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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 

 

 السعودية  العقارية الشركة

 "العقارية"

 

 

 م 2019 لعام اإلدارة  مجلس تقرير

 
 

 

 

 واإلنجازات األداء يستعرض الذي  السنوي  التقرير الكرام للمساهمين يقدم أن املجموعة إدارة مجلس  يسر

 م.31/12/2019 في  املنتهية املالية السنة خالل املجموعة حققتها التي

  واملعد
 
  املالية السوق  هيئة من الصادرتين واإلدراج التسجيل وقواعد الشركات حوكمة الئحة ملتطلبات وفقا

 للشركة  األساس ي  والنظام الشركات ونظام
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 : نبذة عن الشركة 

( وتاريخ  58الشركة العقاريـة السعودية " العقارية " شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

م، ومسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  15/7/1976هـ املوافق 17/7/1396

٪ من أسهم الشركة،  64.57صندوق االستثمارات العامة  ويمتلك  م،  4/6/1977هـ املوافق  1397/ 17/6( وتاريخ  1010012539)

 ٪. 5٪، مملوكة من قبل مساهمين آخرين يمتلك كل منهم نسبة تقل عن 35.43بينما األسهم املتبقية، والتي تمثل 

 

 

  :للشركة الرئيسية األنشطة وصف

الشركة بتملك األراض ي الصالحة للبناء والتطوير وإقامة املباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها بموجب عقد   تقوم

املواد واملعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام   وانتاجإيجار تشغيلي وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء 

 والقيام بجميع االعمال املتصلة بتحقيق أغراضها.  بأعمال املقاوالت للمباني 

 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها  وفيما
ً
 : )املوحدة(  بالنتائجيلي بيانا

   

   النشاط  نوع
 ( الرياالت )بآالف   اإليرادات  حجم

 النسبــة  النشاط  إيرادات

 ٪77,80 263,569 إيرادات إيجار  1

 ٪10.64 36,044 إيرادات إدارة املرافق  2

 ٪9.20 31,187 مقاوالت  3

 ٪2.36 8،014 أخرى  3

 %100 338,814 اإلجمـــــــالي 
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 :  التابعةالشركات   معلومات

 

 ملكية نسبة الرئيس ي النشاط للعمليات الرئيس ي  املقر  التأسيس محل الدولة
 املال رأس

 )مليون(
 التابعة  الشركة اسم

 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 
 تطوير مشروع الوديان 

 شركة الوديان العقارية السعودية  2853 ٪ 100

 الشركة العقارية السعودية للتعمير  25 ٪60 أعمال إنشاء املباني اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 اململكة العربية السعودية  السعودية اململكة العربية 
تنفيذ أعمال البنية 

 التحتية
60٪ 50 

الشركة العقارية السعودية للبنية 

 التحتية

 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 
الصيانة والتشغيل وإدارة 

 املمتلكات 
60٪ 20 

الشركة السعودية الكورية للصيانة  

 املمتلكات وإدارة 

 شركة العقارية هانمي إلدارة املشاريع  4 ٪60 إدارة املشاريع  اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 

 صندوق االنماء العقارية  العقاري  625 ٪ 100 تطوير العقارات  اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية 
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

  :  التابعةاألسهم وأدوات الدين للشركات  تفاصيل

 

 :  التاليتوجد أي أدوات دين بالشركات التابعة ومرفق تفاصيل األسهم بالجدول  ال

             
 

 الشركة 

 

 ( مليون ) 

 نسبة امللكية  األسهم  عدد املال  رأس

 ٪100 285,3 2853 شركة الوديان العقارية السعودية

 ٪60 2.5 25 للتعمير  السعودية  العقارية  الشركة

 ٪60 5 50 التحتية  للبنية السعودية  العقارية  الشركة

 ٪60 0.4 4 املشاريع إلدارة هانمي  العقارية شركة

 ٪60 2 20 املمتلكات  وإدارة للصيانة الكورية  السعودية  الشركة

 ٪100 62,5 625 صندوق االنماء العقارية  العقاري 

 املجموع 
3577 

 

357.7 
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 :التابعة الشركات

 

 - : السعوديةوديان العقارية  الشركة   -1

رقم    تأسست بموجب قرار وزارة التجارة واإلستثمار    شركة مساهمة سعودية مقفلة    وهي  السعودية  العقارية  الوديان  شركة

هـ، ومسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  28/10/1439( وتاريخ 256)ق/

الشركة   نشاط ويتمثل(،. ٪100هـ ، وتمتلك الشركة العقارية السعودية نسبة )16/11/1439( وتاريخ 1010455071)

 .تطوير مشروع الوديان الواقع على طريق امللك خالد بالشمال الغربي ملدينة الرياض في  الرئيس ي

 

 . م2019 العام خالل التشغيلية أنشطتها  الشركة تبدأ لم

 

 الشركة العقارية السعودية للتعمير )تعمير(:   -2

م، 2016الشركة العقاريـة السعودية للتعمير " تعمير" شركة مساهمة سعودية مقفلة مختلطة تأسست في شهر ديسمبر 

(  ٪40(، وشركة كيا هومز لإلنشاءات واملقاوالت والسياحة والتجارة والصناعة التركية نسبة )٪60وتمتلك املجموعة نسبة )

 مليون ريال.   ة و عشرون خمس( 25,000,000) املدفوع  من رأسمالها البالغ

 

  :للشركة الرئيسية األنشطة وصف

األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال إنشاء املباني صيانة املباني وإدارة املشاريع اإلنشائية ووضع التصاميم الهندسية    تتمثل

من هذه املشاريع بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم   بإدارته تقوم ماالتفصيلية وشراء املواد وتنفيذ 

 م.2016يوليو  11هـ، املوافق 1437شوال  6( بتاريخ 10206371070302)

 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها  وفيما
ً
  :   بالنتائجيلي بيانا

 النشاط  نوع
 ( الرياالت )بآالف   اإليرادات  حجم

 النسبــة  اإليراد 

%100 31,187 أعمال إنشاء املباني 1  

%100 31,187 اإلجمـــــــالي   
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 

 )بنية(:  التحتية   للبنية  السعودية العقارية  الشركة -3

م، برأسمال  2017الشركة العقاريـة السعودية للبنية التحتية "بنية" شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في شهر  مارس  

(، وشركة محمد العلي السويلم للتجارة  ٪60( خمسين مليون ريال، وتمتلك املجموعة نسبة )50,000,000مقداره )

 ( من رأسمالها.  ٪40واملقاوالت نسبة )

 

  :للشركة لرئيسيةا  األنشطة وصف

  الصحي والصرف املياه شبكة وتمديد وإنشاء والجسور  والشوارع الطرق  أعمال في للشركة الرئيسية  األنشطة تتمثل

 . ومحطاتها والغاز  الكهربائية للطاقة التوزيع  شبكات وتمديد وإنشاء وتشغيلها وصيانتها ونظافتها والسيول 

 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها  وفيما
ً
   : بالنتائجيلي بيانا

 نوع النشاط 
 حجم اإليرادات )بآالف الرياالت( 

 النسبــة  اإليراد 

 100% 7,221 تحتية  البنية  اعمال ال 1

%100 7,221 اإلجمـــــــالي   
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 )ممتلكات(: املمتلكات وإدارة للصيانة  الكورية السعودية  الشركة -4

الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة املمتلكات " ممتلكات " شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة، تأسست في شهر  

(، وشركة بوسكو أي  ٪60( عشرين مليون ريال، وتمتلك املجموعة نسبة ) 20,000,000م، برأسمال مقداره )2017أكتوبر 

 ( من رأسمالها.  ٪19(، وشركة بوسميت املحدودة نسبة )٪21بية السعودية نسبة )أند س ي العر 

 

  :للشركة الرئيسية األنشطة وصف

الرئيسية للشركة في تشغيل وصيانة املباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم   األنشطة تتمثل

 م.2017أغسطس   21هـ، املوافق 1438شوال  29( بتاريخ 10214381076997)

 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها  وفيما
ً
     : بالنتائجيلي بيانا

 نوع النشاط 
 اإليرادات )بآالف الرياالت( حجم 

 النسبــة  اإليراد 

 %100 36.044 والصيانة  املرافق   إدارة 1

%100 36.044 اإلجمـــــــالي   
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 )إدارة(:  املشاريع  إلدارة هانمي العقارية  الشركة -5

م، برأسمال  2017شركة العقارية هانمي إلدارة املشاريع " إدارة " شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في شهر أكتوبر 

 ( ٪40(، وشركة هانمي قلوبال املحدودة نسبة )٪60، وتمتلك املجموعة نسبة )ريال( أربعة ماليين  4,000,000مقداره )

 

  :للشركة الرئيسية األنشطة وصف

  الهيئة  ترخيص  بموجب  االستشارية املتعلقة بها والخدماتتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في توفير خدمات إدارة املشاريع 

  م.2017 أغسطس 21 املوافقهـ، 1438 شوال  29 بتاريخ( 10213381076825) رقم  لالستثمار العامة

 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها  وفيما
ً
  :   بالنتائجيلي بيانا

 نوع النشاط 
 حجم اإليرادات )بآالف الرياالت( 

 النسبــة  اإليراد 

 %100 793 شاريع  امل  إدارة 1

%100 793 اإلجمـــــــالي   

 

 صندوق االنماء العقارية العقاري -6

 

نماء لالستثمار )"مدير الصندوق"( إحدى الشركات التابعة لبنك  اإل   شركة   هو صندوق خاص تم إنشاؤه بموجب اتفاقية بين 

ا والشركة العقاريةاإلنماء  تزويد  . يتمثل هدف االستثمار األساس ي للصندوق في للوائح وأنظمة هيئة السوق املالية وفق 

املستثمرين بنمو رأس املال على املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار بشكل أساس ي في العقارات والقطاعات ذات  

 .الصلة في اململكة العربية السعودية.
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 م:   31/12/2019ة املنتهية في يلانتائج أعمال السنة امل

 

 
ً
 - : قائمة الدخــل: أوال

, ويرجع تحقيق 2018( مليون في العام 183( مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ )186,4خسائر بمبلغ ) 2019الشركة في العام املالي  حققت- 1

 الخسائر إلى األسباب التالية :

 

I. ( مليون النخفاض 33( عن العام السابق بسبب انخفاض إيرادات التأجير بمبلغ )٪7.6( مليون ريال وبنسبة )14,1بمبلغ ) مجمل الربح انخفاض

 في القطاع التجاري والسكني . املؤجرةنسب اإلشغال ومتوسط سعر املتر التأجيري للوحدات 

( مليون ريال على الرغم  45,3تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة وتأثيرها بزيادة تكاليف التشغيل بمبلغ ) الرتفاعباإلضافة 

 (.٪14.2بنسبة )   ساهمت في إرتفاع إيرادات النشاط الكلي للشركة   ( مليون ريال و التي 75,2إيرادات بمبلغ )   حققت ةمن أن بعض الشركات التابع

 

II. ( نتيجة زيادة ٪352( مليون ريال بنسبة انخفاض )39( مليون ريال مقابل ربح تشغيلي العام السابق بمبلغ )98,4بمبلغ ) تحقيق خسارة تشغيلية

 ( مليون ريال لألسباب التالية :101اإلدارية بمبلغ )املصاريف العمومية و 

 

 ( مليون ريال .17,5إثبات مخصص رسوم األراض ي البيضاء بمبلغ ) .1

 ( مليون ريال.46,8لشركة الوديان بمبلغ )  زيادة مصاريف غير متكررة .2

 ( مليون ريال مصاريف إدارة صندوق االنماء العقارية العقاري.28.8إثبات ) .3

 ( مليون ريال.4,4مصاريف شركة إدارة بمبلغ )زيادة  .4

 ( مليون ريال.2,2زيادة مصاريف شركة العقارية للتعمير بمبلغ ) .5

 ( مليون ريال.1,4زيادة مصاريف شركة ممتلكات بمبلغ ) .6

 

III.  ( مليون ريال لألسباب التالية:108,4تكوين مخصصات ظهرت بقائمة الدخل باملصاريف األخرى بمبلغ ) 

مصاريف مشاريع تحت التنفيذ ألعمال من سنوات سابقه لعدم  ( مليون ريال وتمثل63,1مال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ )استبعاد أع -1

 : االتيحسب  االقتصاديةالجدوى 

 الستين. -فندق ماريوت  –( مليون ريال 29,1) .1

 العقيق. –فندق ستاروود  –( مليون ريال 16,5) .2

 الشركة على أرض بنبان شمال مدينة الرياض.مشروع  –( مليون ريال 7,3) .3

 مشروع مستشفى النرجس. –( مليون ريال 2,4) .4

 مشروع تالل الرياض سترب مول. –( مليون ريال 2,3) .5

 مشروع فندق قرطبة. –( مليون ريال 1,8) .6

 فندق قرطبه. –مشروع سكن املوظفين  –( مليون ريال 1,4) .7

 مشروع جدة السكني. –( مليون ريال 1,2) .8

 مشروع تالل الرياض. –( الف ريال 941) .9

 مشروع املدينة املنورة. –( الف ريال 185) .10

 انه سوف يتم عمل اعادة دراسة جدوى بعض املشاريع اعاله بما بتوائم مع متطلبات السوق وخطط الشركة االستثمارية. 
 
 علما
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

( مليون ريال بناء على عملية التقييم التي تتم من قبل مقييم خارجي معتمد وعلى النحو 34,4انخفاض في قيمة استثمارات عقارية بمبلغ ) -2

 التالي:

 : تسجيل انخفاض في قيمة أرض العارض )طريق امللك فهد بالرياض( بمبلغ )
 
 ( مليون ريال.20,4أوال

 : تسجيل انخفاض في قيمة م
ُ
 ( مليون ريال.14شروع النرجس السكني )الكازا( في مدينة الرياض بمبلغ )ثانيا

 

 بمبلغ ) -3
ً
 ( مليون ريال وعلى النحو التالي:10,9مخصص انخفاض في قيمة مصاريف مدفوعة مقدما

 : اثبات مخصص بمبلغ )
 
 املقدمة لشركة ليمتلس لالستثمار في ارض الوصيل . ( مليون ريال للدفعه10أوال

 : اثبات مخصص بمبلغ )
ُ
 ( الف ريال لرصيد بمشروع حفظ االصول ملشروع األمانه مع بنك ساب لتقسيط املنازل.865ثانيا

IV. ( مليون ريال.6,2زيادة باإليرادات األخرى بمبلغ ) 

V. ( مليون ريال.8,1بمصروف الزكاة بمبلغ ) انخفاض 

 

 :  السابقةالجوهرية بالنتائج التشغيلية عن نتائج السنة  الفروقات 

 (الرياالت)بآالف                                                                                      

 البيان  م2019 م2018 التغيرات  التغير  نسبة

 النشاط   إيرادات 338,814 296,569 42,245 14.24٪

 النشاط  تكاليف (167,665) (111,369) 56,296 50.55٪

 النشاط   دخل مجمل 171,149 185,200 (14,051) (7.59٪)

 التشغيلي  الربح (98,379) 39,036 (137,415) (352٪)
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 

 
 
 - :الي : قائمة املركز املثانيا

( 142قدرة ) بانخفاضم  2018 عام في( مليون ريال 7,341) مبلغ بلمقا ،( مليون ريال7,199م مبلغ ) 2019في عام  املجموعةموجودات  بلغت

    املوجودات املتداولة، ويوضح  انخفاض  ىال   االنخفاضويعود سبب    ،(  ٪2مليون ريال و نسبته )
 
  املالي   واملركز  الدخلرصدة  أل الجدول التالي ملخصا

 األخيرة: الخمسسنوات ال في

  

 بيان
 ( الرياالت)بآالف   

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

 278,894 314,472 315,010 296,569 338,814 النشاط إيرادات  

 (83,976) (98,069) (105,096) (111,369) (167,665) النشاط  اليفتك

 194,918 216,403 209,914 185,200 171,149 مجمل دخل النشاط 

 (29,190) (53,784) (65,927) (146,164) (269,528) وتسويقية  عمومية و م. إدارية 

 336 (72,029) 8,253 (215,284) (86,790) إيرادات ومصروفات أخرى صافي 

 (18,438) (17,881) (24,537) (21,028) (12,877) الزكاة

صافي الربح العائد ملساهمي الشركة  

 األم

(186,351) (183,069) 132,484 73,679 147,626 

 1,104,311 804,474 480,563 601,547 386,435 املوجودات املتداولة 

 5,209,398 6,168,672 6,437,001 6,739,888 6,812,619 املوجودات غير املتداولة

 268,575 318,431 339,830 2,827,767 3,488,891 تداولةاملاملطلوبات 

 2,619,198 3,457,767 3,086,130 1,342,809 743,874 املطلوبات غير املتداولة 

 3,425,936 3,515,382 3.467.755 3.161.217 2.968.780 حقوق املساهمين 
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 : املجموعة  إيرادات إلجمالي  جغرافي   تحليل

     

 السنة 
 ( الرياالت)بآالف غير موحدة  – السعودية  العقارية  للشركة  الجغرافي   التحليل بيان

 املجموع  - الرياض اإليرادات  إجمالي 

2019 263,568 263,568  263,568 

  

  :  التابعةجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات  تحليل

 السنة 
 للتعمير )بآالف الرياالت(  السعودية  العقاريةالشركة  –التحليل الجغرافي للشركة التابعة  بيان

 املجموع  الدمام  املنورةاملدينة  الطائف اإليرادات  إجمالي 

2019 31,187 1,758 28,355 1,074 31,187 

 

 السنة 
 الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية )بآالف الرياالت( –التحليل الجغرافي للشركة التابعة  بيان

 املجموع  - منطقة تبوك  –أملج  اإليرادات  إجمالي 

2019 7,221 7,221  7,221 

 

 السنة 
 شركة العقارية هانمي إلدارة املشاريع )بآالف الرياالت(  –التحليل الجغرافي للشركة التابعة  بيان

 املجموع  - جدة  اإليرادات  إجمالي 

2019 793 793  793 

 

 السنة 
 الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة املمتلكات )بآالف الرياالت(  –التحليل الجغرافي للشركة التابعة  بيان

 املجموع  جدة  الرياض اإليرادات  إجمالي 

2019 36,044 29,496 6,548 36,044 
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  الفترة  نهاية حتى  تسدد  ولم  أخرى  مستحقات أي أو  رسوم أو  ضرائب أو  زكاة أي  لسداد  واملستحقة  املسددة النظامية املدفوعات

 : واألسباب الوصف مع م 31/12/2019 في  املالية

 

 البيان
 األسباب بيان لها موجز  وصف (الرياالتم )بآالف  2019                           

   يسدد ولم الفترة نهاية حتى  املستحق املسدد       

 12,877 14,955 الزكـــــاة

 على  بناء   املستحق املبلغ

 للعام املالي الزكوي  الوعاء

 م. 2019

 

 الهيئة تعليمات حسب

 . والدخلللزكاة  العامة

 . إستقطاع ضريبة 824 3,843 الضريبة 
 الهيئة تعليمات حسب

 . والدخلللزكاة  العامة

 953 9,777 االجتماعيةالعامة للتأمينات  املؤسسة

 للتأمينات  املستحق

 . م2019عن شهر ديسمبر   اإلجتماعية

 منسوبي  إشتراك

 نظام على بناء املجموعة

 العامة املؤسسة

 .اإلجتماعية للتأمينات

 - 7,180 العمل  ومكتب وجوازات  تأشيرات تكاليف

 اإلقامات  تجديد تكاليف

 الخروج  تأشيرات ورسوم

 ورسوم. والعودة 

 . العمل مكتب

 

 

 وعمالة أجانب موظفين
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 : على الرسوم( باالعتراض املتعلقة) القضايا مطالبات رسوم األراض ي البيضاء

 مليون ريال سعودي.  134.2، بلغت مطالبات رسوم األراض ي البيضاء التي تسلمتها املجموعة من وزارة اإلسكان مبلغ 2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 

أعاله من خالل املوقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضه من قبل الوزارة. وعليه، قامت املجموعة برفع قدمت املجموعة اعتراضها على املبالغ املذكورة 

 دعوى قضائية لدى ديوان املظالم بعدم أحقية تلك املطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط فرض رسوم األرض ي البيضاء على تلك األراض ي.

 الستئنافات على النحو التالي: ، كانت حالة ا2019ديسمبر  31كما في 

 مليون ريال. 70حكم املحكمة اإلدارية النهائي لصالح املجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ 

 . مخصصمليون ريال سعودي، وبناء علية قامت املجموعة بتسجيل  21.6حكم املحكمة اإلدارية النهائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ 

مليون ريال سعودي، وعليه قامت الوزارة بتقديم اعتراض على ذلك الحكم، وال تزال  7.1 بمبلغاملجموعة بإلغاء رسوم  لصالحاملحكمة اإلدارية املبدئي  حكم

 الدعوى منظورة امام املحكمة.

 ابتدائي.مليون ريال سعودي قيد النظر من قبل املحكمة اإلدارية بحكم  35.5ال تزال هناك قضايا بمبلغ 

 

  االحتياطيات: 

 االحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األساس ي للشركة، يجب على 
 
٪ من صافي الدخل في كل سنة )بعد 10تحويل  الشركةطبقا

حدد، قررت  ٪ من رأس املال. نظرا لبلوغ رصيد االحتياطي املبلغ امل 30تغطية الخسائر املتراكمة(. حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي  

 التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.   الشركة

 

 االحتياطي االتفاقي 

 للنظام األساس ي للشركة، تقوم املجموعة بتحويل 
 
٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي االتفاقي حتى يبلغ مجموع هذا  10طبقا

 جود خسائر، لم يتم إي تحويل خالل السنة.  ٪ من رأس املال. نظرا لو 50االحتياطي 
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 :  التابعةاملتعلقة بقروض وديون املجموعة وشركاتها   املعلومات

 

مليار ريال سعودي خالل عام   1.5قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 

ألغراض تمويل إنشاء املشاريع العقارية.  ويسدد القرض على أقساط نصف سنوية متساوية. يخضع هذا القرض للعمولة   م2015

 للمعدالت السائدة بين البنوك في اململكة العربية السعودية )سايبور( إضافة إلى هامش ربح. يستحق القسط األول السداد  
 
وفقا

لم تقم املجموعة بسداد األقساط املستحقة البالغة   .م2025األخير السداد في يوليو ، بينما يستحق القسط  م2018يناير  1في 

ا باملفاوضات مع صندوق االستثمارات العامة إلعادة جدولة القرض.  312  مليون ريال سعودي. وتقوم اإلدارة حالي 

ة السيولة ونسبة تغطية الدين، والتي لم  يخضع تسهيل القرض للتعهدات املالية املتعلقة بنسبة الدين إلى حقوق امللكية، ونسب

 .2019ديسمبر  31تلتزم بها املجموعة كما في 

مليار ريال سعودي يخضع   2.12قدره  البنك االهلي التجاري ، حصلت الشركة على قرض إسالمي طويل األجل من 2016خالل 

 واحدة  
 
 هامش ربح، ويستحق السداد دفعة

 
هذا القرض للعمولة وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا

، وتم تصنيف مبلغ  2019مليون ريال سعودي خالل  50. وقامت املجموعة بسداد مبلغ 2019في نهاية مدة االتفاقية في مايو 

مليار ريال سعودي ضمن املطلوبات املتداولة. تعمل إدارة الشركة حاليا على دراسة الخيارات املتاحة    2.07قرض املتبقي وقدره  ال

 ٪ على األقل من إيرادات املجموعة في حساباتها لدى البنك املانح للقرض. 50تعهدت املجموعة بإيداع  .عادة جدولة القرض إل 

مليون ريال سعودي، يخضع   650بمبلغ  بنك الرياضقرض إسالمي آخر طويل األجل من  على 2018حصلت املجموعة خالل 

 هامش ربح، ويسدد القرض على أقساط  
 
 للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا

 
هذا القرض للعمولة وفقا

ن القرض طويل األجل املمنوح للمجموعة  . إ2021سنوية ملدة خمس سنوات بعد فترة سماح سنتين يبدأ أول قسط بتاريخ مايو 

 مضمون بأراض ي مرهونة من قبل املجموعة للبنك.  

  

 ريال ( مليون )                                                   

 القرض  مصدر ت
 أصل مبلغ

 القرض 

 مدة

 القرض 

  المدفوعة المبالغ

  للقرض سدادا  

  العام خالل

 م 2019 المالي

 المتبقي المبلغ

 القرض  من

 المديونية

 اإلجمالية

 التابعة للشركات

اإلجمالية  المديونية

 وشركاتها  للمجموعة

 التابعة

 1,000 - 10 1,000 العامة االستثمارات صندوق 1
- 

1,000 

 2,068 50 5 2,118 التجاري  االهلي البنك 2
- 

2,068 

 650 - 7 650 الرياض بنك 3
- 

650 

 3,718   3,768 اإلجمالي
 

3,718 
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 : 2019الخطط والقرارات املتخذة خالل عام  أهم

 

  الخطة بشكل متوازي بهدف متابعة تنفيذ و م على عدة مسارات رئيسية 2019خالل العام  السعودية العقاريةعملت الشركة 

  صياغة إعادة    إلى  باإلضافة  تنفيذهاتم    التي، وذلك للوقوف على األهداف  السابقة  األعوامخالل    الشركة التي رسمتها    اإلستراتيجية

مع قطاع التطوير    متالئمةالعقارية بخطة إستراتيجية    الشركةستجدة لتحظى  وامل  الجديدة  األخرى وتطوير ودمج بعض األهداف  

رية شركة رائدة في مجال التطوير العقاري  نسجمة مع الرؤية العامة للشركة "بأن تصبح العقافي اململكة وُم  االستثماري العقاري 

 رئيس
 
 ومستثمرا

 
 في صناعة العقار ي والعبا

 
تمثلة ( و 2030رؤية اململكة ) ضوء في" وذلك السعودية العربية اململكة فيا

ُ
في بناء   امل

 مزدهر، ووطن طموح.  واقتصادمجتمع حيوي، 

 

ألصول الشركة   والـتأجيري األداء التشغيلي و  االستثمارية  باملشاريعالتي تتعلق و م 2019خالل عام  اإلنجازاتفيما يلي أهم  نرفق

 من التطورات امل 2019حيث شهد عام  ،وأنشطة التطوير العقاري 
 
 : فيما يلي رفقةم عددا

 

: املشاريع: 
ً
 أوال

 : التنفيذ منتهية مشاريع 

 

تقدر  والتيم 2019 عام خالل تطويرها من االنتهاءتم  والتية عقاريال الشركة استثمارات محفظة إلىمشروعين سكنيين  اضافة

 : املشاريع ه ( مليون ريال، وفيما يلي عرض مختصر لهذ206بمبلغ )1عمال التنفيذ(إ)  تنفيذهما، ةتكلف

 

 املجمع السكني املغلق في حي النرجس:  –  الكازامشروع 

 

مطار امللك خالد الدولي بمدينة الرياض على أرض مساحتها   غرب جنوبحي النرجس  فيمغلق  سكني  مجمع هو الكازا مجمع 

(25,570 
 
 مربعا

 
( 131نوع دوبلكس وعدد )  من( فيال  31( وحدة سكنية تشتمل على )162السكني من عدد )  املجمعيتكون  و   ،( مترا

شقة سكنية مختلفة املساحات )غرفة نوم واحدة، وغرفتين نوم، وثالث غرف نوم(، باإلضافة إلى عدد من املرافق الرئيسية مثل  

  والتشييد  التطويرمن أعمال  االنتهاءتم  لقدسيارات. لياقة بدنية ومسابح، ومناطق خضراء، ومواقف لل مركزو  ،ترفيهيالركز امل

والتي قامت بتنفيذ أعماله اإلنشائية الشركة العقارية السعودية للتعمير )شركة   ،م2019من عام  الرابعالربع  خالل لمشروع ل

 ( مليون ريال. 129تابعة( بمبلغ )

 

 

 
 .األرضال تشمل قيمة  1
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   تم
 
للمجمع السكني بعد أن تم مراجعة أداء القطاع السكني ملدينة    التفصيليةم إعداد الخطة التسويقية  2019خالل عام    إيضا

غلقة 
ُ
 واملجمعات السكنية امل

 
على وجه الخصوص، ودراسة البيانات املالية والتدفقات النقدية املتوقعة  املماثلة الرياض عموما

 تم 
 
( وهي  La Casa)الكازا  السكنيجمع امل  تسميةم إعداد وتصميم الهوية التجارية للمشروع حيث ت  من االنتهاءللمشروع. أيضا

 مع تميز املشروع  تعني  إسبانيةكلمة 
 
اإلستراتيجية التشغيلية   على بناءاواألفضل.  األمثل  املنزل  يمثل  كونه "املنزل" وذلك تناسبا

عليها من قبل اإلدارة  املتفق  التأجريةبحسب األسعار  2020للمجمع السكني، سيتم طرح الوحدات السكنية لإليجار خالل عام 

املنافسة ومتوسط أسعار الوحدات   االعتبار والتي تتماش ى مع خصائص املجمع من حيث املساحات والخدمات أخذين بعين 

( مليون  12)  مبلغقيمة العقود اإليجارية للسنة األولى من التشغيل    تصلمدينة الرياض، حيث من املتوقع أن    فيالسكنية املماثلة  

 ( مليون ريال. 9.5رباح التشغيلية مبلغ )ريال وصافي األ 
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 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 :  الثالثةحي السفارات املرحلة    -مشروع مساكن العقارية 

 

  الشركة  قامت  ،مراحل تنفيذ املرحلة األولى والثانية من مشروع إسكان حي السفارات بمدينة الرياض الشركة استكملتبعد أن 

 
 
  املساحات متعددة( وحدة سكنية 68باملرحلة الثالثة والتي تشمل عدد ) الخاصةمن مراحل التطوير والتشييد  باالنتهاء أيضا

    الشركةبرمت  أ  حيثشروع،  للم  السكنيةالنهائي لجميع الوحدات    االستالمتم    لقد( مليون ريال.  77بتكلفة إجمالية بنحو )و 
 
عقدا

م من خالل التعاقد مع الشركة العقارية السعودية 28/12/2016لمرحلة الثالثة بتاريخ ل والتشييد التطوير أعماللتنفيذ 

  عام  من ديسمبر شهرفي  ةاملنفذ ركةالش مناملشروع  استالمتم  وقد سكني، مجمع( 21للتعمير )شركة تابعة( إلقامة عدد )

 من قبل الشركة وبقيمة    التسويقية   الخطة  بحسب  2019  عام( خالل  ٪82)  بنسبةتم تأجير املشروع    كما  ،م2018
 
املعدة مسبقا

 ( مليون ريال. 5.2إيجارية بنحو )

 

 دراسة الحالة التأجيرية  عالوة
 
تحديد   بهدف )املرحلة األولى والثانية(  السفارات حي إسكانشروع مل اإلجمالية على ذلك، تم أيضا

  مجموعة  تأهيل  إعادةاألداء التشغيلي. وعليه فقد تم  وزيادةعناصر القوة والضعف من أجل تقليص حجم الفاقد التأجيري 

بدأت   والتي ة للمرحلة األولى والثانية من حيث التشطيبات وبعض األعمال الكهروميكانيكية والسباك التابعةختارة من الفلل م  

  االعتبار أخذين بعين  افضلطرحها في السوق بجودة أعلى وبأسعار  عادةإل م على مراحل 2009الشركة بتنفيذها خالل عام 

 وفي منطقة حي السفارات على وجه الخصوص من حيث حجم العرض 
 
املنافسة الحالية في القطاع السكني ملدينة الرياض إجماال

 والطلب والقيمة التنافسية. 
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 املشاريع الجاري تنفيذها: -2

 

ي الجاري تنفيذها    الشركة  استثمارات   محفظةتشمل  
وع الضاحية السكن  ي هو مشر

وع سكن    التطوير   ة والذي تقدر تكلف  تطوير مشر

غلق في حي الرمال بالجنوب  م   شبه  مجمع هوسكني ال الضاحية( مليون ريال. مجمع 695بمبلغ ) 2)اعمال التنفيذ(  والتشييد،

 تطويره على مساحة  ويتم الشرقي ملطار امللك خالد الدولي بمدينة الرياض 
 
( 557) عدد(، ويضم 2م430,727) إجمالية حاليا

تعليمية للبنين والبنات، ومساجد وحديقة رئيسية  المرافق للمخصصة  ومساحات، ودبلكساتمن فلل  مكونهوحدة سكنية 

،  ( مت2,0002بمساحة )
 
 مربعا

 
 را

 
.  43,000تجارية على مساحة )الكتبية و املمرافق  لل  مخصصة  مناطق  إلى  إضافة

 
 مربعا

 
  ويعتبر ( مترا

  عامبنهاية  النهائي أعمال التنفيذ  من االنتهاء اإلنشائية ومرحلة التشطيبات، ويتوقع أن يتم  لألعمالاملشروع في مراحله النهائية 

 ( مليون ريال. 733) قدرها  إجماليةبتكلفة و  ،م2020

 

 
 
بما هو    الوحدات  أسعار   تحديد  وتم  البيع،   عملية  إلدارة  الكاملة   التسويقية  الخطة   وضع على مراحل التطوير للمشروع، تم    وبناءا

 مع كل من خصائص ومكونات املشروع و 
 
  قبل   من   للمشروع  التسويق  رخصة  على  الحصول   تم  كما  املستهدفة،  البيع  مراحلمتالئما

طلبات  باستالم والبدء فعلي بشكل للمشروع املبيعات خطة بتنفيذ البدء تم وقد 14/11/2019 بتاريخ)وافي(  املعنية الجهات

 إصدار رخصة البيع على الخارطة من أجل تحفيز عملية  الخارطة  على  البيع)وافي(    أنظمةحسب  بالرغبة )الحجز(  
 
 يتم حاليا

 
. أيضا

 .2020من عام  الثانيالبيع خالل املراحل النهائية للمشروع، ومن املتوقع الحصول على رخصة البيع على الخارطة خالل الربع  

 

  

 
 .قيمة األرضتشمل ال  2
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 - :الدراسة شاريع في مرحلة امل-3

 

 
 
للتغيرات في مستويات العرض والطلب على مختلف القطاعات العقارية باململكة العربية السعودية، قامت الشركة بإعادة   نظرا

دراسة ومراجعة مجموعة من املشاريع التي كانت قيد الدراسة املالية ودراسة السوق )بعض منها كانت في بداية مرحلة التصميم  

. كان الهدف من إعادة الدراسة هو تحديد األولويات لهذه املشاريع في ضوء  م2018لعام  ( كما ذكر في التقرير السنوي املبدئي

 بما 
ُ
توقعة للشركة من األنشطة التشغيلية   يتالءمالتغيرات في مستويات الطلب والعرض، أيضا

ُ
مع التدفقات النقدية امل

 ع. املشاري لهذه  التمويل أساليب وكلف  االعتبار أخذين بعين  واالستثمارية،
 
عليه قامت الشركة بوقف عدد من املشاريع   وبناءا

 :  م2019(، وفيما يلي ملخص ألهم التغيرات التي قامت بها الشركة خالل عام املبدئيالتي كانت قيد الدراسة )أو تحت التصميم  

 

 الرياض )العقيق(:  ويستين  فندقمشروع 

 

مركز امللك عبدهللا املالي،   غربطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض، ال امتدادحيوي في حي العقيق على  موقعشروع في امليقع 

 كانت فكرة املشروع تتمركز حول  25,500على أرض مساحتها )
 
. سابقا

 
 مربعا

 
  التصميم   بأعمال   البدء  تم  حيث  ، إقامة فندقين( مترا

أن الشركة قد أوقفت جميع أعمال التصميم للمشروع  إالم، 2018خالل عام  )تيبسا( وبربيكتوس تكنيكامع شركة  للمشروع

 لتغير معطيات تكلفة اإلنشاء والتشييد وما لها من أثر سلبي على العوائد املستهدفة.
 
 نظرا

 
قترح سابقا

 
 امل

 

 
 
مستويات العرض والطلب الجديدة   االعتباربعين  أخذين املشروع ألرض واألمثل األفضل االستخدام دراسة إعادةيتم حاليا

 
 
مكونات   تحديد أجل من قطاعات حيوية اخرى مثل التجاري والترفيهي في مدينة الرياض، وذلك  إلىللقطاع الفندقي إضافة

 . املاليةالعوائد  أفضل تحقيقاملشروع والتي تساعد على 
 
هوية  من أجل تحديد  إنترناشونال ماريوت شركة معيتم التعاون  أيضا

من كافة الدراسات املالية    االنتهاءالفندقية من املشروع والتي سيتم تحديده بشكل نهائي بعد    للجزئية  (Brand Operator)  املشغل

 بأن الشركة قد قامت بإلغاء 
 
 مع  اتفاقيات والتصميمية الجديدة للمشروع، علما

 
برمة سابقا

ُ
  ماريوت  شركة اإلدارة والتشغيل امل

غرفة فندقية وأملنت   (245) لعدد (Westin) ويستنمن قبل  ية الفندق الجزئية تشغيل  إلى تهدف كانتتي وال إنترناشونال

(Element)  غرفة فندقية. (200)لعدد 
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 (: العقارية)برج  ماريوت يارد كورت فندقمشروع 

 

 
 
فترض    أيضا

 
 من    تشغيلهقامت الشركة بإلغاء فكرة مشروع فندق كورت يارد ماريوت الرياض )برج العقارية( والتي كان من امل

 
أيضا

 .  إنترناشونال  ماريوتقبل شركة  
 
 اإلدارة والتشغيل املبرمة    اتفاقياتعليه فقد قامت الشركة بإلغاء    وبناءا

 
  تهدف   كانتوالتي    سابقا

لعدد   (Residence Inn)إن  ورزيدنسغرفة فندقية  (268) لعدد (Courtyard)من قبل كورت يارد  ية ندقالف الجزئية تشغيل  إلى

 جناح فندقي. (71)

 
 
مستويات العرض والطلب الجديدة   االعتباربعين  أخذين املشروع ألرض واألمثل األفضل االستخدام دراسة إعادةيتم حاليا

 
 
مكونات   تحديد أجل من قطاعات حيوية اخرى مثل التجاري والترفيهي في مدينة الرياض، وذلك  إلىللقطاع الفندقي إضافة

 . املاليةالعوائد   أفضل تحقيقاملشروع والتي تساعد على 

 

 : جدة مدينة في حي النهضة   أرضمشروع  

 

 ( 49,800قع أرض املشروع في حي النهضة على طريق امللك عبدالعزيز )املعروف بطريق امللك( في مدينة جدة على مساحة )ي
 
  مترا

 
 
  يتم. التجاري رد س ي مول  مجمعمقابل  مربعا

 
مكناألفضل واألمثل ألرض املشروع والذي  االستخدامدراسة  إعدادحاليا أن   م 

. يتم وبالتزامن مع  فندقيةومطاعم باإلضافة إلى فندق وشقق  تجارية ومحالت ترفيهي  مجمع تعددة منها م   استخدامات يشمل 

مكن الحصول عليها   التأجيريةلتحديد املساحات  (Pre-concept)األفضل واألمثل عمل تصميم مبدئي  االستخدام دراسة 
ُ
امل

لفة 
 
  إالاإلجمالية املتوقعة. لن يتم البدء بأعمال التصميم التفصيلية  االستثماربحسب قوانين وأنظمة البناء في سبيل تحديد ك

لفة  االستخدامالنهائي من دراسة  االنتهاءبعد 
ُ
بما يشمل أعمال التشييد   االستثماراألمثل واألفضل ألرض املشروع والتأكد من ك

 . التمويلوالتطوير وتكلفة  
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 الرياض:  مدينة في ( 2مركز العقارية التجاري )  –املشتركة  املكاتبمشروع 

 

  بمدينة  نصير بن موس ى شارع مع العليا  شارع  تقاطع على( الواقع ة)العقارية الثاني التجاري مجمع العقارية  ضمناملشروع  يقع

  تحويل   دراسة  حاليا  يتملرياض.  ملشروع مترو ا  التابعةمترو بنك اإلنماء    محطة  على  مباشرة  واجهة   للمشروع   سيكون   كما  الرياض،

 من مساحة املحالت التجارية الواقعة في الدور األرض ي و 5,000) يقارب ما
 
 مربعا

 
  املكاتب  فكرة إلى للمجمع األول  الدور ( مترا

ستقوم   والتي  عامليةشركة  معتشغيل  اتفاقية  توقيع. ومن املتوقع أن تقوم الشركة بذلك عن طريق (Co-Working) املشتركة

والتي تشمل أعمال   املشتركة التطوير للمكاتب  وتكلفة االتفاقية بنود  دراسة  حاليا  يتم . املشتركة املكاتب إدارة وتسويق ب بدورها

 والتشغيلية.   االقتصاديةإنشائية وديكورات وأثاث من أجل التأكد من مدى جدواها 

 

 : الرياض ة( بمدين 9مجمع العقارية السكني )بوابة  تأهيل إعادة مشروع

 

الرياض على أرض   مدينة وسط في الُعليا بمنطقة العنقري  مساعدعلى شارع موس ى بن نصير بالتقاطع مع شارع  املشروع يقع

 138ويحتوي املشروع على عدد )  ،(2م14,578) مملوكة للشركة مساحتها
 
السكنية    باني امل  عمر   لقدم  ( شقة سكنية للتأجير. ونظرا

بما يشمل التشطيبات وبعض األعمال   املرافقة  والخدمات للمبانيإعادة تأهيل ب الشركة بدأتفقد  9ضمن بوابة 

  بإعمال حاليا العمل على طرح منافسة لترسية أعمال الترميم على مقاول متخصص للبدء  ويجري الكهروميكانيكية والسباكة. 

 ( مليون ريال.   7) بنحو اإلجمالية للمباني السكنية، حيث من املتوقع أن تصل التكلفة  التأهيلإعادة 
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: األداء التشغيلي: 
ً
 ثانيا

 ألهم التطورات في مجاالت  2019الل العام املدرة للدخل خ لألصول الشركة األداء التشغيلي  إدارةتابعت 
 
م، وفيما يلي عرضا

 األنشطة التشغيلية: 

 

 نشاط التأجير: 

 الشركة على معدالت تأجير مرتفعة  إدارة حافظت 
 
زيادة ل نتيجة الرغم من املنافسة الحادة  على م 2019خالل عام  نسبيا

   الجديدة،  للمجمعات  واملكتبية  التجارية  املساحات
 
   اإلخالءات  نسبة  زيادة  إلى  إضافة

 
للشركة    التابعةالتجارية    املراكزتأثر  ل  نتيجة

نسبة اإلشغال    بلغت  وقد،  العامطريق العليا    امتدادمترو الرياض الواقع على    ومشروعتنفيذ مشروع النقل العام    بحركةالعقارية  

 م.2019( في نهاية عام ٪84) بلغت فقد التجاريةللمجمعات   أما ( ٪87) للشركة التابعة  ةالسكني للمجمعات

 

(  SAP)  والتحصيلبالعمل على تطوير النظام التقني املستخدم لعمليات التأجير واملبيعات    2019خالل العام    الشركة  إدارة   قامت

أجل   من والتحصيلواملبيعات والتسويق  التأجير  وأنشطة ملراقبة عمليات  تهدف (Dashboard)موحدة  منصة  تطوير بهدف 

 اتخاذ  عملية  لُيسهل دقيق و طور بشكل مُ و مصدر موحد للمعلومات  على وللحصول  ودقيق فعال بشكل  التشغيلياألداء  تحسين 

 . الشركة لعمالء موحدة بيانات  قاعدةمن خالل إنشاء  القرارات

 

 على دراسة 
 
 3العقارية التجاري ) ومجمع ( 2العقارية التجاري ) مجمعإمكانية تطوير وتحسين  مدىيجري العمل حاليا

 
  ( وخاصة

 يتخصصة فمنافسة لشركات ُم  طرح على الشركة تعتزماألول للمبنيين. و املنطقة التجارية )األسواق( الواقعة في الدور األرض ي 

 والتشغيلي  التأجيري  ءاألدا تحسين  إلى تهدف  شاملةتطوير املراكز التجارية وذلك للحصول على دراسة وخطة عمل  إعادة

 ، وذلك التجاريين للمركزين
 
  عليه  يترتب وما شارع العليا العام  امتدادعلى  الواقعأعمال تنفيذ مترو الرياض  انتهاءمع قرب  تزامنا

 .  التجاريين  كزينأكبر للمر  ه فرص إتاحة  من

 

تقديم   خالله من تم والذي م2019لعام  العقاري  الرياض ريستاتكس معرض وأهمها  املنصاتاملجموعة في عدد من  شاركت

 
ُ
. كما شاركت الشركات التابعة للشركة العقارية  املقبلة  األعوامعدة للطرح خالل  الشركة للعمالء بحلة جديدة وعرض للمشاريع امل

عقارية السعودية السعودية )متمثلة بشركة الوديان العقارية السعودية، والشركة العقارية السعودية للتعمير، والشركة ال

مقر موحد بهدف ربط الشركات   ضمن املعرضللبنية التحتية، والشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة املمتلكات( في هذا 

الشركة    تواجدوذلك بهدف تعزيز    م2019التابعة بالشركة العقارية السعودية. كما شاركت العقارية في معرض سايرك خالل عام  

  (Brand Equity)ة التجارية وزيادة قوة العالم
ُ
 باإلضافة الى تعريف العمالء امل

ُ
ستقبلية للشركة العقارية  حتملين باملشاريع امل

 .السعودية

 

 



25 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 خالصة التوقعات املستقبلية: 

  مجال  في رائدة شركة" العقارية لتصبح املتوخاة اإلستراتيجية األهداف  لتحقيق  الشركة جهود استمراراآلراء على أهمية  تتفق

  الهيكلة   إنجاح  دعم  يتطلب  والذي  السنوية،  واألرباح  اإليرادات  مصادرالعقاري"، وذلك في سبيل زيادة وتنويع    واالستثمار  التطوير

  القدرات  بناء  والستكمال تجارية، أسس علىالشركة  نشاط  ملواصلة  التابعة الشركات  إنشاء خاللها من  تمت التي  الجديدة 

صول   إنتاجية وتعظيم
ُ
 :  التالية الرئيسية  املحاور   خالل من وذلكركة  الش ا

 

  تحسين شارع العليا بمدينة الرياض في سبيل    امتدادعلى    الواقعةومجمعات الشركة    ملباني  شامل  تطويري تنفيذ برنامج    في  الشروع

  وذلك والتشغيلي،مستوى األداء التأجيري 
 
)بنك اإلنماء(   محطة لقطع األراض ي القريبة من  الجديدةملستجدات التراخيص  نظرا

شارع العليا   تقاطع امتداد علىمركز العقارية الثاني  أمام والواقعة( (Transit-Oriented-Developmentالتابعة ملترو الرياض 

  ، املالية  التشغيلية  العائداتمع شارع موس ى بن نصير. إن الهدف من تنفيذ برنامج التطوير الشامل ملجمعات العقارية هو تعزيز  

 :التالية املجمعات البرامج   هذه وتشمل

 (1) التجاري   العقارية مركز  تطوير إعادة

 ( جزئية األسواق الواقعة في الدور األول والثاني3& 2) التجاري  العقارية  مركز  تأهيل  إعادة

 ( 7 بوابة ثم  ومن 9 ة)بواب السكني العقارية  مجمع تأهيل  إعادة

 

في سبيل   االستثمارية( والتي تشمل كافة أصول الشركة االستثماربعمل دراسة )إستراتيجية  2019الشركة خالل عام  قامت

. من املتوقع أن تقوم الشركة خالل األعوام املقبلة  االستثماريةتحديد مدى جدوى اإلبقاء عليها أو بيعها بحسب مخرجات الخطة  

 مع عوائدها وتكلفة رأس مال    االستثمارلعدم كفاءتها من حيث قيمة    االستثماريةببيع جزء من أصول املحفظة  
 
،  املستثمرمقارنة

 املحاور التالية:  علي االستثمارإستراتيجية   ارتكزتحيث 

  التشغيلية  األرباح  صافي تحديد: للدخل املدرة   األصول 
 
قارنة  للدخل،  املدرة  لألصول  العادلة السوقية  القيمة مع  م 

 أحجامها وكلف تطويرها، الخ، و مواقعها وتصنيفها،  االعتبار: دراسة مدى إمكانية تطويرها أخذين بعين الشاغرة  األراض ي

املباشرة وعوائدها السنوية )توزيعات األرباح(   لالستثمارات: تحديد ودراسة القيمة السوقية العادلة املباشرة االستثمارات

 قية العادلة.  والقيمة السو  االستثمار مع تكلفة  باملقارنة

 

بعمل دراسة مالية دقيقة هدفها تحديد التدفقات النقدية املستقبلية من أنشطة تشغيل   2019الشركة خالل عام  قامت

درة للدخل، والتي من 
ُ
  املالية تجاه الدائنين،  بالتزاماتهاإمكانية الشركة من الوفاء   خالهااألصول العقارية امل

 
وتقوم الشركة حاليا

مع صافي التدفقات النقدية املستقبلية للشركة   يتالءمجدولة سداد هذه القروض بما  إعادة بخصوص الدائنين بالتفاوض مع

 ( سنوات. 10خالل )
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 املتوقع  من
 
في  ه للتطوير العقاري والذي تم تأسيس االستثماري  العقارية -اإلنماءصندوق  إقفال  يتم أنم 2020عام  خالل أيضا

 )برج العقارية    ريذيدنسفندق    ويارد ماريوت  -كل من فندق كورت   لتمويل   2019  عام   بداية
 
  صالح   طريق  امتداد   على ( الواقع  سابقا

طريق الدائري الشمالي بمدينة  ال امتدادعلى  الواقعالعقيق  منطقةب  أملنت( وفندق ويستين وفندق الستين شارع) األيوبي الدين

  لالستثمار والعوائد املالية املتوقعة التمويل وتكلفة الصندوق  ةهيكل أهمها من أسباب لعدة وذلك ،الرياض
 
. يجري العمل حاليا

  مرخصوالذي هو  االستثماري الصندوق فيما يخص وضع  سبل أفضل التحديد  لالستثماروبالتعاون مع شركة اإلنماء 
 
  حاليا

 .السعودية  املالية  السوق  هيئة  قبل  من
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 املخاطر التي تواجه أعمال املجموعة:  

 

 املخاطر العامة املرتبطة بالسوق العقارية 

 اداء الشركة عرضة لجميع املخاطر املرتبطة باالستثمار في القطاع العقاري السعودي، بما فيها التغيرات السلبية في األوضاع االقتصادية 

دة على املستوى اإلقليمي واملحلي أو العاملي وظروف السوق املحلية السلبية والوضع املالي ملستأجري العقارات ومشتريها وبائعيها، والزيا

فرطة في العرض في القطاع التجاري وقلة الطلب واملنافسة ، والتغيرات في اإلقبال النسبي على أنواع العقارات واملواقع وغير ذلك من  امل

األحداث والظروف الطارئة والعوامل األخرى الخارجة عن نطاق السيطرة املعقولة. فقد يؤدي أي من هذه العوامل، أو عدد منها إذا ما  

 ،
 
 على ايرادات الشركةوقعت معا

 
 .إلى مخاطر ملموسة تؤثر سلبا

 

 

 املخاطر املرتبطة بالتطوير العقاري 

تعمل الشركة في مجال التطوير العقاري، األمر الذي يعرضها للمخاطر العامة املرتبطة بمشاريع البناء والتطوير. وقد تشمل هذه  

 :املخاطر

o عدم توفر التمويل بشروط مالئمة؛  

o بشكل يفوق التقديرات بسبب زيادة تكاليف املواد أو العمالة أو التكاليف األخرى، مما يجعل استكمال املشروع غير   تجاوز التكاليف

  مجد اقتصاديا؛ 

o  التأخر في انتهاء األعمال 

o ة قلة أو عدم توفر األيدي العاملة بتكلفة مناسب 

o   املوعد املقرر، مما يترتب عليه زيادة نفقات خدمة الدين وتكاليف البناءعدم القدرة على استكمال بناء أي من العقارات أو بيعه في. 

 على املشروع. وقد وضعت الشركة االستراتيجيات التالية للحد من مخاطر تجاوز  
 
ويمكن ألي من العوامل املذكورة أعاله أن يؤثر سلبا

 . التكلفة املقدرة وعدم إنجاز املشروع

o  تخصيص مبالغ احتياطية لتغطية بعض النفقات غير املتوقعة ضمن امليزانيات الخاصة باملشاريع، وسوف يبذل الفريق الفني الذي

يقوم على إدارة املشاريع وكذلك املقاول قصارى جهودهم لضبط التكاليف بحيث يتم إنجاز املشروع ضمن حدود التكاليف التقديرية 

 قرر ومعايير الجودة املتوقعة؛  املخصصة واإلطار الزمني امل

o   متابعة ومراقبة أداء كل مقاول عن كثب من قبل فريق إدارة املشروع والشركة بصفة مستمرة لضمان إنجاز كل مرحلة من مراحل

 .املشروع في الوقت املناسب

o ملخاطر لهذه األطراف. كانت أساسية أو فرعية إلى أطراف ثالثة وذلك لتحويل جزء من ا أ إرساء بعض أعمال املشاريع سواء 
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  العقارية  باألصول املخاطر املتعلقة بطبيعة تسييل أو التصرف 

تعتبر العقارات فئة من األصول صعبة التسييل إلى حد كبير. ولذا قد ال تتمكن الشركة من بيع مشاريعها التي يجري انشاؤها أو تسييل  

لي وبالتالي، فإن تأخر أو صعوبة تصرف الشركة قد يؤثر بصورة ملموسة على  أحد أصولها العقارية في الوقت املناسب وبالسعر املثا

 .العائد املرغوب للمشروع أو األصل املسيل مما ينعكس على التدفقات النقدية للشركة

 

 التالية للحد من هذه املخاطر:  اإلجراءاتوقد قامت الشركة باتخاذ  

o  االستثمار إلدارة ومراقبة املخاطر املتعلقة باستثمارات املجموعة بإشراف  م استحداث إدارة متخصصة بمسمى إدارة 2019تم خالل

 مباشر من إدارة املجموعة التنفيذية ومجلس اإلدارة. 

o   استراتيجية لتسييل والتصرف باألصول العقارية 
 
 على استراتيجية استثمارية تم فيها وضع خططا

 
تتم جميع القرارات االستثمارية بناءا

 للشركة.

 

 مخاطر تغير ظروف السوق العقاري.    

كبير على التغيرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب بقطاع العقارات بشكل عام. والتي تتأثر   العقاري بشكليعتمد االستثمار 

 اتها.  بالظروف االقتصادية والسياسية واإلقليمية واملحلية واملوسمية واملنافسة والتي قد تؤدي النخفاض العقارات وايجار 

 

 وتعتمد الشركة عدة استراتيجيات للحد من مخاطر التغير في ظروف السوق العقاري كما يلي:

o .تقوم إدارة االستثمار بالشركة على مراقبة ظروف السوق بشكل مباشر واالطالع الدوري على أحدث تقارير املتخصصين في هذا املجال 

o  العقارية التي تقدمها من استثمار عقاري وخدمات إدارية وخدمات عقارية وإدارة  تعتمد الشركة سياسة التنويع ضمن الخدمات

 ممتلكات وتطوير عقاري، مما يقلل األثر املتوقع في حال انخفاض أداء أي من أجزاء السوق. 

o   أصول تجارية(.  –كما تتسم املحفظة العقارية بالشركة باختالف االستخدامات ألصولها العقارية )أصول سكنية 
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 مخاطر االنخفاض في تقييم األصول العقارية 

يعتمد تقييم االستثمارات العقارية على عوامل مختلفة قد يكون من الصعب تحديدها. وربما تنخفض القيمة السوقية للعقارات نتيجة  

رية سوف تعكس بدقة لتدهور في األوضاع االقتصادية والتنظيمية وظروف السوق. وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن التقييمات العقا

الثمن الذي يحققه أي استثمار عند البيع الفعلي وقد يتعذر تحقيق قيم األصول العقارية باألسعار التي أظهرتها التقييمات. وعليه، فإن  

 .أي انخفاض في قيم األصول العقارية قد تؤثر على املستثمرين

 

لى استراتيجية التنويع في االستخدامات واألحجام واملواقع الجغرافية  وتعتمد استراتيجية الشركة للحد من هذا النوع من املخاطر ع

 لألصول العقارية للشركة. كما تشمل الخطة االستثمارية للشركة استراتيجية ألمثل تركيبة لألصول العقارية اململوكة للشركة.  

  

 التغييرات في أنظمة القطاع العقاري والضرائب والزكاة 

الشركة ألنظمة العقار والضريبة والزكاة املعمول بها في اململكة، وعليه فإن أية تغييرات ملموسة في هذه القوانين أو  تخضع أنشطة 

ة  تفسيرات لها في غير صالح الشركة، وال سيما فيما يتعلق بنقل امللكية والضرائب والزكاة، قد يكون لها تأثير سلبي كبير على أداء الشرك

 .املالي

ة على أن تبقي على تواصل فّعال مع الجهات التنفيذية واملشرعة املختلفة، وذلك لتكون على علم بآخر املستجدات في  وتحرص الشرك 

 هذا املجال. 

 مخاطر السوق 

  تمثل مخاطر السوق املخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار 

السائدة في السوق. تتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من املخاطر: مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى 

مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. تشتمل األدوات املالية التي تأثرت بمخاطر السوق على القروض والودائع واملوجودات املالية  

 .ألدوات املالية املشتقةاملتاحة للبيع وا

 .2018و 2019ديسمبر  31تتعلق تحاليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 

تم إعداد تحاليل الحساسية على أساس أن قيمة صافي الدين ونسبة أسعار عموالت الدين الثابتة إلى العائمة واملشتقات ونسبة األدوات  

2019.ديسمبر  31املالية في العمالت األجنبية هي جميعها ثابتة وعلى أساس تخصيصات تغطية املخاطر املحددة في 
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 لفائدة مخاطر أسعار ا 

السائدة في السوق بشكل رئيس ي بالقروض. تتعرض املجموعة بشأن القروض   الفائدةتعرض املجموعة ملخاطر التغيرات في أسعار ت

تقوم املجموعة بإبرام مقايضات  املرتبطة بعمولة متغيرة ملخاطر التقلبات في التدفقات النقدية نتيجة التغيرات في معدالت العمولة.

خاطرها. وتصنيف هذه املقايضات كمطلوبات مالية مشتقة في قائمة املركز املالي املوحدة. إن الزيادة )النقص(  أسعار العموالت لتغطية م 

نقطة أساس في معدل العمولة بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة، مع بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة، من شأنها   20املحتملة بواقع 

 مليون ريال سعودي. 7.5زيادة خسارة املجموعة بمبلغ 

 

 املجموعة  استثمارات  محفظة قيمة في   التغير  مخاطر 

املحفظة  اداء ملخاطر عدم التأكد من  وصناديق االستثمار الخاصةو املدرجة  استثمارات املجموعة في الشركات ةمحفظتتعرض 

  من خالل تنويع محفظة االستثمارات ووضع حدود لكل أداة   املحفظة االستثمارية. تقوم املجموعة بإدارة مخاطر  في املستقبل  االستثمارية

اإلدارة العليا باملجموعة بشكل منتظم. تقوم  ىإل املحفظة االستثماريةعلى حده وبشكل إجمالي. يتم تقديم التقارير حول  مالية أو ورقة 

 . باملحفظة االستثماريةكافة القرارات املتعلقة اإلدارة العليا بمراجعة واعتماد 

 

 القائمة البنكية  التسهيالت مخاطر 

هــذه   وفوائدالعقــود بســداد أقســاط  لتمويــل مشــروعاتها، وتلتــزم بموجــب هــذه  التسهيالت االئتمانية عـدد مـن عقود  ابرمت املجموعة 

تتمكـن مـن   ة أو لمالشـركة لتدفقـات نقديـة كافيـة مـن أنشـطتها الرئيسـي محــدد. وفــي حالــة عــدم تحقيــقطبقــا لجــدول زمنــي االتفاقيات 

 التسهيالت بموجـب هـذه االستحقاقالوفـاء بالسـداد فـي مواعيـد  تتمكـن الشـركة مـن المـن مصـادر أخـرى، فقـد  األموال الالزمةتوفير 

والحجــز علــى الضمانــات والتنفيــذ   املستحقرصيــد البســداد كامــل مما يعرض املجموعة الى املطالبة لتزاماتهــا، با اخاللممــا يعتبــر 

 .القضائي
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 السيولة مخاطر 

باألدوات املالية. تنشأ مخاطر  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها املجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة 

السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.  يتم إدارة السيولة وذلك بالتأكد بصورة دورية من  

 توفر األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية املتعهد بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. 

املجموعة في إدارة مخاطر السيولة في التأكد، قدر املستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها  تتمثل طريقة  

في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غير مقبولة أو املخاطرة باإلضرار بسمعة املجموعة. 

ديسمبر    31ة بحدود ائتمانية مع بنوك تجارية من أجل الوفاء بمتطلبات السيولة الخاصة بها. وكما في  ولهذا الغرض، احتفظت املجموع

مليون ريال سعودي وذلك إلدارة متطلبات السيولة  500، يوجد لدى املجموعة تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة قدرها 2019

 قصيرة األجل وطويلة األجل. 

 

مليون ريال   3.102األصول املتداولة بقيمة  عنزيادة املطلوبات املتداولة  املوحدةاملركز املالي  قائمة تهر ، أظ2019ديسمبر  31كما في 

 :يلي  كماالسيولة    ةدار ا  يتمسعودي. إن اإلدارة على ثقة من أن املجموعة ستكون قادرة على تسوية جميع التزاماتها في الوقت املناسب وس

 

ا من  البنكي إعادة جدولة القرض - ا  2019ديسمبر  31املستحق اعتبار    ظهر وقد أ  ،وقرض الصندوق والذي تجري فيه مفاوضات حالي 

 ؛ذلكفي  م عن رغبته يناملقرض 

 .2020مليون ريال سعودي في  125تخطط املجموعة لتدوير   -

 والتي يحق للمجموعة سحبها  2019ديسمبر  31ي كما في مليون ريال سعود 500استخدام التسهيالت غير املستخدمة والبالغة  -

مليار ريال سعودي، وذلك بسبب إعادة تصنيف قرض طويل   3.102تجاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة املوجودات املتداولة بمبلغ 

ونتيجة  2019  ویمليار ريال سعودي إلى املطلوبات املتداولة والتي يتعين سدادها بالكامل ألحد البنوك املحلية خالل ما  3.085األجل بمبلغ  

 على دراسة الخيارات املتاحة لترتيب عملية سداد القروض أو إعادة جدولة  لعدم االلتزا
 
م بتعهدات القروض. تعمل إدارة املجموعة حاليا

األقساط الى فترات الحق 
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 في رؤوس أموال الشركات:  االستثمار حصص  

 الجدول التالي: في واملوضحةمال عدد من الشركات  رأس املجموعة في  تستثمر 

 

 ( األرقام باالالف الرياالت)                                                                                              

 نسبة امللكية  الكيان القانوني راس املال  الشركة 

 %16,7 مساهمة مغلقة 1,000,000 شركة الرياض القابضة 
 %6,1 مدرجةمساهمة  979,000 شركة إسمنت حائل
 %13.55 مساهمة مغلقة 830,000 االقتصادية شركة مطوري مدينة المعرفة 

 %1.13 مساهمة مغلقة 8,873,065 شركة أم القري للتنمية واإلعمار
 %9.18 مساهمة مغلقة 358,750 شركة دار التمليك

 %2,1 مساهمة مغلقة 1,694,000 شركة كنان للتطوير العقاري المحدودة
 %5 تحت التأسيس 3,000,000 تطوير العقيرشركة 

 %4,4 مساهمة مغلقة 243,251 الشركة المتحدة للزجاج 
 %3 تحت التأسيس 25,000 شركة التمويل العقاري
 %0,0007 مساهمة مدرجة 1,500,000 شركة طيبة القابضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 سكنية وتجارية:   أراض ي  منبممتلكات املجموعة  بيان

  

 

 الوضع (  2املساحة )م املوقع  ت

 التنفيذ تحت مشروع 6,988,106 مشروع وديان العقارية -شمال الرياض الوصيل أرض 1

 استثمارية 5,675,630 الدمام -أرض غرب املنطقة الصناعية 2

 استثمارية 3,941,966 الدمام –أرض طريق مطار امللك فهد  3

 استثمارية 871,598 الرياض  -(13رقم )أرض جنوب بنبان  4

 استثمارية 648,189 الرياض -أرض طريق صلبوخ بنبان  5

 استثمارية 596,700 سكن العمال  -أرض طريق القصيم الرياض 6

 استثمارية 519,059 الرياض  -(15أرض جنوب بنبان رقم ) 7

 التنفيذ تحت مشروع 430,726 الضاحية مشروع -لرياضبالثمامة اأرض طريق التخصص ي  8

 مقام عليها مباني 188,262 الرياض  -العليا مخططأرض  9

 استثمارية 157,280 املدينة املنورة -أرض طريق امللك خالد 10

 استثمارية 85,572 املدينة املنورة -أرض طريق القصيم 11

 استثمارية 63,493 املدينة املنورة -أرض على الدائري الثالث 12

 استثمارية 49,800 جدة  -أرض طريق امللك عبد العزيز 13

 استثمارية 44,465 مشروع تالل الرياض   -أرض مخطط تالل الرياض حي امللقا  14

 استثمارية 40,000 من مخطط حي النرجس  4أرض قطعة رقم  15

 استثمارية 30,000 الرياض  –بدر  حيأرض طريق امللك فهد جنوب أرض  16

 التنفيذ تحت مشروع 25,570 مشروع مجمع سكني مغلق -الرياض بأرض مخطط حي النرجس  17

 التنفيذ تحت مشروع 25,500 الرياض ويستين  مشروع  -حي العقيق الجنوبي الرياضبأرض  18

من 26(  باإلضافة للقطعة رقم  21إلى 13رقم)   من  القطعأراض ي مخطط قرطبة  19

 الرياض -3115املخطط 

 استثمارية 19,433

 استثمارية 10,510 الرياض   -3115( من املخطط 12-10من رقم ) القطعأرض قرطبة  20

 التنفيذ تحت مشروع 9,857 برج العقارية  –مشروع العقارية كورت يارد ماريوت الرياض  -الرياضأرض الستين  21

 مقام عليها مباني 9,325 الرياض –الثاني  التجاري أرض الستين  22

 استثمارية 2,241 الرياض –أرض الستين  23

 استثمارية 1,578 املدينة املنورة  -أرض طريق القصيم  24

  20,434,860 مجموع املساحات
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 : عالقة  ذي  وطرف املجموعة بين  صفقة  ألي وصف

مليار ريال سعودي خالل    1.5املجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ  قامت  

مبلغ   2019ديسمبر  31ألغراض تمويل إنشاء املشاريع العقارية. بلغ إجمالي الرصيد القائم للقرض كما في  2015عام 

 . م2018تبدء من  وية متساويةمليون ريال سعودي، ويسدد القرض على أقساط نصف سن 1,012

 

  الشركة  تكون  عقود أو  أعمال بأي تتعلق  معلومات
ً
  إدارة  مجلس أعضاء ألحد  مصلحة  فيها كانت أو  فيها، طرفا

 :منهم بأي  عالقة ذي  شخص ألي  أو  فيها  التنفيذيين لكبار   أو   الشركة

 فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  الشركةأي أعمال أو عقود تكون  توجد ال
 
أو لكبار   الشركة طرفا

 التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم. 

 

 

وأعداد أي ادوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة   فئات

 :   ذلكم أو عوض حصلت عليه املجموعة مقابل 2019أصدرتها أو منحتها املجموعة خالل العام املالي 

 

أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو   ال توجد 

 أو عوض حصلت عليه املجموعة مقابل ذلك   م2019منحتها املجموعة خالل العام املالي 

 

  أو  اكتتاب،  حق كرات مذ  أو  تعاقدية،  مالية أوراق  أو  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  بموجب اكتتاب أو  تحويل حقوق 

 : املجموعة  منحتها أو  أصدرتها مشابهة حقوق 

 

  حق مذكرات  أو  تعاقدية، مالية أوراق  أو للتحويل قابلة دين أدوات  بموجب  اكتتاب أو تحويل حقوق  أي توجد  ال

 . املجموعة  منحتها أو  أصدرتها مشابهة  حقوق  أو اكتتاب، 

 

 : املتبقية املالية  األوراق وقيمة لالسترداد، قابلة  دين أدوات  ألي  املجموعة جانب من إلغاء أو  شراء  أو   استرداد 

 .لالسترداد قابلة دين أدوات  ألي  املجموعة   جانب من إلغاء أو  شراء أو  استرداد  يوجد ال
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 :  وأعضائهوأداء لجانه   أدائهالتي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم    الوسائل

اللجان املنبثقة منه وأعضائها من خالل    ويقيم من خالل املشاركة الفاعلة في مجلس اإلدارة    أدائهاملجلس بتقييم    يقوم

 تقارير املتابعة الدورية والتقارير املرفوعة للمجلس.

 

 بمقترحات املساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –التي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  اإلجراءات
ً
  علما

 : وأداءاهاوملحوظاتهم حيال املجموعة 

 الجمعية العامة السابقة تم مناقشتها بالجمعية.  اجتماعاملساهمين املطروحة أثناء   اقتراحات  جميع

 

 : مكافآتأحد أعضاء مجلس إدارة املجموعة أو كبار التنفيذيين عن أي    بموجبهتنازل  اتفاقأو  ترتيبات

أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو   تنازل تم بموجبه  اتفاق أوال توجد أي ترتيبات 

 األرباح.   منتعويض أو حصة 

 

 :  األرباح في  حقوق  أي عن   املجموعة مساهمين  أحد   بموجبهتنازل  اتفاقأو  ترتيبات

 . حاألربا في حقوق  أي أحد املساهمين عن  تنازل بموجبه   تم اتفاق  أو ال توجد أي ترتيبات 

 

 : املجموعة  موظفين ملصلحة  أنشئت  احتياطيات أو  استثمارات 

 . املجموعة موظفين  ملصلحة  أنشئت   احتياطيات أو  استثمارات  أي  توجد ال

 

 عن معايير املحاسبة:   اختالفاإليضاح ألي 

 عن معايير املحاسبة الدولية واملعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  اختالفاتأي    يوجد ال
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جهة إشرافية أو   أيعقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من  أي

 . سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبلمع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها و  ، قضائيةتنظيمية أو 

 

 املخالفة  أسباب الجزاء/القيود /العقوبة
  املوقعة الجهة

 للمخالفة 

 في وقوعها وتفادي عالجها سبل

 املستقبل 

 بمقدار مالية غرامة

. لريا  20.000  

 املنتهية املالية قوائمها نشر من الشركة تمكن عدم

 بثالثة املحددة  النظامية املدة  خاللم 31/12/2018

.املالية السنة انتهاء  من أشهر  

ة املالي السوق  هيئة  
والتقيد باألنظمة واللوائح   االلتزام

.املنصوصة من الجهات التشريعية  

 

 

 

 :وأسبابها الطلبات  تلك  وتواريخ املساهمين  لسجل املجموعة  طلبات عدد

 

 م سبب الطلب تاريخ ملف امللكيات وقت الطلب

 1 الشركة إجراءات م 2018/12/31 م 2019/01/07

 2 الشركة إجراءات م 2019/ 31/03 م 03/04/2019

 3 الشركة إجراءات م 30/06/2019 م 2019/ 07/ 01

 4 الشركة إجراءات م 30/09/2019 م 2019/ 10/ 01

 5 الشركة إجراءات م 03/2019/ 19 م 2019/ 10/ 08

 6 الشركة إجراءات م 03/2019/ 20 م 2019/ 10/ 08

 7 الشركة إجراءات م 2019/ 10/ 17 م 23/10/2019
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 :ـذلكمن أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب  يطبق لم ما

 التطبيق  عدم أسباب النص  الفقرة املادة

39 2 

 مستمر بشكل تدريبية ودورات برامج على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل لحصول  الالزمة اآلليات وضع

.الشركة بأنشطة العالقة ذات املجاالت في ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض   

 

 بصدد واملجموعة استرشادية الفقرة

.الشأن بهذا خاص  برنامج تطوير  

41 - 

 واإلدارة ولجانه وأعضائه املجلس أداء لتقييم الالزمة اآلليات الترشيحات لجنة اقتراح على بناء   اإلدارة مجلس يضع -أ

  التنفيذية
 
 وجودة للشركة االستراتيجية األهداف  تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك  سنويا

د أن على وغيرها، الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية املخاطر إدارة  مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّ

.الشركة مصلحة  

 املعنيين واألشخاص  اإلدارة مجلس ألعضاء عنها يفَصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون  أنيجب  -ب

.بالتقييم  

 العمل مع فيه، والقوة الضعف نقاط وتحديد املجلس، يمتلكها التي والخبرات املهارات على األداء تقييم يشتمل أنيجب  -ج

  ويجب املجلس، أداء تطوير تستطيع مهنية كفايات كترشيح املمكنة بالطرق  الضعف نقاط معالجة على
 
 يشتمل أن أيضا

.عام بشكل املجلس في العمل آليات تقييم على األداء تقييم  

 في بما ومسؤولياته واجباته بأداء والتزامه للعضو الفعالة املشاركة مدى اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم في يراعى-د

.لها الالزم الوقت وتخصيص ولجانه املجلس جلسات حضور  ذلك   

.سنوات ثالث كل ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم على للحصول  الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلسيتخذ  -هـ  

  التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاءيجري  -و
 
  تقييما

 
  التنفيذيين األعضاء نظر وجهات أخذ بعد املجلس رئيس ألداء دوريا

د أن على الغرض، لهذا املخصص النقاش املجلس رئيس يحضر أن دون  من  بما معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّ

.الشركة مصلحة مع يتفق  

استرشادية واملجموعة بصدد  املادة

التعاقد مع جهات متخصصة 

بما  اإللتزاملتطوير أليات تمكنها من 

 ورد باملادة.

70 - 

.املخاطر لجنة تأسيس املادة استرشادية واملجموعة  التـزال 

 يقوم مجلس 
 
بصدد إنشائها وحاليا

الدور. بهاذااإلدارة   

املخاطر إدارة لجنة اختصاصات - 71 .استرشادية املادة التـزال   

72 - 

 

 

املخاطر إدارة لجنة اجتماعات  

 

استرشادية املادة التـزال  
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85 1-3  

 ما يلي: –بصفة خاصة  –على أن تتضمن  ، الشركةالشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في  تضع

متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات  عمل  ورشلجان أو عقد  تشكيل-1

 محل القرارات املهمة.

 من األرباح التي تحققها وبرامج  برامج-2
 
 في الشركة أو نصيبا

َ
وتأسيس صندوق مستقل  ، التقاعدمنح العاملين أسهمها

 لإلنفاق على تلك البرامج.

 . الشركة في لعاملينل اجتماعية مؤسسات إنشاء-3

ال تـزال املادة استرشادية واملجموعة  

بصدد تطوير برنامج خاص بهذا 

 الشأن.

87 - 

االجتماعية املسؤولية ال تـزال املـادة استرشادية واملجموعة   

بصدد تطوير برنامج خاص بهذا 

 الشأن.

88 1-4  

، ويشمل ذلك ما يلي :  اإلجتماعييضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل    

 ذات األخرى  بالشركات ذلك  ومقارنة االجتماعي، ملالع في مبادرات من تقدمه بما الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضع-1

.املشابه النشاط  

للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. الشركةالتي تتبناها الشركة  اإلجتماعيةاإلفصاح عن أهداف املسؤولية -2  

في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. االجتماعيةاإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية -3  

. للشركة االجتماعية باملسؤولية للتعريف للمجتمع توعية برامج وضع-4  

 واملجموعة استرشادية املادة تزال ال

 بهذا خاص  برنامج تطوير بصدد

.الشأن  

89 3 
واي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل  ، عنهايتضمن املوقع اإللكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح  أن

 وسائل اإلفصاح األخرى.

 ، استرشاديةتزال الفقرة  ال

 وستطبقها الشركة فور اإللزام بها.

90 24 
.األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف  

 

 ينظم للمجموعة األساس النظام

باملادة ماورد  

90 25 

 وكبار الشركة إدارة مجلس أعضاء عدا) ألشخاص  تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف

 وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة املادة بموجب الحقوق  بتلك  الشركة أبلغوا( وأقرباءهم التنفيذيين

. األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك  في تغيير  

أي مصالح والنظام األساس ي  التوجد

 ينظم ماورد باملادة إن وجد

95 - 

. الشركات حوكمة لجنة تشكيل املادة استرشادية واملجموعة  التـزال 

 يقوم مجلس 
 
بصدد إنشائها وحاليا

الدور. بهاذااإلدارة   
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  مجلس اإلدارة: 

 مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم :   أعضاء   أسماء 

 م(2019-01-31) للدورة التي انتهت بتاريخ    اإلدارةمجلس  أعضاء

 الخبرات  املؤهالت  السابقة الوظائف الحالية  الوظائف اإلسم 

 بن املفض ي  عبدالرحمن/األستاذ

 (العامة االستثمارات صندوق )ممثل 

 )رئيس املجلس(

 أعمال رجل

 
 اقتصاد  ماجستير  العامة االستثمارات صندوق  عام أمين

 (استثمار)مسؤول  للتنمية السعودي الصندوق 

 . تنفيذي مدير  الدولي البنك

 الجبر  عبدالرحمنجبر بن  /األستاذ

 (للتقاعد العامة املؤسسة)ممثل 

 (اإلدارة مجلس رئيس)نائب 

 للتقاعد العامة املؤسسة

 (القانونية االدارة)مدير 
- 

 أنظمة بكالوريوس

 )قانوني(

 القانونية  األعمال

 البتروكيماويات  شركة إدارة مجلس

 .عقارية شركات إدارة مجلس

 - ومحكم محامي الدوسري  عبدهللاحمد بن  /األستاذ
 أنظمة عالي دبلوم

 )قانوني(

 عقارية شركات إدارات مجلس في سابق عضو 

 . وإسمنت

 و حكومية في مجال االعمال املالية واالدارية  خدمة

 . القانونية

 محمد بن الرحمنعبد /األستاذ

 السحيباني 

مكتب البحر االحمر  رئيس

 االقتصادية لالستشارات 
 . واقتصاد مشاريع وإدارة متنوعة وادارية مالية اقتصاد  ماجستير  -

 أعمال رجل بن صالح العنبر  عبدالعزيز  /املهندس

: املدير املساعد للشئون  العقارية التنميةصندوق 

 الفنية 

  للضيافةللفنادق )شركة دور  السعودية الشركة

 حاليا(الرئيس التنفيذي

 املنتدب  اإلدارة: عضو مجلس  السعوديةجريدة الوطن 

 

 مدنية  هندسة بكالوريوس

 اللجنةورئيس  اإلدارةشركة سافكو : عضو مجلس 

 التنفيذية 

ورئيس  اإلدارةشركة النقل الجماعي : عضو مجلس 

 االستثمارلجنة 

ورئيس  اإلدارةشركة إسمنت الجنوب : عضو مجلس 

 املراجعة لجنة 

الصناعي :  لالستثمار  السعودية املجموعةشركة 

وعضو لجنتي الترشيحات  اإلدارةعضو مجلس 

 واملكافآت

ورئيس لجنة  اإلدارةشركة عقاالت : عضو مجلس 

 الترشيحات واملكافآت

 

 الشويعر على بن حمد/األستاذ
 شركة ادارة مجلس عضو 

 القابضة الرياض
 )كيمياء( بكالوريوس -

 الصناعية  التجارية الغرفة ادارة مجلس عضو 

 الصناعية التجارية بالغرفة العقارية اللجنة عضو 

 . الخزف بمجلس العقارية الوطنية اللجنة عضو 

 سكيت بن خالد /الدكتور . األستاذ

 السكيت

 بجامعة تدريس هيئة عضو 

 سعود امللك
 .وعمرانية تخطيط مشاريع تخطيط  دكتوراه -

 باكرماناحمد بن عبد هللا  /الدكتور 
  لشركة التنفيذي الرئيس

 العقارية  رسيل
- 

 الهندسة في دكتوره

 املعمارية

 التطوير  و املعمارية والتنفيذ والتصميم  الهندسة

 العقاري.

 الهواوي  ناصر  بنسلمان /األستاذ

الرئيس التنفيذي ملكتب 

براعة للالستشارات املالية ) 

 تحت التأسيس(

 مدير عالقات املستثمرين للمجموعة بشركة املراعي

دير شعبة القوائم املالية للمجموعة بشركة م

 االتصاالات السعودية

بكالوريوس علوم إدارية 

 تخصص محاسبة 

خبرات متنوعة في التحليل املالي واالستثمار 

واملوازنات والتقارير املالية وحوكمة الشركات 

 واالستشارات املالية والتخطيط االستراتيجي. 
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 م وملدة ثالث سنوات(2019-01-31من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ  بداءتللدورة التي  )   اإلدارةمجلس  أعضاء
 الخبرات  املؤهالت  السابقة الوظائف الحالية  الوظائف اإلسم 

 املديفر محمد بن أيمن املهندس

 (العامة االستثمارات صندوق )ممثل 

 )رئيس املجلس(

معالي املشرف العام  مستشار 

لالستثمارات السعودية 

صندوق  –العقارية

 االستثمارات العامة

صندوق التنمية الصناعي السعودي  –ائتمان  مستشار 

 م. 2005م حتى 1998منذ 

م  2005هيئة السوق املالية منذ  –إدارة التفتيش  مدير 

 م. 2006حتى 

 حتىم 2006 منذ األندلس لشركة التنفيذي الرئيس

 م. 2017

م  2017 منذ القابضة شمول  لشركة التنفيذي الرئيس

 م. 2018 حتى

 

 نظم هندسة بكالوريوس

 ائتمان  تدريبي برنامج

 . كابتالمجلس إدارة شركة الخير  عضو 

 . عقاالتمجلس املديرين شركة  عضو 

بن   عبدالرحمنبندر بن  /األستاذ

 مقرن 

 رئيس املجلس( نائب)

 اإلدارةرئيس  –تنفيذي  رئيس

 –العامة للخدمات املساندة 

 صندوق االستثمارات العامة

السعودية  األتصاالتفريق املوارد البشرية في شركة  عضو 

 م. 2007م حتى 2000منذ 

جدوى لالستثمار منذ  –إدارة املوارد البشرية  رئيس

 م. 2014م حتى 2007

اإلدارة العامة للموارد البشرية والخدمات املساندة  رئيس

 م. 2016م حتى 2014منذ  كابتالاألهلي  –

 

 وإدارة بشرية موارد بكالوريوس

 .أعمال

  العربية بان شركة إدارة مجلس عضو 

 .املشاريع إلدارة

 في الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو 

 . البحرين 

 . هوية شركة في املكافآت لجنة عضو 

 السعودية الشركة املكافآت لجنة عضو 

 . التقني واالستثمار  للتنمية

  نون  شركة في الترشيحات لجنة عضو 

 . لالستثمارات

  السوق  شركة في الترشيحات لجنة عضو 

 )تداول(. السعودية املالية

 

 العلوان محمد بن إبراهيم /ألستاذا
  للشركة املنتدب العضو 

 .. السعودية العقارية

 وبخيت أصول  شركة املالي والتحليل األبحاث رئيس

 م. 2007 حتىم 2006 منذ االستثمارية

م حتى 2007كسب املالية منذ  –التنفيذي  الرئيس

 م. 2014

  حتىم 2014 منذ العقارات لتطوير  األولى الشركة الرئيس

 م. 2017

 محاسبة بكالوريوس

 (ائتمان) تعاوني برنامج

 املالي التحليل في متنوعة خبرات

 املالية والتقارير  واملوازنات واالستثمار 

 والتخطيط املالية واالستشارات

 . االستراتيجي

مخطط حطين  صايبصندوق  عضو 

 العقاري.

 للخدمات وثيق شركة إدارة مجلس عضو 

 املالية

 هاند ديفد /األستاذ
  كوليرز  -التنفيذي  الرئيس

 انترناشونال

 م. 2000 حتىم 1999 منذ لندن–نايت فرانك  – شريك

م حتى 2000هونغ كونغ منذ  – JLL –الوطني  املدير 

 م. 2002

 م. 2007م حتى 2002بكين منذ  – JLL –اإلداري  مدير 

 م.2013م حتى 2007الصين منذ  – JLLالعاملي  املدير 

هونغ كونغ منذ  – JLLالعاملية  لالسواقالعاملي  املدير 

 م. 2015م حتى 2013

 

رافيا بكالوريوس  جغ

 . اقتصادية

 املدن تخطيط في عالي دبلوم

 . قاليمواال

 . املعتمدين للمساحين امللكي املعهد عضو 

 املالي التحليل في متنوعة خبرات

 املالية والتقارير  واملوازنات واالستثمار 

 املالية واالستشارات الشركات وحوكمة

 االستراتيجي والتخطيط

 

خليل  عبدالفتاح /ألستاذا

 عبدالفتاح كردي 

 (للتقاعد العامة املؤسسة)ممثل 

 

 -العقاري  األستثمار  مديرإدارة

 شركة االستثمارات الرائدة.

 م. 2012 حتىم 2010 تاريخ منذ الرياض بنك

 م. 2015 حتى 2013 تاريخ منذ لالستثمار  السعودي البنك

 م. 2018 حتى م 2016 تاريخ منذ الفرنس ي السعودي البنك

 مالية علوم بكالوريوس

 املالي التحليل في متنوعة خبرات

 املالية والتقارير  واملوازنات واالستثمار 

 والتخطيط املالية واالستشارات

 . االستراتيجي

 

 كدسة  بن سعيد بن ناصر  /الدكتور 
 بن ناصر  الدكتور  مركز  -رئيس

 . لالستشارات كدسة

م  1994 منذ  الصناعية التنمية صندوق  أول  مشروع مدير 

 م. 2001 حتى

و  الصناعية و وتطوير العديد من املشاريع العقارية  انشاء

 م 2018م حتى 2007الصحية منذ 

 الهندسة بكالوريوس

 . امليكانيكية 

 . الهندسية  العلوم ماجستير 

 .أعمال إدارة ماجستير 

 .الدولية التجارة في الدكتوراة

في تطوير العديد من  متنوعة خبرات

 .  والصحيةاملشاريع العقارية والصناعية 
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بن  عبدالعزيز  /املهندس

 صالح العنبر 
 أعمال رجل

: املدير املساعد للشئون  العقارية التنميةصندوق 

 الفنية 

  للضيافةدور للفنادق )شركة  السعودية الشركة

 التنفيذي حاليا(الرئيس

 املنتدب  اإلدارةعضو مجلس  السعودية:جريدة الوطن 

 

 مدنية  هندسة بكالوريوس

شركة سافكو : عضو مجلس اإلدارة 

 ورئيس اللجنة التنفيذية 

عضو مجلس  الجماعي:شركة النقل 

 اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار

عضو مجلس  الجنوب:شركة إسمنت 

 اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة 

شركة املجموعة السعودية لالستثمار 

عضو مجلس اإلدارة وعضو  الصناعي:

 لجنتي الترشيحات واملكافآت 

شركة عقاالت : عضو مجلس اإلدارة 

 ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 

 بن سعد بن محمد /األستاذ

 داود

 

 

 .حرة أعمال

 

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في شركة 

وأوالده لالستثمار   محمد بن عبدالعزيز الراجحي

 م. 2018م حتى 2014منذ 

 

 محاسبة بكالوريوس
 املالي التحليل في متنوعة خبرات

 املالية واالستشارات واالستثمار 

بن  عبدالعالي /املهندس

 محمد العجمي

 –إدارة الدراسات واملناقصات  مدير 

 العجمي عبدالعاليشركة 

 مهندس بوظيفة الهندسية لالستشارات الذهبي املكتب

 م. 2013 حتىم 2012 منذ طرق  تصميم

العجمي بوظيفة مهندس موقع منذ  عبدالعالي شركة

 م. 2014م حتى 2013

العجمي بوظيفة منسق مشاريع منذ  عبدالعالي شركة

 م. 2016م حتى 2014

 مدنية هندسة بكالوريوس

 . التحتية  والبنية

 . املدنية التقنية دبلوم

 من هندس ي اعتماد شهادة

 السعودية الهيئة

 . للمهندسين

 

 والبنية املدنية الهندسة في متنوعة خبرات

 .اإلنشاءات وأعمال التحتية
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 :  اإلدارةاللجان من غير مجلس   أعضاء

 الخبرات املؤهالت السابقة الوظائف الحالية الوظائف اللجنة في  عضو  اإلسم 

نايف صالح علي 

 الحمدان

 

مدبر إدارة مشارك  التنفيذية اللجنة

ملحفظة املشاريع العقارية 

في "صندوق االستثمارات 

 العامة"

 التنفيذي الرئيس نائب

األعمال في "شركة الراجحي  لالستثمار وتطوير 

 االستثمارية"

جامعة كاردف  أعمال إدارة ماجستير

 ويلز

 الخدمات مجموعة مدير

"بيت  في االستثمارية املصرفية

 "العاملي االستثمار

 

بن محمد  أديب

 ابانمي عبدالعزيز

 

 املراجعة لجنة

 أبانمي –تنفيذي  مدير

 محاسبون قانونيون 

 املالية  السوق  هيئة املستمر اإلفصاح مستشار

 بالشارقة  املجتمع كلية عميد نائب

 ميامي  جامعة محاسبة ماجستير

 

- 

 عبدالكريمبن  أحمد

بن عبدالرحمن 

 املحيميد 

 

 - املراجعة لجنة

  اإلقتصاددكتور وعضو هيئة التدريس في قسم  أستاذ

وكيل كلية الدراسات العليا وكيل معهد امللك سلمان 

لريادة األعمال وعضو غير متفرغ لدى بنك التسليف 

 وعضو الفصل مجلس حماية املنافسة واإلدخار

الكلي  اإلقتصادالفلسفة في  دكتوراة

التحليل  اإلقتصاديةدراسة التنمية 

 الكمي جامعة نبراسكا الواليات املتحدة

- 

 عبدالرحمن محمد

 القاسم 

 

 املراجعة لجنة

في هيئة  مستشار

وتقنية  اإلتصاالت

 املعلومات

 املراجعة الداخلي في صندوق املئوية مدير

 وتقنية املعلومات اإلتصاالتعام املراجعة في هيئة  مدير

 

جامعة امللك  –محاسبة  بكالوريوس

 سعود
- 

 مبارك محمد عزيز

 القحطاني 

 

 

 

 املراجعة  لجنة        

الرئيس التنفيذي 

للمراجعة الداخلية في 

الشركة السعودية للتنمية 

واالستثمار التقني 

 والشركات التابعة 

نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول  

 والكيماويات والتعدين

 نادك  شركة في الداخلية للمراجعة التنفيذي املدير

التنفيذي للمراجعة الداخلية في املجموعة  املدير

 والتسويق لالبحاثالسعودية 

 فهد امللك جامعة محاسبة ماجستير

 واملعادن للبترول

 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

 املراجعة في شركة اللجين 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

املراجعة في شركة الحمادي 

 للتنمية واالستثمار

عضو لجان مراجعة في كال من : 

شركة    -ينبع  تشركة إسمن 

 -الشرق األوسط للكابالت )مسك(

 شركة جازان للطاقة والتنمية 
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 اإلدارة التنفيذية الحالية:وظائف 

 الخبرات العملية  املؤهالت العلمية  الوظائف السابقة  الوظيفة الحالية   التنفيديين كبار 

 عبدالعزيزابراهيم بن  /األستاذ

 العلوان
 املنتدب العضو 

وثيق للخدمات  -لرئيس التنفيذيا

 املالية 

 برنامج تشيس االئتمان )نيويورك(

 محاسبة جامعة امللك سعود

 وثيق-الشريك التنفيذي والرئيس التنفيذي

 2018 – 2014سبتمبر -للخدمات املالية 

شركة األولى للتطوير -التنفيذي التنفيذي الرئيس

 2017ديسمبر  - 2014ديسمبر -العقاري 

 

خالد بن سليمان  /األستاذ

 *الجاسر

 العقارية للشركة التنفيذي الرئيس

 السعودية

التنفيذي وعضو مجلس الرئيس 

 املراكز العربية  اإلدارة

 

 درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية

 )إدارة األعمال ، اإلدارة املالية(

 جامعة امللك سعود

املراكز -الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 2018مايو  - 2016العربية مايو 

بنك البالد  -وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي الرئيس

 2016مارس  - 2009مايو 

 الرئيس املالي للعقارية والشركات التابعة / بندر العبد الكريم الدكتور 
شركة ذاخر لالستثمار  -املدير املالي

 والتطوير العقاري 
 2004 االقتصادفي  اهدكتور 

لالستثمار والتطوير  ذاخر شركة-املدير املالي

 2019- 2016-العقاري 

 -وزارة اإلسكان  -مستشار ملكتب معالي الوزير

2015 - 2016 

البنك السعودي  -رئيس التمويل العقاري 

 2015 - 2013الفرنس ي 

البنك السعودي الفرنس ي   -رئيس تمويل املشاريع

2011 - 2015  

 االستثماررئيس  / محمد ساري عنبتاوي  االستاذ
الشركة األولى -مدير االستثمار

 للتطوير العقاري 

 محاسبة بكالوريوس

 ماجستير إدارة مالية 

-الشركة األولى للتطوير العقاري -مدير االستثمار

 2019أبريل - 2015يوليو 

مدير الخدمات املصرفية االستثمارية -سويكورب

2015يوليو  - 2014فبراير -العقارية  

 الرئيس التجاري  إبراهيم هيثم علي  /املهندس
نائب الرئيس للمبيعات داماك 

 العقارية

املاجستير في هندسة اإللكترونيات من الجامعة التقنية 

 التشيكية في براغ 

نائب الرئيس للمبيعات داماك العقارية  

 11/4/2019 – 2018أغسطس 

 إعمار االستثمارات والتسويق،مدير املبيعات 

2018يوليو  - 2014العقارية أغسطس   

 

 

 م 2019ديسمبر  8تم تعيين األستاذ/ خالد الجاسر بتاريخ 

 

 



 

44 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 في مجالس إدارتها  
ً
  الحالية أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة املجموعة عضوا

 :   مديرهاوالسابقة أو من 

 م( 2019-01-31) للدورة التي انتهت بتاريخ 

 العضو  إسم

 

 

 اإلدارة مجلس عضو  يكون  التي الشركات أسماء

 
ً
 مديرها من أو  الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 اململكة خارج/  اململكة داخل
 الكيان

 القانوني

 يكون  التي الشركات أسماء

 اإلدارة مجلس عضو 

 
ً
 إدارتها مجالس في عضوا

 مديريها  من أو  السابقة

 اململكة داخل

 اململكة خارج /

 الكيان

 القانوني

محمد    بن   عبدالرحمن /األستاذ

 املفض ي

 )رئيس املجلس(

 اململكة  داخل )تداول(السعودية املالية السوق  شركة ادارة مجلس  عضو
  مساهمة

 مدرجة  غير
- - - 

 الجبر عبدالرحمنجبر بن  /األستاذ

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  

 للبتروكيماويات  الصحراء إدارة مجلس  عضو

 

 اململكة  داخل
  مساهمة

 مدرجة 
- - - 

 اململكة  داخل املحدودة  العقارية املعرفة شركة
  مساهمة

 مدرجة  غير
- - - 

 الدوسري  عبدهللاحمد بن  /األستاذ

 

 اململكة  داخل املحدودة  العقارية املعرفة شركة
  مساهمة

 مدرجة  غير
- - - 

  محمد بن  الرحمن عبد /األستاذ

 السحيباني 

 

- - - - - - 

 *بن صالح العنبر عبدالعزيز  /املهندس

 

 املجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي

 

 اململكة  داخل
  مساهمة

 مدرجة 
- - - 

 الشويعر  على بن  حمد /األستاذ

 

 اململكة  داخل القابضة  الرياض شركة إدارة مجلس  عضو

 ذات

 مسؤولية

 محدودة 

- - - 

  سكيت  بن  خالد/   الدكتور  األستاذ

 السكيت 

 

  للبنية السعودية العقارية الشركة إدارة مجلس  عضو

 التحتية 
 اململكة  داخل

  مساهمة

 مدرجة  غير
- - - 

 باكرمان   عبدهللاأحمد بن  /الدكتور 

 

- - - - - - 

 اململكة  داخل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات املتطورة  عضو الهواوي  ناصر بن سلمان /األستاذ
  مساهمة

 مدرجة 
- - 

- 
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 في مجالس إدارتها  
ً
 أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة املجموعة عضوا

 :   مديرهاوالسابقة أو من   الحالية

 م وملدة ثالث سنوات(2019-01-31من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ  ) للدورة التي بداءت

 

 

 

 

 العضو  إسم

 

 

 اإلدارة مجلس عضو  يكون  التي الشركات أسماء

 
ً
 مديرها من أو  الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 اململكة خارج/  اململكة داخل
 الكيان

 القانوني

 يكون  التي الشركات أسماء

 اإلدارة مجلس عضو 

 
ً
 إدارتها مجالس في عضوا

 مديريها  من أو  السابقة

 اململكة داخل

 اململكة خارج /

 الكيان

 القانوني

 

 أيمن بن محمد املديفر   املهندس

 اململكة  داخل كابتال  الخير

 

  مساهمة

 مغلقة 

   

 اململكة  داخل عقاالت 

 ذات

مسئولية  

 محمدودة 

   

 اململكة  داخل العقارية  الوديان شركة إدارة مجلس  رئيس 
  مساهمة

 مغلقة  
   

 بن مقرن  عبدالرحمنبندر بن  /األستاذ

 اململكة  داخل العربية إلدارة املشاريع   بان
  مساهمة

 مغلقة  
- - - 

 اململكة  خارج الدولي  الخليج بنك
  مساهمة

 مدرجة 
   

 اململكة  داخل هوية   شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 اململكة  داخل تقنية  -التقني  واإلستثمارالسعودية للتنمية  الشركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 العلوان  محمد بن إبراهيم /األستاذ

 اململكة  داخل وثيق للخدمات املالية   شركة
  مساهمة

 مغلقة  
- - - 

 اململكة  داخل مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية للتعمير  رئيس 
  مساهمة

 مغلقة  
- - - 

 اململكة  داخل التحتية  للبنية  السعودية العقارية الشركة
  مساهمة

 مغلقة  
- - - 

 اململكة  داخل العقارية  الوديان شركة إدارة مجلس  عضو
  مساهمة

 مغلقة  
- - - 
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 اململكة  خارج the royal institute ofchartered surveyors د هان  ديفد /األستاذ

incorpora

ted  d by 

royal 

charter 

- - - 

خليل عبدالفتاح   عبدالفتاح /األستاذ

 كردي 

 اململكة  داخل مجلس الشركة العقارية هانمي إلدارة املشاريع   رئيس 

 ذات

 مسؤولية

 محدودة 

- - - 

 اململكة  داخل مجلس إدارة شركة الوديان العقارية   عضو
  مساهمة

 مغلقة  

- - - 

 - - - - - - كدسة  بن  سعيد بن ناصر /الدكتور 

 اململكة   داخل العقارية السعودية للتعمير   الشركة ي بن محمد العجم  عبدالعالي  /املهندس
  مساهمة

 مغلقة 
   

 داود  بن سعد بن محمد /األستاذ

 اململكة  داخل التعاوني  التأمين وإعادة للتأمين والخليج املتوسطة شركة
  مساهمة

 مدرجة 
   

 داخل اململكة   الشركة الكيميائية السعودية 
مساهمة  

 مدرجة 
   

 اململكة   داخل التمليك  دار شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 اململكة   داخل املالية  ألفا شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 اململكة   داخل لالستثمار   وأوالدةالراجحي  عبدالعزيزمحمد   شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 اململكة   داخل لالستثمار  منافع شركة

 ذات

 مسؤولية

 محدودة 

   

 اململكة   داخل العاملية  املرطبات شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 اململكة   داخل الزجاجيه واحة األلياف  شركة
  مساهمة

 مغلقة 
   

 بن صالح العنبر عبدالعزيز  /املهندس

 

 املجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي

 

 اململكة  داخل
  مساهمة

 مدرجة 
- - - 
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م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  2019بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل العام املالي  بيان

  :  الحاضرين

 

 م2019 املالي العام خالل العامة الجمعيات اجتماع حضور  سجل

 ت

 
 االسم 

 ( 44)العامة الجمعية

 م31-01-2019

 ( 45)العامة الجمعية

 م17-03-2019

 ( 46)العامة الجمعية

 م17-06-2019

 - - حضر بن محمد املفض ي عبدالرحمن /أ  .1

 - -  باكرمان عبدهللاأحمد بن  /د  .2

 - -  السكيت سكيت بن خالد.د/ أ  .3

 - -  بن محمد السحيباني عبدالرحمن /أ  .4

 - - حضر الهواوي  ناصر بن سلمان /أ  .5

 - - حضر الدوسري  عبدهللاحمد بن  /أ  .6

 - - حضر الجبر عبدالرحمنجبر بن  /أ  .7

 - - حضر الشويعر علي بن حمد /أ  .8

 حضر حضر حضر *بن صالح العنبر عبدالعزيز /م  .9

 حضر حضر - *املديفر محمد بن/أيمن  م  .10

 حضر حضر - *بن مقرن  عبدالرحمنبندر بن  /أ  .11

 حضر حضر - *العلوان محمد بن إبراهيم /أ  .12

 حضر حضر - *هاند ديفد /أ  .13

 حضر حضر - *خليل عبدالفتاح كردي عبدالفتاح /أ  .14

 حضر حضر - *كدسة بن سعيد بن ناصر /د  .15

 حضر حضر - *داود بن سعد بن محمد /أ  .16

 حضر حضر - *بن محمد العجمي عبدالعالي /م  .17

 .سنوات ثالث وملدةم 2019-01-31 بتاريخ العادية العامة الجمعية انعقاد تاريخ من ابتداء اإلدارة مجلس أعضاء*تم انتخاب 
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 :  أعضائهتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف  

  م(2019-01-31 بتاريخ ادناه املوضحة املجلس دورة انتهاء تم  (

 اسم العضو   تصنيف العضوية 

 تنفيذي غير تنفيذي مستقـل

 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد املفض ي  ✓ 

 الدوسـري األستاذ/ حمـد بن عبد هللا   ✓ 

 األستاذ/ جبر بن عبد الرحمن الجبر  ✓ 

 األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد السحيباني   ✓

 *املهندس/  عبدالعزيز بن صالح العنبر   ✓

 األستاذ/ حمد بن على الشويعر  ✓ 

 الدكتور/ خالد بن سكيت السكيت ذاألستا  ✓ 

 الدكتور/ احمد بن عبد هللا باكرمان  ✓ 

 األستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي    ✓

 

 

 (.سنوات ثالث وملدةم 2019-01-31 بتاريخ العادية العامة الجمعية انعقاد تاريخ من) بداءت دورة املجلس الحالية 

 اسم العضو   تصنيف العضوية 

 تنفيذي غير تنفيذي مستقـل

 محمد املديفراملهندس أيمن بن   ✓ 

 األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن   ✓ 

 األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان ✓  

 األستاذ/ ديفد هاند  ✓ 

 األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي  ✓ 

 الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة   ✓

 األستاذ/ محمد بن سعد بن داود   ✓

 عبدالعالي بن محمد العجميملهندس/ ا  ✓ 

 املهندس/  عبدالعزيز بن صالح العنبر   ✓

  



 

49 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

   م :2019اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام املالي                  

 

 (5) االجتماعاتعدد 

 طبيعة  اسم العضو 

 ة ويالعض
 االجتماع االول 

16 /1/2019 

 * الثاني االجتماع

 م 2019/ 3/2

 الثالث  االجتماع

 م 17/3/2019

 الرابع  االجتماع

 م 6/2019/ 17

 الخامس  االجتماع

 م 2019/ 10/ 17

  حضر رئيس األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد املفض ي 

 حضر عضو األستاذ/ جبر بن عبد الرحمن الجبر

 حضر عضو ااألستاذ/ حمـد بن عبد هللا الدوسـري 

 حضر عضو األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد السحيباني 

 حضر عضو األستاذ/ حمد بن على الشويعر 

 حضر عضو األستاذ.الدكتور/ خالد بن سكيت السكيت

 حضر عضو الدكتور/ احمد بن عبد هللا باكرمان  

 حضر عضو األستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي   

 حضر حضر حضر حضر حضر عضو  *بن صالح العنبر املهندس/  عبدالعزيز

 حضر حضر حضر حضر  رئيس *املهندس أيمن بن محمد املديفر 

 حضر حضر حضر حضر عضو *األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن 

 حضر حضر حضر حضر عضو *األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

 حضر حضر حضر  عضو *األستاذ/ ديفد هاند

 حضر حضر حضر حضر عضو *األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

 حضر حضر حضر حضر عضو *الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

 حضر حضر حضر حضر عضو *األستاذ/ محمد بن سعد بن داود

 حضر حضر حضر حضر عضو *املهندس/ عبدالعالي بن محمد العجمي

 .م2019-02-03املجلس الجديد بتاريخ اول اجتماع  وتم انعقاد  وملدة ثالث سنوات م31/01/2019*الدورة الحالية بدأت من ناريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 
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في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   مصالح

وأقاربهم( أبلغوا املجموعة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي  

 .م2019تغيير في تلك الحقوق خالل العام املالي 

 

مصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين    توجد  ال

 وأقاربهم( أبلغوا املجموعة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج. 

 

وأفر   اد عائالتهم:  حركة األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلس اإلدارة
 
التنفيذيين، بما في ذلك   ومن يمثلهم وكبار  تضمن الجداول التالية وصفا

 في أسهم أو أدوات دين للشركة: )الُقّصر( زوجاتهم وأوالدهم 

 
 

 وأفراد عائالتهم:   يمثلهم ومن اإلدارة مجلس  أعضاءملكية  

 أعضاء  املجلس
نسبة  صافي التغيير  نهاية السنة السنةبداية 

 التغيير 

% 

 أدوات دين  عدد أسهمه أدوات دين  عدد أسهمه

ويمثلهم  العامة اإلستثمارت صندوق 

 املهندس/ أيمن بن محمد املديفر 

 

154983978 

 
 

154983978 

 
- - - 

 املهندس أيمن بن محمد املديفر

 (اإلدارة مجلس)رئيس 
- - - - 

- - 

ويمثلهم  للتقاعد العامة املؤسسة

 كردي خليل   عبدالفتاحاألستاذ/ 

 

14203944 

 
 

2443944 

 
 (11760000 ) (82,80 ) 

 - - - - - - األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي
 - - - - - - األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن 
 - - - - - - األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

 - - - - - - األستاذ/ ديفد هاند
 - - - - - - الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة
 - - - - - - األستاذ/ محمد بن سعد بن داود

 - - - - - - ملهندس/ عبدالعالي بن محمد العجميا
 - - - 100000 - 100000 املهندس/  عبدالعزيز بن صالح العنبر

 

 :وأفراد عائالتهم  التنفيذيينملكية كبار   

 نسبة التغيير  صافي نهاية السنة بداية السنة التنفيذين كبار

 التغيير 

% 

 دين   أدوات عدد أسهمه دين   أدوات عدد أسهمه
 - - - - - - العلوان عبدالعزيزابراهيم بن  /األستاذ

 - - - - - - خالد بن سليمان الجاسر /األستاذ
 - - - - - - / بندر العبد الكريم الدكتور 
 - - - - - - / محمد ساري عنبتاوي  االستاذ

 - - - - - - إبراهيم األستاذ/ هيثم علي 



 

51 

 م2019تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 التنفيذيين:   كبار   و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 : التنفيذية  واإلدارة  املجلس أعضاء مكافآت تحديد وكيفية املكافآت سياسة

املعتمدة من   واإلدارة التنفيذية سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقةعلى بناء   املكافآت تحدد

باإلضافة إلى اإلجراءات التنظيمية الصادرة من نظام الشركات   م2018-06-28الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 

 الخاصة بشركات املساهمة املدرجة والصادر من هيئة السوق املالية.

 

 مجلس اإلدارة   أعضاء مكافآت وأتعاب

    املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 
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ص
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ل 
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: األعضاء
ً
                املستقلين أوال

  56,000       56,000    36,000 20,000  العنبر صالح بن عبدالعزيز. املهندس .1

  168,000       68,0001    48,000 20,000 100,000 كدسه بن سعيد بن ناصر. الدكتور  .2

  183,000       183,000    63,000 20,000 100,000 داوود بن. محمد بن سعد األستاذ .3

  407,000       407,000    147,000 60,000 200,000 املجموع

: األعضاءثاني
ً
                التنفيذيين غير ا

  20,000       20,000     20,000  *محمد املديفر بن أيمن. املهندس .1

  150,000       150,000    30,000 20,000 100,000 *مقرن   بن  عبدالرحمن  بن  بندر.  األستاذ .2

 8,000 119,000       119,000    24,000 15,000 80,000 *هاند ديفيد. األستاذ .3

  20,000       20,000     20,000  كردي خليل بن عبدالفتاح. األستاذ .4

  20,000       20,000     20,000  العجمي محمد بن عبدالعالي. تاذاألس .5

 8,000 329,000       329,000    54,000 95,000 180,000 موعاملج

: األعضاء
ً
                التنفيذيين ثالثا

 61,253 2,579,333       2,579,333 2,405,333   54,000 20,000 100,000 *العلوان محمد بن ابراهيم. األستاذ .1

 61,253 2,579,333       2,579,333 2,405,333   54,000 20,000 100,000 املجموع

 حسب لوائح الصرف ملمثلين صندوق االستثمارات العامة.  العامة االستثمارات لصندوق  املديفر محمد بن أيمن باملهندس الخاصه املجلس  جلسات حضور  بدل مستحقات كامل حويلت تم •

  باإلضافة  االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف ملمثلين صندوق االستثمارات العامة لصندوق املقرن لألستاذ/ بندر بن عبدالرحمن  تم تحويل كامل مستحقات بدل حضور جلسات املجلس الخاصه •

( الف ريال الظاهره  30استقطعت من مبلغ )( الف ريال  12ومبلغ )لصندوق االستثمارات العامة  ودفعت  مبلغ معين ( الف ريال الظاهره تحت بند 100) مبلغ( الف ريال استقطعت من 40مبلغ ) تحويلل

 بدل حضور جلسات اللجان. تحت 

 لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف ملمثلين صندوق االستثمارات العامة.  ديفيد هاند .باألستاذ  تم تحويل كامل مستحقات بدل حضور جلسات املجلس الخاصه  •

 لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف ملمثلين صندوق االستثمارات العامة.   العلوانتحويل كامل مستحقات بدل حضور جلسات املجلس الخاصه األستاذ. ابراهيم بن محمد  •

 اللجان السنوية مكافأت تمثل  **
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 : التنفيذيين  كبار وأتعاب مكافآت

 

    املكافآت املتغيرة ة املكافآت الثابت 

 

ب
وات

ر
ت 

دال
ب

ية 
ين
 ع
ايا

مز
 

وع
جم

امل
ية  
ور

 د
ت
فآ
كا
م

 

ح 
با ر

أ
 

ة  
يزي

حف
ط ت

ط
خ

ل 
ألج

ة ا
ير
ص

ق
ة   
يزي

حف
ط ت

ط
خ

ل
ألج

ة ا
ويل

ط
 

وع
جم

امل
ة  
هاي

ة ن
فأ
كا
م

مة 
خد

ال
لي 
لك

ع ا
مو

ملج
ا

ت 
فا
و ر

ص
امل
ل 
بد

 

خمسة من كبار  

التنفيذين من  

ضمنهم الرئيس  
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 اإلجمالي 
   4,626,000.00   

 

1,427,977.53 
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2,705,511.45 

 

8,759,488.98 
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 :اللجان  أعضاء مكافآت

 

ة 
ابت
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امل
 

    أعضاء لجنة املراجعة 

 127,000 27,000 100,000 كدسه بن سعيد بن ناصر. الدكتور  .1

 158,454 63,000 95,454 القاسم عبدالرحمن بن محمد. األستاذ .2

 166,000 66,000 100,000 القحطاني محمد بن عزيز. األستاذ .3

 90,545 36,000 54,545 العنبر صالح بن عبدالعزيز. املهندس .4

 67,909 27,000 40,909 أبانمي محمد بن. أديب األستاذ .5

 67,909 27,000 40,909 املحيميد العبدالكريم  بن أحمد. األستاذ .6

 677,817 246,000 431,817 املجموع

    أعضاء لجنة الترشيحات واملكافأت

 21,000 21,000 - كدسه بن سعيد بن ناصر. الدكتور  .1

 130,000 30,000 100,000 مقرن  بن عبدالرحمن بن بندر. األستاذ .2

 104,000 24,000 80,000 هاند ديفيد. األستاذ .3

 9,000 9,000 - داوود بن سعد بن محمد. األستاذ .4

 264,000 84,000 180,000 املجموع

    التنفيذية  اللجنة أعضاء

 154,000 54,000 100,000 العلوان محمد بن ابراهيم. األستاذ .1

 154,000 54,000 100,000 داوود بن سعد بن محمد. األستاذ .2

 154,000 54,000 100,000 *الحمدان صالح بن نايف. األستاذ .3

 000462, 162,000 300,000 املجموع 

 

ودفعت لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف   نايف بن صالح الحمدانلألستاذ/  املكافأت الثابته ( الف ريال الظاهره تحت بند 100( ريال استقطعت من مبلغ )55,555تحويل مبلغ )تم  •

 بدل حضور جلسات اللجان. ( الف ريال الظاهره تحت 54استقطعت من مبلغ )( الف ريال  30باإلضافة ملبلغ )  ملمثلين صندوق االستثمارات العامة
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  لجنة املكافآت والترشيحات: 

 

 للمهام املحددة في الئحة  
 
 للقواعد املنظمة لعمل اللجان في شركات املساهمة ووفقا

 
تعمل لجنة الترشيحات واملكافآت وفقا

اجتماع    منها  اجتماع(11)  دت لجنة الترشيحات واملكافآت  حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق املالية. وقد عق

(   10)، و م وملدة ثالث سنوات 31/01/2019انعقاد الجمعية بتاريخ  تاريخ من بدأت  املجلس الحالية والتي  دورةواحد قبل 

وعضوية كل من  وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور /ناصر بن سعيد بن كدسة الحالية  ةخالل الدور  اجتماعات 

هاند ، وقد تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة    دايفيداألستاذ/بندر بن مقرن ، واألستاذ /

 عن الدكتور ناصر بن سعيد بن كدسة بمنصب  14/05/2019بتاريخ  
 
م، حيث تم تعيين األستاذ/ محمد بن سعد بن داود بدال

 ملكافآت. ومن أبرز االختصاصات واملهام التي تتوالها ما يلي:رئيس لجنة الترشيحات وا

 لسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي   •
 
التوصية ملجلس االدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

التنفيذين الذين يتمتعون بالصفات واملؤهالت املناسبة ألعمال  تقديم املشورة والتوصية عند اختيار املسؤولين  •

 املجموعة. 

 مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.  •

 تحديد جوانب الضعف والقوى في مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة املجموعة. •

ة األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية التأكد بشكل سنوي من استقاللي •

 مجلس إدارة شركة أخرى.

 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين.  •

مهارات ومعرفة وخبرة إجراء مراجعة دورية لتكوين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بما يتطلبه ذلك من  •

 واستقاللية ورفع التوصيات إلى مجلس االدارة بخصوص التغييرات التي يمكن إجراءها. 

املراجعة والتوصية فيما يتعلق بترتيبات ومتطلبات وتعويضات املسئولين التنفيذين بما في ذلك اتفاقيات التوظيف   •

 وأنواعها ومرفقاتها. 
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+ 

 
 اإلسم

 صفة

 العضوية 

االجتماع  

 األول 

16/1/20

 م19

االجتماع  

 األول 

10/02/2

 م019

االجتماع  

 الثاني 

18/02/

 م2019

االجتماع  

 الثالث 

04/03/201

 م9

االجتماع  

 الرابع 

20/03/2

 م019

االجتماع  

 الخامس 

03/04/

 م2019

االجتماع  

 السادس 

10/04/20

 م19

االجتماع  

 السابع 

09/05/20

 م19

االجتماع  

 الثامن 

24/06/

 م2019

االجتماع  

 التاسع 

11/09/20

 م19

االجتماع  

 العاشر 

29/12/20

 م19

1 
املهندس/ عبدالعزيز  

 العنبر

  حضر  رئيس 

 

 حضر  عضو  األستاذ / حمد الشويعر  2 م2019-01-31نهاية دورة املجلس بتاريخ  مع اللجنة عمل  انتهاء تم

 حضر  عضو  بر الجبرج/األستاذ  3

 الدكتور ناصر بن كدسة   4

  رئيس 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر 

بتعيين   الترشيحات لجنة  تشكيل إعادة تم

 من 
ً
  الدكتور األستاذ محمد بن داود بدال

 بن كدسة  ناصر 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عضو  األستاذ/ بندر بن مقرن  5

 عضو  ألستاذ/ دايفيد هاند  6
  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر   حضر  حضر 

 حضر  حضر  حضر  لم يتم ترشيحه بعد  رئيس  األستاذ محمد داود  7
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 التنفيذية:  اللجنة

  التنفيذيةتشكلت اللجنة 
 
 للجنة ،/ األستاذللشركة العقارية من كال

 
وعضوية كل من األستاذ   إبراهيم بن محمد العلوان رئيسا

  محمد بن سعد بن داود ، واألستاذ/نايف بن صالح الحمدان.  /

 :  ةأعمال ومهام اللجنة التنفيذي

تمارس اللجنة جميع االختصاصات املوكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى املجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، وال  

 ملهامها  –وتكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها يحق لها تعديل أي قرار صادر من املجلس، 
 
  – دون أن يكون في ذلك تحديدا

 ما يلي: 

مراجعة أنشطة وأعمال الشركة العقارية ولوائحها وسياساتها الداخلية والرفع ملجلس اإلدارة بالتوصيات  .1

 واملرئيات واملالحظات حيالها. 

عقارية فيما يخص متابعة أدائها وتنظيم العالقه بينها وبين  مراجعة أنشطة وأعمال الشركات التابعة للشركة ال.2

 الشركة العقارية بشكل عام و بما ال يتعارض مع أداء مهام مجالس اإلدارة الخاصة بهذه الشركات.

مراجعة لوائح الصالحيات واملسؤوليات والتعاقدات بجميع أنواعها، وااللتزامات، واملدفوعات للشركة العقارية  .3

 ت التابعة والرفع للمجلس للدراسة واإلعتماد.والشركا

اإلشراف على إعداد املوازنه التقديرية للشركة ومراجعة املقترحات املقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات  .4

 للمجلس إلقرار امليزانية السنوية.

عقارية السعودية وتقييم خيارات  متابعة و دراسة الوضع الحالي للسيولة النقدية ومافي حكمها لدى الشركة ال.5

 رفع رأس املال أو اإلقتراض لتمويل أنشطتها ومشاريعها. 

العمل على تقييم ودراسة العالقة التعاقدية )الشروط واألحكام(، وطريقة الترسية للمشاريع بين الشركة العقارية  .6

األنشطة واألعمال املوكلة للشركات والشركات التابعة بغرض إعادة ضبطها و وضع آلية محكمة ملراقبة ومتابعة  

 التابعة.

  من جميعاالحتيال للتحقق والفحص حاالت   كشفالتعاقد مع مكاتب املراجعة املتخصصة باملراجعة والتدقيق و .7

األنشطة واألعمال السابقة والالحقة، وحصر جميع التجاوزات أو املخالفات إن وجدت والرفع للجنة التنفيذية  

 بالنتائج والتوصيات. 

املشاركة واإلشراف على وضع الخطة االستراتيجية للشركة وتقييم املقترحات املقدمة من اإلدارة التفيذية املعنية  .8

االستراتيجية واألهداف واملبادرات االستراتيجية واملالية والرفع للمجلس بالتوصيات    برؤية ورسالة الشركة واملحاور 

 واملرئيات لإلعتماد. مع التأكد من تطبيق اإلستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف املرجوة. 
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اإلدارة التنفيذية لغرض التقييم   التأكد من وجود آلية زمنية مناسبة للجنة ملراجعة األعمال والتقارير مع .9

 ، وبما يخدم إحتياجاتها من عرض التقارير عليها سواء كان بشكل شهري أو  
 
واملتابعة بحسب ما تراه اللجنة مناسبا

 نصف سنوي أو عند إنعقاد كل إجتماع لها.    

 أي مهام أخرى يوكلها املجلس للجنة التنفيذية. .10

 

 م كالتالي:2019خالل عام   اجتماعاعشر  يةثمان( 18وقد عقدت اللجنة عدد ) 

 

رقم  

 االجتماع
 االجتماع تاريخ

 اإلسم 

 الحمدان نايف/  األستاذ داود بن محمد /األستاذ العلوان إبراهيم /األستاذ

 التنفيذية اللجنة عضو  عضو اللجنة التنفيذية اللجنة رئيس

 حضر حضر حضر 7/2/2019 1

 حضر حضر حضر 20/2/2019 2

 حضر حضر حضر 24/2/2019 3

 حضر حضر حضر 27/2/2019 4

 حضر حضر حضر 6/3/2019 5

 حضر حضر حضر 14/3/2019 6

 حضر حضر حضر 7/4/2019 7

 حضر حضر حضر 1/5/2019 8

 حضر حضر حضر 23/5/2019 9

 حضر حضر حضر 9/6/2019 10

 حضر حضر حضر 14/7/2019 11

 حضر حضر حضر 21/7/2019 12

 حضر حضر حضر 5/9/2019 13

 حضر حضر حضر 18/9/2019 14

 حضر حضر حضر 6/10/2019 15

 حضر حضر حضر 9/10/2019 16

 حضر حضر حضر 28/11/2019 17

 حضر حضر حضر 23/12/2019 18
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 لجنة املراجعة:  

 
 
  والخمسون  الخامسة واملادة السعودي  الشركات نظام من( 104) املائة بعد الرابعة املادة ملتطلبات تعمل لجنة املراجعة وفقا

  األساس ي  النظام من( 43) واألربعون  الثالثة واملادة املالية السوق  هيئة  مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من( 55)

 وصالحياتها واختصاصاتها مهامها  حددت والتي  باملجموعة املراجعة  لجنة عمل  الئحة  من ( 6) السادسة واملادة للمجموعة

 . ومسؤولياتها

 : كالتالي  م،2019خالل عام  اجتماع( 22)  عدد عقدت اللجنة 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 االسم

 )**( أبانمي.أديب أ )*(  العنبر  العزيز  عبد. م .محمد القاسمأ .عزيز القحطانيأ )*( كدسة ناصر . د
 املحيميد أحمد. د

 )**( 

 املراجعة لجنة عضو  املراجعة لجنة عضو  املراجعة لجنة عضو  املراجعة لجنة عضو  املراجعة لجنة عضو  املراجعة لجنة رئيس

1 3/26/2019 

 لم يتم ترشيحه بعد 

 حضر  حضر  حضر 

 بعد  ترشيحه يتم لم بعد  ترشيحه يتم لم

 حضر  حضر  حضر  3/28/2019 2

 حضر  حضر  حضر  3/29/2019 3

 حضر  حضر  حضر  3/30/2019 4

 حضر  حضر  حضر  4/4/2019 5

 حضر  حضر  حضر  4/6/2019 6

 حضر  حضر  حضر  4/7/2019 7

 حضر  حضر  حضر  4/16/2019 8

 حضر  حضر  حضر  4/25/2019 9

 حضر  حضر  حضر  4/27/2019 10

 حضر  حضر  حضر  4/30/2019 11

 حضر  حضر  حضر  5/2/2019 12

 حضر  حضر  5/16/2019 13

قدم استقالة من لجنة 

 املراجعة

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  6/25/2019 14

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  7/24/2019 15

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  7/25/2019 16

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  7/30/2019 17

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  7/31/2019 18

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  8/29/2019 19

 حضر  حضر  9/11/2019 20
  حضر  حضر 

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  10/30/2019 21

 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  12/3/2019 22

 

 م 25/06/2019 بتاريخ املراجعةتعيين الدكتور ناصر بن كدسة كرئيس لجنة  تم* 
 
 . القحطاني عزيز األستاذ من بدال

 م 17/06/2019بتاريخ   واألربعون  الخامسة العامة الجمعية بموافقة أبانمي أديب  /واألستاذ  املحيميد.د /أحمد بن عبد الكريم أتعيين كل من  تم** 
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 : مايلي مهمات لجنة املراجعة ومسؤولياتها  أبرز   ومن 

 الرقابة وأنظمة  املالية  والقوائم  التقارير  ونزاهة  سالمة من  والتحقق املجموعة  أعمال بمراقبة  املراجعة لجنة  تختص

 :يخص فيما اللجنة مهام أبرز   ومن فيها،  الداخلية

 :املالية التقارير  ) أ

 شأنها  في والتوصية  رأيها   وإبداء  اإلدارة مجلس على عرضها  قبل  للمجموعة  والسنوية األولية  املالية  القوائم دراسة .1

 . وشفافيتها وعدالتها  نزاهتها لضمان

 للمجموعة  املالية والقوائم  اإلدارة مجلس تقرير كان إذا فيما  – اإلدارة  مجلس طلب عل بناء   – الفني الرأي إبداء .2

 للمجموعة  املالي املركز تقييم  واملستثمرين  للمساهمين تتيح  التي  املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة

 . واستراتيجيتها عملها  ونموذج وأدائها

 .املالية التقارير تتضمنها مألوفة يرغ أو مهّمة مسائل أي دراسة .3

 أو املجموعة  في اإللتزام  أومسؤول مهامه  يتولى من أو للمجموعة املالي املدير  يثيرها مسائل أي  في بدقة البحث  .4

 .الحسابات مراجع

 .املالية التقارير في  الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من  التحقق  .5

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

 

 :الداخلية املراجعة ) ب

 .املجموعة في املخاطر وإدارة  واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة .1

 . يهاف الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة .2

 الالزمة املوارد  توافر من  للتحقق املجموعة  في الداخلية  املراجعة إدارة  وأنشطة أداء على  واإلشراف الرقابة .3

 بها.   املنوطة واملهام األعمال أداء في وفعاليتها

 .مكافآته واقتراح الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  بتعيين اإلدارة ملجلس التوصية .4

 

 :الحسابات مراجع ) ج

 من التحقق بعد  أدائهم، وتقييم أتعابهم  وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح  اإلدارة ملجلس التوصية .1

 .معهم التعاقد وشروط  عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم

 في األخذ مع املراجعة، أعمال  فعالية ومدى وعدالته،  وموضوعيته الحسابات مراجع استقالل من  التحقق  .2

 .الصلة ذات واملعايير القواعد االعتبار
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  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، املجموعة  حسابات مراجع خطة مراجعة .3
 
 عن تخرج إدارية أو فنية  أعماال

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق

 التأكد من تسهيل أعمال مراجع حسابات الشركة وتمكينه من أداء أعماله.   .4

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

 

 :االلتزام ضمان ) د

 .بشأنها الالزمة  اإلجراءات املجموعة اتخاذ من  والتحقق  الرقابية الجهات تقارير نتائجمتابعة   .1

 .العالقة ذات  والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة املجموعة  التزام من  التحقق  .2

 يتعين  التي باإلجراءات توصياتها  وإبداء اإلدارة، مجلس إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما فعر   .3

 .اتخاذها

 

 

 وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:   لفعالياتنتائج املراجعة السنوية 

 

التأكد من وجود نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن سياسات    للمجموعةيندرج ضمن مسؤولية اإلدارة التنفيذية 

  املسؤوليات   أهم من  يعتبر  فعال داخلية  رقابة نظام وجود أن كماتم إعدادها تحت إشراف مجلس اإلدارة.  عمل وإجراءات 

 . باملجموعةبمجلس االدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية الخاصة  املناطه 

عن اإلدارة التنفيذية وتشرف عليها لجنة   مستقلة  وحده تعتبر )التي  الداخلية  املراجعة إدارة   عملويدخل ضمن نطاق 

 لخطة عمل سنوية ملراجعة أنشطة املجموعة وعملياتها التشغيلية،   ، بنظام الرقابة الداخلية اإللتزاماملراجعة(، تقييم  
 
وفقا

  اساتبسي  االلتزامحيث تشتمل هذه الخطة على إجراءات للتحقق من فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك 

التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك   الداخلية رفع تقارير املراجعة  ويتم . املحددة العمل  وإجراءات 

  املوص ىاإلجراءات التصحيحية  
 
  التقارير   خالل من بها إلى اإلدارة التنفيذية العليا ولجنة املراجعة. وتقوم لجنة املراجعة أيضا

  ويحقق أهداف املجموعة ويحمي مصالح املساهمين  بماكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية   ىمد  من  بالتأكد الدورية

 . املستثمرين

 
 
  سواء من أعمال املراجعة الداخلية أو  م2019 العام خالل املراجعة لجنة على رضتعُ  التي  الصلة ذات  التقارير إلى واستنادا

املالحظات  أعمال املراجعة بعض فقد أظهرت  به املراجع الخارجي من تقويم لنظام الرقابة الداخلية ضمن نطاق عمله قام ما

وال زالت لجنة املراجعة تتابع تنفيذ التوصيات املتعلقة بتقارير املراجعة   بها، اإلدارة  اإلدارة التنفيذية ومجلس تم مخاطبة   التي 

الشركة بحكم أن  وأنشطة  مكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال  إال أنه ال يمع مجلس اإلدارة.  
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العينة التقديرية، وعليه فإن لجنة املراجعة ترى أن النظام الرقابي الحالي يحتاج إلى تطوير  عمليات املراجعة تتم على أساس 

 الشركة. وتحسين أداء لضمان رفع مستوى اإلجراءات الرقابية في 

 

  تعيين  بشأن  بها األخذ املجلس رفض  التي أو  اإلدارة،  مجلس قرارات  وبين  بينها تعارض  يوجد التي   املراجعة لجنة توصيات

  التوصيات، تلك  ومسوغات الداخلي، املراجع  تعيين  أو   أدائه  وتقييم أتعابه وتحديد  وعزله املجموعة  حسابات مراجع 

 .بها األخذ  عدم   وأسباب

توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة. ال يوجد تعارض بين 
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  : األرباح توزيعات سياسة

                                                                       

املجموعة سياسة متوازنة في توزيع األرباح السنوية على املساهمين تتم بناء  على الوضع املالي ومستويات  تطبق

واحتياجات تمويل أعمالها ومشاريعها  املبقاةاألرباح الفعلية السنوية املحققة ورصيد املجموعة من األرباح 

 في االعتب
 
ار ما نص عليه النظام األساس ي للمجموعة، وهو املستقبلية وأحوال السوق املالية. ويتم ذلك أخذا

أن توزع أرباح املجموعة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها 

 على الوجه 
 
 -:اآلتيالزكاة املفروضة شرعا

جنب .1
ُ
عادية أن ( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة ال٪10) ت

 املذكور نصف رأس املال. اإلحتياطيتوقف هذا التجنيب متى ما بلغ 

جنب .2
ُ
 تحددها التي لألغراض يخصص اتفاقي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من( ٪10) كذلك ت

 .املال رأس نصف املذكور  االحتياطي بلغ إذا التجنيب هذا ويوقف العامة الجمعية

 .املدفوع املال رأس من( ٪5) تعادل املساهمين على أولى دفعة ذلك بعد الباقي من يوزع .3

  بعد  الباقي ويوزع اإلدارة مجلس أعضاء ملكافأة أقص ى كحد الباقي من( ٪5) تقدم ما بعد يخصص .4

 .األرباح في إضافية كحصة املساهمين على ذلك

 

      

 

  

 املال رأس السنة
 صافي

 )الخسارة( األرباح

)خسارة(   السهم ربح

 )بالريال( 
 )مليون( املوزعة األرباح

 رأس إلى النسبة

 املدفوع املال

 ٪10 120 1,23 147,6 1,200 م2015

 ٪10 120 0,72 86,4 1,200 م2016

 ٪10 120 1,1 132,5 1,200 م2017

 0 0 (0.76) (183,069) 2,400 م2018

 0 0 (0.78) (186,351) 2,400 م2019
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 أعضاء مجلس اإلدارة: إقرارات

 

 : املجموعةإدارة  جلسيقر م

 و  الصحيح بالشكل ،م2019/ 31/12كما في  املجموعة حسابات سجالتأنه تم إعداد  .1
 
ملعايير املحاسبة   وفقا

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتظهر عدالة املركز املالي من جميع النواحي الجوهرية. من املعتمدة

2.   
ُ
فذعد على أسس سليمة أن نظام الرقابة الداخلية أ

ُ
 . بفاعلية ون

بعون هللا تمتلك القدرة واملوارد  املجموعةعلى مواصلة نشاطها وأن  للشركةأي شك يذكر في قدرة  اليوجد أنه .3

 .املستقبليةالالزمة ملواصلة نشاطها وأعمالها 

 فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس   للشركةأنه ال يوجد أعمال أو عقود أخرى    .4
 
طرفا

 التنفيذي أو املدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

ركتها التابعة أي من أدوات الدين أو األدوات املالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي لم تصدر الشركة أو ش .5

 يمكن تحويلها إلى أسهم.

 ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة خالل العام. .6

 لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها. .7

 


