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 احملرتمني      إىل مساهمي الشركة العقارية السعودية

 
 ،،ورمحة اهلل وبركاته عليكمالسالم 

 
يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي الذي يستعرض 

 .م13/31/1231المنتهية في  الماليةاألداء واإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة 
 

 اطـــــــــالتكوين والنش
 (85/م)بموجب المرسوم الملكي رقم شركة مساهمة سعودية تأسست ( الشركة)الشركة العقاريـة السعودية 

م، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 38/21/3311هـ الموافق 31/21/3131وتاريخ 
مملوكة و  ،م20/21/3311هـ الموافق 31/21/3131وتاريخ  3232231813بموجب السجل التجاري رقم 

المؤسسة العامة و % 10,81العامة بنسبة  االستثماراتلحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بصندوق 
 .% 12،15بنسبة آخرون و %  0,18بنسبة للتقاعد 

 
تملك شراء و بيع العقارات و تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة حسب ما تم تحديده في نظامها األساسي في 

قامة المباني السكنية والتجارية  دارة العقارات يعلاألراضي الصالحة للبناء وتطويرها وا  ها وبيعها وتأجيرها وا 
نتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال  لحسابها أو لحساب الغير وشراء وا 

  .بتحقيق أغراضهاالمقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال المتصلة 
 

 أعماال شبيهة تزاولللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات التي  يحق كما
  .التي تعاونها على تحقيق غرضها أوبأعمالها 
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 :اليةالنتائج الت حققتالتي ًا بنشاطات الشركة و و فيما يلي بيان
  

 نوع النشاط
 (بالريال)حجم اإليراد 

 م2100 م2102

 222,822,113 282,362,242 إجيـارات 0

 23,114,021 03,346,681 إيرادات بيع أراضي 2

 263,168 24,312 إيرادات عقارية أخرى 2

 0,482,802 2,230,182 إيرادات صيانة 8

 268,622,234 222,263,302 اإلمجـــــــالي 

 
 .ناتجة من إدارة منشآتها الواقعة في مدينة الرياض ن جميع إيرادات الشركةبأ علما  

 
 م1021خالل العام  الهامة التطورات

 

 .م13/31/1231م إنقضاء دورة المجلس السابق بتاريخ 1231من أهم التطورات التي حدثت خالل العام 
م وذلك النتخاب مجلس 31/31/1231 بتاريخ وعلى أثر ذلك عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها

م وقد أسفرت االنتخابات 13/31/1238م إلى 23/23/1231إدارتها الجديد في دورته التي تبدأ من تاريخ 
 :ثمانية أعضاء وهمعن انتخاب 

 
 عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثاًل لصندوق االستثمارات العامة/ االستاذ -2
 لمؤسسة العامة للتقاعدجبر بن عبدالرحمن الجبر ممثاًل ل/ االستاذ -1
 عزام بن محمد الدخيل . د -3
 عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش. د -4
 احمد بن عبداهلل باكرمان. د -5
 حمد بن على الشويعر/االستاذ -6
 حمد بن عبداهلل الدوسري/االستاذ -7
 بدر بن فهد المقيل/االستاذ -8
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عبد الرحمن بن محمد /إنتخاب االستاذم وقرر 23/23/1231بعد ذلك عقد المجلس إجتماعه التمهيدي بتاريخ 
 :المفضي رئيسًا للمجلس في دورته الجديدة، وقرر تكوين لجان المجلس على النحو التالي

 :لجنة المراجعة 
وعضوية كل من االستاذ حمد بن عبداهلل الدوسري ( رئيساً )من االستاذ منصور سلميان المبرك  بكلممثلة 

 . واالستاذ بدر بن فهد المقيل
 : لجنة المكافآت والترشيحات

وعضوية كل من االستاذ جبر بن عبدالرحمن ( رئيساً )ممثلة بكل من االستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي 
 . الجبر والدكتور احمد بن عبداهلل باكرمان

 : لجنة االستثمارات  
االستاذ جبر بن عبدالرحمن وعضوية كل من ( رئيساً )ممثلة بكل من االستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي 

الجبر والدكتور احمد بن عبداهلل باكرمان والدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبوداهش والدكتور عزام بن محمد 
  .الدخيل واالستاذ حمد بن على الشويعر

 

 رفع األداءو  تنفيذ المشاريع متابعةاألول  ،رئيسيين سارينعلى مم 1231عملت الشركة خالل العام كما  
  .أنشطة التطوير والدراسات استكمال، والثاني متابعة يالتشغيل

  
 :فيما يلي هانورد االخرى هامةال تطوراتال عددًا من وقد شهد العام

 رفع األداء التشغيليالمشاريع و متابعة تنفيذ : أوال  
 

 الحي الدبلوماسيمساكن العقارية ب مشروع .2
وحدة سكنية  138 نحو إلنشاء الثانية والمرحلة األولى قد المرحلةم ع 11/20/1232بتاريخ  وقعت الشركة

توقيع عقد كما تم . شهراً  10مليون لاير، وفترة تنفيذ مدتها  111،5في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض بمبلغ 
ا ــمدته رة تنفيذـــــال وفتـمليون ري 331بمبلغ م 31/23/1231ارجية ـــــــــال الخـــالخاصة باألعم المرحلة الثالثة

 .مليون لاير سعودي 8،5عقد اإلشراف المتعلق بتنفيذ كامل المشروع بقيمة  وقد وقعت الشركة .شهراً  12
تم إنجازه في المشروع بما الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضأشادت قد  و. في مراحل االستالم االن المشروعو 

التزامها بالتصاميم والمواصفات الخاصة بتصاريح و  كة العقارية السعودية لمشروعهامستوى تنفيذ الشر  وثمنت
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على المستوى المتميز للوحدات السكنية بالمشروع،  وأكدت التعامل مع متطلبات العمل بالحي،البناء واحترافية 
 . مما انعكس على الطابع العمراني للحي بشكل إيجابي

رات من نواحي جودة التنفيذ المشروع يحظى بسمعة جيده تصفه بأفضل مشروع في منطقة حي السفاو 
 .والتصميم

ومع األخذ في االعتبار صفة الحي الدبلوماسية وما يبتعها من موافقات وتحركات للمقاول واستشاري المشروع، 
رية السكني الثالثة مجتمعة من مشروع العقاستالم المراحل األولى والثانية و البدء في إجراءات ا تم إال أنه قد 
 . وحدة سكنية 138 نحواألعمال الخارجية، مزدوجة و الفلل الالدبلوماسي والتي تشمل مباني الفلل و في الحي 

  .م1231قبل نهاية العام المالي و من المتوقع أن تنتهي إجراءات االستالم للمراحل الثالث مجتمعة 
  
  مدينة المعرفة االقتصادية الشراكة معمشروع  .1
 .(شـركة المعرفـة العقاريـة)ية بإسـم شـركة مدينـة المعرفـة االقتصـادتأسـيس شـركة ذات مسـئولية محـدودة مـع  تـم 

لتـزاول أعمالهـا فـي  طبقـًا ألحكـام نظـام الشـركات السـعودي في المملكة العربيـة السـعودية وقد تم تأسيس الشركة
تـم  قـدو  .لملكيـة المناصـفة بـين الشـريكينوبرأسمال قدره خمسون مليون لاير، تم سدادها وفقًا لحصـ  ا ،المملكة

هـــو تطـــوير وتســـويق وبيـــع الفلـــل الســـكنية فـــي مدينـــة و  م1233خـــالل العـــام  للشـــركة األولالمشـــروع  البـــدء فـــي
وقــد تــم  (ةصــافي)ألــف متــر مربــع  52 نحــو فــيال علــى مســاحة 121المشــروع عبــارة عــن و  .المعرفــة االقتصــادية

 (.مدينة المعرفة االقتصادية)بالمناصفة مع الشريك  تمويل الشركة
وسـيتم  فيال  31، حيث تم استالم عدد م1231خالل العام  قد بدأت مراحل استالم الفلل السكنية من المقاولو 

  . م1231قبل نهاية العام  استالم العدد المتبقي من الفلل
 

  الشركة الواقعة بحي الرمال ألرض التحتيةالبنية  أعمالمشروع تطوير  .3

م عقد تطوير أعمال البنية التحتية ألرض الشركة الواقعة بحي الرمال 13/21/1233وقعت الشركة بتاريخ 
، كما تم تجهيز مكاتب 1م 012،111 ة األرضمساح تبلغو  .بهدف االستثمارلاير  مليون 10بقيمة تبلغ 

 .التربة والطرقوتم االنتهاء من أعمال  الموقع ولوحة المشروع،
ستصدار الموافقات الالزمة لمشروع أرض الشركة بحي الرمال تتابع تصاريح الخدمات و  الشركة زالت الو  ا 

علمًا أن مدة تنفيذ . وجاري العمل على إستصدار موافقة هيئة الصرف الصحي تمهيدا النهاء العمل بالمشروع
أعمال التنفيذ  وقد إنتهت .إلستصدار تصاريح الخدماتلالزمة باالضافة إلى الفترات ا يوماً  112العقد هي 

  .تقريباً  %38تصل  لكل من الطرق والمياه وتوزيع الكهرباء والهاتف بنسبة 
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                  (قرية العقارية) مشروع بنبان  .4

حيث سيقام المشروع على األرض المملوكة  .يعد مشروع بنبان من أكبر مشاريع الشركة التي ُيخطط إلنجازها
 حوالي، يحتوي على 1م1،215،085 تبلغ مساحة المشروعو  .للشركة والواقعة على طريق القصيم الرياض

مية يعلإضافة إلى مناطق تجارية وترفيهية وت"آالف وحدة سكنية تتكون من فلل ودبلوكسات وشقق  أربعة
متر مربع  833،085تبلغ مساحة المرحلة االولى منها  مراحلثالث ، وسيتم تنفيذ المشروع على "ومساجد

وقد أنجزت الشركة تصميم الفكرة األولية  .وحدة سكنية موزعة على شقق ودوبلكسات وفلل 3122تحتوي على 
 كما حصلت الشركة المبدئية للتصميمأمانة مدينة الرياض على الموافقة  حصلت بعد المتابعة مع و ،للمشروع
 (جون النغ السال)و قد تم تعيين االستشاري  .ا لتطوير مدينة الرياضيعلالموافقات النظامية من الهيئة العلى 
 .االقتصاديةدراسات الجدوى  إلعداد

 

  نشاط التأجير
على تسويق الجزء الباقي من  الشركة عملت فقد .تتعلق برفع معدالت التأجير جيدةإنجازات  م1231العام  شهد

، كما بنهاية العام الماضي% 52مقارنة بـ  % 53الذي وصلت نسبة اإلشغال فيه بنهاية العام إلى  مبنى البالزا
مقارنة بمتوسط  % 30إلى متوسط  وصلت األخرى سجلت الشركة ارتفاع في نسب إشغال المجمعات العقارية

  .خالل العام الماضي% 53بلغ 
 

   نشاط المتاجرة باألراضي
الواقعة على طريق الملك عبداهلل غرب مركز معارض الرياض الدولي األرض بيع  م33/3/1231تاريخ بتم 

 . مليون لاير 13،3متر مربع بإجمالي مبلغ ( 3،335)وتبلغ مساحتها 
 

 أنشطة التطوير والدراسات
  :ببعض الدراسات ومنهااإلدارة التنفيذية للشركة  قامتو في جانب التطوير 

قامة مبنى حديث متعدد  تطويردراسة / 3 بحث فر   باإلضافة إلى االستخداماتعقارية الستين األولى وا 
 .بديلة للموقع استثمارية

 .منطقة مواقف السيارات( 3مركز)مشروع مبنى العقارية ذو االستخدام المختلط بالعليا / 1
 . مشروع إستمرار المحافظة على مباني الشركة في العليا والستين /1
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لمستقبل اتجاهات السوق العقاري ومصادر المنافسة المحتملة تهدف إلى المحافظة  مسحية إعداد دراسة /0

على استمرار نمو إيرادات الشركة من نشاط التأجير، من خالل المحافظة على استمرارية العمالء الحاليين 
 .وتحديد أوجه الخدمات التي يمكن تقديمها للعمالء الحاليين والجدد

يث الدراسات الفنية والمحاسبية المتعلقة بتقييم األصول العقارية المستثمرة للشركة وفقا للمعايير الفنية تحد /8
 .والمحاسبية المتعارف عليها

 

 لوائح الحوكمة
التي اعتمدت و والترشيحات  المكافآتلجنة  و ،لجنة المراجعة لوائح م1233خالل العام  ةمجلس اإلدار  اعتمد

وتم  .األخالقيودليل السلوك  اإلدارةالمجلس ميثاق عمل مجلس  اعتمد كما .العمومية للشركةمن الجمعية 
م إعتماد مجلس االدارة تحديث ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات وفق توصية اللجنة 1231خالل العام 

   .المبنية على متطلبات هيئة السوق المالية
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 م 32/21/1021ة المنتهية في يلانتائج أعمال السنة الم: ثالثا  
 
 قائمة الدخــل  .3

 11021البالغة  م 1233مليون لاير مقارنة بإيرادات النشاط لعام  11821ت حققت الشركة إيرادات نشاط بلغ
مليون  313،5مقابل مبلغ  ،مليون لاير 315،1الدخل  اليكما بلغ إجم .%11بلغت  ارتفاع بنسبة  ،لاير مليون

مقابل مبلغ  ،مليون لاير 313،8 ربح مبلغالبلغ صافي قد  و .%2،5قدره  بانخفاضم، 1233لاير لعام 
الزكاة  كما بلغ صافي الربح قبل مخص . %12نسبته  بارتفاعوذلك  ،مليون لاير للفترة المقابلة 303،1

 بلغت ارتفاعوذلك بنسبة م،  1233مليون لاير للعام   318،1 مقابل مبلغ ،مليون لاير 333،8الشرعية مبلغ 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة م 1231نتائج العام  إلرتفاعويرجع السبب الرئيسي  .31%

تحميل قائمة الدخل بالفترة المماثلة من العام السابق صافى الخسائر غير المحققة كذلك ايرادات التأجير و 
 .القديم بالملز فى مدينة الرياض الناتج عن قرار ازالة وهدم مبنى عقارية الستين 

 
 .ن جميع إيرادات الشركة ناتجة من إدارة منشآتها الواقعة في مدينة الرياضبأ علما  
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 اليالمركز المقائمة   .1
 .م1233مليون لاير للعام  1،131 مليون لاير مقابل 1،008مبلغ  م1231بلغ مجموع الموجودات للعام  
 
 :خالل الخمس سنوات األخيرة المحققة إيرادات وأصول الشركة واألرباحتوضح الجداول التالية أرصدة و 

 

 بيان   
 ( بآالف الرياالت )

 م1008 م1002 م1020 م1022 م1021
 115,016 272,110 431,246 164,655 315,170 إيرادات النشاط

 (27,237) (61,827) (268,320) (84,843) (246,241) النشاط اليفتك
 217,082 208,403 163,756 272,821 278,317 النشاطمجمل دخل 

 (26,526) (26,247) (17,572) (22,412) (26,854) وتسويقية وأخرى و عمومية إدارية. م
 16,642 26,864 (11,234) 4,827 12,222 صافي إيرادات ومصروفات أخرى

 (10,205) (25,706) (30,203) (25,423) (22,258) الزكاة
 227,036 21,623 283,238 242,725 272,506 صافي الربح

      
 842,222 742,652 165,814 234,425 238,288 الموجودات المتداولة

 1,371,851 1,487,380 3,124,031 3,161,667 3,306,508 الموجودات غير المتداولة
 236,577 258,612 165,762 121,082 286,545 المطلوبات متداولة

 22,088 22,203 22,070 22,115 24,066 المتداولةالمطلوبات غير 
 3,074,306 3,066,506 3,103,015 3,273,768 3,144,885 حقوق المساهمين
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 :يوضح الرسم البياني التالي نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرةو 
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 عن معايير المحاسبة اختالفاإليضاح ألي 
لمعايير المحاسبة  م وفقاً 13/31/1231المنتهي في  الماليللشركة خالل العام  الماليةتم إعداد القوائم 

 .في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عليهاالمتعارف 
 

   المخاطر التي تواجه أعمال الشركة
وعلى  استثماراتهانشاطها وزيادة  باستمرارتتعلق  الشركة مخاطر رئيسية ال تواجه ،على المدى القريب

تأثير زيادة مستويات الطلب المنافسة و  الزدياد اً يمكن أن يتأثر دخل الشركة تبع ،المدى المتوسط والطويل
  .والعرض من منتجات السوق العقاري نتيجة لزيادة عدد الشركات العقارية

 المحتملة على األداء المستقبلي المخاطر رغم العقاربارز في قطاع دور الشركة  ومن المؤمل أن تلعب
نسب التضخم  ارتفاع و ،لالستثمارندرة وغالء المواقع الصالحة  :تنحصر في عوامل رئيسية أهمها التي

الطويلة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ البنية  االنتظارفترات  و في كلفة اإلنشاء، ارتفاعوما تمليه من 
 . عامة في مختلف مدن المملكةالتحتية من خدمات ومرافق 

الفائض  استثمارالعائد على  انخفاضمخاطر  إلىتتعرض الشركة  الماليةوفيما يتعلق بمخاطر األدوات 
وال تواجه الشركة  .اليالمعلى المرابحات اإلسالمية السائد في السوق  العائدسعر  انخفاضالنقدي نتيجة 

وتعتبر  .صرف العمالت األجنبية لكون جميع دخلها يحصل باللاير السعودي أسعارمخاطر جوهرية في 
  .الدفع بالعمالت األجنبية لبعض العقود ليست ذات اثر نسبي التزامات
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 الماليةت الصادرة عن هيئة السوق الئحة حوكمة الشركا

 الواردة في الئحة الحوكمة بما يتفق مع النظام األساسي للشركة اإللزاميةو  االسترشاديةتطبق الشركة األحكام 
فيما يتعلق بحقوق المساهمين  اً وتحديد ،ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وتطبقه، عليه الذي تشرف

 .بتطبيق معيار اإلفصاح والشفافية االلتزامو 
 

 :تطبيقهمما لم يتم  االستثناءتمثل  أدناهواألحكام الواردة 
 

 مالحظات نص المادة رقم المادة
يجــب إتبــاع أســلوب التصــويت التراكمــي عنــد التصــويت  ب فقره 21

 . الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة
النظـــام األساســـي للشـــركة يوجـــب النظـــام التقليـــدي 

 . في التصويت
يتعـارض مـع  وضع نظام حوكمة خـا  بالشـركة بمـا ال ج فقره  32

الالئحـة واإلشـراف العـام  عليـه ومراقبـة مـدى  أحكام هذه
 .فاعليته وتعديله عند الحاجة

ـــــــــة مـــــــــن إعـــــــــدادها  وفقـــــــــا انتهـــــــــت اإلدارة التنفيذي
جــــــــاري مناقشــــــــتها و  لمتطلبــــــــات نظــــــــام الحوكمــــــــة
 .لالعتماد من مجلس اإلدارة

جــــراءات واضــــحة ومحــــددة  د فقره  32 وضــــع سياســــات ومعــــايير وا 
موضع التنفيـذ بعـد  للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها

 .إقرار الجمعية العامة لها

وفقــــــا لمتطلبــــــات نظــــــام اعتمــــــدها مجلــــــس اإلدارة 
لـم تقـر بعـد ضمن ميثاق عمل المجلس و  الحوكمة

 .من الجمعية العامة
مــــــع أصــــــحاب ة نظم العالقــــــوضــــــع سياســــــة مكتوبــــــة تــــــ ـفقره ه 32

  .المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم
وفقــــــا لمتطلبــــــات نظــــــام اعتمــــــدها مجلــــــس اإلدارة 

دون مساهمة الشركة االجتماعيـة، والتـي  الحوكمة
 .جاري مناقشتها لالعتماد من مجلس اإلدارة

الــذين يحــق  -التــزم األشــخا  ذوي الصــفة االعتباريــة  ط رهـفق 31
لهـم بحسـب نظــام الشـركة تعيـين ممثلــين لهـم فـي مجلــس 

ــــــــى اختيــــــــار األعضــــــــاء  -اإلدارة  عــــــــدم التصــــــــويت عل
 .في مجلس اإلدارة اآلخرين

النظام األساسي للشـركة يتـيح النظـام التقليـدي فـي 
 .التصويت
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 توزيعات األرباح سياسة
 تطبق الشركة سياسة متوازنة في توزيع األرباح السنوية على المساهمين تتم بناء على الوضع المالي

السوق  أحوالو  المستقبلية تمويل أعمالها ومشاريعها احتياجاتالسنوية المحققة و  الفعليةومستويات األرباح 
هو أن توزع أرباح الشركة و  ،للشركة األساسيعليه النظام في االعتبار ما ن   األخذمع ويتم ذلك . المالية

الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا 
 :تيعلى الوجه اآل

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف % 32يجنب  .3
 . هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخص  لألغراض التي تحددها % 32يجنب كذلك  .1
 .التجنيب إذا بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المالالجمعية العامة ويوقف هذا 

 . من رأس المال المدفوع%( 8)يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل  .1
من الباقي كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد %( 8)يخص  بعد ما تقدم  .0

  .ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح
خالل الخمس سنوات % 31،8 إلى% 1،8وقد تلقى المساهمين عوائد مجزية على رأس المال تراوحت بين 

 .الماضية
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 (مليون لاير )األرباح الموزعة 
 المال رأس إلى%  ح الموزعةااألرب (باللاير) السهم ربح صافي األرباح رأس المال السنة
 %1،8 32 2،31 332،3 3،122 م1221
 %32 312 3،01 311،1 3،122 م1221
 %32 312 2،35 331 3،122 م1225
 %1،8 32 2،11 31،1 3،122 م1223
 %31،8 382 3،81 351،3 3،122 م1232
 %32 312 3218 303،1 3،122 م1233
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 في رؤوس أموال الشركات االستثمارحصص 
حيــث  المقفلــة،مــال عــدد مــن الشــركات ذات المســئولية المحــدودة وشــركات المســاهمة  رأساســتثمرت الشــركة فــي 

 :وذلك حسب الجدول التالي. يون لايرمل 833،11الشركات  هذهتبلغ تكلفة االستثمار في رأس مال 
 

 ركة           ـــالش
 (مليون لاير ) 

 الباقي المدفوع عالوة اإلصدار حصة الشركة نسبة الملكية

شركة الرياض )  الشركة السعودية لمركز المعيقلية
 ( القابضة 

31،11% 311،11  -311،11  -

-  12-  12 %38 الشركة المتحدة للزجاج

 01،1 03،1 1 31،0 %3،10 شركة دار التمليك

-  01،85 32،33 18،11 %1،33 شركة كنان للتطوير العقاري المحدودة

-  331،01 11،51 15،18 %3،05 االقتصاديةشركة مطوري مدينة المعرفة 

  12-  12 %1،32 مشروع شركة إسمنت حائل

 10،1 2،5-  18 %0 (تحت التأسيس) شركة التمويل العقاري

 - 18 - 18 %82 شركة المعرفة العقارية 

 - 322 - 322 %1،01 (ما قبل االكتتاب العام)شركة أم القري للتنمية واإلعمار

 70,2 522,11  624,32  المجموع
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 بيان بممتلكات الشركة من مراكز تجارية ومجمعات سكنية وأراضي

  :أ ـ المراكز التجارية والمجمعات السكنية والمكتبية  
 (وحدة) بيان

 المساحةمتوسط 
 لمكاتبا

 1م131
 المعارض

 المستقلة للفلا الشقق العمائر 1م 331
 1م 820

 المزدوجةالفلل 
 1م 101

         211 52 المركز التجاري األول
         212 122 المركز التجاري الثاني
         53 240 المركز التجاري الثالث
         2 243 مجمع الستين التجاري
     338 12     (العليا)مجمع العمائر الشرقية 

     371 15     (العليا)الشماليةمجمع العمائر 
     262 8     (العليا) مجمع العمائر الغربية

     200 5     (العليا)مجمع العمائر الجنوبية 
 231 66 211 22     الحي الدبلوماسي

     22 232 العقارية بالزا 
 231 66 2023 78 331 621 الياإلجم    

 

  نسب األشغال
زيـادًة  ، إال أن الشـركة قـد حققـتالمعارض والمكاتـب التجاريـة في قطاعيحدة المنافسة وزيادة المعروض رغم 
وتـدرس الشـركة وضـع التـدابير والحـوافز الممكنـة  .نسب اإلشـغال فـي هـذين القطـاعين عـن العـام الماضـي في

  .هذين القطاعينفي  رفع نسب اإلشغالللمحافظة على ما تم تحقيقه و االستمرار في 
 

 معدالت اإلشغال
 (بالنسبة المئوية ) 

 التغير م1022 م1021
 - 322 322 الشقق السكنية في مجمعات العليا

 1،15 53،11 58  المعارض التجارية في كافة المراكز
 3،05 55،81 32   المكاتب في كافة المراكز التجارية

 - 322 322     الحي الدبلوماسي وحدات سكنية 
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  األراضي المملوكة للشركة

 

 الوضع ( 1م)المساحة  الموقع 
 مباني عليهامقام  2,672 (مقر الشركة القديم) طريق الملك فهد أرض 2
 مباني عليهامقام  20,000 الرياض - األولالتجاري أرض الستين  1
 مباني عليهامقام  138,538 الرياض  -العليامخطط أرض  3
 مباني عليهامقام  2,315  الرياض -التجاري الثاني أرض الستين  4
 استثمارية 1,142 الرياض  – األول أرض مواقف الستين التجاري 5
 استثمارية 430,717 الرياض -( مخطط الرمال ) الثمامة بأرض طريق التخصصي  6
 استثمارية 526,700 الرياض -( سكن العمال ) أرض طريق القصيم  7
 استثمارية 44,425 تالل الرياض مخطط أرض 8
 استثمارية 5,675,630 الدمام -غرب المنطقة الصناعية أرض  2

 استثمارية 3,242,266 أرض طريق مطار الملك فهد بالدمام 20
 استثمارية 42,800 جدة  -طريق الملك عبد العزيز أرض 22
 استثمارية 30,000 الرياض -)أرض اإلمبراطورة( أرض طريق الملك فهد جنوب 21
 استثمارية 648,282 الرياض -أرض طريق صلبوخ بنبان 23
 استثمارية 872,528 الرياض -(23)أرض جنوب بنبان رقم  24
 استثمارية 522,052 الرياض - (25)أرض جنوب بنبان رقم  25
 استثمارية 63,423 المدينة المنورة -أرض على الدائري الثالث  26
 استثمارية 257,180 المدينة المنورة -طريق الملك خالد أرض  27
 استثمارية 2,578 المدينة المنورة   -طريق القصيم أرض  28
 استثمارية 85,571 المدينة المنورة  - طريق القصيمأرض  22
 استثمارية 2,222 الرياض - 3225مخطط  16أرض قرطبة رقم  10
 استثمارية 42,624 الرياض –أراضي مخطط قرطبة  12

 استثمارية 15,570 الرياض -حي النرجس  1737مخطط رقم  10أرض رقم  11

 استثمارية 15,500 الرياض  -حي العقيق الجنوبي بأرض  13

 استثمارية 40,000 حي النرجس 1737من مخطط رقم  4قطعة رقم  أرض 14
  23,510,465,00 مجموع المساحات
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 مجلس اإلدارة

األعضاء وعضويتهم في مجالس والتالي بيان بحضور  .اجتماعات ست 1231عام  اإلدارة خاللعقد مجلس         
 : اإلدارات األخرى في الشركات المساهمة

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 التصنيف أعضاء المجلس
 

 عضوية مجالس إدارة أخرى
 

 عضوية اللجان
عدد 
حضور 
 الجلسات

 عثمان الزيد يعل. م
 مستقل (رئيس المجلس)

بنك عضو / رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك
اللجنة التأسيسية لشركة إسمنت عضو /  البالد
 حائل

رئيس لجنتي 
 االستثمار والمكآفات

 جلسات 6

 مستقل عزام بن محمد الدخيل. د
الشركة /الشركة السعودية لألبحاث والتسويق

الشركة / شركة عسير/ السعودية للطباعة والتغليف
 السعودية للسيارات

عضو لجنة 
 االستثمارات

 جلسات 4

 مستقل أبو داهشعبدالوهاب بن سعيد .د
الرياض بشركة )مجلس إدارة صناديق االستثمار 

 (المالية
عضو لجنة 
 االستثمارات

 جلسات 5

 جلسات 6 عضو لجنة المكآفات  غير تنفيذي  محمد عبد الكريم الجنيدل. أ

عضو لجنة  شركة طيبة القابضة  مستقل سعود عبدالعزيز الملق.م
 االستثمارات

 جلسات 5

لجنة  عضو شركة التمويل العقاري   مستقل الشويعر يحمد بن عل. أ
 االستثمارات

 جلسات 6

 جلسات 4 عضو لجنة المراجعة  مستقل بدر بن فهد المقيل. أ

 جلسات 6 عضو لجنة المراجعة  مستقل الدوسري عبدا هللحمد بن . أ
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م جلسة بتاريخ 13/31/1238م إلى 23/23/1231كما عقد المجلس المنتخب في دورته الجديدة للفترة من        
وحدد عضويات اللجان المنبثقة عنه والتالي بيان بتصنيف  المجلسم إنتخب خاللها رئيس 23/23/1231

  .االعضاء وعضوياتهم في مجالس االدارات االخرى من الشركات المساهمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عضوية اللجان عضوية مجالس إدارة أخرى التصنيف المجلسأعضاء 
 محمد المفضي بن عبد الرحمن. أ
 غير تنفيذي  (رئيس المجلس)

 والمكآفات اترئيس لجنتي االستثمار  

 مستقل عزام بن محمد الدخيل. د
الشركة /الشركة السعودية لألبحاث والتسويق

الشركة / شركة عسير/ السعودية للطباعة والتغليف
 السعودية للسيارات

 عضو لجنة االستثمارات

 مستقل عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش.د
بشركة الرياض )مجلس إدارة صناديق االستثمار 

 (المالية
 اتعضو لجنة االستثمار 

 عضو لجنتي االستثمارات والمكافآت شركة الصحراء للبتروكمياويات مستقل جبر بن عبدالرحمن الجبر. أ

 والمكافآت االستثمارات لجنتيعضو   غير تنفيذي  عبداهلل باكرمانأحمد بن .د

 عضو لجنة االستثمارات شركة التمويل العقاري   مستقل الشويعر يحمد بن عل. أ

 عضو لجنة المراجعة  مستقل بدر بن فهد المقيل. أ

 عضو لجنة المراجعة  مستقل  الدوسري عبدا هللحمد بن . أ
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 مجلس اإلدارة مصالح أعضاء

 فيها مصلحة ألحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو يوجد الفيه  جميع العقود التي أبرمتها الشركة أو ما كانت الشركة طرفاً 
 .أو ألي شخ  ذي عالقة بأي منهم الماليرئيس الشركة أو المدير 

 
 مصالح األشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

المـادة الثالثـين  األسهم بموجبمساهم بأي حقوق تتعلق بملكية حص  كبيرة من  يألم تبلغ الشركة من قبل 
 .من قواعد التسجيل واإلدراج

 

 من األسهم  و أوالدهم القصر أزواجهمو  المجلس أعضاءالتغيير في ملكية 
 

عدد األسهم في  أعضاء المجلس
 بداية العام 

نسبة الملكية 
 في بداية العام

صافي التغير في 
خالل  األسهم عدد

 العام

نسبة التغير  
 خالل العام

عدد  إجمالي  
بنهاية  األسهم

 العام

نسبة  اليإجم
التملك في نهاية 

 العام

 عثمان الزيد بن علي. م
 (رئيس المجلس)

2,000 %0,0008 - %0,00 2,000 %000008 

 0,0008% 2,000 0,00% - 0,0008% 2,000 عزام بن محمد الدخيل. د

 0,0008% 2,000 0,00% - 0,0008% 2,000 بن سعيد أبو داهشعبدالوهاب .د

 0,0027% 1,000 0,00% - 0,0027% 1,000 الشويعر عليحمد بن . أ

 المقيل  بدر بن فهد .أ
 

2,202,288 2,5843%  500,000-  16,3%-  2,402,288 2,2677%  

 0,0027% 1,014 0,00% - 0,0027% 1,014 حمد بن عبداهلل الدوسري. أ

صندوق )  محمد عبدالكريم الجنيدل. أ
 (االستثمارات العامة 

77,422,282 %64,58 - %0,00 77,422,282 %64,58 

المؤسسة )  سعود عبدالعزيز الملق. م
 ( العامة للتقاعد 

5,628,647 %4,75 - %0,00 5,628,647 %4,75 

 الشركة أسهمالقصر أي ملكية في  أوالدهم أو أزواجهم أوكما ال يوجد لدى كبار التنفيذيين 
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 عن الرواتب واألرباح والتعويضات التنازالت 

ـــات  توجـــد ال ـــه أحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو أحـــد المســـاهمين أو أحـــد كبـــار تفـــاق تأأو أي ترتيب ـــازل بموجب ن
 . التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو حصة في األرباح

 لمدفوعات النظامية المستحقة ا
 :13/31والمطلوبات المستحقة كما في المستحقة نظاميةالمبالغ عرضًا للفيما يلي 

 م1022 م1021 (لاير  ألف)المصروف     
 33،028 31،113 أمانات مستأجرين

 3،008 513 مستنديه اعتمادات ودائنومقاولون 
 3،133 3،113 دائنون عقود أخرى

 24,262 24,312 مجموع الذمم الدائنة
 1،151 1،111 توزيعات للمساهمين دائنو

 1،303 5،818 أمانات للغير ومصروفات مستحقة
 33،251 30،511 ( مخص  الزكاة) مصلحة الزكاة والدخل 

 31,728 32,223 مجموع األرصدة الدائنة األخرى
 .ألف لاير 82م غرامة بمقدار  1231كما دفعت الشركة لهيئة السوق المالية خالل العام 

 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يختص القوائم المالية
 :جلس إدارة الشركةيقر م

م، بالشكل الصحيح  13/31/1231للشركة العقارية السعودية كما في سجالت الحسابات أنه تم إعداد  -
 المالي عدالة المركز لصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتظهرالمعايير المحاسبة  وفقاً و 

 .من جميع النواحي الجوهرية
المستقبلية، وانه ال يوجد أي أن الشركة بعون اهلل تمتلك القدرة والموارد الالزمة لمواصلة نشاطها وأعمالها  -

 .شك يذكر بشـأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
 .بفعالية تنفيذهأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم  -
من رأس مالها ومصادرها  استثماراتهايوجد عليها قروض خارجية وتم تمويل جميع  أن الشركة ال -

 .الداخلية
أنه ال يوجد أعمال أو عقود للشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة الحد أعضاء مجلس االدارة  -

 . مأو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو الي شخ  ذي عالقة بأي منه
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 و كبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة 
كبار  مكافآتكما بلغت رواتب وبدالت و  ،مليون لاير 1مبلغ  ألعضاء مجلس اإلدارة المكافآتالتعويضات و بلغت 

 .م 1231ذلك خالل العام ، و لاير سعوديمليون  1 مبلغالتنفيذيين 
 

 أعضاء المجلس البيان
ممن تلقوا أعلى المكافآت  نخمسة من كبار التنفيذيي

 الماليهم الرئيس التنفيذي والمدير يإلوالتعويضات مضافًا 

 الرواتب والتعويضات
 

2,090,130 

 392,202 2,009,202 المكافآت الدورية والسنوية

 3,082,332 2,009,202 اإلجمـــــــــالي

 
 لجنة المراجعة

للقواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في شركات المساهمة الصادرة من وزارة التجارة  تعمل لجنة المراجعة وفقاً 
 . الماليةووفقا للمهام المحددة في الئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

 الدوسري عبداهللحمد بن  /للجنة واألستاذ رئيساً منصور سليمان المبرك . تتكون اللجنة من عضوية كل من دو 
ألعمال اومن ضمن  .م1231خالل عام  اجتماعات( 31)وقد عقدت اللجنة  بدر بن فهد بن مقيل /واألستاذ

دراسة تقارير المراجعة و  قبل نشرها، واعتمادهااألولية والختامية  الماليةمراجعة القوائم  ،التي قامت بها اللجنة
ورد من ذ ماتنفيذ خطة المراجعة الخارجية وتابعت تنفياللجنة كما تابعت . الداخلية ومتابعة تنفيذ مالحظاتها

الحظات وتوصيات في خطاب اإلدارة السنوي الصادر من المراجع الخارجي حول األداء واإلجراءات م
 .المحاسبية ونظام الرقابة الداخلي، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجع الخارجي
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جراءات نظام الرقابة الداخلية  لفعالياتنتائج المراجعة السنوية    وا 

يتم التحقق من خاللها من كفاية نظام  لرقابة والمراجعة الداخلية وفق خطة عمل سنوية للمراجعةاتعمل إدارة 
كما ترفع اإلدارة تقاريرها  .وفق الصالحيات واألنظمة المعتمدة الماليةتنفيذ العمليات  فعاليته الضبط الداخلي و

في  جوهرياً  ضعفاً  إليهاهذا ولم تظهر عمليات المراجعة المشار  .للجنة المراجعة المشكلة من مجلس اإلدارة
ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن  .نظام الرقابة الداخلية

ويتم تمكينه من اإلطالع على محاضر مجلس اإلدارة  ،الختامية للشركة يةالمالنطاق مراجعته السنوية للقوائم 
 .محل المراجعة وجميع محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة الرقابة الداخلية الماليةللسنة 

 
 لجنة االستثمار
وتقديم التوصيات حولها لمجلس  ستثمار،اإلدراسة فر  و  اقتراحمهام  بشكل عام االستثمارتتولى لجنة 

ضمان تنفيذ سياسة االستثمار و شراف على مراحل إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع، إلوا، اإلدارة
وكذلك وضع . و إدارة محفظة األراضي الخاصة بالشركة .هداف الشركةأبالشكل المالئم بهدف دعم 

 .إستراتيجية وخطة مبيعات األراضي

عزام بن محمد الدخيل، / الزيد، الدكتورعلى بن عثمان  /المهندس:أعضاء هم السادة ستةمن اللجنة و تتكون 
حمد بن على الشويعر، / سعود عبدالعزيز الملق واألستاذ/ المهندس ، عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش/الدكتور

ت اللجنة اجتماعين خالل العام وقد عقد .فهد بن عبدالعزيز السعيد.باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف د
  .م 1231

 : ما يلي التي تتوالها المسؤوليات ومن أبرز

  من خالل صياغة السياسات االستثمارية ذلك و  .االستثماراتمساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على
 .وضع اإلرشادات المتعلقة باالستثمار كوثيقة داعمة لتلك السياسات و ،للشركةالعامة 

  دارة المحفظة االستثماريةو مراقبة رشادات االستثمار وتحقيق ذلك و  .ا  من حيث االلتزام بسياسات وا 
 .األهداف
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 رشادات االستثمار المطبقة في الشركة والحصول على  ،تقديم التوصيات وتنقيح وتحديث سياسة وا 
 .وتعديالتها االستثمارموافقة مجلس اإلدارة بشأن ذلك، وضمان االلتزام بسياسات 

   جراء دراسات الجدوى  االستثمارية،ضمان القيام بعناية وبطريقة مالئمة وكافية ببحث الفر وا 
 .االقتصادية المرتبطة بها، وذلك لغرض اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة وفعالة

   رسال التوصيات إلى مجلس  ،الشركةتقييم وفرز الخيارات والفر  االستثمارية المتاحة أمام وا 
 .اإلدارة

 والترشيحات  المكافآتنة لج
في شركات المساهمة وفقا للمهام المحددة  اللجانللقواعد المنظمة لعمل  وفقاً  الترشيحاتو  المكافآتتعمل لجنة 

( 0)وقد عقدت اللجنة .الماليةالصادرة عن مجلس هيئة السوق  في الئحة حوكمة الشركات السعودية
  .م 1231خالل العام  اجتماعات 

محمد بن  /األستاذعضوية و بن عثمان الزيد  علي /المهندس اإلدارةمجلس  برئاسة رئيس اللجنة قد تشكلتو 
 . عبدالكريم الجنيدل

 
 االحتياطيات 

 31،38 وتعادل مبلغ%( 32)نسبة من نظامها األساسـي، قامت الشركة بتجنيب ( 01)استنادًا إلى المادة رقم 
االحتياطي ، أما لاير مليون 022،3 رصيدهحيث بلغ  اإلتفاقي صافي األرباح لالحتياطي مليون لاير من

  .من نظام الشركات( 35)النظامي فقد توقف تكوينه لبلوغه أكثر من رأسمال الشركة تنفيذًا لن  المادة رقم 
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 :اقتراح توزيع األرباح

أشـرنا إليهـا آنفــًا، فـإن مجلــس إدارة م والتــي 1231اسـتنادا إلـى النتــائج االيجابيـة التــي حققتهـا الشـركة خــالل عـام 
( 01)وذلـك وفـق المـادة ( لاير واحـد للسـهم)مـن رأس المـال بواقـع % 32الشركة يتقدم باقتراح توزيع أربـاح بنسـبة 

 :من النظام األساسي للشركة على النحو التالي
 

 صافي دخل العام  313،828،511
 يطرح المحول لالحتياطي اإلتفاقي  31،382،851 

 % 8م  بواقع  1231يطرح األرباح الموزعة عن النصف األول من العام المالي  12،222،222 

 صافي األرباح بعد التوزيعات األولية  323،888،111

 يضاف األرباح المبقاة أول العام 38،021،333 

 م1233يطرح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  3،122،222 

ـــاني مـــن العـــام المـــالي يطـــرح دفعـــة  12،222،222  ـــة للمســـاهمين عـــن النصـــف الث م   1233ثاني
 %8بواقع 

 رصيد األرباح المبقاة آخر العام  318،181،015

م بواقـع  1231يطرح دفعة ثانية للمساهمين عن النصف الثاني من العـام المـالي  12،222،222 
8% 

 م1231يطرح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  3،122،222 

 رصيد األرباح المبقاة بعد التوزيعات  11،181،015
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 ات ـيـــــالتوص
 :يوصي مجلس إدارة العقارية جمعيتكم العامة العادية الموقرة بما يلي

 .م30/02/2102الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  .0

 الختامية للسنة المالية المنتهية في الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة, والحسابات .2

 .م30/02/2102

 م,2102لاير للسهم الواحد عن العام  (0)الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع  .3

لاير للسهم الواحد عن النصف األول من ( 1,5)علماً بأنه قد تم توزيع  .مليون لاير  021و بإجمالي 

و  لاير للسهم الواحد( 1,5)حقية النصف الثاني من األرباح والتي تمثل م وستكون أ2102العام 

بنهاية تداول يوم انعقاد ( تداول)لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجالت  مليون لاير 61بإجمالي 

 .الجمعية

 .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نفس السنة .4

اقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مر .5

 .م2103 وتحديد أتعابه للعام المالي للشركة,ربع السنوية والسنوية 

وفي الختام نود انتهاز هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة و المؤسسات الحكومية 
نحو تحقيق  الجهود مواصلةلى عزم مجلس اإلدارة مؤكدين ع ،والخاصة لما تلقاه الشركة من تعاون ومساندة

 . ن شاء اهللإمراكز متميزة  إلىأهداف الشركة وقيادتها 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،     

 مجلــس اإلدارة     
 

 


