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السادة /مساهمي الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات )اكس ﺮا(

حفظهم ﷲ

املوضوع  :تقرير لجنة املراجعة للمساهم ن عن عام 2020

تحية طيبة وبعد ،،،
ً
ً
باالشارة إ ى املوضوع أعالﻩ وإل اما من لجنة املراجعة بتطبيق مهامها املوكلة إل ا وفقا لالئحة املعتمدة من الجمعية العامة للمساهم ن ،وال
ً
م ا اإلشراف ع ى أعمال املراجعة لدى الشركة ومراقب ا وإدار ا وفقا لسياسات الشركة وبرامجها املتوافقة مع متطلبات هيئة السوق املالية
ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوف ﺮ أك ﺮ قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة ،هذا وباإلضافة إ ى مساندة اإلدارة العليا ي فهم
مخاطر العمل والسيطرة عل ا من أجل حماية حقوق املساهم ن.
وكذلك النظر ي القوائم املالية للشركة والتقارير واملالحظات ال يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئيا ا حيالها إن وجدت،
وعليه ،نفيدكم أن لجنة املراجعة بالشركة املتحدة لاللك ﺮونيات )اكس ﺮا( قد مارست أعمالها وذلك من خالل عقدها أربع إجتماعات خالل
عام  ،2020هذا وقد قامت اللجنة بإرسال تقرير ملجلس اإلدارة مرفق معه محاضر اجتماعات اللجنة وذلك عقب كل إجتماع.
كما تجدون أدناﻩ ملخص ملهام لجنة املراجعة ال تم الوفاء ا خالل العام :2020
التقارير املالية ومراجع الحسابات:
-

املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام  2019وكذلك النتائج املالية للربع األول والثاني والثالث لعام 2020م.

-

اإلجتماع مع مراجع الحسابات )السادة  PKFالبسام وشركاﻩ( ملناقشة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة ،باإلضافة إ ى مناقشة آثار
وتداعيات جائحة كورونا ع ى أعمال الشركة واإلجراءات املتخذة ملواجهة ذلك،

-

-

الحصول ع ى تأكيد مراجع الحسابات ع ى:
ال يوجد لديه أي مالحظات جوهرية يرغب ي عرضها ع ى لجنة املراجعة.
قدمت اإلدارة املالية بالشركة كل الدعم الالزم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف املراجعة وأكد مراجع الحسابات أنه لم يواجه
أي محددات ع ى نطاق عمله . Scope Limitation
أكد ع ى إستقالليته حيث اليوجد أية تعامالت ب ن مكتب املراجع الخار ي أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد
املراجع الخار ي .
طلب عروض من مكاتب املراجعة ملراجعة حسابات الشركة لعام  2021بعد إستقرار رأي اللجنة ع ى ال ﺮشيحات ،سيتم عرضها ع ى
مجلس اإلدارة ثم الجمعية العامة للنظر ي اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2021م.

اتخذ بشأ ا.
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته )إن وجدت( ع ى القوائم املالية األولية و السنوية ومتابعة ما ِاملراجعة الداخلية:
اإلجتماع مع إدارة املراجعة الداخلية بالشركة لإلشراف ع ى أعمالها من خالل متابعة :
-

تطورات خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية املبنية ع ى املخاطر ،باإلضافة إ ى مناقشة آثار وتداعيات جائحة كورونا ع ى أعمال
الشركة واإلجراءات املتخذة ملواجهة ذلك.
نطاق عمل املراجعة الداخلية املتضمن االقسام ال تم تغطي ا خالل عام  2020وبيان باألعمال املنجزة.
ملخص بأهم مالحظات املراجعة الداخلية لعام ،2020
إستنتاج املراجعة الداخلية حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة،
إستعراض تطورات خطة اإلدارات ال سيتم تغطي ا خالل الثالث سنوات قادمة.
نتائج برنامج ضمان وتحس ن الجودة إلدارة املراجعة الداخلية.

صفحة  1من 2

ضمان اإلل ام:
-

-

مراجعة املعامالت مع األطراف ذات العالقة والتوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة عل ا،
حضور ممثل اللجنة إلجتماعات الجمعية العامة للمساهم ن املنعقد بتاريخ  5مايو 2020م.
اإلجتماع بشكل دوري مع مجلس اإلدارة للتأكيد ع ى كل الدعم والتعاون من قبل اإلدارة التنفيذية بالشركة وعدم وجود أي أمور
مستجدة تؤثر ع ى إستقاللية أعضاء اللجنة أو حدوث أي حاالت تعارض مصالح وكذلك عدم حدوث أي حاالت تعارض ب ن توصيات
اللجنة وقرارات املجلس.

ً
وبناء ع ى ما سبق ،وباإلشارة إ ى تأكيدات اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات واملراجع الداخ ي ،تؤكد لجنة املراجعة ع ى ما ي ي-:
ً
ً
اإلفصاح عنه فيما يخص سالمة األنظمة املالية واملحاسبية
لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصورا جوهريا يقت
وما له صلة بإعداد التقارير املالية.
أن األنظمة الرقابية تعمل بكفائة وفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن املخاطر ال قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهري لها
خالل عام 2020م يستد ي اإلفصاح عنه.
أن جميع املالحظات والتوصيات ال رفع ا إدارة املراجعة الداخلية إ ى لجنة املراجعة قد تم أخذ التداب ﺮ الالزمة حيال اإلجراءات
التصحيحية لها أو تقويمها.

وتفضلوا بقبول فائق االح ﺮام والتقدير ،،،

رئيس لجنة املراجعة
منصور عبدالعزيز البصي ي

صفحة  2من 2

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات

مرفقات البند رقم )(5
قرار ات مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف األول والنصف الثاني من عام 2020م

مستخرج من محضر إجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  19يوليو 2020م
قرر مجلس إدارة الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات )اكس ﺮا( ي اجتماعه املنعقد بتاريخ  19يوليو 2020م توزيع أرباح نقدية ع ى مساهمي
الشركة عن النصف األول من عام 2020م
 -1إجما ي املبلغ املوزع  60مليون ريال.
 -2حصة السهم الواحد واحد ريال.
 -3نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم %.10
 -4عدد األسهم املستحقة لألرباح  60,000,000سهم.
 -5تاريخ االحقية ،ع ى أن تكون األحقية للمساهم ن املالك ن لألسهم يوم اإلستحقاق األحد املوافق  9أغسطس 2020م واملقيدين ي
سجل مساهم الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع( ب اية ثاني يوم تداول ي ي تاريخ االستحقاق.
 -6تاريخ التوزيع هو يوم األحد املوافق  23أغسطس 2020م

مستخرج من محضر إجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس 2021م
قرر مجلس إدارة الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات )اكس ﺮا( ي اجتماعه املنعقد بتاريخ  17مارس 2021م توزيع أرباح نقدية ع ى مساهمي
الشركة عن النصف الثاني من عام 2020م
 -1إجما ي املبلغ املوزع  120مليون ريال.
 -2حصة السهم الواحد  2ريال.
 -3نسبة التوزيع من القيمة اإلسمية للسهم %20
 -4عدد األسهم املستحقة لألرباح  60,000,000سهم.
 -5تاريخ االحقية ،ع ى أن تكون األحقية للمساهم ن املالك ن لألسهم يوم اإلستحقاق الخميس املوافق  25مارس 2021م املقيدين ي
سجل مساهم الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع( ب اية ثاني يوم تداول ي ي تاريخ االستحقاق.
 -6تاريخ التوزيع هو يوم اإلثن ن املوافق  12أبريل 2021م.
الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات )اكس ﺮا(

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات

مرفقات البند رقم )(8
مقارنة مواد النظام األساﺳ للشركة قبل وبعد التعديل

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات  -اكس ﺮا
التعديالت ع ى النظام األساﺳ
النص الحا ي

النص الجديد

مادة ) (19رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب والسكرت ﺮ:

مادة ) (19رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب والسكرت ﺮ:

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يع ن مجلس اإلدارة من ب ن أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ،كما يجوز له أن يع ن من ب ن أعضائه عضوا منتدبا ،وال يع ن مجلس اإلدارة من ب ن أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ،كما يجوز له أن يع ن من ب ن أعضائه عضوا منتدبا ،وال يجوز
يجوز أن يجمع عضو واحد ب ن مركز رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ،ويكون للرئيس صالحية أن يجمع عضو واحد ب ن مركز رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ،ويكون للرئيس صالحية دعوة مجلس
اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس.
دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع ورئاسة اجتماعات املجلس.
ويختص رئيس املجلس بتمثيل الشركة ي عالقا ا مع الغ ﺮ ومع الجهات الحكومية والخاصة واملثول أمام املحاكم 
الشرعية والهيئات القضائية وديوان املظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان
األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف 
التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات واملؤسسات ع ى اختالف أنواعها والدخول ي املناقصات والقبض 
والتسديد واإلقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخاصمة واملخالصة والصلح وقبول األحكام واالع ﺮاض عل ا.

يختص رئيس املجلس أو نائبه ي حال غيابه أو من ينيبه بتمثيل الشركة أمام الغ ﺮ بما ي ذلك القضاء وهيئات
التحكيم والوزارات والهيئات الحكومية األخرى ،وإتخاذ ما يلزم فيما يتعلق ذا التمثيل.
يحدد مجلس اإلدارة اختصاصات وصالحيات رئيس املجلس فيما لم ينص عليه هذا النظام.
ً
ً
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة تفويض شخصا واحدا أو أك ﺮ ي إتخاذ إجراء أو تصرف مع ن أو القيام بعمل أو أعمال
معينة.

ويكون لرئيس مجلس اإلدارة حق التوقيع ع ى كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما ي ذلك دون حصر عقود ويتمتع نائب رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات ال يحددها له مجلس اإلدارة وكذلك العضو املنتدب ي حالة تعيينه
تأسيس الشركات ال تش ﺮك ف ا الشركة وتعديال ا واملشاركة ي الشركات ،وفتح وإغالق الفروع وتحويلها إ ى بالصالحيات ال يحددها له مجلس اإلدارة.
شركات مستقلة وتعي ن وعزل مدراء الفروع ،وشراء واستئجار األماكن والعقارات الالزمة لنشاط الشركة والرهن
ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديرﻩ املكافأة الخاصة ال يحصل عل ا كل من رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب ،باإلضافة
والبيع ،بما ي ذلك بيع ورهن العقارات واألسهم واملعدات وصناديق االستثمار والودائع بجميع أنواعها وتحصيل
إ ى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقت هذا النظام.
حقوق الشركة وأداء ما عل ا من ال امات وإنشاء األوراق التجارية وتوقيعها وتظه ﺮها وقبضها وإجراء كافة املعامالت
ً
ً
سواء من ب ن أعضائه أو من غ ﺮهم ،ويحدد مكافآته ،ويختص بتسجيل محاضر
املصرفية الالزمة لنشاط الشركة بما ي ذلك فتح وادارة وتشغيل وإغالق الحسابات والسحب م ا واإليداع ف ا ويع ن مجلس اإلدارة سكرت ﺮا للمجلس
وطلب التسهيالت بأنواعها من البنوك التجارية والقروض بأي مبالغ والتوقيع عل ا ،وفتح املحافظ االستثمارية اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذﻩ االجتماعات وحفظها ،إ ى جانب ممارسة االختصاصات األخرى
وإدار ا ،وبيع و شراء األسهم والحصص وقبض الثمن ،رهن وتحويل األسهم ،إغالق املحافظ االستثمارية ،داخل ال يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد املجلس مكافآته.
وخارج اململكة ،وطلب إصدار الضمانات وفتح االعتمادات نيابة عن الشركة ،كفالة التسهيالت البنكية املمنوحة وال تزيد مدة عضوية رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب والسكرت ﺮ عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل م م ي املجلس،
للغ ﺮ وتوقيع الكفاالت بإسم الشركة لكفالة الغ ﺮ ،وتوقيع عقود وأوراق التسهيالت وتوقيع وصرف الشيكات ،ويجوز دائما إعادة تعيي م.
وتوقيع اتفاقيات املرابحات اإلسالمية وعقود االستثمار ،والتوقيع ع ى االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب
العدل والجهات الرسمية ،ومتابعة املعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد ال اما ا والبيع والشراء واإلفراغ
وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأج ﺮ والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع
لدى البنوك وإصدار الضمانات املصرفية والتوقيع املستندات والشيكات ،كما له حق تعي ن املوظف ن والعمال
وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتبا م ،ولرئيس مجلس اإلدارة حق توكيل الغ ﺮ وتعي ن الوكالء واملحام ن عن
ً
الشركة ومنح الوكالء حق توكيل الغ ﺮ وعزلهم ،وأن يفوضو احدا أوأك ﺮ من أعضا أ ومن الغ ﺮ ي مباشرة عمأل

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات  -اكس ﺮا
التعديالت ع ى النظام األساﺳ
وأعمال معينة ،كما يجوز له عزل الوكالء واملفوضي ن ،وكذلك إصدار الوكاالت الشرعية والتفاويض نيابة عن
الشركة ومنح الوكيل حق توكيل الغ ﺮ وعزله.
ويتمتع نائب رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات ال يحددها له مجلس اإلدارة وكذلك العضو املنتدب ي حالة تعيينه
بالصالحيات ال يحددها له مجلس اإلدارة.
ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديرﻩ املكافأة الخاصة ال يحصل عل ا كل من رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب،
باإلضافة إ ى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقت هذا النظام.
ً
ً
ويع ن مجلس اإلدارة سكرت ﺮا للمجلس
سواء من ب ن أعضائه أو من غ ﺮهم ،ويحدد مكافآته ،ويختص بتسجيل
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذﻩ االجتماعات وحفظها ،إ ى جانب ممارسة
االختصاصات األخرى ال يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد املجلس مكافآته.
وال تزيد مدة عضوية رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب والسكرت ﺮ عضو مجلس اإلدارة عن عضوية كل م م ي
املجلس ،ويجوز دائما إعادة تعيي م.

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات

مرفقات البنود رقم ) (9وح البند رقم )(19
-

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة إ ى الجمعية العامة بخصوص تعامالت األطراف ذات العالقة

-

تقرير تأكيد محدود مستقل صادر من قبل مراجع الحسابات الخار ي بخصوص تعامالت األطراف ذات
العالقة

