,001) (35,381,326) خسائر متراكمة

 3,957,159 152,943,999 141,618,674 حقوق امللكية العائدة للمساهمين

 - 18,685,925 19,784,817 حقوق امللكية غير املسيطرة

 3,957,159 171,629,924 161,403,491 إجمالي حقوق امللكية

 97,686,145 265,951,212 265,381,249 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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 ربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة:قائمة ال .23.4

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 7,371,878  9,679,177 اإليرادات

 (4,680,846) (4,731,588)  تكلفة اإليرادات

 2.691.032 4,947,589  مجمل الربح  

 (2,946,804) (2,718,746)  مصاريف إدارية وعمومية

 (2,147,100) -  مصاريف اكتتاب

 (3,696,283) -  خسائر االنخفاض في قيمة املمتلكات واملعدات

 5,646,283 - رد مخصصات

 4,569,974 4,564,375   إيرادات أخرى 

 4.117.102 6,793,218  التقديريةصافي الدخل قبل الزكاة 

 (195,335) (17,019,651)  الزكاة التقديرية

 3.921.767 (10,226,433) صافي دخل السنة

 - - بنود الدخل الشامل االخرى 

 3.921.767 (10,226,433) إجمالي الدخل الشامل للفترة

 :صافي دخل )خسارة( السنة العائد إلى

 3.986.840 (11,325,325) مساهمي الشركة

 (65.073) 1,098,892 حقوق امللكية غير املسيطرة

 0.23 (0,64) *نصيب السهم من صافي دخل السنة

ريال )بعد  11,325,325م على أسا  نصيب الشركة االم من صافي الخسارة والبالغ قدره 2018تم احتساب خسارة السهم خالل هذا العام *

 استبعاد نصيب حقوق األقلية(.

 

 تغيرات في حقوق امللكية املوحدة:قائمة ال .23.5

 
 حقوق امللكية العائدة للمساهمين

 إجمالي حقوق امللكية حقوق امللكية غير املسيطرة
 اإلجمالي متراكمةخسائر  رأ  املاال

 2017يناير  1الرصيد في 
150,000,000 (146,042,841) 3,957,159 - 3,957,159 

 3,921,767 (65,073) 3,986,840 3,986,840 - صافي دخل السنة

 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 3,921,767 (65,073) 3,986,840 3,986,840 - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 145,000,000 - 145,000,000 - 145,000,000 زيادة رأ  املال خالل السنة

 - - - 118,000,000 (118,000,000) تخفيض رأ  املال خالل السنة

 18,750,998 18,750,998 - - - مع حقوق امللكية غير املسيطرةمعامالت 

 163,750,998 18,750,998 145,000,000 118,000,000 27,000,000 إجمالي املعامالت خالل السنة

 171,629,924 18,685,925 152,943,999 (24,056,001) 177,000,000 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 171,629,924 18,685,925 152,943,999 (24,056,001) 177,000,000 2018يناير  1الرصيد في 

 (10,226,433) 1,098,892 (11,325,325) (11,325,325) - صافي دخل السنة

 - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 (10,226,433) 1,098,892 (11,325,325) (11,325,325) - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 161,403,491 19,784,817 141,618,674 (35,381,326) 177,000,000 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 النقدية املوحدة:قائمة التدفقات  .23.6

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 األنشطة التشغيلية

 4,117,102 6,793,218  صافي دخل السنة قبل الزكاة

 التعديالت لا:

 1,121,132 902,385  استهالكات

 (3,290,474) -  ن االستحواذأرباح ناتجة ع

 (102,924) (4,557,875)  أرباح ناتجة عن تنازل طرف ذو عالقة عن مستحقاته

 (5,646,283) -  رد مخصصات

 - 18,955 املكون من مخصص نهاية الخدمة

 3,696,283  - خسائر االنخفاض في قيمة املمتلكات واملعدات

  3,156,683 (105,164) 

 املال العامل التغيرات في رأ 

 1,038,461 (42,685)  مدينون، صافي 

 (644,411) (805,956)  إيرادات مستحقة

 وأرصدة مدينة أخرى  
ً
 14,810,788 (630,012)  مصاريف مدفوعة مقدما

 (4,254,962) (739,178)  دائنون  

 901,764 (186,995)  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

 (1,482) (36,976)  ويةأمانات أسهم مزاد تحت التس

 1,343,356 71,414  إيرادات مقبوضة مقدما

 (1.050.000) -  مخصص مطالبات محتملة

 (64,583) (1,651,629)  مطلوب الي أطراف ذات عالقة

 11,973,767 (865,334)  النقد من العمليات

 - -  مكافأة نهاية الخدمة

 (250,000) (280,897)  زكاة مدفوعة

 11,723,767 (1,146,231)  التشغيليةنقد املحصل من )املستخدم في( األنشطة صافي ال

 األنشطة االستثمارية 

 - (38,903) إضافات أصول غير ملموسة

 (20,025,462) (1,448,639)  شراء ممتلكات و الت ومعدات

 12,815,124 -  النقد املستلم عند عملية االستحواذ

 (1,500,000) -  استثمار في شركة تابعة 

 (8,710,338) (1,487,542)  املستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد 

 3,013,429 (2,633,773)  صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 699,262 3,712,691  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 3,712,691 1,078,918  النقد وما في حكمه في نهاية السنة  

 

 النقدية:مالت غير املعا .23.7

 2017ديسمبر  31  

 145,000,000 - االستحواذ على شركة من خالل إصدار أسهم جديدة

 118,000,000 - تخفيض رأ  املال من خالل إطفاء جزء من الخسائر املتراكمة

 21,800,000 - التنازل عن حصص في رأ  مال شركة تابعة

 5,000,000 - استثمار في شركة تابعة
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 ليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:التح .24

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية: .24.1

 السنة
 إلجمالي إيرادات الشركةالتحليل الجغرافي 

افية )بلجرش ي( إجمالي اإليرادات افية )الرياض( املنطقة الجغر  املجموع املنطقة الجغر

2018 412.842 - 412.842 412.842 

 

اقية املحدودة:شركة املر  .24.2  اكز الر

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

افية )الرياض( إجمالي اإليرادات  املجموع املنطقة الجغر

2018 1.210.456 1.210.456 1.210.456 

 

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري: .24.3  شركة إشر

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

افية )الرياض( إجمالي اإليرادات  املجموع املنطقة الجغر

2018 8.055.879 8.055.879 8.055.879 

 

 

 

 نتائج السنة السابقة:الية التشغيلية عن الفروقات الجوهرية في النتائج امل .25

زيادة اإليرادات خالل هذا العام ناتجة عن ايرادات في احدى تتمثل الفروقات الجوهرية في النتائج املالية التشغيلية في أرباح ناتجة عن 

م 2018سارة املتكبدة خالل هذا العام منتصف العام السابق. واما فيما يتعلق بصافي الخ الشركات التابعة والتي تم االستحواذ عليها في

ريال سعودي  16,849,347واعتراف الشركة بمبلغ  2010حتى  2000ل عوام من  الربط الزكوي ب فتعود الى مصاريف الزكاة واملتعلقة

 م.2018لعام  كمصاريف ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 

اإليرادات

الرياض-شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

اقية املحدودة  الرياض-شركة املراكز الر

اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري  الرياض-شركة إشر



 

  تقرير مجلس اإلدارة السنوي  -شركة الباحة لالستثمار والتنمية 

 

40 

 

 لمحاسبين القانونيين:السعودية ل اختالف املعايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة .26

)اإليااااااااارادات مااااااااان عقاااااااااود  15)األدوات املالياااااااااة( واملعياااااااااار الااااااااادولي للتقريااااااااار املاااااااااالي رقااااااااام  9تااااااااام تطبياااااااااق املعياااااااااار الااااااااادولي للتقريااااااااار املاااااااااالي رقااااااااام 

 م وال يوجد أي أثر للتطبيق. 2018يناير  01ألول مرة في العمالء( 

 اسماء الشركات التابعة: .27

 كة الباحة لالستثمار والتنمية:الشركات التابعة لشر  .27.1

 رأ  مالها اسم الشركة التابعة
نسبة ملكية 

 الشركة فيها
 نشاطها الرئيي ي

الدولة املحل الرئيي ي 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

اقية املحدودة  * % 86.96 57.500.000 شركة املراكز الر
التجارية تملك املجمعات 

 واملكتبية وتأجيرها
 يةالسعود السعودية

اقية املحدودة"  * قامت الشركة حصة من  750.000بنقل ملكية  مليون كما قامت 57.5مليون إلى  50بزيادة را  مالها من م 2017م في عاالتابعة "شركة املراكز الر

اقة االقليمية للتطوير واالستثمار العقاري ها حصص اقة اإلقليمية للتطوير بشركة مقابل االستحواذ على كامل حصصهم ريال  10قيمة كل حصة لشركاء شركة اشر إشر

اقية املحدودة 86.96لتصبح ملكية شركة الباحة لالستثمار والتنمية بعد نقل الحصص الى  واالستثمار العقاري   .% بشركة املراكز الر
 

اقية املحدودة: .27.2  الشركة التابعة لشركة املراكز الر

 رأ  مالها اسم الشركة التابعة
نسبة ملكية 

 ***الشركة فيها
 لرئيي ينشاطها ا

الدولة املحل الرئيي ي 

 لعملياتها

الدولة محل 

 التأسيس

اقة اإلقليمية للتطوير  شركة إشر

 واالستثمار العقاري**
50.000 86.96 % 

املجمعات التجارية استثمار 

 واملكتبية وتأجيرها
 السعودية السعودية

اقية املحدودة" **  اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري، باالستحواذ علم 2017في عام  قامت الشركة التابعة "شركة املراكز الر ى كامل حصص الشركاء بشركة إشر

اقية املحدودة   شركة تابعة لشركة املراكز الر
ً
 تنمية.% لشركة الباحة لالستثمار وال 86.96واململوكة بنسبة %  100بنسبة وهي تعتبر حاليا

اقة اإلقليمية للتطوير  %  86.96% باعتبار ان شركة الباحة لالستثمار والتنمية تمتلك ما نسبته  86.96واالستثمار العقاري هي *** تعتبر نسبة شركة الباحة بشركة إشر

اقية املحدودة.  من شركة املراكز الر
 

 تفاصيل االسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: .28

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

 زع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: سياسة تو  .29

( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 10يجنب )% .1

 %( من رأ  املال املدفوع.  30االحتياطي املذكور )

 ن احتياطي اتفاقي عام.%( من صافي األرباح لتكوي 10مجلس اإلدارة أن تجنب ) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح .2

 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان .3

ملعاونة ما يكون  رباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األ 

 من هذه املؤسسات. 
ً
 قائم ا

 %( من رأسمال الشركة املدفوع.  5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) .4

ين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة مع مراعاة األحكام املقررة في املادة )العشرون( من هذا النظام، واملادة السادسة والسبع .5

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.( من 10%)
ً
 الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 

 *نسبة األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
 إجمالي األرباح نسب األرباح املقترح توزيعها في نهاية السنة

 م2018 12 31 م2018 09 30 م2018 06 30 م2018 03 31 

 ال يوجد ال يوجد % 0 % 0 % 0 % 0 النسبة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد اإلجمالي
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  .30

أقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق التنفي  بموجب املادة الخامسة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج:ذيين و

 (وزوجاتهم واوالدهم القصروصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

 قوق بموجب املادة الخامسة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراجأبلغوا الشركة بتلك الح

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

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

تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب .31

في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة  وزوجاتهم واوالدهم القصر 

 املالية األخيرة:

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

 تسلسل
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو 

 حقوق االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 عدد األسهم التغيير
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 ال يوجد ال يوجد وجدال ي 600 ال يوجد 600 األمير   فهد بن مشاري  ل سعود (1)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2,746,500 ال يوجد 2,746,500 *األستاذ   محمد بن صالح الحمادي (2)

 يوجدال  ال يوجد ال يوجد 435,600 ال يوجد 435,600 األستاذ   إبراهيم بن عبدهللا بن كليب (3)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750 ال يوجد 750 األستاذ   مشعل بن محمد مفتي (4)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 4,133,185 ال يوجد 4,133,185 الدكتور   عبدالعزيز بن صالح الحمادي* (5)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 600 ال يوجد 600 الدكتور   حاتم بن عبدهللا الغامدي (6)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 600 ال يوجد 600 األستاذ   زياد بن محمد العمرو  (7)

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 600 ال يوجد 600 األستاذ   سعد بن حمد السيف (8)

 زوجاتهم واوالدهم القصر(ارة: )أقارب أعضاء مجلس اإلد*

 

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

 لتسلس
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق 

 االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير
عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 750 ال يوجد 750 ن محمد مفتيمشعل ب (2)

ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وصف  .32

أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خال السنة املالية األخ  يرة:و

 *التابعة اتفي أسهم أو أدوات دين الشرك  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 

 تسلسل
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق 

 االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير

نسبة 

 التغيير
د عد

 الحصص

أدوات 

 الدين

عدد 

 الحصص

أدوات 

 الدين

% 100 750.000 ال يوجد 750.000 ال يوجد ال يوجد مشعل بن محمد مفتي (1)  

 *التابعة اتفي أسهم أو أدوات دين الشرك  وزوجاتهم واوالدهم القصر وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين 

 تسلسل
ود له املصلحة أو األوراق التعاقدية أو اسم من تع

 حقوق االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
صافي 

 التغيير
عدد  نسبة التغيير

 الحصص

أدوات 

 الدين

عدد 

 الحصص

أدوات 

 الدين

% 100 750.000 ال يوجد 750.000 ال يوجد ال يوجد مشعل بن محمد مفتي (1)  

اقية املوللتوضيح ف* اقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري أن شركة املراكز الر  .% 100بنسبة  )شركة شخص واحد( حدودة هي املالكة لشركة اشر
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الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف باملديونية املعلومات املتعلقة بأي قروض على  .33

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض  اإلجمالية للشركة والشركات التابعة
ً
لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:

 تسلسل
اسم الجهة املانحة 

 للقرض

مبلغ أصل 

 القرض
 مدة القرض

 للقرض خالل 
ً
املبالغ املدفوعة سدادا

 السنة

املبلغ املتبقي من 

 القرض

لشركة وشركتها املديونية اإلجمالية ل

 التابعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة الباحة

اقية  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة املراكز الر

اقة  شركة إشر

 اإلقليمية
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 روض على شركتها وشركاتها التابعة.وتقر الشركة بأن ليس لديها أية ق

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  .34

 أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

 إصدارات ومنح الشركة

 حقوق مشابهة مذكرات حق اكتتاب أوراق مالية تعاقدية قابلة للتحول أدوات دين  

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الفئة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد العدد

يوجدال  ال يوجد العوض  ال يوجد ال يوجد 

 

عاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية ت .35

 أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ح 
َ
 الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهةإصدارات وِمن

 حقوق اكتتاب حقوق تحويل 

 ال يوجد ال يوجد الفئة

 ال يوجد ال يوجد العدد

 

لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، صف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة و  .36

 مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

 شركتها التابعة منعمليات االسترداد أو الشراء أو اإللغاء من الشركة أو 

 الشركة
العملية استرداد   شراء   

 إلغاء

نوع أداة الدين القابلة 

 لالسترداد
 السبب التاري  القيمة العدد

 املتبقي

 القيمة العدد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد شركة الباحة

اقية يوجدال  ال يوجد شركة املراكز الر  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

اقة  شركة إشر

 اإلقليمية
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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 (:4السنة املالية األخيرة وعددها )اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل  .37

 االسم
 ( اجتماعات4) م 2018 الدارة خالل عامعدد اجتماعات مجلس ا

 نسبة الحضور  م2018 11 11 م2018 08 09 م2018 05 10 م2018 03 29

 %     100 األمير  فهد بن مشاري بن عبد املحسن  ل سعود

 %     100 محمد بن صالح بن محمد الحمادي

 %     100 ابراهيم بن عبد هللا بن راشد بن كليب

 %     100 مفتي مشعل بن محمد بن حسن

 %     100 عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي

 %     100 زياد بن محمد بن سلطان العمرو 

 %     100 د. حاتم عبد هللا بن سعد الغامدي

 %     100 سعد بن حمد بن محمد بن سيف

  م 2018 05 13تاري   خر اجتماع للجمعية العمومية 

 (:1ات مجلس اإلدارة بالتمرير التي تمت خالل السنة املالية األخيرة وعددها )قرار  .38

 االسم
 ( قرارات1م بالتمرير )2018عدد قرارات مجلس االدارة خالل عام 

 م2018 10 16

  فهد بن مشاري  ل سعود  االمير 
  االستاذ   محمد بن صالح الحمادي

  االستاذ   ابراهيم بن عبدهللا بن كليب
  االستاذ   مشعل محمد مفتي

  الدكتور   حاتم بن عبدهللا الغامدي
  االستاذ   زياد بن محمد العمرو 

  االستاذ   سعد بن حمد بن سيف

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين: .39

 أسباب الطلب تاري  الطلب م

 الجمعية العامة م 2018 05 13 1

 اجراءات الشركة م 2018 11 18 2

 اجراءات الشركة م 2018 11 19 3

 الهيكل التنظيمي للشركة: .40

 

رئيس مجلس اإلدرة

لجنة املراجعة

الرئيس التنفيذي

(املدير املالي)اإلدارة املالية  الشؤون اإلدارية والحكومية

لجنة الترشيحات واملكافآت

أمين سر املجلس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة: .41

 قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد االجمالي
 

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الش .42
ً
ركة طرفا

 الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:

 
 طبيعة العمل

 أو العقد

 مبلغ العمل

 أو العقد

 مدة العمل

 أو العقد

 شروط العمل

 أو العقد

 اسم العضو   كبار التنفيذيين

 منهم أو أي شخص ذي عالقة باي

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

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة تقر الشركة بأنه ال يوجد أي  •
ً
أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

 ين عن املكافآت:وكبار التنفيذيتنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة  .43

، ماعدا رواتب الرئيس م2018أي مكافآت أو مبالغ خالل السنة املالية  والم يستلم مأعضاء مجلس االدارة بأنهجميع يقر  •

 .التنفيذي واملدير املالي املوضحة بالجدول 

 ن أي حقوق في األرباح:تنازل أحد مساهمي الشركة ع .44

 نازل عن حقوقه في األرباح وذلك بسبب عدم وجود أرباح موزعة لدى الشركة.ال يوجد لدى الشركة أي مساهم ت •

املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي مستحقات أخرى ولم تسدد قيمة  .45

 حتى نهاية الفترة املالية السنوية:

 البيان

2018 

 بيان االسباب وصف موجز لها
 املسدد

نهاية الفترة تى املستحق ح

 املالية السنوية ولم يسدد

 الزكاة

280.897 17.135.050 

الساد  قيمة القسط  250.000املسدد عبارةبلغ امل

 م1999م وحتى 1993من اقساط الزكاة ل عوام من  واالخير 

 .لشركة الباحة م 2016+ زكاة عام 

املبلغ املستحق عبارة عن فروقات الربط الزكوي ل عوام 

 م.2018م و 2017+ زكاة عام  2010حتى  0020من 

ياااااااااااامااااااااااااثاااااااااااال مااااااااااااباااااااااااالااااااااااااغ وقاااااااااااادره 

فاااااااااااااااااااااااااروقااااااااااااااااااااااااااات 16,849,347

م  2000ل عوام من  زكوياااة

عن شاااااااااااااااركااااااااة  م 2010حتى 

 الباحة.

املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
55.363 6.152 

باملؤسسة العامة شركة الباحة  رسوم اشتراك موظفي

 للتأمينات االجتماعية

 اشتراكات التأمينات

 االجتماعية

تكاليف تأشيرات 

 وجوزات ومكتب العمل
- - 

 رسوم حكومية لشركة الباحة تكاليف تأشيرات وجوزات ومكتب العمل

 

 استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة: .46

 أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظف •
ً
 ة.ي الشركال يوجد لدى الشركة حاليا
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 إقرارات: .47

عدت بالشكل الصحيح. -أ
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

فذ بفاعلية. -ب
ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون

  أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، بخالف ما تم ذكره في عوامل املخاطرة لدى الشركة.أنه ال يوجد  -ج

 كما يؤكد مجلس اإلدارة على :

افية أو  احتياطي يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد انه ال  -د مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو أي جهة اشر

كر بهذا التقرير. –تنظيمية أو قضائية 
ُ
 سوى ما ذ

أو أي توقعات سبق  سوى ما تم ذكره بالتقرير  يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة ال  -ه

 كما أشير إليها في النتائج املالية.وأن أعلنت عنها الشركة، و 

ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة الدولية، كما ال يوجد أي مالحظات جوهرية من املحاسب القانوني على  انه -و

مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية م بخالف ما تم ذكره، ويلتزم  2018القوائم املالية السنوية للشركة خالل العام 

إبداء املراجع الخارجي ألي تحفظات حول القوائم املالية السنوية  معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالبأي 

 للشركة.

 

 تقرير مراجع الحسابات: .48

الساطعة الحديثة كما هو موضح ( حول القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى قضية تبادل األصول مع شركة 13اإليضاح رقم ) -

 باإليضاح، حيث قامت الشركة بتكوين مخصص ملقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل األصول مع شر 
ً
كة الساطعة الحديثة تفصيال

 .ريال سعودي، والزالت القضية منظورة أمام املحاكم املعنية. ولم يتم تعديل رأينا بناًء على هذا األمر 66.703.158بمبلغ 

ضريبية قرار اللجنة االستئنافية ال 2018يوليو  25( حول القوائم املالية املوحدة والذي يشير إلى استالم الشركة بتاري  16اإليضاح رقم ) -

برفض االستئناف املقدم من الشركة املتضمن االعتراض على قرار لجنة االعتراض الزكوية الضريبية األولى بالرياض بخصوص الربط 

ريال سعودي كمصاريف ضمن قائمة الربح أو الخسارة  16,849,347واعتراف الشركة بمبلغ  2010حتى  2000عوام من الزكوي ل  

 نة الحالية. ولم يتم تعديل رأينا بناًء على هذا األمر.والدخل الشامل اآلخر للس

املاااااااالي رقااااااام )األدوات املالياااااااة( واملعياااااااار الااااااادولي للتقريااااااار  9تطبياااااااق املعياااااااار الااااااادولي للتقريااااااار املاااااااالي رقااااااام الجااااااادير بالاااااااذكر أن الشاااااااركة قامااااااات ب

 م وال يوجد أي أثر للتطبيق. 2018يناير  01ألول مرة في )اإليرادات من عقود العمالء(  15

 

 أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة .49
 

 تفاصيل استخدامها تاري  االحتفاظ بها قيمتها عدد أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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 ة:حداث هامأ .50

تثمار العقاري نتهاء )الشركة التابعة( شركة املراكز الراقية املحدودة من كافة اإلجراءات الخاصة بنقل ُملكية شركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالسا .1

عدل لدى كاتب العدل املكلف بوزارة الح 2018يناير  15املوافق  1439ربيع الثاني  28بتاريخ 
ُ
تجارة واالستثمار والذي يث تم توثيق عقد التأسيس امل

%، كما تم االنتهاء من  100ُيبين ملكية شركة املراكز الراقية املحدودة لكامل الحصص بشركة اشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري بنسبة 

محدودة )شركة شخص واحد( مملوكة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسئولية  استخراج السجل التجاري املحدث لشركة

 بالكامل لشركة املراكز الراقية املحدودة )الشركة التابعة(،

يناير  15املوافق  1439ربيع الثاني  28توثيق عقد تأسيس شركة املراكز الراقية املحدودة لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة واالستثمار بتاريخ  .2

 .تهاء من استخراج السجل التجاري املحدث لشركة املراكز الراقية املحدودة )شركة ذات مسئولية محدودة(بدخول الشركاء الجديد واالن 2018

جارية الثالثة باملحكمة اإلدارية بجدة، م لدى الدائرة الت 2018يناير  29هـ املوافق 1439جمادى األول  12حضور محامي الشركة جلسة يوم االثنين  .3

 م، 2018فبراير  12هـ املوافق 1439جمادى األول  26ادم وذلك يوم االثنين وقد تم تأجيل الجلسة ملوعد ق

ة بجدة، وقدم م لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة اإلداري2018فبراير  12هـ املوافق 1439جمادى األول  26حضور محامي الشركة جلسة االثنين  .4

أجل لالطالع والرد إال أن مقام الدائرة ناظرة الدعوى لصالحية الفصل في الدعوى حكمت املدعى عليهم مذكرة تسلم محامي الشركة نسخة منها وطلب 

 لتسليم نسخة إعالم ال2018فبراير  27املوافق  1439جمادى الثاني  11الدائرة برفض الدعوى، وحدد يوم الثالثاء 
 
حكم وأن للمحكوم عليه م موعدا

 .يوم 30االعتراض على الحكم خالل 

لشركة لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة االدارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وقد قامت الدائرة بتأجيل موعد تسليم نسخة حضور محامي ا .5

 م. 2018 مارس 14هـ املوافق  1439جمادى الثاني  26إعالم الحكم الى يوم االربعاء 

االدارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وقد قامت الدائرة بتأجيل موعد تسليم نسخة حضور محامي الشركة لدى الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة  .6

 م. 2018مارس  29هـ املوافق  1439رجب  12إعالم الحكم الى يوم الخميس 

 م.2017-12-31املنتهية في اعالن الشركة النتائج املالية السنوية  .7

ملحكمة االدارية بجدة الستالم نسخة إعالم الحكم وقد قامت الدائرة بتأجيل موعد تسليم نسخة حضور محامي الشركة لدى الدائرة التجارية الثالثة با .8

 م. 2018أبريل  15هـ املوافق  1439رجب  29إعالم الحكم الى يوم األحد 

من رفض الدعوى املقامة من شركة الم الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة التجارية بجدة واملتضاستالم محامي الشركة نسخة من اع .9

  الباحة لالستثمار والتنمية ضد رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين حيث وردت االسباب بالحكم الصادر كما يلي:

 :جلس اإلدارة السابقين بان يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي"بما ان املدعية تهدف من دعواها الى إلزام أعضاء م

 
 
: مبلغا

 
 عن الخطأ الذي تسبب في خسارة الشركة وتعليق تداولها وذلك مقابل شراء كسارة بكامل معداتها،  100 وقدره اوال

 
مليون ريال وذلك تعويضا

 ور من شركة الساطعة.وكامل مشروع الخرسانة االسمنتية، وجميع مشتمالت مشروع الهولوك

 وقدره مليون ريال مقابل أتعاب املحاماة
 
: مبلغا

 
( من نظام املرافعات الشرعية 35وبما أن املنازعة القائمة بين األطراف تندرج ضمن نص املادة ) .ثانيا

، هـ فأن املحكمة التجارية تبسط اختصاصها ب 1435محرم  22وتاريخ:  1الصادر باملرسوم امللكي رقم: م / 
 
نظر الدعوى املاثلة. وعن قبول الدعوى شكال

هـ بانه: ال تسمع دعوى  1385ربيع األول  22وتاريخ  6بعد املئة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم: م /  وحيث نصت املادة الثامنة والستون 

ل الضار الذي تدعيه املدعية لم يتم اكتشافه اال بتاريخ اإلعالن املسؤولية بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وحيث ان الفع

 وتشير الى  1435شعبان  24هـ وملا اقامت املدعية هذه الدعوى بتاريخ  1432رمضان  16ي بموقع تداول ف
 
هـ وبذلك فتقرر الدائرة قبول الدعوى شكال

نه كما انه ال يسوغ تطبيق نظام الشركات الجديد هذه الدعوى على اعتبار ان خضوع النزاع الى نظام الشركات القديم على اعتبار نشوئه حال سريا

شركة تقر عدم سريان األنظمة والقرارات باثر رجعي وبما ان املدعية قد أسست دعوى املسؤولية على خطأ أعضاء مجلس اإلدارة في عقد الشراء مع املس

 التالي:مليون ريال بان يتم الدفع على النحو  86الساطعة بقيمة 

1-  
 
 .عشرة مليون ريال نقدا

 .% من مساحة املخطط 50لطائف والبالغة التنازل عن كامل حصة املدعية بمخطط املروج با -2

 التنازل عن حصة املدعية في ملكية كلية الباحة االهلية. -3

  17,300,559في حين أن السعر الحقيقي هو بقيمة  .التنازل عن كامل األرض الكائنة في محافظة العقيق -4
 
 ونظاما

 
ريال وحيث انه من الثابت شرعا

 وهو ما أشارت تضمين أعضاء مجلس اإلدارة بالتضامن عم
 
ا تسببوا به من أخطاء، على اعتبار لحوق املسؤولية املدنية بالتقصير أو املعتدى شرعا

من نظام الشركات ونصها: يسال أعضاء مجلس  هـ 1412رجب  30وتاريخ  22اليه املادة السادسة والسبعون املعدلة باملرسوم امللكي رقم : م / 

و املساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا اإلدارة بالتضامن عن تعويض الشركة ا

أعضاء مجلس اإلدارة، كما نصت النظام او نصوص نظام الشركات وكل شرط يقض ي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن وتقع املسؤولية على جميع 

 باآلتي: للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب املادة السابعة والسبعون املعدلة باملرسوم امللك
 
ي املشار اليه آنفا

وحيث  .من ينوب عن الشركة مباشرتها األخطاء التي تنشأ عنها اضرار ملجموع املساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعيين

تضح لها بالبينة الدامغة امتناع املدعى عليهما: )أثنان من أعضاء مجلس اإلدارة السابقين( عن أن الدائرة وهي في معرض فحصها للمستندات ا
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من نظام الشركات  1/  78املادة  التصويت والتوقيع على قرار تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة وحيث وردت

اإلدارة اذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم اما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء فال  بما نصه: وتقع املسؤولية على جميع أعضاء مجلس

وعن  .املدعى عليهما من هذه الدعوى  يسال عنها األعضاء املعارضون أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع وعليه فترى الدائرة اخالء سبيل

دمه، وحيث أن املستقر قضاء  قيام املسؤولية املدنية على ثالث اركان: الخطأ والضرر والعالقة بقية املدعى عليهم ومدى تعين تضمينهم من ع

ي ابرام عقد مبادلة األصول مع شركة السببية بينهما، وباختالل ركن منها تسقط املطالبة برمتها، وحيث ان الدائرة ترى خطأ املدعى عليهم ف

 ان يكون الضرر 
 
 وحيث ان الدائرة وهي في معرض بحثها عن مدى وقوع الضرر وتحققه تبين لها ان الساطعة، اال ان يجب حتما

 
 ومتحققا

 
واقعا

فيذ بطلب تنفيذه وأصدرت محكمة العقد محل الدعوى لم يتم تنفيذه حتى االن وان البائع اقام دعواه على الشركة املدعية لدى محكمة التن

ستحالة التنفيذ بالوضع الراهن دونما تفسير او تصحيح او التفسير من هذه املحكمة باعتبارها هـ با 1438جمادى األول  4التنفيذ حكمها بتاريخ 

إمضاء العقد محل الدعوى مصدرة الحكم بصحة العقد محل الدعوى وامضائه على اعتبار ان الدائرة ترى وان صدر حكم من هذه املحكمة ب

يذه تعذر تام، وذلك بسبب يعود للبائع، حيث قامت شركة الساطعة بالتصرف في وتصحيحه بين الشركة املدعية وشركة الساطعة فان في تنف

روع الفحص ملشروع املبيع وفق ما أشار اليه تقرير الخبير املحاسبي العيوطي وشركاه، املرفق بطي الدعوى واملتضمن ان القيمة الواردة في مش

 بالقيمة الحقيقي
 
 واقتصاديا

 
 ماليا

 
ة لكامل العناصر املحددة بموجب اتفاقية تبادل األصول مع الشركة الساطعة، وترى الكسارة ال تمثل تقييما

بتنفيذ العقد وبين عدم  الدائرة ان مرور اكثر من سبع سنوات دون تنفيذ العقد محل الدعوى يستلزم بالضرورة التفريق بين أثر الحكم باإللزام

تزامات بحقوق أصبحت غير متاحة بحق االمتياز الذي يعتبر من التزامات شركة الساطعة القدرة على التنفيذ او تعذر التنفيذ وارتباط بعض االل

 من تصرف الساطعة في املبيع
 
ع الضرر وتحققه اعالن تعليق وحيث تقدمت املدعية في سبيل اثباتها لوقو  .، عالوة على ما تمت اإلشارة الية آنفا

هـ واملتضمن تعليق تداول  1434جمادى األول  25قرار مجلس هيئة السوق املالية املؤرخ في  م بناء  على2013ابريل  6تداول سهم الباحة بتاريخ 

هـ وملا كان تعليق التداول  1434ل جمادى األو  25سهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية في السوق املالية السعودية )تداول( ابتداء من السبت 

الدولة للحفاظ على االقتصاد العام، وحيث أنه يجب لترتب املسؤولية املدنية وجود االرتباط الوثيق من قبيل السبل االحتياطية التي تلجأ إليها 

يعدو ان يكون مجرد اثر احترازي، وال تعتبره  واملباشر بين ركني الخطأ والضرر، وهو ما يعبر عنه بالعالقة السببية، وحيث أن تعليق التداول ال

 يم
 
 كن تقديره والتعويض عنه ولهذه األسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى.الدائرة ضرار مباشرة ومتحققا

ول األعمال م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  للنظر في جد2018مايو  13ه املوافق 1439شعبان  27دعوة املساهمين للجمعية بيوم االحد  .10

 التالي:

 م.2017ديسمبر  31ة املنتهية في التصويت على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالي -1

 م.2017ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في  -2

 م.2017ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  -3

 م.2017ديسمبر  31في التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  -4

ية التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء  على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املال -5

 ه.م وتحديد اتعاب2019م، والربع األول من العام املالي 2018والرابع والسنوية من العام املالي للربع الثاني والثالث 

 استلمت الشركة من القرار التفسيري بما يلي: .11

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة مبلغ وقدره 
 
 .مليون ريال 3أوال

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل الق
 
% من كامل األرض في  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134طع وعددها ثانيا

 مخطط املروج الواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة.

: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوال 
 
ت العامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن ثالثا

 األرض املقام عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية.

 )ثالثة أشهر( 2018-03-31ملنتهية في اعالن الشركة النتائج املالية األولية للفترة ا .12

لدى املحكمة التجارية بجدة بخصوص رفع  2018أبريل  15املوافق  1439جب ر  29تقديم محامي الشركة استئناف الشركة ضد الحكم املستلم بتاريخ  .13

 الدعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

 ة على النحو التالي:اعالن الشركة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعي .14

 م.2017بر ديسم 31املوافقة على القوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية في  -1

 م.2017ديسمبر  31املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في  -2

 م.2017ديسمبر  31ي املوافقة التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ف -3

 م.2017بر ديسم 31املوافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  -4

 لحسابات الشركة من بين  -5
 
املوافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هورث الدولية مراجعا

م، 2018وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام املالي املرشحين من قبل لجنة املراجعة، 

 .م واملوافقة على اتعابه2019والربع األول من العام املالي 
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املقدم من الشركة ضد قرار لجنة االعتراض م قرار اللجنة برفض االستئناف 2018يوليو  25هـ املوافق 1439ذو القعدة  12استلمت الشركة يوم األربعاء  .15

 للقرار قامت الشركة بتسجيل مصاريف زكاة استثنائية غير متكررة االبتدائية الزكوية الضريبية األولى واملصادقة على قرار اللج
 
نة من وزارة املالية، ووفقا

 م.2018ريال سعودي في الربع الثاني من عام  16,849,347بمبلغ وقدره 

، فقد بلغت الخسائر املتراكمة مبلغ م وبحسب البيانات اإلدارية املعدة من قبل إدارة الشركة 2018يوليو  25ئر الشركة املتراكمة كما بتاريخ بلوغ خسا .16

ل مليون ريال سعودي. ويعود سبب تحقيق هذه الخسائر املتراكمة بشك 177% من رأس املال البالغ  22.76مليون ريال سعودي أي ما نسبته  40.3

م. وبناء  على ما 2010م حتى 2000وام من مليون ريال سعودي واملتعلقة بالربط الزكوي لألع 16.8رئيس ي إلى تسجيل مصاريف زكاة غير متكررة بمبلغ 

لها بناء  على فأكثر من رأس ما %20سبق تم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

 .م2016-10-24هـ املوافق 1438-01-23وتاريخ  2016-130-1قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

 )ستة أشهر( 2018-06-30اعالن الشركة عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  .17

 م وملدة ثالث سنوات ميالدية. 2022فبراير  09م وحتى  2019فبراير  10اعالن الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة من  .18

ربيع األول  04ي الدعوى والالئحة االعتراضية، وقد حددت محكمة االستئناف التجارية يوم االثنين فتح باب املرافعة بعد االطالع على الحكم الصادر ف .19

 لرد املدعى عليهم  2018نوفمبر  12املوافق 
 
 موعدا

 
 .على الالئحة االعتراضيةالساعة العاشرة صباحا

ستأنف  .20
ُ
الساطعة الحديثة املحدودة، وتحديد يوم األربعاء القادم  خصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركةبنقض الحكم امل

 للجلسة. 2018نوفمبر  07هـ املوافق  1440صفر  29
 
 م موعدا

االعتراضية على تفسير الدائرة للحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة، وطلب وكيل قدم محامي الشركة بالجلسة الالئحة  .21

 .م 2018نوفمبر  28هـ املوافق  1440ربيع األول  20مهلة للرد، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم األربعاء املدعى عليها 

 )تسعة أشهر( 30-09-2018نتهية في اعالن الشركة عن النتائج املالية األولية للفترة امل .22

هـ  1440ربيع األول  25حديد جلسة قادمة يوم االثنين تأجيل النظر في الدعوى بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين، وتم ت .23

 .م2018ديسمبر  03املوافق 

م، ويعود 2018سبتمبر  30% من رأسمال الشركة كما في  19.979سبة ( ريال سعودي، وذلك بن35,363,304انخفاض خسائره الشركة املتراكمة إلى ) .24

% من رأسمال الشركة نتيجة تحقيق الشركة أرباح من نشاطها  19.979نمية إلى السبب الرئيس ي النخفاض خسائر شركة الباحة لالستثمار والت

 .التجاري 

هـ املوافق  1440ربيع الثاني  19السابقين، وتم تحديد جلسة قادمة يوم االربعاء  قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة .25

 م.2018ديسمبر  26

جلسة وقد قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين، وتم تحديد جلسة قادمة يوم حضوره محامي الشركة لل .26

 .م2019يناير  07افق هـ املو  1440جماد األول  01االثنين 

 :م وقد قررت الدائرة 2019يناير  07هـ املوافق  1440جماد األول  01ورد الشركة تقرير من محامي الشركة يفيد حضوره للجلسة يوم االثنين  .27

: تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة التجارية بجدة من رفض الدعوى ضد اثنين من 
 
 .أعضاء مجلس اإلدارة السابقينأوال

 بعدم قب
 
: نقض حكم فيما قض ى به من رفص الدعوى في مواجهة بقية املدعى عليهم والحكم مجددا

 
ول الدعوى ضد بقية املدعى عليهم لرفعها قبل أوانها ثانيا

 لتسليم نسخة إعالم الحكم لدى قسم تسليم  2019اير ين 22هـ املوافق  1440جماد األول  16كما حددت الدائرة يوم الثالثاء  .ملا هو موضح باألسباب
 
م موعدا

 االحكام.

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول ( .28

 من ا
ُ
: املوافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا

 
دية وتنتهي م وملدة ثالث سنوات ميال 2019فبراير  10وال

 وهم:م، حيث تم انتخاب السادة األعضاء التالية أسمائهم )الترتيب بحسب التصويت( وعددهم ثمانية أعضاء 2022فبراير  09في 

 بصفته الشخصية( –ألستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي )غير تنفيذي ا -1

 بصفته الشخصية( –بن صالح بن محمد الحمادي )غير تنفيذي  لدكتور / عبدالعزيزا -2

 بصفته الشخصية( –ستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرصيص )مستقل األ  -3

 بصفته الشخصية( –كليب )تنفيذي ألستاذ / إبراهيم بن عبدهللا بن راشد بن ا -4

 الشخصية( بصفته –ألستاذ / سعد بن عبداملحسن بن عبدالعزيز الحميدي )مستقل ا -5

 بصفته الشخصية( –ألستاذ / مشعل بن محمد بن حسن مفتي )تنفيذي ا -6

 بصفته الشخصية( –ستاذ / زياد بن محمد بن سلطان العمرو )غير تنفيذي األ  -7

 بصفته الشخصية( –مد بن سيف )مستقل ألستاذ / سعد بن حمد بن محا -8
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: املوافقة على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة ث
 
م، وتحديد 2022فبراير  09م وملدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي في 2019فبراير  10والتي تبدأ من تاريخ انيا

 - :مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي

 مستقل( -د بن عبداملحسن الحميدي )رئيس اللجنة األستاذ / سع -أ

 مستقل( -الرصيص )عضو  األستاذ / تركي بن عبدالرحمن -ب

 .(% 99.69) غير تنفيذي( وذلك بنسية تصويت –الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي )عضو  -ج

ارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم بينهم محل ررت الدائرة إصدار حكمها االبتدائي التمسك بالقرار السابق القاض ي بأن املقصود بعبق .29

 :الدعوى هو ما يليهذه 

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره )
 
 .( ثالثة ماليين ريال3,000,000أوال

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار وا
 
% من كامل األرض  50طعة والتي تمتلكها بنسبة ق 134لتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها ثانيا

 .في مخطط املروج والواقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية با
 
كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن  لتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة منثالثا

يناير  24هـ املوافق  1440جماد األول  18وقد حددت الدائرة يوم الخميس  .األرض املقامة عليها املشروع واململوكة لصالح شركة الباحة لالستثمار والتنمية

 الستال  2019
 
 استالم الحكم.م الحكم، هذا وستقوم الشركة باالستئناف ضد الحكم االبتدائي بعد م موعدا

 :م من الدائرة، وقد جاء في نسخة إعالم الحكم )األسباب( ما يلي 2019يناير  27هـ املوافق  1440جماد األول  21استالم نسخة اعالم الحكم يوم االحد  .30

والتنفيذ باملحكمة العامة ببلجرش ي، هـ بناء على خطاب رئيس دوائر الحجز  1433الواردة في حكمها لعام  وحيث سبق أن قامت الدائرة بتفسير بعض البنود

امات كل طرف، وحيث إن محكمة االستئناف طلبت من الدائرة بيان التزامات كال الطرفين دون االقتصار على طرف دون اآلخر حتى يتجلى لقاض ي التنفيذ التز 

ياراتها ومعداتها وكافة موجوداتها الثابتة واملنقولة وكامل مشروع إلزام املدعى عليها بأن تدفع لها الكسارة املتعاقد عليها بكافة سوحيث إن املدعية تطلب ب

يث إن الدائرة ية، وحالخرسانة االسمنتية وجميع مشتمالت مشروع الهولكور تحت وكامل املخزون املوجود في املوقع، وأن هذه التزامات املدعى عليها تجاه املدع

كم الدائرة نص على : ) ان املدعية وبعد إبرم العقد مع املدعى عليها بأسبوعين قامت بالتعاقد مع جهة أخرى وبعد دراستها للحكم واالطالع عليه تبين لها أن الح

املالكة للمبيع لبيع بعض منتجاته( مما يدل على لبيع بعض منتجات الكسارة محل الدعوى( ونص على أنه : )باإلضافة إلى أنها تعاقدت من طرف آخر بصفتها 

االستالم، وحيث إنه بموجب املادة الثالثة والسبعون بعد املائة من نظام املرافعات الشرعية املتضمنة )إذا وقع في منطوق الحكم غموض أن املدعية قامت ب

ملبرم بينهما الدائرة تفسير ما يلي : إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد ا أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من املحكمة التي أصدرته تفسيره( وحيث طلب من

 : هـ ، وحيث تبين للدائرة بأن املقصود بهذه العبارة ما يلي 1432بيع األل  3محل هذه الدعوى واملؤرخ في 

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدو 
 
 .( ثالثة ماليين ريال3,000,000دة للمقاوالت مبلغ وقدره )أوال

 
 
% من كامل األرض  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134: إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها ثانيا

حديثة املحدودة اململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية لصالح شركة الساطعة الفي مخطط املروج والواقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف و 

 .للمقاوالت العامة

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت العامة عن كامل مشتمالت م
 
شروع الدواجن وعن ثالثا

الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية بموجب الصك  األرض املقامة عليها

ع ما هم حق نقل جميقابلة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار والتنمية ملن تحدده شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة عند االفراغ تخول

ساطعة الحديثة للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر ذكر من ملك شركة الباحة لالستثمار والتنمية إلى ملك شركة ال

 .الى الزام املدعية بذلك وتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، مما تنتهي معه الدائرة

هـ القاض ي بان املقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد املبرم 1439جماد الثاني  19السابق املؤرخ في  لذلك فقد قررت الدائرة: التمسك بقرارها

 :هـ ما يلي1432ربيع األول  3بينهما محل هذه الدعوى واملؤرخ في 

: 
 
 .( ثالثة ماليين ريال3,000,000حة لالستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت مبلغ وقدره )إلزام شركة البا أوال

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية باإلفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 
 
ض % من كامل األر  50قطعة والتي تمتلكها بنسبة  134ثانيا

املحدودة في مخطط املروج والواقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية لصالح شركة الساطعة الحديثة 

 .للمقاوالت العامة

 : إلزام شركة الباحة لالستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة املح
 
لعامة عن كامل مشتمالت مشروع الدواجن وعن دودة للمقاوالت اثالثا

ة شرعية غير األرض املقامة عليها املشروع واململوكة لشركة الباحة لالستثمار والتنمية بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكال

اطعة الحديثة للمقاوالت العامة عند االفراغ تخولهم حق نقل جميع ما ن تحدده شركة السقابلة للعزل أو اإللغاء تصدرها شركة الباحة لالستثمار والتنمية مل

ة في ما ذكر ذكر من ملك شركة الباحة لالستثمار والتنمية إلى ملك شركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاص

 ركة الساطعة الحديثة للمقاوالت العامة،ة ما هو مذكور لشوتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكي
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 :إعالن الشركة ملساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( للتصويت على جدول أعمال الجمعية .31

 من التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ  -1
ُ
وملدة ثالث سنوات  م2019فبراير  10اعتبارا

 م.2022فبراير  09ميالدية وتنتهي في 

فبراير  09م وملدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي في 2019فبراير  10التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  -2

 -ا، واسمائهم كالتالي: م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائه2022

 مستقل( -تاذ / سعد بن عبد املحسن الحميدي )رئيس اللجنة األس -أ

 مستقل( -األستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص )عضو  -ب

 غير تنفيذي( –الدكتور / عبد العزيز بن صالح الحمادي )عضو  -ج

 11م( الصادر بتاريخ  2019يناير  08ملوافق هـ وا 1440جمادى األول  05املنعقدة بتاريخ )املنتخب من الجمعية العامة العادية قرار مجلس االدارة  .32

 :النحو التاليم واملتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة ولجانه على  2019فبراير  16هـ املوافق  1440جمادى الثاني 

: تعيين األستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي )عضو غير تنفيذي( 
 
 أوال

 
م وحتى  2019فبراير  10ريانها بتاريخ  ملجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأ سرئيسا

 .م 2022فبراير  09تاريخ 

: تعيين األستاذ/ إبراهيم عبدهللا راشد بن كليب )عضو 
 
 لرئيس مجلس اإلدارة للدورة الحالية التي بدأ ثانيا

 
ى م وحت 2019فبراير  10سريانها بتاريخ تنفيذي( نائبا

 .م 2022فبراير  09تاريخ 

 :
 
 :م من األعضاء التالية أسماؤهم 2022فبراير  09م وحتى تاريخ  2019فبراير  10بدأ سريانها بتاريخ يل لجنة الترشيحات واملكافآت للدورة الحالية التي تشك ثالثا

  -أ
 
 .للجنةاألستاذ/ سعد حمد بن سيف )عضو مستقل(، رئيسا

 األستاذ/ محمد صالح ال -ب
 
 .باللجنةحمادي )عضو غير تنفيذي(، عضوا

 ا -ج
 
 .باللجنةألستاذ/ زياد محمد العمرو )عضو غير تنفيذي(، عضوا

 بأنه تم اعتماد تشكيل لجنة املراجعة وتسمية 
 
 08هـ واملوافق  1440جمادى األول  05أعضائها خالل اجتماع الجمعية العامة العادية واملنعقد بتاريخ علما

 أسماؤهم:م من األعضاء التالية  2022فبراير  09م وحتى تاريخ  2019فبراير  10بدأ سريانها بتاريخ للدورة الحالية التي م  2019يناير 

 للجنة. -أ
 
 األستاذ/ سعد عبداملحسن الحميدي )عضو مستقل( رئيسا

 باللجنة. -ب
 
 األستاذ/ تركي عبدالرحمن الرصيص )عضو مستقل( عضوا

 باللجنة. الدكتور/ عبدالعزيز صالح -ج
 
 الحمادي )عضو غير تنفيذي( عضوا

الية ولوائحه باإلضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق املالية ولدى السوق املالية )تداول( لجميع األغراض املتعلقة بتطبيق نظام السوق امل

 .التنفيذية، وتعيين أمين سر املجلس

هـ املوافق  1440جماد األول  21ضد الحكم املستلم بتاريخ م استئنافها  2019فبراير  24هـ املوافق  1440الثاني جمادى  19تقديم الشركة يوم االحد  .33

 م. 2019يناير  27

 : ورد تقرير من محامي الشركة يفيد استالمه نسخة إعالم الحكم وقد جاء فيها ما يلي .34

 الصادر فيها وعلى االعتراض املقدم عليه فتبين لها أن االعتوحيث أطلعت دائرة االستئناف على أوراق القضية والحكم 
 
راض قد قدم خالل األجل املحدد نظاما

 
 
أما في املوضوع فقد قضت الدائرة برفض الدعوى وهو محل نظر، إذ إنه بالرجوع إلى أسباب الحكم يتبين أن محكمة أول درجة قد  .ومن ثم فهو مقبول شكال

هـ حتى 1433( لعام 142وقف عن تنفيذ الحكم الصادر برقم ) ى أن العقد لم يتم تنفيذه وأن قاض ي التنفيذ أصدر حكمه بالتأسست حكمها بالرفض بناء  عل

ي مواجهة أعضاء يتم تصحيحه أو تفسيره، وجرى تأييد الحكم من محكمة االستئناف املختصة، وما دام أن األمر كذلك، فكان األولى تعليق النظر في الدعوى ف

املراكز النظامية إما بإمضاء العقد أو فسخه، ومن ثم يمكن النظر في الدعوى بحسب إلدارة الذين أجازوا إبرام العقد حتى يستبين األمر وتستقر مجلس ا

انيد التي بنى األحوال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يتعين التصدي لنظر الدعوى مرافعة، وتعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع وقائع الدعوى واالس

الدائرة عدة جلسات حضر فيها أطراف الدعوى، وتبادال عدد من املذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق عليها الحكم محل االستئناف، إذ قد حددت هذه 

ف تنفيذ الحكم وتأيد من محكمة ذكره فاستوضحت الدائرة من األطراف عن حقيقة امتناع محكمة التنفيذ العقد فأفادوا بأن قاض ي التنفيذ أصدر قراره بوق

، ولم يتم  االستئناف وطلب قاض ي التنفيذ
 
 للحكم واليزال منظور لدى الدائرة االبتدائية املختصة، كما عقب املدعى عليهم بأن عقد البيع اليزال معلقا

 
تفسيرا

ضاء كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى في مواجهة جميع أعوملا  .تنفيذه بالتزاماته املتبادلة، ثم قرر االطراف االكتفاء ورفعت الجلسة للمداولة

ع شركة مجلس االدارة دون التفريق بينهم، وإذ أنه فيما يخص عضوي مجلس اإلدارة، فقد ثبت امتناعهما عن التصويت على قرار تبادل أصول الشركة م

ر الذي وافق عليه أعضاء هما من املطالبة باملسؤولية املترتبة جراء اتخاذ هذا القراالساطعة الحديثة للمقاوالت العامة، وقدما األساس النظامي الذي يعفي

( الذي عبرا عنه بامتناعهما عن 9مجلس اإلدارة باألكثرية وليس باإلجماع، وقدما للدائرة مذكرة بهذا الدفع مرفق بها محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )

هذا القرار بشأن هذه الدعوى لعدم تصويتهما على القرار، المة موقفهما من املطالبة باملسؤولية املترتبة جراء اتخاذ التفويض، االمر الذي يتعين معه الحكم بس

أما بشأن أعضاء مجلس اإلدارة الباقين،  .ومن ثم تأييد رفض الدعوى في مواجهة املدعى عليهما أثنان من أعضاء مجلس اإلدارة، وبهذا تقض ي دائرة االستئناف

لى قرارهم بشأن عقد الشراء، إال أنه لم يتحقق حصول الضرر الفعلي باملدعية، ألنه وبحسب وعلى فرض القول بوقوع الخطأ املترتب عليهم جراء املوافقة عفإنه 
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ادل كما لم يتم تنفيذ الحكم الصادر األوراق املرافقة بالدعوى وبما قرره األطراف أثناء املرافعة أمام هذه الدائرة، اتضح أنه لم يتم تنفيذ عقد الشراء بشكل متب

تنفيذ ومن ثم فإن الضرر املدعى به اليمكن التحقق من وقوعه وثبوته وبيان مقداره إال بعد تنفيذ العقد املبرم بين املدعية وشركة بإلزام به أمام قاض ي ال

الدائرة على القرار التفسيري الصادر عن  باعتراضهاملدعية قد تقدمت العقد بالتزامات وحقوق متبادلة على عاتق الطرفين، إضافة إلى أن ا الرتباطالساطعة، 

 –هـ وذكرت في معرض االعتراض بأنها لم تستلم كامل املبيع وملحقاته محل الشراء مما يتعين معه 1433( لعام 142املختصة بشأن طلب تفسير حكمها رقم ) 

 عن تحديد مقدار التعويض الحقإلى تعذر التحقق من وقوع الضرر الفعلي ب – ما ذكروالحال 
 
يقي عن ذلك الضرر، وما دام أن املدعية ومدى استقراره، فضال

ستئناف إلى أن إقامة موضوع طلب التفسير اليزال محل نظر الدائرة املختصة، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه إلى قاض ي التنفيذ، األمر الذي تنتهي معه الدائرة اال 

 .ة سابقة ألوانها ضد بقية أعضاء مجلس اإلدارة وبهذا تقض يهذه الدعوى بحالتها الراهن

 :ذلك حكمت دائرة االستئناف بما يليل

: تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة باملحكمة التجارية بجدة فيما فض ى به من رفض الدعوى في مواجهة املدعى عليهم
 
ا اثنان من أعضاء أوال

 .مجلس االدارة

: عد
 
 .هو موضح باألسباب م قبول الدعوى ضد بقية املدعى عليهم لرفعها قبل أوانها ملاثانيا

 متابعة القضايا املتعلقة بالشركة والدعوى املقامة ضد رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين. .35

م، واملوافقة على الئحة اللجنة 09/02/2022م وتنتهي بتاريخ 10/02/2019املوافقة على تشكيل أعضاء لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من  .36

ا وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، واملوافقة على تعيين التالية أسمائهم هم: األستاذ/ سعدي بن عبد املحسن الحميدي، األستاذ والتي تتضمن مهامه

 عية العمومية للشركة على ذلك.تركي بن عبدالرحمن الرصيص، الدكتور عبد العزيز بن صالح الحمادي، هذا وقد وافقت الجم /

 موقع تداول.م على  2018ديسمبر  31ي في نوية للعام املنتهعن نتائجها املالية الس باإلعالنم قامت الشركة 2018ديسمبر  31في تاريخ  .37
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 إعالنات الشركة: .51

 تاري  االعالن االعالنمختصر 

 م2018 01 01 والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار 

 م2018 01 10 إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

اقة  لالستثمار شركة الباحة تعلن  اقية املحدودة من كافة اإلجراءات الخاصة بنقل ملكية شركة اشر والتنمية عن انتهاء )شركتها التابعة( شركة املراكز الر

 االقليمية للتطوير واالستثمار العقاري 

 م2018 01 16

 م2018 01 29 اإلدارة السابقين.وأعضاء مجلس  إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس

 م2018 02 12 إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

 م2018 02 27 ن.إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقي

 م2018 03 14 إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

 م2018 03 29 2017-12-31والتنمية النتائج املالية السنوية املنتهية في  لالستثمار تعلن شركة الباحة 

 م2018 04 01 ستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.لال إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 04 15 إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

 م2018 04 15 عوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين.د إعالن إلحاقي من شركة الباحة لالستثمار والتنمية بخصوص رفع

 م2018 04 19 والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول( لالستثمار تدعو شركة الباحة 

 م2018 04 19 معية العامة العادية )االجتماع االول(والتنمية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الج لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 04 22 والتنمية بخصوص القضية املرفوعة على شركة الساطعة الحديثة لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 04 23 لعادية )االجتماع االول(والتنمية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة ا لالستثمار إعالن تصحيحي من شركة الباحة 

 م2018 05 10 (أشهر)ثالثة  2018-03-31والتنمية النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  لالستثمار تعلن شركة الباحة 

 م2018 05 10 (أشهر)ثالثة  2018-03-31والتنمية بخصوص النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  لالستثمار ن إلحاقي من شركة الباحة إعال 

 م2018 05 13 والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 05 14 والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( لالستثمار تعلن شركة الباحة 

والتنمية بخصوص تلقيها خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن اعتراض الشركة على الربط الزكوي  لالستثمار ي من شركة الباحة إعالن إلحاق

 م2010م حتى 2000ل عوام من 

 م2018 07 26

 م2018 07 26 % من رأ  مالها 22.76تعلن شركة الباحة لالستثمار والتنمية عن بلوغ خسائرها املتراكمة 

 م2018 07 26 % من رأ  مالها 22.76والتنمية بخصوص بلوغ خسائرها املتراكمة  لالستثمار حة إعالن تصحيحي من شركة البا

 م2018 08 09 (أشهر)ستة  2018-06-30والتنمية النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  لالستثمار تعلن شركة الباحة 

 م2018 10 16 تنمية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارةوال لالستثمار اعالن شركة الباحة 

افق  1439رجب  29والتنمية بخصوص تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم املستلم بتاري   لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة   2018أبريل  15املو

 لدى املحكمة التجارية بجدة

 م2018 11 05

 م2018 11 06 ة لالستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالتشركة الباجإعالن الحاقي من 

 م2018 11 08 تدة للمقاوال والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدو  لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 11 11 أشهر( )تسعة 30-09-2018والتنمية عن النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  لالستثمار اعالن شركة الباحة 

 م2018 11 18 والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابقين لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 11 20 % من رأ  املال 19.979والتنمية عن انخفاض خسائرها املتراكمة إلى  لالستثمار كة الباحة إعالن شر 

 م2018 11 28 والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالت لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

افق  1440ربيع األول  25والتنمية بخصوص تأجيل النظر في الدعوى، وتم تحديد جلسة قادمة يوم االثنين  لالستثمار ي من شركة الباحة إعالن إلحاق ها املو

 .م2018ديسمبر  03

 م2018 12 03

 م2018 12 12 األول( ع)االجتماوالتنمية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  لالستثمار إعالن شركة الباحة 

 م2018 12 12 األول( )االجتماعوالتنمية بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 

 م2018 12 27 الساطعة الحديثة املحدودة للمقاوالتوالتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان املظالم لشركة  لالستثمار إعالن إلحاقي من شركة الباحة 
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 سياسات املكافآت والبدالت: .52

 سياسة مكافآت وبدالت اعضاء مجلس االدارة وأمين السر:  .52.1

افق مع القرارات والتعليم -1 رسمية ات التتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه النظام األسار ي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتو

ريال سعودي  500,000الصادرة في هذا الشأن، على ان ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة مقابل عضويته في مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 

 )خمسمائة ألف ريال سعودي( من مكافآت ومزايا مالية وعينية. 

 لعضو خالل السنة.يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها ا -2

اجتماعات اللجان بمبلغ ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي( وبدل حضور لكل اجتماع من  5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره  -3

 ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي( لكل عضو من األعضاء، وأمين السر. 5,000وقدره 

 املواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في املدينة املقرر انعقاد االجتماع فيها.تذكرة سفر على الدرجة األولى، و  -4

وية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر املجلس السن -5

 يخص أعمال شئون مجلس االدارة.

انتهاء السنة املالية رف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء املجلس قبل موعد يتم ص -6

 فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.
 

 سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التنفيذية: .52.2

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

. راتب -1
ً
 أسار ي يصرف شهريا

 بدل تعليم أبناء( –بدل هاتف  –بدل سيارة  –بدالت تشمل على سبيل املثال ال الحصر )بدل سكن  -2

 تامين على الحياة )تشمل إصابات العمل والاجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل( –تأمينية على سيل املثال ال الحصر )تامين ط ي له ولعائلته مزايا  -3

 مكافأة نهاية الخدمة. –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مل إجازة سنوية مزايا تش -4

 للتقييم الذ -5
ً
 ي يتم بهذا الخصوص.مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات. -6

 ت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة املكافآت والترشيحات.يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآ -7

 للجنة املراجعة وأمين سر اللجنة:سياسة مكافآت وبدالت اعضاء  .52.3

 ( ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي( لرئيس لجنة املراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.50,000مكافأة سنوية قدرها ) -1

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. -2

( ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي( لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين 5,000اجتماعات اللجنة وقدره )بدل حضور لكل اجتماع من  -3

 السر.

 ت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع.تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصال  -4

سنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت توص ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر ال -5

 وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

السنة املالية البدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء يتم صرف املكافآت وبدل الحضور و  -6

 فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

 سياسة مكافآت وبدالت لجنة املكافآت والترشيحات وامين سر اللجنة: .52.4

 ق املالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراع في سياسة املكافآت ما يلي: دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السو 

 وأهدافها. انسجامها مع استراتيجية الشركة  -1

م املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على املدى الطويل، كأن تربط الجزء ا -2 ملتغير من املكافآت أن تقدَّ

 األداء على املدى الطويل. ب

د املكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بش -3  اغلها، واملؤهالت العلمية، والخبرات العملية، واملهارات، ومستوى األداء. أن تحدَّ

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.  -4

 والتعويضات.ألخرى في تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت األخذ في االعتبار ممارسات الشركات ا -5

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.  -6

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.  -7

عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك ملنع استغالل صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها حاالت إيقاف  -8

 الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. 

 اشترتها الشركة.تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكا -9
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
 نت إصدارا
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 مة:خات .53

فاإناه يتقادم لجميع  م2018ديساااااااااااامبر  31كاة للسااااااااااااناة املنهياة في إن مجلس اإلدارة إذ يختتم تقريره الساااااااااااانوي عن أعماال الشاااااااااااار 

ل أن يبارك في هذه مساااهمي شااركة الباحة لالسااتثمار والتنمية بالشااكر الجزيل على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو هللا عز وج

ن بن عبدالعزيز  ل ساااعود، البالد من نعم وخيرات وأن يحفظ لنا قائد مسااايرتنا ونهضاااتنا خادم الحرمين الشاااريفين امللك سااالما

وولي عهده األمين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاااااااااااااحب الساااااااااااامو امللكي األمير محمد بن ساااااااااااالمان بن عبد العزيز  ل 

دارة الشركة وجميع العاملين بها بالعمل الدائم واملستمر على تطوير الشركة والعمل على تحقيق رؤية سعود، ويسعى مجلس إ

بمشاايئة هللا، كما ويتقدم رئيس املجلس وكافة أعضاااء مجلس ادارة شااركة الباحة لالسااتثمار  2030 بية السااعوديةالعر  اململكة

لسااااااااوق املالية وشااااااااركة تداول السااااااااعودية ووزارة التجارة واالسااااااااتثمار والتنمية بجزيل الشااااااااكر واالمتنان إلى معالي رئيس هيئة ا

بنوك، وكاافاة عمالء الشااااااااااااركاة ومورديهااا الكرام على تعاااونهم الصاااااااااااااادق وجميع الادوائر واملؤسااااااااااااساااااااااااااات الحكوميااة واألهليااة وال

ار تقدمها وتشااااااااجيعهم الدائم، كما ونشااااااااكر كافة العاملين بالشااااااااركة على جهودهم املخلصااااااااة للشااااااااركة وحرصااااااااهم على اسااااااااتمر 

 وازدهارها، وهللا املوفق.

 

 وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا،،،

 

 
 

 ،،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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