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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه اهلل

صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الس���ادة املساهمون الكرام ، لقد أخذت ش���ركة بنان العقارية على عاتقها أن تسعى جاهدة وبكل عزم 
وإصرار إل����ى حتقيق التغري والتطور الذي يتماش���ي مع رؤيتكم وطموحك���م . بالرغم من الظروف 
االس���تثنائية اليت مر بها العامل امجع  بسبب جائحة كورونا واثارها السلبية احلادة على مجيع مناح 

. واالقتصادية  الصحية  احلياة 
ولكن جملس إدارة الشركة كان يثق يف قيادتنا احلكيمة وإدارتها لألزمة بكل حتدياتها ، وهو ما حدث 

بالفعل  وجتاوزت بالدنا هذه املنحة بأقل االضرار . 

واستكمل جملس إدارة الشركة س���عيه الدؤوب من اجل حتقيق أهدافه وكان على رأسها التحول من 
ش���ركة مساهمة مقفلة اىل ش���ركة مساهمة عامة واس���تعان بأفضل اخلرباء واالستشاريني املاليني 
والقانونني الدارة هذا امللف والذي انعكس إجيابيا على الشركة يف كافة االجتاهات  كما مت التأكيد 
على  حتقيق ومتكني كافة معايري احلوكمة وااللتزام والش���فافية ، ثم بعد ذلك سعى جملس اإلدارة 
اىل حتقيق هدف أخر وهو زيادة دخل الشركة وزيادة احملفظة االستثمارية للشركة من خالل التوسع  
يف احملفظة العقارية وهو ما حدث بالفعل من خالل االس���تحواذ الكامل على بعض اجملمعات التجارية  

املتميزة مبدينة الرياض  خالل عام 2021 م  .

أخريا باالصالة عن نفس���ي والنيابة عن جملس اإلدارة، نعدكم بان هذا اجمللس س���يعمل جاهدا على  
التطوير املس���تمر واجلاد خلطط عملنا املس���تقبلية بالش���كل الذي يعزز من مكانة الشركة الريادية 
يف الس���وق السعودية، وحيقق مجيع تطلعات مساهمينا وش���ركائنا ومنسوبينا مبا فيه خري للجميع، 

ولتحقيق رؤيتنا حنو النمو والتطور الدائم واملس���تدام.

رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن صالح الحقباني 

 والل�ه ول�ي التوفي�ق...
رئيس مجلس اإلدارة 

عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن صالح الحقباني 
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كلمة الرئيس التنفيذي 

يسرني أن ألتقي بكم من خالل هذا التقرير السنوي إللقاء الضوء على اجنازات الشركة للعام املنصرم 
و  خططن���ا للمرحلة القادمة اليت ما كانت لتكون لوال دعمكم املتواصل وثقتكم الكبرية اليت تش���كل 

عصب عطائنا واستمراريتنا. 

عام 2021 كان عام التحديات واخليارات الصعبة اليت استطعنا فيه الصمود يف وجه املتغريات املتسارعة 
ال���يت ألقت بظالهلا على خمتل���ف القطاعات ومواكبتها من خالل اتب���اع إدارة أزمات وخماطر ثابتة 
ومتوازنة وسياس���ات متحفظة يف ظل التغريات الكربى اليت شهدتها األس���واق احمللية والعاملية نتيجة 

اآلثار اجلانبية جلائحة تفشي وباء كورونا. 

وان���ه يف ظل هذه التغريات حرصنا على تعزيز ايرادات الش���ركة من مداخيلها الثابتة لدعم أدائها يف 
القطاع  العقاري اليت تعمل به واس���تطعنا بعون اهلل أن حنافظ على وترية متوازنة يف ايرادات الشركة 

التش���غيلية وذلك بسعي دؤوب حنو حتقيق نسب إشغال عالية يف مشاريع الشركة املدرة للدخل .

ال يسعين يف ختام حديثي إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لرئيس وأعضاء جملس إدارة شركة بنان العقارية 
على دعمهم الالحمدود وثقتهم الدائمة، كما أتوجه بكل الش���كر والتقدير إىل مس���اهمي الش���ركة، 
وأجدد الشكر والثناء والتقدير لكافة فرق العمل التنفيذية يف الشركة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة 
يف قيادة وتنفيذ وإجناز أعمال الش���ركة بكل إبداع وريادة، وعلى التزامهم الدائم برس���الة ورؤية بنان 

العقارية باخلطط االس���راتيجية املوضوعة لتحقيق أهداف وتطلعات مساهمينا وعمالئنا الكرام.

 والل�ه ول�ي التوفي�ق...
الرئيس التنفيذي

ماجد بن عبداهلل بن محمد الناصر
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شركة بنان العقارية: 

شركة بنان العقارية، هي شركة مساهمة سعودية مبوجب السجل التجاري رقم )1010207597( وتاريخ 
1426/02/24ه )املواف���ق 2005/04/03 م( الصادر من مدينة الرياض. تأسس���ت ش���ركة بنان العقارية 
باس���م شركة أبناء عبد العزيز صاحل احلقباني للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية 
حمدودة برأس مال بلغ )504.000( مخس���مائة وأربعة آالف ريال س���عودي مقس���م إىل )480( أربعمائة 
ومثانني حصة متساوية القيمة، قيمة كل منها )1.050( ألف ومخسني ريال سعودي ومجيعها حصص 
عادية نقدية مبوجب عقد التأسيس املؤرخ يف 1426/01/27ه )املوافق 2005/03/08م(، والسجل التجاري 
رقم )1010207597( بتاري���خ 1426/02/24ه )املوافق 2005/04/03م(. ومبوجب قرار معالي وزير التجارة 
)التج���ارة والصناعة يف ذلك الوقت( رقم )280/ق( وتاري���خ 1434/12/26ه )املوافق 2013/10/31م( مت 
حتويل الش���ركة إىل مس���اهمة مقفلة، وزيادة رأس ماهلا من )504.000( مخسمائة وأربعة آالف ريال 
سعودي إىل )2.000.000( مليوني ريال سعودي مقسم إىل )200.000( مائيت ألف سهم متساوية القيمة، 
قيمة كل منها )10( عشرة رياالت سعودية ومجيعها أسهم عادية متطابقة من مجيع النواحي. ويف عام 
2020م مت تغيري االسم إىل ش���ركة بنان العقارية، وبتاريخ 1442/04/15ه )املوافق 2020/11/30م( متت 
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة رأس مال الشركة إىل )200.000.000( مئيت مليون ريال 
مقس���م إىل )20.000.000( عشرين مليون سهم عادي متطابقة من مجيع النواحي وبقيمة امسية تبلغ 

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

ش���راء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على اخلارطة. إدارة وتاجري العقارات اململوكة او املؤجرة 
)غري سكنية(. إدارة وتاجري العقارات اململوكة أو املؤجرة )سكنية (شهادة عضوية إجيار رقم EJAR_20053 تنتهى 

بتاريخ 11/23-1444ه�.

الدولة حمل التأسيس الدولة احملل الرئيس لعملياتها نشاطها الرئيسي نسبة امللكية فيهارأس ماهلا اسم الشركة التابعة 

 شركة العزيزة
 لالستثمار والتطوير

 العقاري
 الرياض الرياض العقارات10،000،00046.04%

الشركات التابعة      

نشاط الشركة التابعة
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املساهمون الكبار لشركة بنان العقارية : 

اجمالي نسبة التملك )%(  االسم البند
8.53 امحد عبدالعزيز صاحل احلقباني1

7.78 عبدالرمحن عبدالعزيز صاحل احلقباني2

6.17قماشة ابراهيم عبيد اجلرب 3

5.02مشاعل عبدالعزيز صاحل احلقباني 4

5.02هيفاء عبدالعزيز صاحل احلقباني 5

10.19هشام عبدالعزيز صاحل احلقباني 6

9.96حممد عبدالعزيز صاحل احلقباني 7

9.79عبداهلل عبدالعزيز صاحل احلقباني8

8.64منصور عبدالعزيز صاحل احلقباني 9

8.56عبداحملسن عبدالعزيز صاحل احلقباني 10



1617

ملخص أنشطة الشركة: 

متارس الشركة نشاطها مبوجب السجل التجاري رقم )1010207597( وتاريخ 1426/02/24ه )املوافق 
2005/04/03م(. تتمثل أنشطة الشركة كما يف سجلها التجاري يف إدارة وتأجري العقارات السكنية 
اململوكة أو املؤجرة، إدارة وتأجري العقارات غري الس���كنية اململوكة أو املؤجرة، إدارة وتش���غيل الشقق 

الفندقية، أنش���طة إدارة العقارات مقابل عمولة، وخدمات التسجيل العيين للعقار.
وتتمثل أنشطة الشركة كما يف النظام األساسي مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

الزراعة واحلراجة 
وصيد األمساك

األنشطة املهنية 
والعلمية والتقنية

إمدادات املياه وأنشطة 
الصرف الصحي وإدارة 

النفايات ومعاجلتها

أنشطة صحة اإلنسان 
والعمل االجتماعي

أنشطة خدمات 
اإلقامة والطعام

إدارة الشركات التابعة هلا، أو 
املشاركة يف إدارة الشركات 

األخرى اليت تساهم فيها وتوفري 
الدعم الالزم هلا

التعدين واستغالل 
احملاجر

اخلدمات اإلدارية 
وخدمات الدعم

التشييد

الفنون والرفيه 
والتسلية

املعلومات 
واالتصاالت

استثمار أمواهلا 
يف األسهم وغريها 
من األوراق املالية

الصناعات 
التحويلية

اإلدارة العامة 
والدفاع، الضمان 

االجتماعي اإللزامي

جتارة اجلملة والتجزئة 
وإصالح املركبات ذات 

احملركات والدراجات النارية

أنشطة اخلدمات 
األخرى

األنشطة املالية 
وأنشطة التأمني

امتالك العقارات 
واملنقوالت الالزمة 

ملباشرة نشاطها

إمدادات الكهرباء 
والغاز والبخار 
وتكييف اهلواء

التعليم

النقل والتخزين

أنشطة األسر املعيشية اليت 
تستخدم أفرادًا وأنشطة 

األسر املعيشية

األنشطة العقارية

امتالك حقوق امللكية الصناعية 
من براءات االخراع والعالمات 
التجارية والصناعية وحقوق 
االمتياز وغريها من احلقوق 

املعنوية. واستغالهلا وتأجريها 
للشركات التابعة هلا أو لغريها
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استراتيجية الشركة: رؤية الشركة: 

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة: 
رسالة الشركة: 

أن تصبح شركة بنان العقارية من أكرب املستثمرين العقاريني يف اململكة العربية السعودية، املتخصصني 
يف إنشاء املشاريع والوجهات واملعامل اليت تتم على أحدث الطرازات. 

• إنشاء مراكز جتارية بأحدث التصاميم بأماكن متميزة باململكة العربية السعودية. 
• تطوير وحتديث املنشآت والعقارات اململوكة للشركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشركة.

• االستثمار يف مشاريع الضيافة والفندقة واملراكز متعددة االستخدامات اليت تتوافق مع رؤية اململكة يف تطوير السياحة. 
• البحث الدائم عن أفكار جديدة ومبتكرة ودراستها لتنفيذها على أرض الواقع.  

• امتالك الشركة جملموعة كبرية من األصول العقارية. 
• تواجد عقارات الشركة يف أماكن رئيسية وحيوية وذات مردود اقتصادي تصاعدي. 

• تنوع العقارات وتنوع أنشطتها مبا جيذب العديد من املستثمرين. 
• خربة الشركة يف القطاع التشغيلي للفنادق. 

• مسعة الشركة الطيبة اليت نتجت عن سنوات من العمل الصادق والثقة املتبادلة بني الشركة وعمالئها. 
• مكاتب إدارية جمهزة بكل متطلبات التشغيل والقدرة على تلبية حاجات العمالء.

أن تطور الش���ركة مش���اريع عقارية مبتكرة ذات طراز عاملي يسهم يف تنمية اجملتمع ويتماشى مع رؤية 
اململكة 2030، وحتقيق قيمة مستدامة.
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الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة: أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس: 

 صفةالمنصباالسم
األسهم المملوك  العمرالجنسيةالعضوية

)مباشرة(
األسهم المملوك  

)غير مباشرة(

 عبد احملسن عبد
 العزيز صاحل

احلقباني

 رئيس جملس
اإلدارة

غري 
تنفيذي/

غري 
مستقل

%0.53*106.720%471.712.2008.56سعودي

 أمحد عبد الرمحن
عبد العزيز احلقباني

 نائب رئيس
جملس اإلدارة

غري 
تنفيذي/

غري 
مستقل

--%3920.0000.10سعودي

 فيصل حممد عبد
العزيز احلقباني

 عضو جملس
إدارة

غري 
تنفيذي/

غري 
مستقل

--%3110.0000.05سعودي

 أمحد سليمان سالمة
املزيين

 عضو جملس
إدارة

غري 
تنفيذي/
مستقل

----44سعودي

 عبد العزيز حممد
عبد العزيز القباني

 عضو جملس
إدارة

غري 
تنفيذي/
مستقل

----39سعودي

 ماجد عبد اهلل حممد
الناصر

 عضو جملس
إدارة

 أمني سر
اجمللس

تنفيذي/
غري 

مستقل
----45سعودي

-  اعتماد التوجيهات اإلسراتيجية، واألهداف الرئيسية للشركة، واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
- وضع اإلسراتيجية الشاملة للشركة، وخطط العمل الرئيسية، وسياسة إدارة املخاطر، ومراجعتها وتوجيهها.

- حتديد اهليكل الرأمسالي األمثل للشركة، واسراتيجيتها وأهدافها املالية، وإقرار امليزانيات السنوية.
- اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة، ومتلك األصول والتصرف بها.

- وضع أهداف األداء، ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة.
- املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة، واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:

- وضع سياس���ة مكتوبة تنظم »تعارض املصاحل« ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية واملساهمني، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 

التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
- التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد التصور العام عن املخاطر اليت 
قد تواجه الشركة، وطرحها بشفافية.

- املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة.
- وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة، واإلشراف العام عليها ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديلها عند احلاجة.

- وضع سياس���ات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار 
اجلمعية العامة هلا.

- وضع سياس���ة مكتوبة تنظم العالقة بني أصحاب املصاحل من أج���ل محايتهم وحفظ حقوقهم، وجيب أن تغطي 
هذه السياسة -بوجه خاص- اآلتي:

- آليات تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها العقود.
- آليات تسوية الشكاوى أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل.

- آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم.
- قواعد الس���لوك املهين للمديرين والعاملني يف الش���ركة، حبيث تتوافق مع املعايري املهنية واألخالقيات السليمة، 
وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصاحل، على أن يضع جملس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق القواعد وااللتزام بها.

-  مساهمة الشركة االجتماعية.
-  وضع السياس���ات واإلجراءات اليت تضمن احرام الشركة لألنظمة واللوائح، والتزامها باإلفصاح عن املعلومات 

اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين.
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مسؤوليات أمين سر املجلس: 

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

عبد المحسن عبد العزيز صالح الحقباني

- توثيق اجتماعات جملس اإلدارة وإعداد حماضر هلا تتضمن ما دار من نقاش���ات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع 
وتارخيه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اجمللس ونتائج التصويت، وحفظها يف سجل خاص ومنظم، وتدوين 
أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه احملاضر من مجيع األعضاء احلاضرين.

- حفظ التقارير اليت ترفع إىل جملس اإلدارة والتقارير اليت يعّدها اجمللس.
- تزوي���د أعضاء جملس اإلدارة جبدول أعمال اجملل���س وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو 

معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء جملس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املش���مولة يف جدول االجتماع.
-  التحقق من تقيد أعضاء جملس اإلدارة باإلجراءات اليت أقرها اجمللس.

- تبليغ أعضاء جملس اإلدارة مبواعيد اجتماعات اجمللس قبل التاريخ احملدد مبدة كافية.

- عرض مسودات احملاضر على أعضاء جملس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حياهلا قبل توقيعها.
- التحقق من حصول أعضاء جملس اإلدارة بش���كل كامل وس���ريع على نس���خة من حماضر اجتماعات اجمللس 

واملعلومات والوثائق املتعلقة بالش���ركة.
- التنسيق بني أعضاء جملس اإلدارة.

- تنظيم سجل افصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
- تقديم العون واملشورة إىل أعضاء جملس اإلدارة.

- إصدار مستخرج من حماضر اجتماعات جملس اإلدارة والتوقيع عليه لغرض تبليغ جهة ما بقرار اجمللس.

سعوديالجنسية

47 سنةالعمر

رئيس جملس اإلدارةالمنصب
 المؤهالت
بكالوريوس حماسبة – جامعة امللك سعود، الرياض – اململكة العربية السعودية، عام 1998م العلمية

 الخبرات
العملية

• املدير العام لشركة بنان العقارية )ابناء عبد العزيز احلقباني للتطوير واالستثمار 
العقاري سابقًا( منذ عام 2005م إىل عام 2020م.  

• املدير العام ملؤسسة سبائك الرياض للخدمات التجارية منذ عام 2003م إىل عام 2014م.
• رئيس القسم املالي )برامج األمري سلطان بن عبد العزيز لالتصاالت الطبية( منذ عام 

2002م إىل عام 2005م.
• مراجع حسابات يف شركة ارنست اند يونج منذ عام 1999م إىل عام 2001م. 

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى

• رئيس جملس اإلدارة لشركة بنان العقارية منذ عام 2020 وحتى االن. 
• عضو جملس إدارة الشركة العربية لتصنيع املراوح منذ عام 2003م إىل عام 2005م.

• عضو جملس إدارة شركة فاد للمعدات امليكانيكية والكهربائية منذ عام 2005م إىل عام 2008م. 
• عضو جملس إدارة شركة ابناء عبد العزيز وسليمان احلقباني التجارية منذ عام 2005م إىل 

عام 2012م. 
• عضو جملس إدارة شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري منذ عام 2010م وحتى اآلن. 

• عضو جملس إدارة بيت االحتاد املالي منذ عام 2007م إىل عام 2012م. 
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فيصل محمد عبد العزيز الحقبانيأحمد عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني

سعوديالجنسية

39 سنةالعمر

نائب رئيس جملس اإلدارةالمنصب
 المؤهالت
بكالوريوس حماسبة - جامعة امللك سعود، الرياض - اململكة العربية السعودية، عام 2006م العلمية

 الخبرات
العملية

• مدير عام شركة كراكر للمقاوالت من ديسمرب 2010م حتى تارخيه. 
• مراجع يف شركة ارنست ويونغ الرياض خالل الفرة من سبتمرب 2006م حتى نوفمرب 

2010م. 

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى
•  ال توجد عضويات يف جمالس إدارة أخرى.

سعوديالجنسية

31 سنةالعمر

عضو جملس اإلدارةالمنصب
 المؤهالت
 العلمية

بكالوريوس اإلدارة املالية - جامعة سان فرانسيسكو، سان فرانسيسكو -
 الواليات املتحدة االمريكية، عام 2014 م.

 الخبرات
العملية

• نائب الرئيس التنفيذي يف شركة وافية العقارية منذ عام 2018م وحتى تارخيه.
• مدير تطوير األعمال يف شركة كندل السعودية منذ عام 2016م إىل عام 2018م. 

• شغل منصب حتليل األعمال يف شركة اكتساب للمقاوالت منذ عام 2014م إىل عام 2016م. 

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى
•  ال توجد عضويات يف جمالس إدارة أخرى.
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أحمد سليمان سالمة المزيني 

سعوديالجنسية

44 سنةالعمر

عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة املراجعةالمنصب

 المؤهالت
 العلمية

• بكالوريوس إدارة األعمال واالقتصاد- جامعة الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية، عام 
1999م.

• ماجستير في إدارة األعمال - جامعة الفيصل، الرياض - المملكة العربية السعودية، عام 2014م.
• حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد من معهد المحاسبين اإلداريين، في عام 2013م.

• حاصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية من هيئة السوق المالية السعودية في عام 
2012م.

• حاصل على شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من هيئة السوق المالية 
السعودية في عام 2012م.

• حاصل على شهادة وسطاء األسهم من هيئة السوق المالية في عام 2012م. 
• حاصل على شهادة مدير مشاريع محترف من معهد إدارة المشاريع في عام 2011م.

• حاصل على شهادة استشاري مالي مرخص من معهد االستشاريين الماليين في عام 2007م.
• حاصل على شهادة مستشار إعداد الميزانيات من معهد محاسبي التكلفة واإلدارة في عام 2007م. 

• حاصل على شهادة مراجع داخلي ومختص في التدقيق الحكومي من المعهد األمريكي للمراجعة الداخلية 
في عام 2004م.

• حاصل على شهادة محاسب قانوني من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 2000م.

 الخبرات
العملية

• مؤسس ورئيس تنفيذي في شركة سند للخدمات التجارية منذ عام 2019م وحتى تاريخه. 
• مؤسس –استشاري رئيس كواليتي اند تايم لالستشارات منذ عام 2011م وحتى تاريخه. 

• الرئيس التنفيذي في شركة ملكية لالستثمار منذ عام 2012م وحتى عام 2016م. 
• نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والمخاطر في شركة منافع القابضة في عام 2012م. 

• نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 
)ساسكو( منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.

• نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في شركة مشاريع األرجان في عام 2009م.
• مؤسس ومدير المالية واستشارات تطوير األعمال في شركة تيم ون لالستشارات منذ عام 2005م وحتى 

عام 2009م. 
• مدير المحاسبة المالية في بنك البالد في عام 2005م.

• مدير العمليات المالية ومدير مشروع تخطيط موارد المنشأة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
منذ عام 2003م وحتى عام 2005م. 

• مساعد أول في شركة أرنست اند يونغ الدولية منذ عام 1999م وحتى عام 2003م. 

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى

• عضو لجنة المراجعة في المركز السعودي لالعتماد، مركز وطني، منذ عام 2020م. 
• رئيس لجنة المراجعة في شركة حركات لإلنتاج، منذ عام 2020م. 

• عضو مجلس إدارة في شركة حركات لإلنتاج، منذ عام 2019م.
• عضو مجلس إدارة منتدب في الشركة السعودية لألسماك منذ عام 2018م وحتى عام 2019م. 

• عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات آد إلقامة وتنظيم المعارض، منذ عام 2019م. 
• رئيس لجنة المراجعة في مجموعة شركات آد إلقامة وتنظيم المعارض، منذ عام 2019م. 

• عضو لجنة المراجعة في شركة أنابيب الخزف، منذ عام 2019م. 
• عضو لجنة المراجعة في شركة عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي وأوالده القابضة، منذ عام 2019م. 

• عضو لجنة المراجعة في شركة الخزف السعودي، منذ عام 2018م. 
• عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك، منذ عام 2017م وحتى عام 2020م. 

• عضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية لألسماك، منذ عام 2017م وحتى عام 2018م. 
• عضو مجلس إدارة منتدب في الشركة السعودية لألسماك، منذ عام 2018م وحتى عام 2019م. 

• عضو لجنة المراجعة في شركة الجاسرية للتمويل منذ عام 2016م وحتى عام 2020م. 
• عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، منذ عام 2016م. 

• رئيس لجنة المراجعة في الشركة األهلية للتأمين التعاوني، منذ عام 2013م وحتى عام 2019م. 
• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة األهلية للتأمين التعاوني، منذ عام 2019 وحتى 2022م. 

• عضو في مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني، منذ عام 2016م. 
• عضو مجلس المديرون لشركة تيم ون لالستشارات، منذ عام 2005م حتى 2013م. 

• رئيس لجنة األصول لشركة مُلكية لالستثمار، من عام 2012م حتى 2016م. 
• عضو لجنة االستثمار لشركة مُلكية لالستثمار من عام 2012م حتى 2016م. 

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة مُلكية لالستثمار، من عام 2012م حتى 2016م. 
• عضو مجلس إدارة مستقل لصندوق مُلكية لألسهم السعودية، منذ العام 2013م. 

• عضو مجلس إدارة مستقل لصندوق مُلكية لتطوير المجمعات التجارية العقاري، منذ العام 2015م. 
• عضو مجلس إدارة مستقل لصندوق مُلكية العقاري المدر للدخل، منذ العام 2015م. 

• عضو مجلس إدارة مستقل لصندوق مُلكية للملكيات الخاصة منذ العام 2015م. 
• عضو لجنة المراجعة لدى شركة إدارة الخزامى، للفترة من 2009م حتى 2010م. 

• عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة بودي ماسترز، للفترة من 2009م حتى 2010م.  
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ماجد عبد هللا محمد الناصرعبد العزيز محمد عبد العزيز القباني

سعوديالجنسية

39 سنةالعمر

عضو جملس اإلدارةالمنصب

 المؤهالت
 العلمية

• بكالوريوس إدارة األعمال - جامعة الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية، عام 2003م.
• ماجستير في اإلدارة المالية - كلية إدارة األعمال بجامعة ميامي، فلوريدا - الواليات المتحدة األمريكية، 

عام 2007م.

 الخبرات
العملية

• يشغل منصب رئيس االستثمارات العقارية في شركة االستثمار كابيتال منذ عام 2018 وحتى االن. 
• شغل منصب رئيس االستثمارات العقارية في شركة سويكورب وابل ريت في عام 2017م. 

• شغل منصب مدير صندوق العقارات لشركة الراجحي كابيتال منذ عام 2011م وحتى 2017م. 
• شغل منصب رئيس قسم إدارة محافظ األسهم وإدارة األصول لشركة الراجحي كابيتال منذ عام 2008م 

وحتى عام 2011م. 
• شغل منصب محلل وإدارة اإليرادات لشركة رويال كاريبيان إنترناشيونال )الواليات المتحدة األمريكية( في 

عام 2007م. 
• شغل منصب مدير اإلنتاج في مجموعة الفيصلية منذ عام 2003م وحتى 2006م.  

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى

• عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة المقر العقارية منذ عام 2020م وحتى االن.
• عضو مجلس اإلدارة لشركة اجدان العقارية منذ عام 2018م وحتى االن.

• عضو مجلس اإلدارة لشركة صندوق التنمية العقاري منذ عام 2018م وحتى االن. 
• عضو مجلس اإلدارة لشركة سوي كورب وابل ريت منذ يناير 2018م وحتى ديسمبر 2018م 

سعوديالجنسية

45 سنةالعمر

عضو جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمني سر جملس اإلدارةالمنصب
 المؤهالت
 العلمية

بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق - جامعة الملك سعود، الرياض - المملكة العربية السعودية، عام 
2000م

 الخبرات
العملية

• الرئيس التنفيذي لشركة بنان العقارية منذ بداية عامة 2021م وحتى تاريخه.
• نائب الرئيس التنفيذي لشركة بنان العقارية منذ عام 2012 وحتى يناير 2021م. 

• مدير إدارة الوساطة )األسهم المحلية( /الخدمات الذهبية في شركة شعاع كابيتال منذ عام 2008م وحتى 
عام 2012م. 

• مدير إدارة الوساطة )األسهم المحلية( /الخدمات الذهبية في بنك الرياض منذ عام 2002م وحتى عام 
2008م.

 العضويات في
 مجالس إدارة

أخرى
•  ال توجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.
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كبار التنفيذين للشركة: 

األسهمتاريخ التعينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

--2021/01/19م45سعوديالرئيس التنفيذيماجد عبد اهلل حممد الناصر

--2015/09/01م41مصرياملدير املاليحممد حممود أبو خشبة

وفيما يلي ملخص السرية الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
• السرية الذاتية ملاجد عبد اهلل حممد الناصر: 

وردت السرية الذاتية ملاجد عبد اهلل حممد الناصر ضمن سري أعضاء جملس اإلدارة

محمد محمود أبو خشبة 

مصريالجنسية

41 سنةالعمر

  املدير املاليالمنصب

 المؤهالت
 العلمية

• بكالوريوس في المحاسبة – جامعة الزقازيق، الزقازيق – مصر، عام 2002م.
CME1 شهادة التعامل في االوراق المالية من هيئة السوق المالية •

• شهادة االختبار المهني لالفصاح IFSAH     من  السوق المالية  السعودية تداول  
• شهادة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية Cert IFRمن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 

ACCA    - المملكة المتحدة 
• شهادة االسس الفنية لتمويل الشركات CME5 من المعهد المعتمد لالوراق المالية CISI   -المملكة 

المتحدة 

 الخبرات
العملية

• مدير مالي في شركة بنان العقارية منذ عام 2015م وحتى االن. 
• شغل منصب مدير مالي في شركة الشرق أوسطية للمقاوالت )DCC( من عام 2014م وحتى عام 

2015م. 
 العضويات في

 مجالس إدارة
أخرى

ال يوجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.

اجتماعات مجلس اإلدارة: 

وقد بلغت مكافأت مجلس اإلدارة عن عام 2021 م : 

اسم العضوم
االجتماع األول
19-JAN-

2021

االجتماع الثاني
21-APR-

2021

االجتماع الثالث
08-SEP-

2021

االجتماع الرابع
07-DEC-

2021

 نسبة
الحضور

 عبداحملسن عبدالعزيز1
صاحل احلقباني

100%

 أمحد عبد الرمحن2
عبد العزيز احلقباني

100%

فيصل حممد 3
عبدالعزيز احلقباني

75%

 أمحد سليمان4
سالمة املزيين

100%

عبد العزيز حممد 5
عبدالعزيز القباني

100%

 ماجد عبد اهلل6
حممد الناصر

100%

 بدل حضورالمكافأة الثابتةاسم العضوم
 اإلجماليجلسات

50،00012،00062،000عبداحملسن عبدالعزيز صاحل احلقباني1
50،00012،00062،000أمحد عبد الرمحن عبد العزيز احلقباني2
50،0009،00059،000فيصل حممد عبدالعزيز احلقباني3
50،00012،00062،000أمحد سليمان سالمة املزيين4
50،00012،00062،000عبد العزيز حممد عبدالعزيز القباني5
50،00012،00062،000ماجد عبد اهلل حممد الناصر6
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لجان مجلس اإلدارة:

لجنة املراجعة

تتمثل سياسة الشركة يف تبين معايري متقدمة يف حوكمة الشركات مبا يف ذلك فصل ملسؤوليات ومهام جملس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات اليت تضمن عمل جملس إدارة الشركة مبا حيقق مصاحل املساهمني. 

1- دارسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واإلعالنات املتعلقة بها والرفع بالتوصية بشأن االعتماد والنشر 
إل�ى جملس اإلدارة.

2- إبداء الرأي الفين بناًء على طلب جملس اإلدارة بشأن عدالة ووضوح القوائم املالية للشركة وتضمينها املعلومات 
اليت تتيح للمساهمني تقييم املركز املالي للشركة وأدائها.

3- دراسة أي مسائل مهّمة أو مستجدة تتضمنها التقارير املالية.
4-  البحث يف أي مسائل يثريها املدير املالي للشركة أو من يتوىل مهام أو مسؤوليات االلتزام يف الشركة أو مراجع 

احلسابات اخلارجي أو املراجع الداخلي.
5- التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.

6- دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها.
7- التأكد من إعداد التقارير املالية وفًقا للمبادئ احملاسبية واملعايري املعتمدة يف اململكة مبا يتوافق مع التعليمات 

الصادرة عن اجلهات االشرافية بهذا اخلصوص.

مهام ومسؤوليات اللجنة 

فيما يتعلق بالقوائم المالية 

 أ- دراس���ة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الش���ركة ورفع التوصيات بش���أن التعديالت 
املقرحة لتطوير ه���ذه النظم ورفع كفاءتها.

 ب- النظ���ر يف مدى كفاءة تقدير الش���ركة للمخاطر اجلوهرية اليت قد تتعرض هل���ا واخلطوات اليت اختذتها 
الش���ركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

 ج- دراسة خطة املراجعة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية واعتمادها.
 د- متابع���ة تنفيذ إدارة املراجعة الداخلي���ة للمهام املنوطة بها ومدى قيام إدارة املراجع���ة الداخلية ألعماهلا وفقًا 

املعتمدة. السنوية  للخطة 
 ه�- دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

 و- دراسة تقارير مراجعة ديوان املراقبة واجلهات الرقابية األخرى، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات 
الواردة فيها.

 ز- دراس���ة تقارير املراجع اخلارجي حيال نظم الرقابة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة 
فيها.

 ح- الرقابة واإلش���راف على أداء وأنشطة املراجعة الداخلية يف الشركة للتحقق من توفر املوارد الالزمة وفعاليتها 
يف أداء األعمال واملهام املنوطة بها.

 ط- التوصية جمللس اإلدارة بتعيني رئيس املراجعة الداخلية واقراح مكافآته.
 ي- إعداد تقرير عن رأي جلنة املراجعة يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة، وعما قامت به من 
أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها. وعلى جملس اإلدارة أن يودع نس���خًا كافية من هذا التقرير يف مركز 
الش���ركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد كل من يرغب من املساهمني 

بنسخة منه. ويتم استعراض التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.
 ك- على جلنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملني يف الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي جتاوز يف التقارير املالية 
أو غريها بس���رية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء حتقيق مستقل يتناسب مع حجم اخلطأ أو 

التجاوز وتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية

الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية   
2021م واسماء مجلس االدارة الحاضرين: 

االجتماع األول اعضاء مجلس االدارة
2 / 8 / 2021

االجتماع الثاني
5 / 4 /2021

االجتماع الثالث
14 / 7 / 2021

االجتماع الرابع
20 / 10 / 2021

نعمنعمنعم نعم عبداحملسن عبدالعزيز صاحل احلقباني
نعمنعمنعمنعمماجد عبداهلل الناصر
نعمنعمالالامحد سالمة املزيين 

نعمنعمنعمنعم فيصل حممد احلقباني
نعمنعمالالعبدالعزيز حممد القباني 
نعمنعمنعمنعم امحد عبدالرمحن احلقباني
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 أ- مراجعة تقارير ومالحظات اجلهات الرقابية واإلش���رافية على أعمال الش���ركة والتحقق من اختاذ الش���ركة 
بشأنها. الالزمة  اإلجراءات 

 ب- التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 ج- مراجعة العقود والتعامالت املقرح أن جتريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك 

إىل جملس اإلدارة.
 د-  رفع املسائل اليت ترى ضرورة اختاذ إجراء بشأنها إىل جملس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات اليت يتعني اختاذها.

من منطلق التزام جملس اإلدارة بتوفري املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة  ومقرحات املس���اهمني وملحوظاتهم 
يم هذه املعلومات اىل اعضاء جملس االدارة خباصة غ���ري التنفيذيني مت  ختصيص امييل  حيال الش���ركة وادائه���ا وتقدَّ

رمسي خاص بالش���ركة الستالم مجيع مقرحات املس���اهمني  ليتم عرضها بشكل فوري على جملس االدارة.

أوصت اللجنة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2021/03/15  بضرورة تعيني مراجع داخلي مع أهمية أن يتضمن نطاق العمل 
للمرحلة األوىل: دراس���ة وحتليل املخاطر وتأسيس س���جل املخاطر، إعداد خطة املراجعة بناًء على حتليل املخاطر حبيث 
تغطي اخلطة 3 س���نوات قادمة باإلضافة إىل تضمني املرحلة الثانية: أعمال تنفيذ مقتضيات اخلطة من العمل امليداني 

وإعداد التقارير الدورية للجنة وجملس اإلدارة، وقد مت دراس���ة العروض املقدمة ومت اختيار مكتب العويف واحلربي.

- اس���تنادًا على التقارير الدورية اليت ُعرضت على اللجنة خالل ع���ام 2021م من قبل إدارة املراجعة الداخلية واملراجعني 
اخلارجيني، وبالرغم من كون الش���ركة، وخاصًة بعد إدراجها يف الس���وق املالية، متر يف عملية حتول تنظيمي لتطوير 
النظ���م الرقابية الالزمة إلدارة أعماهلا وتطوير بيئتها الرقابية اليت تتكون من موارد بش���رية أساس���ية ونظم إلكرونية 
وإجراءات عمل. إال أن جلنة املراجعة ترى سالمة وفعالية الضوابط املالية والتشغيلية الرقابية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية 
 أو ضع���ف جوهري يف النظام الرقابي خالل العام املالي 2021م مبا يؤثر على س���المة وعدالة القوائم املالية للش���ركة.
- وبناًء عليه، تؤيد جلنة املراجعة التأكيدات واإلقرارات السنوية من قبل اإلدارة التنفيذية واملراجعني الداخلني واخلارجيني 
بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير املالية للسنة املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب 2021م واستنادًا عليه مل يتبني 
م���ن هذه التقارير املرفوعة إىل اللجنة نقاط جوهريه تؤثر على نظم الرقابة الداخلية أو عدالة القوائم املالية. علمًا بأن 

أي نظام رقابة داخلية - بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه - ال ميكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.

 أ- التوصية جمللس اإلدارة بالرفع للجمعية العامة للمساهمني بشأن ترشيح مراجع احلسابات وعزله وحتديد أتعابه 
وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.

 ب- التحقق من اس���تقاللية مراجع احلس���ابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف 
واملعايري ذات الصلة. القواعد  االعتبار 

 ج-  مراجع���ة خطة مراجع احلس���ابات وأعماله، والتحقق من عدم تقدميه أعم���اال فنية أو إدارية خترج عن نطاق 
أعمال املراجع���ة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 د- دراسة تقرير مراجع احلسابات ومالحظاته على القوائم املالية واملعايري الفنية ومتابعة ما اخِتذ بشأنها.
 ه�- مناقش���ة مالحظات مراجع احلس���ابات بش���كل دوري والعمل على التأكد من معاجلتها مع إدارة الشركة، 

والرف���ع جمللس اإلدارة إذا لزم األمر.

االجراءات التي اتخدها مجلس االدارة الحاطة اعضائه بمقترحات المساهمين )1(:فيما يتعلق بضمان االلتزام:

فيما يتعلق بمراجع الحسابات:

ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
الصفةاالسم

رئيس جلنة املراجعة أمحد سليمان سالمة املزيين
عضوإبراهيم حممد احلسون

عضوخالد ربيعه

وفيما يلي السري الذاتية ألعضاء جلنة املراجعة:
• السرية الذاتية ألمحد سليمان سالمة املزيين 

وردت السرية الذاتية ألمحد سليمان سالمة املزيين ضمن السري الذاتية ألعضاء جملس اإلدارة

إبراهيم محمد الحسون

سعوديالجنسية

35 سنةالعمر

عضو جلنة املراجعةالمنصب

 المؤهالت
 العلمية

• بكالوريوس إدارة األعمال – جامعة القصيم، القصيم– المملكة العربية السعودية، عام 2008م.
• ماجستير العلوم في التمويل – جامعة جنوب نيو هام بشاير، مانشستر – المملكة المتحدة، عام 2013م.

 الخبرات
العملية

• يشغل منصب مدير الخدمات المشتركة – اإلدارة العامة في منطقة الرياض في وزارة التجارة، منذ 
عام2019م، وحتى تاريخه. 

• شغل مدير السجل التجاري للشركات )مكلف( في وزارة التجارة والصناعة، منذ عام 2017م إلى عام 
2019م.  

• شغل منصب محلل مالي – قسم الخدمات في وزارة التجارة والصناعة، منذ عام 2015م إلى عام 2017م.

فيما يتعلق بالمراجع الداخلي:

رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:
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خالد ربيعة 

سعوديالجنسية

31 سنةالعمر

عضو جلنة املراجعةالمنصب
 المؤهالت
بكالوريوس في المحاسبة – جامعة الملك سعود، الرياض– المملكة العربية السعودية، عام 2012م.  العلمية

 الخبرات
العملية

• يشغل منصب رئيس قسم التبليغ في الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير )سرك( منذ عام 
2019م وحتى تاريخه. 

• شغل منصب رئيس قسم سياسة التدقيق والجودة في الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ عام 2018م 
وحتى 2019م. 

• شغل منصب كبير المدققين الداخليين في شركة االتصاالت السعودية )STC( منذ عام 2016م وحتى 
2018م. 

• شغل منصب مساعد أول في شركة برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( منذ عام 2012م وحتى 2016م. 

اجتماعات اللجنة: 

 عضو اللجنة
االجتماع األول
15 مارس 

2021م

االجتماع الثاني
11 أغسطس 

2021م

االجتماع الثالث
23 أغسطس 

2021م

االجتماع الرابع
23 ديسمبر 

2021م

 نسبة
الحضور

%100 أمحد بن سليمان املزيين

%100خالد بن ناصر بن ربيعه

%100إبراهيم بن حممد احلسون 

وقد بلغت مكافأت لجنة املراجعة عن عام 2021 م كالتالي: 

 بدل حضورالمكافأة الثابتةاسم العضوم
 اإلجماليجلسات

25،0006،00031،000 أمحد بن سليمان املزيين1
25،0006،00031،000خالد بن ناصر بن ربيعه2
25،0006،00031،000إبراهيم بن حممد احلسون 3
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الئحة الحوكمة شركة بنان العقارية:

ما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة :

يف ظل النمو املتس���ارع الذي تش���هده اململكة العربية السعودية واملنطقة بش���كل عام ونظرا للحاجة املاسة لوجود 
ش���ركات متخصصة ذات خربة وأفكار خالقة تدعم هذا التوجه وحتقق التطلعات الطموحة ، س���عت شركة بنان 
العقارية لتكون إحدى الش���ركات الرائدة يف املنطقة ، كما تعمل الشركة بسعي حثيث  ملواكبة التطور والنمو 

يف قطاعات األعمال واالقتصاد وبش���كل خاص يف القطاع العقاري.
ويقتضي مفهوم احلوكمة أن يقوم جملس اإلدارة  بإدارة الشركة بشكل يعمل على  حتقيق الرحبية بالتوازي مع 

ضمان حسن سري األعمال وضبط مسار أنشطة الشركة وعالقاتها بعمالئها واملتعاملني معها.  
وملا كانت احلوكمة تعرب عن منهج اإلدارة الذى يزود املؤسس���ة باإلجراءات و السياسات اليت حتدد األسلوب الذى 
من خالله تدار العمليات بكفاءة و تضع اإلطار إلختاذ القرار األخالقي واإلجراءات األخالقية لإلدارة داخل املؤسسة 
على أس���اس من الشفافية، و احملاس���بة، و األدوار الواضحة احملددة لإلدارة والعاملني، فقد جاءت الئحة احلوكمة 
هذه بغرض تأس���يس بيئة مؤسس���اتية ومالية ونظامية مالئمة تعمل على التسهيل والسماح للشركة  بأن تزدهر 

باعتبارها أحد املؤسس���ات اليت تعمل على رفع مكانتها التجارية و ورصيدها الرحبي لدى مساهيمها. 
ولتحقيق هذه الرس���الة تلتزم ش���ركة بنان العقارية  بتوفري بيئة احرافية معتمدة يف ذلك تطبيق اسلم املعايري 
اإلدارية والقانونية واملالية اليت تتناسب مع انشطتها وغاياتها ومبا يكفل سهولة وانسيابية األعمال ومبا حيقق أعلى 

درجات الشفافية والوضوح.

 التنفيذالوصف

حتديد وتوضيح حقوق املساهمني : 
َتْثبت للمس��اهمني مجيع احلقوق املتصلة بالس��هم، 
وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من االرباح 
اليت يتق��رر توزيعها، واحلق يف احلص��ول على نصيب 
من موجودات الش��ركة عند التصفي��ة، وحق حضور 
مجعيات املساهمني، واالشراك يف مداولتها والتصويت 
عل��ى قراراتها، وحق التصرف يف الس��هم،وحق مراقبة 
أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء 
اجمللس، وحق االستفس��ار وطلب معلومات مبا ال يضر 
مبصاحل الش��ركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية 

التنفيذية ولوائحة 

مت العمل بها وااللتزام بقواعد الئحة احلوكمة

اجلمعيات العامة :
تعترب اجلمعية العامة للمس��اهمني السلطة األعلى يف 

الشركة
) العادية - الغري عادية (

 مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمة يف اختصاصاتها
واجتماعاتها  وآلية التصويت واحلضور

 التنفيذالوصف

جملس اإلدارة :
تش��كيل وتكوين اجمللس وعدد األعض��اء والصالحيات 

واملس��ئوليات وعدد االجتماعات وتوثيقها.
مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمة

 صالحيات رئيس اجمللس
صالحيات نائي الرئيس

 واجبات أعضاء جملس اإلدارة
 مت توضيح صالحيات رئيس جملس اإلدارة وحتديدها

يف الئحة احلوكمة

أمني سر اجمللس :
مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمةالشروط الواجب توافرها يف أمني سر جملس اإلدارة

جلان جملس اإلدارة : 
- جلنة املراجعة : 

يش��كل جملس اإلدارة جلنة من غري التنفيذيني تسمى 
جلنة املراجع��ة ، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ، على 
أن يكون من بينهم خمتص بالشؤون املالية واحملاسبية. 
وتقوم اللجنة بتعيني س��كرتري هلا ، من بني أعضائها أو 

أحد منسوبي الشركة
التزامات اللجنة - اجتماعاتها - واجبات األعضاء 

  مت تشكيل اللجنة طبقا لقواعد الئحة احلوكمة
وحتديد صالحياتها ومهامها

جاري تشكيلها خالل العام احلالياللجنة التنفيذية :
اإلدارة التنفيذية  :

آلية تعيني الرئيس التنفيذي 
مهام وصالحيات ومسئوليات الرئيس التنفيذي 

مت االختيار طبقا لقواعد الئحة احلوكمة

مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمةمكاف��آت أعض��اء جمل��س اإلدارة وجلن��ة املراجع��ة
اإلفصاح والشفافية

تلتزم الش��ركة بتبين سياس��ة لإلفصاح تكفل إظهار 
مجيع املعلومات الالزمة عن الش��ركة ، دون أي تأخري، 
واليت تهم األطراف ذات الصلة واجملتمع االستش��اري، 
وتلتزم جبعله��ا يف متناول تلك األط��راف يف الوقت 
املناس��ب وبعدل ، حبيث يتسنى اختاذ القرارات املناسبة 

املبنية على معلوم��ات صحيحة ودقيقة.

مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمة

مت االلتزام بقواعد الئحة احلوكمةسياسة توزيع األرباح
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إنجازات الشركة عام 2021 م:

 إدراج أسهم الشركة يف 
السوق املوازية منو 

االستحواذ بالكامل على 
عمارة جتارة مبدينة 

الرياض - حي امللقا - 
طريق انس بن مالك 
، مبوقع حيوي ومتميز 
مبدينة الرياض من 

القطعة رقم )36( من 
املخطط التنظيمي رقم 

 3179

االستحواذ بالكامل على 
جممع بالزا 46 التجاري 
والذي يعد احد اجملمعات 
التجارية اهلامة يف مدينة 
الرياض يف حي قرطبة 

مدينة الرياض واملقام على 
القطعة رقم ) 57-56-55-
58-68-69-70-71( من 

املخطط رقم 2703  واالثر 
اإلجيابي هلذه الصفقة 
ينعكس على إيرادات 

الشركة يف الربع األول 
من عام 2022 م .

12

4

زيادة حصة الشركة يف 
شركة العزيزة لالستثمار 

والتطوير العقاري 
وحتوهلا اىل شركة تابعه

الدخل السنوي املتوقع من هذا املشروع  6 مليون ريال3

 شراء مبنى وحدات سكنية مفروشة الذي يقع يف مدينة الرياض حي 
السليمانية على شارع االمري فهد بن سعد، وبلغت قيمة الشراء مخسة 
عشرة مليون ومخسون ألف ريال سعودي )15،050،000( ريال سعودي. 
األثر هلذا االس���تحواذ سيكون إجيابي س���وف حيقق منو يف قطاعات 
واعدة مثل قطاع الضيافة ، ومن الناحية املالية سوف يؤدي اىل حتقيق 

زيادة يف االيرادات يف الربع االول من عام 2022م .

 توقيع عقد تأجري بالكامل ألحد العقارات اململوكة للشركة ) مبنى 
شقق مفروشة يف حي الس���ليمانية ( ملدة مخسة سنوات مع الشركة 

الدولية للفنادق. 
قيمة العق���د االمجالية 10 مليون ريال بواقع اجيار س���نوي بقيمة 2 
مليون ريال تسدد على قسطني كل 6 شهور قيمة القسط مليون ريال 
- تبدا فرة االجيار يف 1 يناير 2022م وينتهي يف 31 ديس���مرب 2026.
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- األصول العقارية اململوكة لشركة بنان العقارية:

1- مبنى عمارة اُوفال: 
يقع املبنى يف مدينة الرياض حبي العليا، شارع رقم 94 متفرع من طريق امللك فهد، جنوب برج اململكة، ومقام على 
أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية حوالي )3.252( ثالثة آالف ومئتني واثنني ومخسني مر مربع ومبساحة بناء تبلغ 

)18.033( مثانية عشر ألف وثالثة وثالثني مر مربع. وهو مبنى جتاري مكتيب مكون من مخسة أدوار.

يقع املبنى يف مدينة 
الرياض حبي العليا، 
شارع رقم 94 متفرع 

من طريق امللك فهد، 
جنوب برج اململكة

مقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

حوالي )3.252( ثالثة 
آالف ومئتني واثنني 
ومخسني مر مربع

مبساحة بناء تبلغ 
)18.033( مثانية عشر 
ألف وثالثة وثالثني 

مر مربع

مبنى جتاري مكتيب 
مكون من مخسة أدوار

2- مبنى عمارة الوادي : 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حبي الوادي، شارع وادي بيش متفرع من طريق أبي بكر الصديق، ومقامة على أرض 
تبلغ مس���احتها اإلمجالية حوالي )725( سبعمائة ومخسة وعشرين مر مربع ومبساحة بناء تبلغ )975( تسعمائة 

ومخس���ة وسبعني مر مربع. وهو مبنى جتاري مكتيب مكون من مخسة أدوار يضم )11( أحد عشر مكتب.

تقع العمارة يف مدينة 
الرياض حبي الوادي، 

شارع وادي بيش 
متفرع من طريق أبي 

بكر الصديق

مقامة على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

حوالي )725( سبعمائة 
ومخسة وعشرين مر 

مربع

مبساحة بناء تبلغ 
)975( تسعمائة 

ومخسة وسبعني مر 
مربع

مبنى جتاري مكتيب 
مكون من مخسة أدوار 
يضم )11( أحد عشر 

مكتب
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3- مبنى عمارة البديعة: 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حبي البديعة، ش���ارع آل مرش���د متفرع من ش���ارع مساحة الش���يخ عبد العزيز بن 
باز، ومقامة على أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )2.722( ألفني وس���بعمائة واثنني وعشرين مر مربع ومبساحة 
مس���طحات بناء تبلغ )8.278( مثانية آالف ومئتني ومثانية وسبعني مر مربع. وهي عمارة سكنية تضم )13( ثالثة 
عش���ر شقة يف الدور األرضي و)15( مخسة عشر ش���قة يف الدور األول و)15( مخسة عشر شقة يف الدور الثاني و)7( 

سبع ش���قق يف الدور األخري ومبجموع )50( مخسني شقة. 

تقع العمارة يف مدينة 
الرياض حبي البديعة، 
شارع آل مرشد متفرع 

من شارع مساحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز

مقامة على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

)2.722( ألفني 
وسبعمائة واثنني 
وعشرين مر مربع

مبساحة مسطحات بناء 
تبلغ )8.278( مثانية 
آالف ومئتني ومثانية 
وسبعني مر مربع.

عمارة سكنية تضم )13( 
شقة يف الدور األرضي 

و)15( شقة يف الدور األول 
و)15( شقة يف الدور الثاني 
و)7( شقق يف الدور األخري 

ومبجموع )50( شقة

4- مبنى فندق فوياج: 
يقع املبنى يف مدينة الرياض حبي أم احلمام، طريق العروبة، وهو عبارة عن مبنى جتاري يتكون من فندق و)5( مخسة 
معارض. ويضم الفندق )68( مثانية وس���تني غرفة ومطعم ونادي رياضي وصحي و)7( س���بع غرف كمستودعات، 
ومقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )2.825( الفني ومثامنائة ومخسة وعشرين مر مربع، فيما تبلغ مساحة 

مسطحات البناء حوالي )8.482( مثانية آالف وأربعمائة واثنني ومثانني مر مربع .

يقع املبنى يف مدينة 
الرياض حبي أم 

احلمام، طريق العروبة

ومقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

)2.825( الفني 
ومثامنائة ومخسة 
وعشرين مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

حوالي )8.482( مثانية 
آالف وأربعمائة واثنني 

ومثانني مر مربع

هو عبارة عن مبنى جتاري 
يتكون من فندق و)5( 

معارض. ويضم الفندق 
)68( غرفة ومطعم ونادي 
رياضي وصحي و)7( غرف 

كمستودعات
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5- مبنى داركو خريص : 
يقع املبنى يف مدينة الرياض حبي العليا، طريق خريص، وهو عبارة عن عمارة سكنية جتارية )شقق مفروشة( مكونة 
من )3( ثالثة أدوار تضم )3( ثالثة حمالت جتارية و)26( ستة وعشرين شقة فندقية، ومقام على أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالي���ة )1.048( ألف ومثانية وأربعني مر مربع، فيما تبلغ مس���طحات البناء حوالي )2.355( ألفني وثالمثائة 

ومخسة ومخسني مر مربع تقريبًا .

يقع املبنى يف مدينة 
الرياض حبي العليا، 

طريق خريص

ومقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 
)1.048( ألف ومثانية 

وأربعني مر مربع

تبلغ مسطحات البناء 
حوالي )2.355( ألفني 

وثالمثائة ومخسة 
ومخسني مر مربع

وهو عبارة عن عمارة 
سكنية جتارية )شقق 

مفروشة( مكونة من )3( 
أدوار تضم )3( حمالت 

جتارية و)26( شقة فندقية

6- مبنى عمارة حطين: 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حبي حطني، ش���ارع س���ويد بن حارثة متفرع من طريق األمري حممد بن س���لمان، 
ومقامة على أرض تبلغ مساحتها االمجالية )3.850( ثالثة آالف ومثامنائة ومخسني مر مربع، فيما تبلغ مساحة 
مسطحات البناء حوالي )10.835( عشرة آالف ومثامنائة ومخسة وثالثني مر مربع. وهي عمارة سكنية تتكون من 

)49( تسعة وأربعني . 

تقع العمارة يف مدينة 
الرياض حبي حطني، 
شارع سويد بن حارثة 

متفرع من طريق األمري 
حممد بن سلمان

ومقامة على أرض تبلغ 
مساحتها االمجالية 
)3.850( ثالثة آالف 

ومثامنائة ومخسني مر 
مربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء حوالي )10.835( 
عشرة آالف ومثامنائة 
ومخسة وثالثني مر 

مربع

وهي عمارة سكنية تتكون 
من )49( تسعة وأربعني
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7- مبنى عمارة الرائد : 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حبي الرائد، ش���ارع أبي فراس احلمداني. وهي عمارة س���كنية مكونة من )3( ثالثة 
أدوار ومالحق علوية، وحتتوي على )21( واحد وعش���رين شقة مؤجرة بالكامل على جمموعة أفراد. العمارة مقامة 
على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )1.380( ألف وثالمثائة ومثانني مر مربع، فيما تبلغ مسطحات البناء حوالي 

)2.774( ألفني وسبعمائة وأربعة وسبعني مر مربع.

تقع العمارة يف مدينة 
الرياض حبي الرائد، 

شارع أبي فراس 
احلمداني

العمارة مقامة على 
أرض تبلغ مساحتها 

اإلمجالية )1.380( ألف 
وثالمثائة ومثانني مر 

مربع

تبلغ مسطحات البناء 
حوالي )2.774( ألفني 

وسبعمائة وأربعة 
وسبعني مر مربع

وهي عمارة سكنية مكونة 
من )3( أدوار ومالحق 

علوية، وحتتوي على )21( 
شقة مؤجرة بالكامل على 

جمموعة أفراد

8- مشروع مبنى تجاري - تحت اإلنشاء )بلوك14(  : 
يقع املش���روع يف مدينة الرياض حبي املعذر الش���مالي، طريق األمري حممد بن عب���د العزيز. وهو عبارة عن مبنى 
جتاري يتم إنش���اؤه على أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )4.763( أربعة آالف وسبعمائة وثالثة وستني مر مربع، 
ومبسطحات بناء تبلغ حوالي )9.444( تسعة آالف وأربعمائة وأربعة وأربعني مر مربع. ال يزال املشروع حتت اإلنشاء 

يقع املشروع يف مدينة 
الرياض حبي املعذر 

الشمالي، طريق األمري 
حممد بن عبد العزيز

يتم إنشاؤه على 
أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )4.763( 

أربعة آالف وسبعمائة 
وثالثة وستني مر مربع

ومبسطحات بناء تبلغ 
حوالي )9.444( تسعة 
آالف وأربعمائة وأربعة 

وأربعني مر مربع

وهو عبارة عن مبنى 
جتاري 
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9- مجمع بالزا 46  التجاري : 
وهو جممع جتاري يقع يف حي قرطبة مدينة الرياض واملقام على القطعة رقم ) 55-56-57-58-68-69-70-71 ( من 

املخطط رقم 2703 ، مساحة االرض 6400 مر مربع ، املساحة التاجرييه  5200 مر مربع . 

يقع يف حي قرطبة 
مدينة الرياض واملقام 

على القطعة رقم 
-69-68-58-57-56-55(
70-71 ( من املخطط 

رقم 2703 

مساحة االرض 6400 
مر مربع

املساحة التاجرييه  
5200 مر مربع

جممع جتاري

10- عمارة أنس بن مالك  :  
وهى عمارة جتارية تقع يف حي امللقا ، مدينة الرياض ، واملقامة على القطعة رقم 36 من املخطط التنظيمي 3179، 

مساحة األرض  2415،84 م2 . ويتضمن 15 مكتب اداري  و 6 معارض ميزانني .

تقع يف حي امللقا ، 
مدينة الرياض

واملقامة على القطعة 
رقم 36 من املخطط 

التنظيمي 3179، 
مساحة األرض  

2415،84 م2 

عمارة جتارية
ويتضمن 15 مكتب اداري  

و 6 معارض ميزانني
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11- مبنى السليمانية وحدات سكنية مفروشة  :
مبين وحدات سكنية مفروشة  يتكون من 49 غرفة ، مساحة املبين 2000 مر مربع، ومساحة مسطحات البناء 3126 

مر مربع .  ويقع يف حي السليمانية ، منطقة الرياض  ، القطعة رقم 655 من املخطط 689 . 

ويقع يف حي 
السليمانية، منطقة 

الرياض

مساحة املبين 2000 مر 
مربع القطعة رقم 655 

من املخطط 689

ومساحة مسطحات 
البناء 3126

مبين وحدات سكنية 
مفروشة  يتكون من 

49 غرفة

- مشروعات الشركات التابعة 
)شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري(:

 1- مركز الحقباني التجاري 3  : 
يقع املركز يف مدينة الرياض حي املعذر الش���مالي ش���ارع التخصصي، املركز عبارة ع���ن )4( أربع عمائر جتارية 
وعمارة س���كنية واحدة، مقام على أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )11.970( أحد عش���ر ألف وتسعمائة وسبعون 
مرمربع، فيما تبلغ مس���احة مس���طحات البناء )19.322( تسعة عش���ر ألف وثالمثائة واثنان وعشرون مر مربع. 
العمائر التجارية مكونة من )24( أربعة وعش���رين معرض و)55( مخسة ومخسني مكتب. أما العمارة السكنية فهي 

مكونة من )10( شقق سكنية. 

يقع املركز يف 
مدينة الرياض حي 
املعذر الشمالي شارع 

التخصصي

مقام على أرض تبلغ 
اإلمجالية  مساحتها 
)11.970( أح���د 
وتسعمائة  ألف  عشر 

وس���بعون مرمربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء )19.322( تسعة 
عشر ألف وثالمثائة 
واثنان وعشرون مر 

مربع

العمائر التجارية مكونة 
من )24( معرض و)55( 

مكتب. أما العمارة 
السكنية فهي مكونة من 

)10( شقق سكنية
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 2- مركز التحلية التجاري:
يقع املركز يف الرياض يف حي املعذر الش���مالي ش���ارع التخصصي تقاطع شارع التحلية، املركز عبارة عن مبنيني 
جتاريني مقامني على أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )6.540( ستة آالف ومخسمائة وأربعون مر مربع، فيما تبلغ 
مس���احة مسطحات البناء )2.774( ألفان وسبعمائة وأربعة وسبعون مر مربع، يبلغ إمجالي عدد املعارض التجاري 

يف املبنيني )11( أحد عش���ر معرض جتاري، فيما يبلغ إمجالي عدد املكاتب )23( ثالثة وعشرون مكتب.

يقع املركز يف الرياض 
يف حي املعذر الشمالي 

شارع التخصصي 
تقاطع شارع التحلية

مساحة أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 
)6.540( مر مربع

مساحة مسطحات 
البناء )2.774( ألفان 

وسبعمائة وأربعة 
وسبعون مر مربع

عدد املعارض التجاري 
يف املبنيني )11( معرض 

جتاري، فيما يبلغ إمجالي 
عدد املكاتب )23( مكتب

3- مركز تجاري في مدينة الرياض في شارع موسى بن نصير: 
يقع املركز يف مدينة الرياض حي املعذر شارع التخصصي تقاطع شارع موسى بن نصري، املركز عبارة عن مبنيني 
جتاريني مت بناؤهما على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )2.856( ألفان ومثامنائة وستة ومخسون مر مربع، فيما 
تبلغ مس���احة مس���طحات البناء )3،948( مر مربع.  حيتوي املركز على معارض جتارية يبلغ إمجالي مساحتها 
)859( مثامنائة وتس���عة ومخس���ون مر مربع مؤجرة لبنك الرياض، باإلضافة إىل معرضني جتاريني تبلغ مساحة 
كل معرض )320( ثالث مائة وعش���رون مر مربع مؤجرة إىل كل من ش���ركة رغدات التجارية وش���ركة خرباء 

التخزين التجارية. باإلضافة إىل املعارض التجارية حيتوي املركز على )7( س���بعة مكاتب جتارية . 

يقع املركز يف مدينة 
الرياض حي املعذر شارع 

التخصصي تقاطع 
شارع موسى بن نصري

تبل���غ مس���احتها 
 )2.856( اإلمجالية 
ألف���ان ومثامنائ���ة 
مر  ومخسون  وستة 

بع مر

تبل���غ مس���احة 
مس���طحات البناء 
)3،948( م���ر مربع

معارض جتارية مؤجرة 
لبنك الرياض، ومعرضني 
جتاريني مؤجرة إىل كل 

من شركة رغدات التجارية 
وشركة خرباء التخزين 
التجارية ومعارض جتارية 
حيتوي املركز على )7( 

سبعة مكاتب جتارية
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4- عمارة تجارية سكنية في مدينة الرياض بحي عليشة:
تقع املعارض يف مدينة الرياض حي ظهرة البديعة ش���ارع العرجياء العام، العمارة مقامة على أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )1.713( ألف وس���بعمائة وثالثة عش���ر مر مربع، فيما تبلغ مساحة مس���طحات البناء )2.535( الفان 
ومخس���مائة ومخس���ة وثالثون مر مربع، العمارة مكونة من )3( ثالثة أدوار تضم )25( شقة سكنية، املبنى بالكامل 

مؤجر لش���ركة شقق مضايا للوحدات السكنية املفروشة.

تقع املعارض يف مدينة 
الرياض حي ظهرة 

البديعة شارع العرجياء 
العام

العمارة مقامة على 
أرض تبلغ مساحتها 

اإلمجالية )1.713( مر 
مربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء )2.535( الفان 
ومخسمائة ومخسة 
وثالثون مر مربع

العمارة مكونة من )3( 
ثالثة أدوار تضم )25( 
شقة سكنية، املبنى 

بالكامل مؤجر لشركة 
شقق مضايا للوحدات 

السكنية املفروشة

٥- مجمع فلل سكنية في مدينة الرياض بحي البديعة:
تقع الفلل يف مدينة الرياض حي البديعة طريق األمري سطام بن عبدالعزيز، اجملمع مقام على أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )4.676( أربعة آالف وستمائة وستة وسبعون مر مربع، األرض مسجلة باسم سليمان صاحل علي احلقباني 
وتعمل الش���ركة حاليًا على إجراءات نقل ملكيتها إىل شركة العزيزة لالس���تثمار والتطوير العقاري ، فيما تبلغ 
مس���احة مسطحات البناء )2.683( ألفان وس���تمائة وثالثة ومثانون مر مربع، اجملمع مكون )3( ثالثة فلل سكنية 

ونادي رياضي. 

تقع الفلل يف مدينة 
الرياض حي البديعة 
سطام  األمري  طريق 

عبدالعزيز بن 

مقام على أرض تبلغ 
اإلمجالية  مساحتها 
آالف  أربعة   )4.676(
وس���تمائة وس���تة 
وس���بعون مر مربع

تبل���غ مس���احة 
مس���طحات البناء 
)2.683( ألف���ان 
وس���تمائة وثالث���ة 
ومثان���ون مر مربع

اجملم���ع مك���ون )3( 
ثالث���ة فلل س���كنية 

ون���ادي رياض���ي
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٦- معرض الغرابي : 
يقع املعرض يف مدينة الرياض حي العمل ش���ارع عمر املختار، املعرض مقام على ارض تبلغ مس���احتها اإلمجالية 
)161( مائة وواحد وس���تون مر مربع فيما تبلغ مس���احة مسطحات البناء )320( ثالمثائة وعشرون مر مربع، وهو 

مقس���م إىل معرضني جتاريني واملعرضني مؤجرة بالكامل على شركة جفالة للتجارة. 

يقع املعرض يف 
مدينة الرياض حي 
العمل شارع عمر 

املختار

املعرض مقام على 
ارض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )161( مائة 

وواحد وستون مر 
مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 
)320( ثالمثائة 

وعشرون مر مربع

مقسم إىل معرضني 
جتاريني واملعرضني 
مؤجرة بالكامل على 
شركة جفالة للتجارة

٧- مستودع الشفا )1( :
يقع املس���تودع يف مدينة الرياض حي بدر شارع أمحد التنوخي، املستودع مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)2.750( ألفان وسبمعمائة ومخسون مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )1.990( ألف وتسعمائة وتسعون 

مر مربع، حيتوي املستودع على 3 مكاتب، املستودع مؤجر لشركة فاد للمعدات. 

يق���ع املس���تودع يف 
حي  الرياض  مدينة 
ب���در ش���ارع أمحد 

خي لتنو ا

مقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

)2.750( ألفان 
وسبمعمائة ومخسون 

مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

)1.990( ألف 
وتسعمائة وتسعون 

مر مربع

املس���تودع مؤج���ر 
للمعدات فاد  لشركة 
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٨- مستودع في مدينة الرياض بحي السلي : 
تقع املس���تودعات يف مدينة الرياض حي الس���لي الطريق الدائري اجلنوبي. املستودعات س���تقام على أرض تبلغ 
مس���احتها اإلمجالية )3.200( مر مربع، األرض مسجلة باس���م عبدالعزيز صاحل علي احلقباني وتعمل الشركة 
حاليًا على إجراءات نقل ملكيتها إىل ش���ركة العزيزة لالس���تثمار والتطوير العقاري وستكون مساحة مسطحات 

البناء )2.176( ألفان ومائة وس���تة وس���بعون مر مربع، املشروع اليزال حتت التنفيذ. 

تق���ع املس���تودعات 
يف مدين���ة الرياض 
الطريق  السلي  حي 
الدائ���ري اجلنوبي

املس���تودعات ستقام 
عل���ى أرض تبل���غ 
اإلمجالية  مساحتها 
مربع، مر   )3.200(

وستكون مساحة 
مسطحات البناء 
)2.176( ألفان 

ومائة وستة وسبعون 
مر مربع

املشروع اليزال حتت 
التنفيذ

٩- معرض تجاري في مدينة الرياض بحي امللز:
يق���ع املعرض يف مدنية الرياض حي امللز طريق األمري عبداحملس���ن بن عبدالعزي���ز، املعرض مقام على أرض تبلغ 
مس���احتها اإلمجالية )682( ستمائة واثنان ومثانون مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )485( أربعمائة 

وخس���مة ومثانون مر مربع.املعرض مكون من دورين وملحق علوي ويوجد به مس���تودع خلفي وعلوي.
املعرض مؤجر بالكامل لشركة أبناء عبدالعزيز وسليمان احلقباني. 

يقع املعرض يف مدنية 
الرياض حي امللز طريق 
األمري عبداحملسن بن 

عبدالعزيز

مقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 
)682( ستمائة واثنان 

ومثانون مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 
)485( أربعمائة 

وخسمة ومثانون مر 
مربع

املعرض مكون من 
دورين وملحق علوي 
ويوجد به مستودع 

خلفي وعلوي
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10- عمارة )1( في حي املربع : 
تقع العمارة مبدينة الرياض حي املربع ش���ارع األمري عب���داهلل بن جلوي بن تركي، العمارة مقامة على أرض تبلغ 
مس���احتها اإلمجالية )406( أربعمائة وس���تة مر مربع، األرض مسجلة باسم سليمان صاحل علي احلقباني وتعمل 
الش���ركة حاليًا على إجراءات نقل ملكيتها إىل شركة العزيزة لالس���تثمار والتطوير العقاري، فيما تبلغ مساحة 
مسطحات البناء )1.578( ألف ومخسمائة ومثانية وسبعون مر مربع، العمارة مكونة من أربعة أدوار، وبإمجالي عدد 
ش���قق يبلغ )12( اثنا عشرشقة سكنية، مت تأجري عدد )10( عشرة شقق من اإلمجالي إىل )9( أفراد وشركة جتارية 

واحدة. 

مبدينة  العمارة  تقع 
الري���اض حي املربع 
عبداهلل  األمري  شارع 
بن جلوي بن تركي

مقامة على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 
)406( أربعمائة وستة 

مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

)1.578( ألف 
ومخسمائة ومثانية 
وسبعون مر مربع

العمارة مكونة من أربعة 
أدوار، وبإمجالي عدد شقق 
يبلغ )12( شقة سكنية، مت 
تأجري عدد )10( شقق من 
اإلمجالي إىل )9( أفراد 
وشركة جتارية واحدة

11- عمارة تجارية وسكنية في مدينة الرياض بحي السليمانية:
تقع العمارة يف مدينة الرياض حي الس���ليمانية شارع األمري مشاري بن عبدالعزيز، العمارة مقامة على أرض تبلغ 
مس���احتها إلمجالية )1.364( ألف وثالمثائة وأربعة وستون مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )2.945( 
ألفان وتس���عمائة ومخس���ة وأربعون مر مربع، العمارة مكونة من ثالثة أدوار ومالحق علوية، يتكون الدور األرضي 
من)4( أربعة حمالت جتارية و)3( ثالثة ش���قق س���كنية، فيما حيتوي الدور األول )7( سبعة شقق سكنية، وكذلك 
الدور ثاني حيتوي على )7( س���بعة شقق س���كنية، فيما تتكون املالحق العلوية من شقتني سكنيتني، مجيع احملالت 

والشقق مؤجرة لعدة شركات وافراد. 

تقع العمارة يف 
مدينة الرياض حي 
السليمانية شارع 
األمري مشاري بن 

عبدالعزيز

مقامة على أرض 
تبلغ مساحتها 

إلمجالية )1.364( 
ألف وثالمثائة وأربعة 

وستون مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 
)2.945( ألفان 

وتسعمائة ومخسة 
وأربعون مر مربع

العمارة مكونة من ثالثة 
أدوار ومالحق علوية، يتكون 
الدور األرضي من)4( حمالت 
جتارية و)3( شقق سكنية، 
فيما حيتوي الدور األول 

)7( شقق سكنية، وكذلك 
الدور ثاني حيتوي على )7( 
شقق سكنية، تتكون املالحق 
العلوية من شقتني سكنيتني، 

مجيع احملالت والشقق 
مؤجرة لعدة شركات وافراد
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12- مستودع في مدينة الرياض بحي بدر الرياض  : 
يقع املستودع يف مدينة الرياض حي بدر شارع أمحد التنوخي ، املستودع مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)5.000( مخسة آالف مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )3.765( ثالثة آالف وسبعمائة ومخسة وستون 

مر مربع. املستودع مؤجر إىل الشركة العربية لتصنيع. 

يقع املستودع يف 
مدينة الرياض حي 

بدر شارع أمحد 
التنوخي

املستودع مقام على 
أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )5.000( 
مخسة آالف مر 

مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

)3.765( ثالثة آالف 
وسبعمائة ومخسة 
وستون مر مربع

املس���تودع مؤجر إىل 
الش���ركة العربي���ة 

لتصنيع

13- أرض تجارية في مدينة الرياض بحي البديعة :
تقع األرض يف مدينة الرياض حي البديعة ش���ارع العرجياء العام، تبلغ املساحة اإلمجالية لألرض )971( تسعمائة 

وواحد وسبعون مر مربع ، األرض شاغرة حاليًا.
كما أن األرض مس���جلة باسم عبدالعزيز صاحل علي احلقباني وتعمل الشركة حاليًا على إجراءات نقل ملكيتها 

إىل شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري. 

تق���ع األرض يف 
مدين���ة الري���اض 
حي البديعة ش���ارع 

العرجي���اء الع���ام

تبلغ املساحة 
اإلمجالية لألرض 
)971( تسعمائة 

وواحد وسبعون مر 
مربع

األرض شاغرة حاليًا
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14- مستودعات صناعية بدر الشفاء مصنع )1( : 
يقع املستودع يف مدينة الرياض حي بدر شارع اإلعتماد، املستودع مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )6.300( 
س���تة آالف وثالمثائة مر مربع، واألرض مت بناؤها بالكامل حيث أن مس���احة مسطحات البناء هي نفس مساحة 

األرض، املستودع مؤجر إىل شركة أبناء عبدالعزيز وسليمان احلقباني . 

يق���ع املس���تودع يف 
حي  الرياض  مدينة 
بدر ش���ارع اإلعتماد

املستودع مقام على 
أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالية )6.300( 
ستة آالف وثالمثائة 

مر مربع

مت بناؤها بالكامل 
حيث أن مساحة 

مسطحات البناء هي 
نفس مساحة األرض

املستودع مؤجر 
إىل شركة أبناء 

عبدالعزيز وسليمان 
احلقباني

1٥- مستودعات صناعية بدر الشفاء مصنع )2(:
يقع املس���تودع يف مدينة الرياض حي بدر ش���ارع وادي حنيفة، املس���تودع مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)1.200( ألف ومئتان مر مربع، واألرض مت بناؤها بالكامل حيث أن مس���احة مس���طحات البناء هي نفس مساحة 

األرض، املستودع مؤجر إىل ش���ركة أبناء عبدالعزيز وسليمان احلقباني. 

يقع املستودع يف 
مدينة الرياض حي 
بدر شارع وادي حنيفة

مقام على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 
)1.200( ألف ومئتان 

مر مربع

واألرض مت بناؤها 
بالكامل حيث أن 

مساحة مسطحات 
البناء هي نفس 
مساحة األرض

املستودع مؤجر إىل 
شركة أبناء عبدالعزيز 

وسليمان احلقباني
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1٦- عمارة الضباب  : 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حي الس���ليمانية ش���ارع األمري عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، العمارة مقامة على 
أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )893( مثامنائة وثالثة وتس���عون مر مربع، فيما. تتكون العمارة من  ثالثة أدوار 

ومالحق علوية، العمارة مؤجرة بالكامل على الش���ركة الطبية الوطنية. 

تقع العمارة يف 
مدينة الرياض حي 
السليمانية شارع 

األمري عبدالعزيز بن 
مساعد بن جلوي

مقامة على أرض تبلغ 
مساحتها اإلمجالية 

)893( مثامنائة 
وثالثة وتسعون مر 

مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

)2.115( ألفان ومائة 
ومخسة عشر مر 

مربع

تتكون العمارة من  
ثالثة أدوار ومالحق 

علوية، العمارة مؤجرة 
بالكامل على الشركة 

الطبية الوطنية

1٧- عمارة سكنية وتجارية في مدينة الدمام بحي السوق  :
تقع العمارة يف مدينة الدمام حي السوق شارع رقم )14(، العمارة مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )325( 
ثالمثائة ومخسة وعشرون مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )620( ستمائة وعشرون مر مربع تقريبًا، 
العمارة مكونة من دورين، الدور األرضي عبارة عن )4( أربعة حمالت جتارية على الش���ارع باإلضافة إىل حمل داخل 

العمارة. فيما يتكون الدور األول من شقتني سكنيتني، مت تأجري احملالت. 

تقع العمارة يف مدينة 
الدمام حي السوق شارع 

رقم )14(

العمارة مقامة على أرض 
تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)325( ثالمثائة ومخسة 

وعشرون مر مربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء )620( ستمائة 
وعشرون مر مربع 

تقريبًا

العمارة مكونة من دورين، 
الدور األرضي عبارة عن )4( 
حمالت جتارية على الشارع 
باإلضافة إىل حمل داخل 

العمارة ويتكون الدور األول 
من شقتني سكنيتني، مت 

تأجري احملالت
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1٨- مستودعات في مدينة الدمام حي الخالدية  : 
تقع املس���تودعات يف مدينة الدمام حي اخلالدية تتفرع من شارع س���لمان الفارسي، املستودعات مقامة على أرض 
تبلغ مساحتها اإلمجالية )7.840( سبعة آالف ومثامنائة وأربعون مر مربع، يبلغ إمجالي عدد املستودعات )6( ستة 
مستودعات مبس���احة بناء إمجالية تقدر ب������)6.025( ستة آالف ومخسة وعشرون مر مربع، املستودعات 
مؤجرة إىل كل من ش���ركة أبناء عبدالعزيز وس���ليمان احلقباني، وشركة السهم لتوزيع األغذية، ومؤسسة عامل 

أمين للتجارة، ومؤسسة صاحل حسن العطاس التجارية.

تقع املستودعات يف 
مدينة الدمام حي 
اخلالدية تتفرع من 
شارع سلمان الفارسي

املستودعات مقامة 
على أرض تبلغ 

مساحتها اإلمجالية 
)7.840( سبعة آالف 
ومثامنائة وأربعون 

مر مربع

يبلغ إمجالي عدد 
املستودعات )6( ستة 

مستودعات مبساحة بناء 
إمجالية تقدر ب�)6.025( 

ستة آالف ومخسة 
وعشرون مر مربع

املستودعات مؤجرة إىل كل 
من شركة أبناء عبدالعزيز 
وسليمان احلقباني، وشركة 

السهم لتوزيع األغذية، 
ومؤسسة عامل أمين للتجارة، 

ومؤسسة صاحل حسن 
العطاس التجارية

1٩- عمارة تجارية في شارع اإلمارة -  الدمام :
تق���ع العمارة يف مدينة الدمام حي املعامرة ش���ارع املل���ك عبدالعزيز، العمارة مقامة على أرض تبلغ مس���احتها 
اإلمجالي )418( أربعمائة ومثانية عشر مر مربع ، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )720( سبعمائة وعشرون مر 
مربع تقريبًا، العمارة مكونة من معرضني جتاريني، مت تاجريهما على كل من ش���ركة أبناء عبدالعزيز وسليمان 

احلقباني، وشركة عوالي العربية احملدودة. 

تقع العمارة يف مدينة 
الدمام حي املعامرة شارع 

امللك عبدالعزيز

العمارة مقامة على أرض 
تبلغ مساحتها اإلمجالي 
)418( أربعمائة ومثانية 

عشر مر مربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء )720( سبعمائة 

وعشرون مر مربع 
تقريبًا

العمارة مكونة من معرضني 
جتاريني، مت تاجريهما 
على كل من شركة 

أبناء عبدالعزيز وسليمان 
احلقباني، وشركة عوالي 

العربية احملدودة
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20 - مستودع بمدينة بريدة   : 
يقع املس���تودع يف مدينة بريدة حي خضرياء،املستودع مقام على تبلغ مساحتها اإلمجالية )2.736( ألفان وسبعمائة 
وستة وثالثون مر مربع،مبين عليها مستودعني تبلغ مساحة مسطحات البناء 2،243 مر مربع. مت تاجريهما على 

كل من مؤسسة أعلى اهلرم التجارية والشركة العربية لتصنيع املراوح.

يقع املستودع يف 
مدينة بريدة حي 

خضرياء

تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)2.736( ألفان وسبعمائة 
وستة وثالثون مر مربع

مبين عليها مستودعني 
تبلغ مساحة مسطحات 
البناء 2،243 مر مربع

مت تاجريهما على كل 
من مؤسسة أعلى اهلرم 

التجارية والشركة 
العربية لتصنيع املراوح

21- مستودعات في مدينة الرياض بحي بدر   :
تقع املستودعات يف مدينة الرياض حي بدر شارع اإلعتدال، املستودعات مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)6.000( ستة آالف مر مربع، األرض مبين عليها 10 مستودعات، منها 9 مستودعات مفتوحة على بعضها ومستودع 

واحد عبارة عن سكن عمال. املستودع مؤجر.

تقع املس���تودعات يف 
حي  الرياض  مدينة 
اإلعتدال شارع  بدر 

املستودعات مقامة على 
أرض تبلغ مساحتها 

اإلمجالية )6.000( ستة 
آالف مر مربع

األرض مبين عليها 10 
مستودعات، منها 9 

مستودعات مفتوحة على 
بعضها ومستودع واحد 
عبارة عن سكن عمال

املستودع مؤجر
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22 - ثالثة عمائر في مدينة الدمام حي السوق: 
تقع العمائر يف مدينة الدمام حي الس���وق شارع رقم )14(، العمائر على ثالثة ارضي تبلغ إمجالي مساحتهم )975( 
تس���عمائة ومخسة وس���بعون مر مربع، فيما تبلغ إمجالي مس���طحات البناء )4.291(أربعة آالف ومئتنان وواحد 
وتسعون مر مربع، حتتوي العمائر الثالث على )11( أحد عشر معرض جتاري، و)35( مخسة وثالثني شقة سكنية، 
مت تأجري )32( اثنان وثالثون شقة كما مت تأجري مجيع املعارض التجارية، املعارض والشقق السكنية مؤجرة لعدة 

أطراف.

تقع العمائر يف مدينة 
الدمام حي السوق شارع 

رقم )14(

العمائر على ثالثة ارضي 
تبلغ إمجالي مساحتهم 
)975( تسعمائة ومخسة 

وسبعون مر مربع

تبلغ إمجالي مسطحات 
البناء )4.291(أربعة آالف 
ومئتنان وواحد وتسعون 

مر مربع

حتتوي العمائر الثالث على 
)11( معرض جتاري، و)35( 
شقة سكنية، مت تأجري )32( 
شقة كما مت تأجري مجيع 
املعارض التجارية، املعارض 
والشقق السكنية مؤجرة 

لعدة أطراف

24- عمارة سكنية في مدينة الرياض بحي أم سليم:
تق���ع العمارة يف مدينة الرياض حبي أم س���ليم طري���ق اإلمام فيصل بن تركي بن عب���داهلل، العمارة مقامة على 
أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )138( مائة ومثانية وثالثون مر مربع، فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء )348( 
ثالمثائ���ة ومثانية وأربعون مر مربع، العقار عبارة عن عمارة ش���عبية مكونة من )3( ثالثة أدوار، وحتتوي على )3( 

ش���قق سكنية )كل دور عبارة عن شقة سكنية(، الش���قق مؤجرة بالكامل على عدة أفراد. 

تقع العمارة يف مدينة 
الرياض حبي أم سليم 
طريق اإلمام فيصل بن 

تركي بن عبداهلل

العمارة مقامة على أرض 
تبلغ مساحتها اإلمجالية 

)138( مائة ومثانية 
وثالثون مر مربع

تبلغ مساحة 
مسطحات البناء 

)348( ثالمثائة ومثانية 
وأربعون مر مربع

العقار عبارة عن عمارة 
شعبية مكونة من )3( أدوار، 

وحتتوي على )3( شقق 
سكنية )كل دور عبارة عن 

شقة سكنية(، الشقق مؤجرة 
بالكامل على عدة أفراد

23- عمارة )2( في حي املربع : 
تقع العمارة يف مدينة الرياض حي املربع ش���ارع األمري عبداهلل بن جلوي بن تركي، العمارة مقامة على أرض تبلغ 
مس���احتها اإلمجالية )130( مائة وثالثني مر مربع، األرض مسجلة باسم س���ليمان صاحل علي احلقباني وتعمل 
الش���ركة حاليًا على إجراءات نقل ملكيتها إىل ش���ركة العزيزة لالس���تثمار والتطوير العقاري، و تبلغ مس���احة 
مس���طحات البناء )330( مر مربع تقريبا، العمارة مكونة من دورين، كل دور ميثل ش���قة سكنية واحدة، باإلضافة 

إىل ملحق علوي يف سطح العمارة. 

تق���ع العم���ارة يف 
حي  الرياض  مدينة 
املربع ش���ارع األمري 
عبداهلل بن جلوي بن 

كي تر

على  مقامة  العمارة 
أرض تبلغ مساحتها 
اإلمجالي���ة )130( 
مائ���ة وثالثني مر 

بع مر

تبل���غ مس���احة 
مس���طحات البناء 
)330( م���ر مرب���ع 

تقريب���ا

العم���ارة مكون���ة من 
دوري���ن، كل دور ميثل 
ش���قة س���كنية واحدة، 
باإلضاف���ة إىل ملحق 
علوي يف سطح العمارة
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2٥- فلل سكنية في مدينة الرياض بحي الهدا: 
تقع الفلل الس���كنية يف مدينة الرياض حي اهلدا ش���ارع عبداهلل السهمي، وهي )4( ستة فلل سكنية دبلكس مقامة 
على أرض تبلغ مس���احتها اإلمجالية )2.071( ألفان وواحد وسبعون مر مربع، ومبساحة مسطحات بناء إمجالية 
تبل���غ )3.180( ثالثة آالف ومائة ومثانني مر مربع، كل فيال مكون���ة من: دور أرضي)جملس - مقلط - 2محام - 
صالة - مطبخ وخمزن صغري(. دور أول )4 أجنحة نوم - صالة(. مالحق علوية )جناح - غرفة غسيل- خمزن صغري(. 

مالحق أرضية  )جناح سائق(.

تقع الفلل السكنية يف 
مدينة الرياض حي اهلدا 

شارع عبداهلل السهمي

تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)2.071( ألفان وواحد 

وسبعون مر مربع

عبارة عن )4( ستة فلل 
سكنية دبلكس

كل فيال مكونة من: دور 
أرضي)جملس - مقلط - 
2محام - صالة - مطبخ 

وخمزن صغري(. دور أول )4 
أجنحة نوم - صالة(. مالحق 
علوية )جناح - غرفة غسيل- 
خمزن صغري(. مالحق أرضية  

)جناح سائق(

2٦- مركز تجاري في مدينة الرياض بحي حطين :
يقع املركز يف مدينة الرياض حي حطني طريق األمري حممد بن س���لمان، املركز مكون من دور أرضي )مؤجر إىل 
أسواق التميمي(، باإلضافة إىل )20( معرض منها )6 معارض غري مؤجرة( وقبو )مواقف سيارات( ومصعدين ومكتب 
حماس���بني، املركز مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلمجالية )7.775( سبعة آالف وسبعمائة ومخسة وسبعون مر 

مربع، فيما تبلغ مس���احة مسطحات البناء )9.556( تسعة آالف ومخسمائة وستة ومخسون مر مربع.
اجلدير بالذكر أن شركة العزية لالستثمار والتطوير العقاري متلك فقط ما نسبته 15% من املركز.

يقع املركز يف مدينة 
الرياض حي حطني 

طريق األمري حممد بن 
سلمان

تبلغ مساحتها اإلمجالية 
)7.775( سبعة آالف 
وسبعمائة ومخسة 
وسبعون مر مربع

تبلغ مساحة مسطحات 
البناء )9.556( تسعة 
آالف ومخسمائة وستة 

ومخسون مر مربع

املركز مكون من دور أرضي 
)مؤجر إىل أسواق التميمي(، 
باإلضافة إىل )20( معرض 

منها )6 معارض غري مؤجرة( 
وقبو )مواقف سيارات( 

ومصعدين ومكتب حماسبني
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2٧- نيو سنتر: 
جممع جتاري يف مدينة الرياض حي اليامسني، طريق االمام سعود بن فيصل، واملقام على القطعة رقم )12-7-6-5-

13-14( من املخطط 1637، وهو عبارة عن مبنى جتاري مت انش���اؤه على ارض تبلغ مساحتها االمجالية 6090م ستة 
االف وتسعون مر مربعًا، ويتضمن 12 معرض ارضي جتاري، 25 مكتب دور اول، 13 مالحق علوية.

جممع جتاري يف 
مدينة الرياض حي 

اليامسني

تبلغ مساحتها 
االمجالية 6090م ستة 

االف وتسعون مر 
مربعًا

واملقام على القطعة 
رقم )13-12-7-6-5-
14( من املخطط 

1637

ويتضمن 12 معرض 
ارضي جتاري، 25 
مكتب دور اول، 13 

مالحق علوية
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البيانات المالية
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البيانات املالية وبيانات األعمال :

قائمة الدخل :

20172018201920202021
24،824،93026،248،14512،918،95912،489،22718،901،610ايرادات النشاط

(13،091،522)(13،952،083)(5،080،235)(1،693،295)(2،594،165)
11،733،40812،296،0627،838،72410،795،93216،307،445 جممل الربح

20172018201920202021
(3،858،329)(2،599،950)(2،483،229)(5،057،224)(5،898،763) مصروفات عمومية وادارية

-(217،756)(219،993) خسائر االخنفاض يف الذمم املدينة

(714،290)(4،071،420) خسائر هبوط استثمارات

 خسائر هبوط يف قيمة العقارات
 االستثمارية

(66،613)

59،484261،534(426،213)192،614570،447إيرادات / مصروفات اخرى
1،955،8397،809،2854،709،2898،037،71011،929،747 الربح من األعمال الرئيسية

20172018201920202021
 حصة الشركة يف نتائج شركات زميلة

155،9185،314،19411،761،686(342،018) ومشروعات مشركة

 توزيعات أرباح من استثمارات يف ادوات
 حقوق ملكية بالقيمة العادلة

53،593230،697474،508639،106

 أرباح بيع وتقييم إستثمارات يف أدوات حقوق
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح

 واخلسائر
528،561

 أرباح  / خسائر إستثمارات يف شركة تابعة
 مستبعدة

107،601(6،618)359،973

(490،613)(48،396)(21،308)(264،103)(284،413) تكاليف متويلية

-1،243،9772،661،806 أرباح عمليات غري مستمرة

10،249،400 خسائر  / ارباح استبعاد استثمارات عقارية

1،329،40817،955،7766،311،95516،799،79524،368،487 الربح قبل الزكاة
(303،319)(456،973)(163،661)(301،878)(754،322)

1،026،08917،498،8036،148،29416،497،91723،614،165 صايف ربح السنة

العائد إلى  :

الدخل الشامل األخر :

20172018201920202021
1،026،08917،498،8036،148،29416،497،91723،614،165 مساهمي الشركة

00000 حصص غري مسيطرة
1،026،08917،498،8036،148،29416،497،91723،614،165

20172018201920202021
 التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف

8،594،1497،366،059175،222(4،764،231)(1،474،119) ادوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل

(96،718)(267،369)(313،114) إعادة قياس التزامات منافع املوظفني

8،281،0357،098،69078،504(4،764،231)(1،474،119) امجالي الدخل الشامل
12،734،57214،429،32923،596،60723،692،669(448،030) إمجالي الدخل الشامل للسنة

2017 2018 20202019 2021
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البيانات املالية وبيانات األعمال :

قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل لشركة بنان العقارية:

 التغري % 20202021

 زيادة يف االيرادات لالستحواذ علي عقار%51 18،901،610 12،489،227االيرادات
 امللقا واجيار فوياج بالكامل  وعمارة الرائد

%53 1،693،2952،594،165 تكفة النشاط
 تكلفة النشاط هي استهالكات العقارات
 االستثمارية والزيادة نظرا لزيادة قيمة

االستثمارات يف  2021
%16،307،44551 10،795،932 جممل الربح

 التغري % 20202021

%69-( 66،613)( 217،756)  خمصص اإلخنفاض يف الذمم املدينة

  مت انشاء خمصص لالستثمار يف شركة( 714،290) 0 خسائر اهلبوط  يف قيمة االستثمارات
 بيت االحتاد املالي

%49( 3،858،329)( 2،599،950) مصروفات عمومية وادارية
 يوجد 1.64 مليون اتعاب مهنية

 واستشارات لعملية الطرح يف السوق -
 وبند مكافات جملس االدارة

%340 261،534 59،484  ايرادات  / ومصروفات اخري

 ارتفاع االرباح الرتفاع االيرادات  وحتسن%11،929،74748 8،037،710الربح من االعمال الرئيسية
 اداء شركة العزيزة

 التغري % 20202021

زيادة يف توزيعات ام القرى%639،10835 474،508  توزيعات ارباح / اسهم

%107 11،761،684 5،674،167  احلصة من شركات تابعة
 يوجد زيادة يف ارباح شركة العزيزة زيادة
 املبيعات 6.53 مليون - وارباح تقييم اسهم

 6.8 مليون
0254،597 ارباح بيع اسهم

 0273،964 ارباح تقييم اسهم

(%100)0 2،661،806ارباح من عمليات غري مستمرة
 العمليات الغري مستمرة يف النشاط

  الفندقي والتاجري السيارات والتقنية يف
2020 التوجد يف  2021

 الدخل قبل الزكاة والتكاليف
%47 24،831،490 16،848،191 التمويلية

الدخل الشامل:

أسباب التغيرات في اإليرادات في عام 2021م:

 التغري % 20202021

%914( 490،613)( 48،396) تكاليف التمويل
 ارتفاع تكلفة القروض نظرا ارتفاع

 االقراض لتمويل االستثمارات العقارية-
   مبين امللقا-فندق السليمانية  - بالزا 46

%150( 754،322)( 301،878) زكاة العام

 ارتفاع الزكاة نظرا لزيادة الوعاء باالرباح
 املبقاة نظرا لبيع االستثمارات بقيمة العادلة

 من خالل الدخل الشامل  - امسنت ام
 القري والعقارية  بقيمة 16.5 مليون

%23،614،16543 16،497،917 صايف الدخل

 التغري % 20202021

 التغري يف القيمة العادله
 لالستثمارات بالقيمة العادله

7،366،059 175،222 
 مت بيع اسهم ام القري والعقارية واليوجد

 حاليا استثتمارات بالقيمة العادله من
خالل الدخل الشامل

( 96،718)( 267،369) خسائر اكتوارية
 23،692،669 24،131،345 الدخل الشامل

%1.071.1810 ربح السهم

 اسباب التغري التغري % 20202021 العقارات اململوكة للشركة
يوجد خصم  يف فرة الكوفيد  284،11019-8،384،7308،100،620االوفال

-2،680،7912،680،791 مبين حطني

مت تاجري املبين بالكامل ومت ايقاف تشغيله كفندق280،118555،000274،882مبين خريص

يوجد خصم يف فرة الكوفيد  58،33319-350،000291،667 مبنى الوادي

 مت تاجري الفندق بالكامل  ومت ايقاف تشغيله من قبل الشركة6797083،939،4893،259،778 فندق فوياج

  مت شراء املبين يف اكتوبر 2020م113881731،689617،808عمارة الرائد

مت شراء املبين يف  فرباير  20211م1،822،8551،822،855- مبنى امللقا - انس بن مالك

مت شراء اجملمع يف ديسمرب 779،502779،5022021-جممع بالزا  46 

%12،489،22818،901،6106،412،38351إمجالي اإليرادات

االوفال
 43%

مبنى حطني
 14%

فندق فوياج
 21%

عمارة الرائد 4%
عمارة امللقا %10مينى خريص %3عمارة الوادي 1% جممع بالزا 46 4%
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البيانات املالية وبيانات األعمال :

قائمة املركز املالي :

حقوق امللكية وااللتزامات 
حقوق امللكية 

20172018201920202021
 أصول غري متداولة

49،501،84547،881،36645،695،933680،5901،192،960 ممتلكات ومعدات بالصايف
141،294،326124،053،807110،601،201151،351،985583،033،107 عقارات استثمارية بالصايف

156،827115،10587،32035،91212،880 أصول غري ملموسة
 استثمارات يف شركات زميلة ومشروعات

107،6017،454،433131،975،91323،557،086 مشركة

602،675استثمارات يف شركات تابعة
 إاستثمارات يف أدوات حقوق ملكية بالقيمة

24،849،20231،559،71010،470،093العادلة من خالل االرباح واخلسائر

 إاستثمارات يف أدوات حقوق ملكية بالقيمة
15،141،42214،673،14306،321،816 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

12،883،6549،990،17611،428،955 املستحق من االطراف ذات العالقة
218،978،074196،821،198200،719،719315،604،110624،587،942 جمموع االصول  الغري املتداولة

20172018201920202021
1،008،9961،034،5071،041،159خمزون

1،906،9962،280،2792،037،73775،5222،238،713 ذمم مدينة بالصايف
932،488758،614911،638180،1741،697،318 مدفوعات مقدما وارصدة مدينة اخرى

 إاستثمارات يف أدوات حقوق ملكية بالقيمة
16،549،242 العادلة من خالل األرباح واخلسائر

4،171،0953،687،98112،277،30713،812،50614،115،848 نقد ومعادالت النقد
8،019،5757،761،38116،267،84114،068،20234،601،121 جمموع االصول املتداولة

226،997،649204،582،579216،987،560329،672،312659،189،063  جمموع االصول

20172018201920202021
2،000،0002،000،0002،000،000200،000،000200،000،000 رأس املال

1،000،0001،000،0001،000،0002،649،7925،011،208 أحتياطي نظامي
5،340،629576،3988،721،86055،820،55039،413،762 إاحتياطيات اخرى

21،569،54039،068،34345،740،14860،588،27394،410،520 أرباح مبقاة
 جمموع حقوق امللكية العائدة اىل مساهمي

29،910،16942،644،74157،462،008319،058،615338،835،490 الشركة

151،414،533 حقوق امللكية غري مسيطرة
29،910،16942،644،74157،462،008319،058،615490،250،023 امجالي حقوق امللكية

20172018201920202021
431،642207،306128،547 ذمم دائنة

6،693،9281،260،7051،374،50834،085،795 قروض قصرية االجل
8،854،000املستحق لالطراف ذات العالقة
1،890،1283،091،2391،517،4739،991،83718،626،655 مستحقات وارصدة دائنة اخرى

303،319448،853155،541301،8781،511،886خمصص الزكاة
9،319،0175،008،1033،176،06910،293،71563،078،336 جمموع االلتزامات املتداولة

197،087،480161،937،838159،525،55210،613،697168،939،040 امجالي االلتزامات
226،997،649204،582،579216،987،560329،672،312659،189،063 جمموع  حقوق املساهمني وااللتزامات

20172018201920202021
2،403،7773،779،896104،600،460 قروض طويلة االجل

184،743،124155،721،184151،583،92213،433 املستحق الطراف ذات العالقة
621،5621،208،551985،665319،9821،246،811 التزامات منافع املوظفني

187،768،463156،929،735156،349،483319،982105،860،704 جمموع االلتزامات الغري متداولة

التزامات
التزامات غير متداولة 

التزامات متداولة 

2017
2018

2020
2019

2021



8889

إستثمارات فى مشروعات مشتركة:

إيضاح:

السيطرة على الشركة التابعة:

)*( بتاريخ 21 يناير 2018م ، استثمرت اجملموعة بنسبة %50 فى مشروع مشرك مع أحد املساهمني ، وهو عبارة 
عن إنشاء عقار على األرض اململوكة لكال الطرفني مناصفًة.

)*( بتاريخ األول من نوفمرب 2019م ، استثمرت اجملموعة بنسبة %51 فى مشروع مشرك مع أحد املستثمرين ، 
وهو عبارة عن مركز جتاري جارى إنشائه حبى املعذر الشماىل مبدينة الرياض.

باإلشارة إلي اإليضاح رقم )9( قامت الشركة بالسيطرة علي شركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقاري بنهاية 
عام 2021م، إن العمليات الرئيس���ية لتلك الش���ركة املسيطر عليها هي النش���اط العقاري ) شراء أراضي إلقامة 
مباني عليها واس���تثمارها بالبيع أو اإلجي���ار للغري(، قدرت إدارة اجملموعة بأنه لو كان مت حتقيق الس���يطرة من 
1 يناير 2021م فإن إيرادات اجملموعة س���تكون 47،6 مليون ريال س���عودي، هذا ومل يت���م ادارج نتائج عام 2021م 

للش���ركة التابعة بقائمة األرباح أو اخلس���ائر املوحدة نظرًا ألن السيطرة حتققت بنهاية العام.

 إستثمار2020املشروع
اضافى

 الحصة فى نتائج
املشروع املشرتك

 توزيعات أرباح
2021مستلمة

 مشروع عمارة
851 160 13(833 355)642 204-042 312 13 البديعة

 مشروع مركز
235 396 10--014 491 2214 905 5 جتارى التحلية

086 557 23(833 355)642 014204 491 2634 217 19اجملموع

 ملخص قائمة التدفقات النقدية 

20202021

 قائمة التدفقات النقدية
25،135،15717،190،875 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

(106،943،559)(6،360،774)  التدفقات النقدية من االنشطة اإلستثمارية
83،318،138(17،239،184) التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

فيما يلى قائمة املركز املالى امللخصة
 لشركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقارى:

فيما يلى قائمة الدخل امللخصة لشركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقارى:

إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

20212022

567 783 238259 106 328أصول غري متداولة
894 109 39413 620 9أصول متداولة

(470 077 1)(440 893)التزامات غري متداولة
(521 501 6)(731 219 56)التزامات متداولة

265 314 461470 613 280حقوق امللكية
 حصة الشركة فى حقوق امللكية قبل احلصة

%42.5%42.5االضافية

650 758 721112 260 119القيمة الدفرية لإلستثمار

20212022

872 204 64222 741 28اإليرادات
(547 122 2)(304 514 4)تكلفة اإليرادات

(655 137 4)(906 078 3)مصاريف عمومية وإدارية
(162 455 3)888 797 6إيرادات/)مصروفات( أخرى

508 489 32012 946 27الربح قبل الزكاة
(225 514)(276 753)الزكاة

283 975 04411 193 27صافى ربح السنة
 (651 87)947 105إمجاىل الدخل الشامل للسنة
495 089 0445 557 11حصة الشركة فى دخل السنة

(252 37)027 45حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخر للسنة

20212022

130 131 30-إستثمارات يف شركات مدرجة فى السوق املالية
580 428 0931 470 10 إستثمارات يف شركات غري مدرجة فى السوق املالية

 10 470 09331 559 710
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املعامالت مع األطراف ذوي العالقة :

تتمثل األطراف ذوي العالقة يف املس���اهمني باجملموعة وكبار موظفى اإلدارة فى اجملموعة واملنش���آت التى ميلكها 
أو يديرها هذه اجلهات وكذلك املنش���آت التى متارس على هذه اجلهات سيطرة مشركة أو نفوذًا جوهريًا. ويتم 
تنفيذ املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية من خالل عقود معتمدة من قبل اإلدارة. وفيما 
يلي ملخص���ًا بأهم املعامالت التى متت بني اجملموعة واألطراف ذوي العالق���ة خالل العام وكذلك بيانًا بصايف 

أرصدة األطراف ذوي العالقة يف 31 ديسمرب :

 الجهة ذو
العالقة

 طبيعة
طبيعة املعامالتالعالقة

 حجم املعامالت خالل
السنة املاضية

الرصيد 
 31 ديسمرب 

2021م
مدين/دائن

الرصيد 
 31 ديسمرب 

2020م
مدين/دائن 20212020

جمموعة 
الدولية 
للفنادق*

--667 000291 500 3إستئجار فندق الشركةشركة شقيقة

صاحل احلقباني
 مساهم بالشركة
 الزميلة »التابعة

»حاليًا
-(000 854 8)-000 854 8شراء حصة إضافية يف بيع فرع الشركة

 مساهمىاملساهمني
الشركة

--675 602-بيع استثمار يف شركة تابعة

--408 706 107- إقتناء إستثمار فى شركة زميلة

--547 425 1-بيع فرع الشركة

--000 000 198-زيادة رأس املال

--000 000 40-تكوين إحتياطى إتفاقى

--519 263-بيع إستثمار فى شركة زميلة

أخري
مساهمني 

الشركة الزميلة 
»التابعة حاليًا«

-(433 13)-157 152سداد باإلنابة

-(000 854 8)املستحق إلي أطراف ذات العالقة - متداول

-(433 13)املستحق إلي أطراف ذات العالقة - غري متداول

مزايا ومكافأت وتعويضات كبار موظفي اإلدارة:

)*( بتاريخ 1 يناير 2021م وقعت الشركة عقد إجيار لفندق الشركة مع شركة الدولية للفنادق » شركة شقيقة« 
ملدة 3 س���نوات بقيمة إجيارية سنوية قدرها 3،5 مليون ريال سعودي، وبتاريخ 1 ديسمرب 2021م وقعت الشركة عقد 
أخر إلجيار مبنى شقق مفروشة يف حي السليمانية ملدة 5 سنوات بقيمة إجيارية سنوية قدرها 2 مليون ريال سعودي 

علي أن تبدأ فرة اإلجيار لتلك العقد من أول يناير 2022م وتنتهي يف 31 ديسمرب 2026م.

يتكون موظفو اإلدارة الرئيس���يون باجملموعة من أعضاء اإلدارة الرئيس���يني الذين لديهم الس���لطة واملسئولية عن 
ختطيط وتوجيه ومراقبة أنش���طة اجملموعة.

)*(  بلغ ما يتقاضاه كبار التنفيذين يف الشركة التابعة خالل عام 2021م مبلغ 212 367 ريال سعودي ومل تسجل 
بقائمة األرباح أو اخلسائر املوحدة نظرًا لتحقق السيطرة بنهاية عام 2021م.  

 أعضاء مجلس
اإلدارة

 موظفو اإلدارة
 الرئيسني وكبار

التنفيذيني

 أعضاء اللجان
 املنبثقة من

مجلس اإلدارة
اإلجماىل

560 850-560 850-رواتب وأجور
000 00087 18-000 69بدالت
000 000375 75-000 300 مكافآت

 أعضاء مجلس
اإلدارة

 موظفو اإلدارة
 الرئيسني وكبار

التنفيذيني

 أعضاء اللجان
 املنبثقة من

مجلس اإلدارة
اإلجماىل

373 045 1-373 045 1-رواتب وأجور

2021م

2020م
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تسهيالت بنكية:

بنك الرياض:

أ . تسهيالت الشركة األم:

31 ديسمرب 2020م31 ديسمرب 2021م

-676 859 45قروض بنك الرياض - شركة األم
-715 460 51قروض بنك الرياض - شركة تابعة
-282 565 44قروض البنك العربي - شركة األم

-673 885 141إمجالي القروض
-(418 199 3)فوائد مؤجلة

-255 686 138إمجالي القروض

- بلغت الفوائد التمويلية احململة ضمن قائمة الدخل للس���نة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م 
مبلغ 325 482 ريال سعودي 

- بتاريخ 29 ديسمرب 2020م قامت الشركة بتوقيع عقد تسهيالت إئتمانية مع بنك الرياض مببلغ 62 مليون ريال 
سعودي مقابل فائدة متغرية )سايبور باإلضافة إلي هامش ربح(، وذلك بغرض التوسع يف اإلستثمار العقاري، هذا 

وقد قامت الشركة بتجديد عقد التسهيالت بتاريخ 17 نوفمرب2021م. 
- بلغ املستغل من هذه التسهيالت حتى 31 ديسمرب 2021م مبلغ 44،5 مليون ريال سعودي يف صورة عدد 6 مراحبات.

- مت احلصول على هذا التمويل بالضمانات التالية:
• سند ألمر لصاحل بنك الرياض مببلغ 32.5 مليون ريال سعودي موقع من إدارة الشركة.

• الرهن العقاري املس���جل لصاحل البنك لعدد 3 عقارات إستثمارية للشركة والبالغ قيمتها الدفرية مبلغ 91،8 
مليون ريال سعودي.

البنك العربي الوطني:

ب . تسهيالت الشركة التابعة:

- بتاريخ 3 أكتوبر 2021م قامت الش���ركة بتوقيع عقد تس���هيالت إئتمانية مع البنك العربي الوطين مببلغ 40 
مليون ريال س���عودي تسدد علي أقس���اط نصف سنوية ملدة 7 س���نوات باإلضافة إلي 6 مليون ريال سعودي تسهيل 
قصري األجل سعودي مقابل فائدة متغرية )سايبور باإلضافة إلي هامش ربح(، وذلك بغرض التوسع يف اإلستثمار 

العقاري.
- بلغ املس���تغل من هذه التس���هيالت حتى 31 ديس���مرب 2021م مبلغ 43،9 مليون ريال س���عودي يف صورة عدد     4 

مراحبات.
- مت احلصول على هذا التمويل بالضمانات التالية:

• سند ألمر لصاحل بنك البنك العربي الوطين مببلغ 40 مليون ريال سعودي موقع من إدارة الشركة.
• الرهن العقاري املسجل لصاحل البنك ألحد العقارات اإلستثمارية للشركة الواقع يف حي العليا مدينة الرياض 

والبالغ قيمته الدفرية مبلغ 62 مليون ريال سعودي- إيضاح رقم )7(.
• إيداع عائدات إجيارات سنوية حبساب الشركة لدي البنك مببلغ 9 مليون ريال سعودي.

- بتاريخ 23 نوفمرب2021م قامت الش���ركة التابعة بتوقيع عقدي تس���هيالت إئتمانية )اتفاقية متويل إسالمي( مع 
بنك الرياض مببلغ 50 مليون ريال سعودي مقابل فائدة متغرية )سايبور باإلضافة إلي هامش ربح(، وذلك بغرض 

التوسع يف اإلستثمار العقاري.
-  بلغ املستغل من هذه التسهيالت حتى 31 ديسمرب 2021م مبلغ 50 مليون ريال سعودي يف صورة مراحبات.

- مت احلصول على هذا التمويل بالضمانات التالية:
• سند ألمر لصاحل بنك الرياض مببلغ 59،5 مليون ريال سعودي موقع من إدارة الشركة.

• الرهن العقاري املس���جل لصاحل البنك لعدد 1 عقار إس���تثماري للشركة التابعة والبالغ قيمته الدفرية مبلغ 
58،7 مليون ريال سعودي



9495

سياسة توزيع االرباح 

جينب 10 % من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف 
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 30 % من رأس املال املدفوع.

للجمعي��ة العامة العادية بناًء على اقراح جملس اإلدارة أن جتنب 5 % من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي 
خيصص لغرض أو أغراض معينة.

للجمعي���ة العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصاحل الش���ركة أو يكفل 
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املس���اهمني. وللجمعي���ة املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ 

إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الش���ركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات.
يوزع من الباقي من صايف الرباح على املساهمني نسبة متثل )10(% من راس املال املدفوع .

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة )العش��رون( من هذا النظام، واملادة السادس��ة والس��بعني من نظام الشركات 
خيصص بعد ما تقّدم  نسبة 5 % من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع 

عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.
جيوز للشركة بناء على اقراح جملس اإلدارة وموافقة اجلمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية ) نصف أو ربع 
س���نوية(، كما جيوز للجمعية العامة العادية تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية )نصف أو ربع س���نوية(، 

على أن يكون هذا التوزيع من االرباح احلقيقة القابلة للتوزيع
يستحق املساهم حصته من االرباح وفقا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشان ويبني القرار تاريخ االستحقاق 
وتاريخ التوزيع وتكون احقية االرباح ملالكي االسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لالستحقاق.

امجالي االرباح نسبة االرباح املقرح توزيعها عن النصف الثاني النصف الثانيالنصف االول 

%5.50%3.00-%2.50 النسبة

---- االمجالي

نسبة االرباح التي تم توزيعها خالل السنة 
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