ال�ســـالم العامليـــة للإ�ستثمـــار املحـــدودة

(�ش.م.ق.ع)

دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة «العادية »
يتشرف مجلس إدارة شركة السالم العاملية لالستثمار احملدودة (ش.م.ق.ع) ،بدعوة السادة املساهمني الكرام حلضور اجتماع اجلمعية العـامة «العـادية» للشركة .الذي سيعقد على متام السـاعة الرابعة
والنصف من مساء يوم األربعاء املوافق 2020/03/11م ،يف مجمع البوابة – الدوحة – قطر .وذلك للنظر يف جدول األعمال املبني أدناه.
ويف حالة عدم اكتمال النصـاب القـانوني سوف يعقد االجتماع الثاني على متام الساعة اخلامسة من مساء يوم األربعاء املوافق 2020/03/25م ،يف مجمع البوابة – الدوحة – قطر.
واهلل ولي التوفيق ...
عيسى عبد السالم أبوعيسى

رئيـس مجلـس اإلدارة

مشروع جدول أعما ل اجلمعية العامة العادية:

مالحظات هامة :

 -1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ،وعن مركزها املالي ،عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون األول /ديسمبر 2019م ،واخلطط
املستقبلية للشركة.
 -2سماع تقرير مدققي احلسابات ،عن ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر ،عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون األول /ديسمبر 2019م.
 - 3مناقشة امليزانية العمومية للشركة وحساب األرباح واخلسائر ،عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون األول /ديسمبر 2019م ،واملصادقة عليهما.
 - 4إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة ،عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون األول /ديسمبر 2019م.
 - 5تعيني مراقبي احلسابات للسنة املالية  ،2020وحتديد أتعابهم.
 -6جتديد املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة ،يف التصرف يف العقارات اململوكة للشركة وشركاتها التابعة ،بجميع أوجه التصرف ،من شراء
وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات ،وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان ،والكفاالت الالزمة للحصول على التسهيالت البنكية
لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها املستقبلية ،ولتجميع وإعادة جدولة القروض.
 - 7جتديد املوافقة على املشاريع املشتركة ،مع الشركة الشقيقة السالم بنيان ،وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفاالت الالزمة.
 - 8تقرير احلوكمة السنوي .2019

 -1يف حالة تعذر احلضور شخصي ًا ،يجوز التوكيل يف حضور اجتماعات اجلمعية العامة ،بشرط أن يكون الوكيل مساهم ًا .وأن
يكون التوكيل خاص ًا وثابت ًا بالكتابة .وال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن  %5من أسهم
الشركة ( 5,715,729سهم) ،وال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة .ويتم التوكيل مبوجب قسيمة توكيل يتم احلصول
عليها من إدارة شؤون املساهمني يف الشركة.
 - 2يرجى من السادة املساهمني الكرام احلضور إلى مكان االجتماع قبل املوعد احملدد بساعة واحدة على األقل لتنظيم
كشوفات بأسماء احلضور وعدد األسهم التي يحملها كل منهم.
 - 3على ممثلي الشركات/املؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم حلضور اجتماع اجلمعية العامة للشركة ،ومتثيل تلك
الشركات/املؤسسات يف هذا اإلجتماع.
 - 4هذه الدعوة تعتبر معلنة قانون ًا جلميع املساهمني دون حاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفق ًا ألحكام املادة رقم 121
من قانون الشركات التجارية رقم  11لسنة 2015م.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال بإدارة شؤون املساهمني يف الشركة على األرقام التالية+974 33021203 ، +974 44833542 :

تقرير مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة
تقرير مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة
عن أداء الشركة خالل العام  ،2019وخططها املستقبلية
السادة املساهمون الكـرام ...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

يسرني باألصالة عن نفسي ،وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (ش.م.ق.ع) ،أن أرحب بكم أجمل ترحيب .كما أرحب بالسادة ممثلي وزارة التجارة
والصناعة  -إدارة مراقبة الشركات ،والسادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة .ويسرني أيض ًا ،أن أشكر لكم مشاركتكم لنا هذا االجتماع .كما أود أن أقدم حلضراتكم ،التقرير
السنوي عن نشاط الشركة وأدائها ،وما مت إجنازه خالل السنة املالية  ،2019وخططها املستقبلية.

أو ًال :أنشطة الشركة-:

باإلشارة إلى تقرير مجلس اإلدارة املرفوع جلمعيتكم املوقرة العام قبل املنصرم ،الذي أحاط جمعيتكم املوقرة علم ًا بأنه منذ مطلع العام  ،2017بدأت تلوح يف األفق ،أزمة إقتصادية
عاملية جديدة ،ضربت هذه املرة جتارة السلع اإلستهالكية .فقد أكدت التطورات اإلقتصادية الالحقة ،بأن األزمة املشار إليها قد نشبت بالفعل وإشتدت حدتها وأصبحت تفرز نتائجها
السلبية على أداء قطاع السلع اإلستهالكية الفاخرة .وكما تعلمون فإن هذا القطاع هو القطاع األكبر يف السالم العاملية.
حيث تراجعت أعداد املتسوقني من جهة ،وتراجع اإلنفاق املتوسط للمستهلكني من جهة أخرى ،بالتزامن مع زيادة عدد مراكز التسوق ،أكثرمما يبرره الطلب الكلي.
هذا مما إنعكس يف مجمله بتراجع مبيعات الشركة من السلع الفاخرة بنسب عالية خالل العامني املاضيني ،وإلى تكبد قطاع السلع اإلستهالكية الفاخرة ألول مرة خسائر بعشرات
املاليني.
إضافة إلى ذلك تراجعت إيرادات العقارات اململوكة للشركة بشكل حاد ،على ضوء الفائض املعروض ،وبالتالي تراجع معدالت اإليجار بشكل عام ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر،
تراجع إيرادات اإليجارات من مستوى  137,5ريال إلى  60ريال للمتر املربع ،أي بنسبة إنخفاض مقدارها حوالي  .%129كما مازالت الشركة تعاني من تصفية الشركات سلبية األداء
الذي إستمر إلى عدة سنوات.
وقد جاء إرتفاع أسعار الفائدة خالل العام املنصرم ليضيف أعباء جديدة على أداء الشركة.
على الرغم من جهود اإلدارة التنفيذية ،لتجنب اخلسائر أو تخفيف حدتها  ،وسعيها وجناحها بعض األحيان ،لم تسلم الشركة من العواصف االقتصادية آنفة الذكر ،وتكبدت الشركة
خسائر كبيرة خاصة يف قطاع السلع املعمرة والسلع اإلستهالكية الفاخرة ،وقطاع املقاوالت ،كما ذكرنا آنف ًا.
لتجنب إستمرار نزف اخلسائر ،وإستمرار الوضع لعدة سنوات ،وبهدف إعادة هيكلة الشركة وأدائها ،لتستعيد التوازن ،كان البد من إتخاذ إجراءات جذرية ،للتخلص من األنشطة
والشركات ذات األداء الضعيف والسلبي ،لذا قامت اإلدارة التنفيذية بإتخاذ عدة خطوات من أهمها:
إقفال عدد كبير من صاالت العرض ،وشطب القيمة الدفترية ملوجودات الديكورات الداخلية.
مت وقف عدد من األنشطة وإغالق عدة صاالت عرض يف اإلمارات وسلطنة عمان.

مت تصفية بعض الشركات يف قطاع املقاوالت ،منها الشركة الدولية للتجارة واملقاوالت ،وشركة ألوناسا ،وشطب معظم القيمة الدفترية ملوجوداتها.
واجهت الشركة صعوبة كبيرة يف حتصيل الذمم املدينة.
يف املقابل قامت الشركة بتخفيض عدد املوظفني وتخفيض املصاريف اإلدارية والعمومية التي إنخفضت من  221مليون يف العام  2018إلى  122مليون يف العام  .2019وخاصة الرواتب
التي إنخفضت من  270مليون يف العام  2018إلى  232مليون يف العام .2019

ثاني ًا :اخلطط املستقبلية للشركة-:

على الرغم من إستمرار الشركة ،يف متابعة سياستها املالية املتحفظة ،وتنفيذ خططها املستقلبية املعلنة سابق ًا ،ومن بينها وقف األنشطة ذات األداء الضعيف ،وتخفيض املصاريف
اإلدارية والعمومية ،وتقليل عدد املوظفني ،ستسعى الشركة للتركيز على األنشطة الرابحة ،وترشيد اإلنفاق .كما ستراقب عن كثب التطورات اإلقتصادية ،بحيث تسعى إلى جتنب
اآلثار السلبية لتلك التطورات ،واغتنام الفرص الناشئة عنها .

ثالث ًا :النتائج املالية للشركة -:

أظهرت احلسابات اخلتامية املجمعة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  ،2019/12/31خسائر صافية بلغت حوالي  129,6مليون ريال قطري ،وبعد تنزيل حقوق ملكية األقلية السلبية،
تصبح اخلسائر حوالي 128,4مليون ريال قطري .مع العلم بأن تلك اخلسائر هي خسائرصافية ،بعد احتساب جميع املخصصات الالزمة .بذلك بلغ نصيب السهم الواحد من
اخلسائر حوالي ( )0,11ريال قطري.
أرباح عن العام .2019
ً
بناء على النتائج املتحققة واملذكورة آنف ًا ،ولتحقق خسائر يف العام  ،2019فإنه يؤسف مجلس اإلدارة ،بأن يعلن جلمعيتكم املوقرة ،عدم توزيع ٍ
إنني أغتنم هذه املناسبة ألرفع باسمكم جميع ًا ،وباسم مجلس إدارة الشركة ،وباسمي شخصي ًا أسمى آيات الشكر والعرفان ،إلى حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
أمير البالد املفدى حفظه اهلل ،ملا أبداه من حكمة وقيادة رصينة ،يف مواجهة التحديات التي تواجه دولة قطر .وإلى صاحب السمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني نائب سمو األمير،
و إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،جلهودهم يف تشجيع وحماية املنتج الوطني ،ولدعمهم املتواصل يف دفع مسيرة
البناء والعطاء والتقدم يف دولتنا احلبيبة قطر ،يف ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البالد املفدى.
كما أتوجه بالشكر اجلزيل أيض ًا ،إلى سعادة وزير التجارة والصناعة ،وجلميع العاملني يف إدارة مراقبة الشركات ،جلهودهم الدؤوبة يف دعم وتشجيع القطاع اخلاص وتطوير مؤسساته
وتعزيز التنمية اإلقتصادية.
وختام ًا ،أتقدم بالشكر اجلزيل ،إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة ،وجلميع العاملني يف الشركة ،للجهود املخلصة يف دعم مسيرة ونهضة وإزدهار الشركة.

عيسى عبد السالم أبو عيسى
رئيس مجلس اإلدارة

