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 يسر مجلس إدارة الشركة العقارية أن يقدم للمساهمين الكرام
التي حققتها الذي يستعرض األداء واإلنجازات  السنوي   التقرير 

الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

 والمعد وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل
الشركات ونظام  المالية  السوق  هيئة  من  الصادرتين   واإلدراج 

والنظام األساسي للشركة






 ���� א����כ� 2030 هي خارطة طــــريق	 
 لمستقبل أفضل و أسهمت خالل مــــــــــــــرحلة
 البناء و التأسيس في تحقيق مجموعة من

اإلنجازات على عدة أصعدة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 كلمة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

أعــــــضاء المــــجلــــس

نبــــذة عن العقــــــارية

قطـــــاعـــــــات األعمـــال

البيانات المالية ونتائج األعمال

اإلفصــــاح والشفـــــافـــية
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السادة مساهمي الشركة العقار�ة السعودية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
 يسعدنا أن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة «العقارية» وقوائمها

.المالية لعام 2021م

ال يخفى على الجميع التغيير الجوهري في المملكة العربية السعودية
 ابتداء من إطالق رؤية المملكة 2030م إلى المشاريع النوعية التي تم
 إطالقها وهذا الواقع دفعنا نحو اعتماد استراتيجية جديدة تواكب هذه

التغييرات

 لذا فقد سعينا لمواءمة أهداف الشركة مع التغييرات السريعة في السوق،
 حيث عمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بشكل حثيث لتغيير

 التوجهات اإلستراتيجية للشركة وإعادة النظر في األهداف
 واألولويات لضمان تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات لنواصل

الثبات في ريادة قطاع األعمال

 ختامً�، ال يسعنا سوى أن نعّبر عن عمق امتنانا لقيادتنا الرشيدة على ما
خصصته من جهوٍد

 مباركة أسهمت في استدامة عجلة النشاط االقتصادي في ظل ظروف
 غير مسبوقة، ولشركائنا ومساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل، وإلى

:عائلة«العقارية» وكوادرنا المؤهلة نقول
 شكرًا على إخالصكم والتزامكم وتفانيكم في سبيل تحقيق أهدافنا

المشتركة وضمان استمرارنا وريادتنا في قطاع التطوير العقاري

والغد، بإذن اهللا، أفضل
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 رئـــــيس المجلس
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السادة مساهمي الشركة العقار�ة السعودية
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

 بادئ ذي بدء نحمد الله تعالى على ما حظي به البالد من نعم ومقومات
متمثلة في العطاء والتطوير واالزدهار في كافة النواحي بفضل

 من الله تعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب السمو

الملكي األمير محمد بن سلمان حفظهما الله 
 

حثيثًا للسعي  المؤهلة  بكوادرها  السعودية  العقارية  الشركة  قامت   لقد 
لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خالل تغيير

 التوجهات في إستراتيجية للشركة وإعادة النظر في األهداف واألولويات 
 لضمان تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات، مما نتج

 عنها بفضل الله ثم بدعم وإشراف مجلس اإلدارة إطالق إستراتيجية الشركة
 إضافة إلنجاز أكبر قدر من مشاريعها لتواكب رؤية

الشركة في بناء أثرى تجربة حياتية
 

 ختامًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر لمجلس اإلدارة على
 دعمهم وتوجيههم المستمر، ولشركاء النجاح في مسيرة

 الشركة والسادة المساهمين، كما وبشكل خاص أشكر فريق عمل الشركة
 لتفانيهم وعملهم الجاد في سبيل تحقيق أهداف الشركة

وإيمانه بالوصول للشركة إلى الثبات في ريادة قطاع التطوير

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 العضو المنتدب و  و الرئيس التنفي�� 
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 المهندس/ أيمن بن محمد
المديفر

رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن
بن مقرن

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ/ نايف بن صالح
الحمدان

عضو مجلس إدارة

 المهندس/ عبدالعالي بن
محمد العجمي

عضو مجلس إدارة

 الدكتور/ ناصر بن سعيد بن
كدسة

عضو مجلس إدارة

 األستاذ/ محمد بن سعد بن
داود

عضو مجلس إدارة

 األستاذ/ إبراهيم بن
  عبدالعز��ز العلوان

 العضو المنتدب و الرئيس
  التنفي��

ألستاذ/ عبدالفتاح خليل كر��
عضو مجلس إدارة

 المهندس/ عبدالعز��ز بن صالح
العنرب

عضو مجلس إدارة
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النشاط الرئيسي
التوجه اإلستراتيجي

الهيكل التنظيمي
أبرز األحداث في عام 2021م
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مساهمة  شركة   " العقارية   " السعودية  العقارية  الشركة 

(م/58)  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية 

في  ومسجلة  م،   1976/7/15 الموافق  1396/7/17هـ  وتاريخ 

السجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة 

الموافق  1397/6/17هـ  وتاريخ   (1010012539) رقم  التجاري 

1977/6/4م، ويمتلك صندوق االستثمارات العامة 64.57٪ من 

35.43 تمثل  والتي  المتبقية،  األسهم  بينما  الشركة،  أسهم 

٪، مملوكة من قبل مساهمين آخرين يمتلك كل منهم نسبة 

تقل عن ٪5.
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To Build the Finest Living Experience 
in the Kingdom of Saudi Arabia
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تتمثل أغراض الشركة بحسب النظام األساسي على النحو التالي: 

١-التطوير العقاري ويشمل

١- مشاريع األراضي: تطوير البنية التحتية األساسية لألراضي غير المطورة

والمشاريع السكنية والتجارية: تطوير المشاريع السكنية والتجارية وبيع الوحدات في هذه المشاريع

٢-إدارة األمالك والتأجير: 

تتمثل في إدارة األمالك السكنية والتجارية لحسابها أو لحساب الغير، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية (1410) وبلغت عددالمساحات 

التجارية المؤجرة (181,741 م2) خالل عام 2021 في مدينة الرياض

٣-أعمال المقاوالت:

 تتمثل بشراء وانتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع االعمال المتصلة 

بتحقيق أغراضها

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 كلمة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

أعــــــضاء المــــجلــــس

نبــــذة عن العقــــــارية
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العمل على تحديث نموذج األعمال حيث التركيز على المشاريع متعددة االستخدامات الحديثة التي تواكب متطلبات السوق الحالية باإلضافة 

الى تفعيل دور الشراكات االستراتيجية

موائمة أهداف وأعمال الشركة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك بالعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تعزز مفهوم جودة 

الحياة.

اعادة هيكلة الديون وخفض التكاليف باالستغناء عن االصول والشراكات غير المربحة.

التوسع من خالل تطوير 350 ألف متر مربع وإعادة إحياء المشاريع السابقة بتجديد 100 ألف متر مربع بحلول العام 2025م.

تحسين الوضع الداخلي للمنظومة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية مما يعزز أداء العمليات ويطور تجارب العمالء.
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المستوى التوجيهـــــي
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 الهيكل التنظيمي

المستوى التنفيـــذي
الرئيس التنفي��

 جمعية الشركاء

 مجلس اإلدارة

 أمانة سر المجلس

 لجنة الترشيحات و
 المكافآت

 اللجنة التنفيذية

 لجنة المراجعة

 المراجعة الداخلية

 مكتب الرئيس
 التنفيذي

 المستشار العام
 مدير إدارة مخاطر للقانونية و اإللتزام

 رئيس قطاع
 اإلستثمار

 مدير إدارة التسويق رئيس قطاع التطوير
 و اإلتصال

 رئيس قطاع الخدمات
 المشتركة

 رئيس القطاع المالي رئيس القطاع التجاري



 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م

إطالق إستراتيجية الشركة العقارية 2021م – 2025م

إطالق خطة واستراتيجية االستثمار 2021م – 2025م

الرمال بمدينة الضاحية في حي   االنتهاء من مشروع مجمع 
الرياض

 االنتهاء من وإعادة تأهيل بوابة (9) من المجمع السكني في
حي العليا بمدينة الرياض

 االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل فلل حي السفارات (المرحلة
االنماء صندوق  تصفية  و  الرياض  بمدينة  والثانية)   األولى 

  العقارية العقاري
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الشركة  تنفيذ إستراتيجية  العام 2021م على  "الشركة") خالل  أو  العقارية"  "الشركة  أو  ("العقارية"  السعودية  العقارية  الشركة  عملت 

الُمعدة من قبل اإلدارة التنفيذية بالتعاون مع االستشاري العالمي باين أند كو (Bain & Co)، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات 

العالمية في مجال التطوير واالستثمار العقاري، لتحظى الشركة بخطة إستراتيجية واعدة لقطاع التطوير العقاري في المملكة العربية 

السعودية ولتنطلق منها رؤية الشركة العقارية " أن نبني أثرى تجربة حياتية في المملكة العربية السعودية“.
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أيضُا قامت الشركة وبالتعاون مع االستشاري المالي شركة األهلي كابيتال بوضع خطة وإستراتيجية االستثمار المستقبلية والهدف منها 

تحديد برنامج االستثمار للشركة خالل األعوام القادمة والتي على أساسها تم تحديد هيكلية رأس المال الالزمة للشركة لتطبيق برنامج 

االستثمار باإلضافة إلى إعادة جدولة القروض المالية وآلية سدادها خالل األعوام القادمة. نرفق فيما يلي أهم اإلنجازات خالل عام 2021

م والتي تتعلق بالمشاريع العقارية المنتهية التنفيذ وتحت الدراسة أو تحت التنفيذ باإلضافة الى األداء التشغيلي والـتأجيري والبيعي 

للمحفظة العقارية واالستثمارات النقدية المباشرة.

א��ªא± �� ����° ���¯ א�®א��� �� �� א���א� ������ א���א¬

قامت الشركة باالنتهاء من جميع األعمال اإلنشائية والتشطيبية لمجمع الضاحية السكني الواقع شمال شرق مدينة الرياض والذي يعتبر 

مجمع سكني شبه مغلق على مساحة أرض (430,757م²) ويحتوي على (557) وحدة سكنية وحديقة بمساحة (20,000م²)، ومجهز بكامل 

خدمات البنية التحتية،وقد تم بيع جميع الوحدات السكنية بالكامل، وتعمل الشركة حالًيا بتسليم كافة الوحدات السكنية المباعة.



א��ªא± �� ����° 	�א�� �¢��³ ��¢ �� א��²א�א  (א������ א���¡ �א�©א���) ������ א���א¬

تم االنتهاء من إعادة تأهيل مجموعة مختارة وعددها 17 وحدة سكنية من الفلل التابعة للمرحلة األولى والثانية ومن حيث التشطيبات 

وبعض األعمال الكهروميكانيكية والسباكة ، وتم تأجيرها بالكامل قبل نهاية عام 2021.

��������������א́�������א������� א�������������² ���������¦ א���������א± אµ�

هو صندوق خاص تم إنشاؤه في عام 2018م بموجب اتفاقية مع شركة اإلنماء لالستثمار (إحدى الشركات التابعة لبنك اإلنماء) والشركة 

العقارية السعودية وفًقا للمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق. قامت الشركة خالل العام 

2020م بإعادة تقييم مدى جدوى المشاريع الخاصة بالصندوق (مشروع فندق كورت يارد ماريوت بحي الزهراء ومشروع فندق ويستن 

الرياض بحي العقيق) ومراجعة هيكلة تمويل المشاريع والتكاليف المترتبة بالصندوق ومشاريعه مثل رسوم مدير الصندوق والمدقق 

المالي والتقييم وأمين الحفظ واستشاري التطوير. وبناًء على ذلك فقد تمت موافقة مجلس إدارة الشركة على إغالق صندوق االنماء 

العقارية العقاري، وتم توقيع اتفاقية إقفال الصندوق خالل عام 2020م.  تحملت الشركة العقارية بسبب عملية إقفال الصندوق مبلغًا 

وقدره (10) ماليين ريال وذلك مقابل رسوم ُمستحقة لمقدمي الخدمات للصندوق .
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انتهت الشركة من مشروع تطوير وإعادة تأهيل بوابة (9) من المجمع السكني في حي العليا بمدينة الرياض ، حيث تم اإلنتهاء من أعمال 

التأهيل والتحديث للمباني والخدمات المرافقة بما يشمل التشطيبات وبعض األعمال الكهروميكانيكية والواجهات المعمارية للمباني 

واألسوار المحيطة بالمجمع السكني .
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منشآت الشركة ونسب اإلشغال

قطاع المشاريع

التشغيل والتأجير والبيع

الموارد البشرية

تقنية المعلومات
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تابعت إدارة الشركة األداء التشغيلي لألصول المدرة للدخل خالل العام 2021م، وفيما يلي عرضًا لنسب اإلشغال للمراكز التجارية (مكاتب 

ومحالت تجارية) والسكنية (فلل وشقق) بالمقارنة مع نسب اإلشغال لعام 2020م

 السنة المالية٢٠٢١مالسنة المالية٢٠٢٠ م إسم المجمع

للمكاتب    |  للتجاري للمكاتب    |  للتجاريمجمع العقارية بالزا

 للمكاتب    |  للتجاري للمكاتب    |  للتجاريمجمع العقارية 1

 للمكاتب    |  للتجاري للمكاتب    |  للتجاريمجمع العقارية ٢

%92%70 %94%75

%71%50 %80%71

%85%49%84%37

 للمكاتب    |  للتجاري للمكاتب    |  للتجاريمجمع العقارية 3
%٢٩%٦٧%٣٢%٦٤

 للمكاتب    |  للتجاري للمكاتب    |  للتجاريمجمع الستين التجاري
%59%75%58%41

 مجمعات الحي
 للفلل        |  للشقق للفلل        |  للشقق الدبلوماسي السكنية

%89 %91%٩٨%٩٠

 مجمع الكازا السكني
 للفلل        |  للشقق للفلل        |  للشقق

%61%٥٢%٩٥%١١

 مجمعات العقارية
السكني (العليا)

للشققللشقق %٧٠%٩٥
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والتصاميم،  والدراسات،  التخطيط،  المسؤول عن  الشركة، كونه  لتنفيذ مشاريع  الرئيس والحيوي  المحور  العقاري  التطوير  يعد قطاع 

الحديثة  األساليب  لمواكبة  الشركة  خبرة  من  باالستفادة  وذلك  القائمة،  والمرافق  المشاريع  وتحديث  تطوير  إلى  باإلضافة  والتنفيذ. 

والتقنية المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ.
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�א�, �א�¼א�� 	�¡ א���א��¯ ��« �����א��¯ א�� �� 	��א¥�א »§� א ¢�µ²� ��� א����
���µ��¡ �א�º א���א��¯ א�� �א¥א�« ��« א���א�� �א	 ,��²��א����� �א

المشاريع المنجزة (3 مشاريع)
 

المشاريع تحت التطوير (4 مشاريع)
 

مشاريع تحت الدراسة والتصميم (5 مشاريع)

مشاريع تطوير وتقسيم األراضي
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���א �א  ��  ��  ��א��כ  ¯����א  ��  (9) ��א��   ¢��³� �	�א��   �����  °����  �� א��ªא± 
�� א���א¬����

يقع المشروع على شارع موسى بن نصير بالتقاطع مع شارع مساعد العنقري بمنطقة العليا وسط مدينة الرياض على أرض مملوكة 

للشركة مساحتها (17,536م²)، ويحتوي المشروع على عدد (138) شقة سكنية للتأجير. ونظرًا لقدم عمر المباني السكنية ضمن بوابة (9) 

فقد انتهت الشركة من أعمال التأهيل والتحديث للمباني والخدمات المرافقة بما يشمل التشطيبات وبعض األعمال الكهروميكانيكية 

والواجهات المعمارية للمباني واألسوار المحيطة بالمجمع السكني بتكلفة إجمالية (26,619,703 ريال سعودي)، وتم تأجيره بالكامل، 

كما تم استحداث مبنى جديد داخل المجمع ليحتوي النادي الرياضي والمقهى. كما يتمتع المجمع بخدمات على مدار الساعة تشمل 

األمن والصيانة والنظافة.
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������א���א��¯ א

א��ªא± �� ����° ���¯ א�®א��� �� �� א���א� ������ א���א¬
قامت الشركة باالنتهاء من جميع األعمال اإلنشائية والتشطيبية لمجمع الضاحية السكني الواقع شمال شرق مدينة الرياض والذي 

يعتبر مجمع سكني شبه مغلق على مساحة أرض (430,757م²) ويحتوي على (557) وحدة سكنية وحديقة بمساحة (20,000م²)، 

ومجهز بكامل خدمات البنية التحتية بتكلفة إجمالية (794 مليون  ريال سعودي). يقدم المشروع أسلوب حياة متكامل في مدينة 

الرياض من وحدات سكنية وحدائق ومسطحات خضراء. ويقع مشروع مجمع الضاحية السكني في حي الرمال ويتمتع بكامل خدمات 

البنية التحتية من ماء، وصرف صحي، وكهرباء، وهاتف، وشوارع وممرات مشاة، وإنارة، وشبكة تصريف مياه األمطار. تم االنتهاء من 

المشروع في نهاية شهر سبتمبر 2021م، قد تم بيع جميع الوحدات السكنية بالكامل، وتقوم الشركة حالًيا بتسليم كافة الوحدات 

السكنية المباعة.
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א��ªא± �� ����° 	�א�� �¢��³ ��¢ �� א��²א�א  (א������ א���¡ �א�©א���) ������ א���א¬

في عام 2021م تم االنتهاء من إعادة تأهيل مجموعة مختارة وعددها 17 وحدة سكنية من الفلل التابعة للمرحلة األولى والثانية ومن 

تنافسية آخذين  الكهروميكانيكية والسباكة بهدف إعادة طرحها في السوق بجودة أعلى وبأسعار  التشطيبات وبعض األعمال  حيث 

بعين االعتبار المنافسة الحالية في القطاع السكني لمدينة الرياض إجماالً وفي منطقة حي السفارات على وجه الخصوص من حيث 

حجم العرض والطلب والقيمة التنافسية. وتم تأجير 17 وحدة بالكامل قبل نهاية عام 2021.

��������א��� �����א�כ �� �� א��א���� ������ א���א¬����������° �¿�¾ א

تبلغ  الرياض في حي القادسية شمال طريق الدمام بمساحة إجمالية  تقع أرض مشروع العقارية بارك المملوك للشركة في مدينة 

الجهات  قبل  من  معتمد  مبدئي  مخطط  عليها  خام،  كأرض  2021م،  ديسمبر  في  األرض  شراء  اإلدارة  مجلس  قرر  حيث  (1,913,399م²). 

التنظيمية، وقامت الشركة بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ البنية التحتية مع مؤسسة محمد العجيمي للمقاوالت في فبراير 2022م بقيمة 

إجمالية 119.80 مليون ريال، ومن ثم الحصول على رخصة البيع على الخارطة من خالل برنامج وافي (رقم الرخصة 123) وتم اإلعالن بشكل 

رسمي عن المشروع في معرض ريستاتكس الرياض العقاري في شهر مارس 2022م وتم البدء بالبيع للمرحلة األولى. إضافة الى ذلك 

تم االنتهاء من تشييد وبناء مركز المبيعات الواقع على أرض المشروع لتسهيل عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع في مركز واحد يخدم 

كافة العمالء.
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��א��� א��כ�� (��א�� 7) ������ א���א¬�����° 	�א�� �¢��³ ���¯ א

 قامت الشركة أيضًا بالبدء بعمليات الترميم والتحديث لمجمع العليا رقم (7) الواقع على امتداد شارع مساعد العنقري بمنطقة العليا

 وسط مدينة الرياض على أرض مملوكة للشركة مساحتها (17,077م2)، ويحتوي المشروع على عدد (128) شقة سكنية للتأجير. ونظرًا

يشمل بما  المرافقة  والخدمات  للمباني  والتحديث  التأهيل  بأعمال  الشركة  بدأت  فقد   (7) بوابة  ضمن  السكنية  المباني  عمر   لقدم 

متوقعة بتكلفة  السكني  بالمجمع  المحيطة  واألسوار  للمباني  المعمارية  والواجهات  الكهروميكانيكية  األعمال  وبعض   التشطيبات 

حسب الموازنة التقديرية (26 مليون ريال سعودي). ويتوقع أن يتم االنتهاء من أعمال الترميم في الربع الثاني من عام 2022م

א��²א�א    �� ��¼ ��א��א¶  ���א��כ א����א    �� (6)  ���  ¢��³� �	�א��   �����  °����
�� א���א¬����

في عام 2021م تم البدء بإعادة تأهيل مجموعة ٌمختارة وعددها 6 وحدات سكنية من الفلل التابعة للمرحلة األولى والثانية ومن حيث 

التشطيبات وبعض األعمال الكهروميكانيكية والسباكة بهدف إعادة طرحها في السوق بجودة أعلى وبأسعار تنافسية ويتوقع أن يتم 

االنتهاء من أعمال الترميم في الربع األول من عام 2022م.
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����° ����� �	�א�� �¢��³ ��� (24) ��¢ �� א��� א������א�� ������ א���א¬:

قامت الشركة العقارية وعن طريق فرقها المختصة من مجموعة من األقسام  التابعة إلداراتها  بعمل مسح شامل لكل الوحدات السكنية 

التابعة للشركة والواقعة ضمن نطاق الحي الدبلوماسي بغرض معرفة حالتها الهندسية و التأجيرية و الوقوف على وضعها العام و من 

ثم جرى إعداد تقرير ودراسة مفصلة وفرز الوحدات المشمولة تبعًا لطبيعة احتياجاتها من حيث التطوير " تطوير و تغيير تصميم، صيانة 

عامة وتجديدات، نظافة و صيانة خفيفة، تسويق" وعليه جرى تحديد المسارات المتبعة و تطبيق خطة التصاميم الجديدة الهادفة إلى 

تطوير التصاميم نحو مبدأ التصميم الحديث و المرن األكثر انفتاحًا و الذي طبق سابقًا في بعض الوحدات و آتت ثمارها المباركة من حيث 

التطوير و انطالق عملية تأجيرها بأسعار محسنة حققت غاياتها. 

وضعت الشركة خطتها الشاملة وجاري البدء بمرحلة إطالق عملية التطوير للوحدات المختارة كالً وفق احتياجها حسب مخرجات الدراسة 

المذكورة.
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الملك عبد الله المالي، على أرض مساحتها (25,500م²). ويتمثل المشروع في تطوير برج فندقي (300 غرفة وشقق فندقية تقريبًا لحين 

االنتهاء من التصاميم التفصيلية) مطل على الطريق الدائري الشمالي يتمركز حوله مجمع تجاري مفتوح يقدم خدمات تجارية ومطاعم 

والسينما وخدمات ترفيهية وأنشطة أخرى متعددة، باإلضافة إلى ذلك تم االنتهاء من الفكرة التصميمية المبدئية للمشروع والبدء في 

التصاميم التفصيلية بعد أن تم أخذ الموافقة المبدئية من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ويجري حالًيا التواصل مع شركات 

اإلدارة والتشغيل الفندقية العالمية لتحديد المشغل للفندق والذي سيكون تصنيفه 4 نجوم. 

مشروع مجمع ذا قيت وي بمدينة جدة

 تقع أرض المشروع في حي النهضة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة على مساحة (49,800م²) مقابل مجمع رد سي التجاري. تم

متعدد تجاري  مشروع  فكرة  تضمنت  والتي  المشروع  ألرض  واألمثل  األفضل  االستخدامات  لتحديد  االقتصادية  الجدوى  دراسة  من   االنتهاء 

التصميمية الفكرة  االنتهاء من  باإلضافة إلى فندق وشقق فندقية. تم   االستخدامات يحتوي على مجمع ترفيهي ومحالت تجارية ومطاعم 

 المبدئية للمشروع والتي تم طرحها من خالل منافسة فازت بها شركة تشابمان تايلور وتم تقديم الفكرة التصميمية المبدئية ألمانة مدينة جدة

 من خالل االستشاريين المعتمدين. حاليًا يجرى أيضًا العمل على التصاميم التفصيلية للمشروع باإلضافة الى التواصل مع شركات اإلدارة والتشغيل

الفندقية العالمية لتحديد المشغل للفندق والذي سيكون تصنيفه 4 نجوم

مشروع مجمع تالل الر�اض في حي الملقا (تالل الر�اض) بمدينة الر�اض

 تقع أرض المشروع على أرض مملوكة للشركة في مدينة الرياض في حي الملقا، حيث قامت إدارة الشركة بالبدء بأعمال التصاميم الهندسية

 المبدئية بناًء على دراسة الجدوى االقتصادية والتي خلصت بأن أفضل فكرة تطويرية ألرض المشروع هو فكرة مجمع تجاري يوفر مسطحات

 تجارية مختلفة مخصصة للمطاعم والمقاهي وخدمات التجزئة. تبلغ مساحة األرض (21,561م²)، ويقوم فريق عمل التطوير حالًيا باالنتهاء من

 الفكرة التصميمية للمشروع مع شركة بينوي العالمية في سبيل استخراج الموافقات المبدئية الالزمة للحصول على إذن البدء بأعمال التشييد

والبناء

مشروع مجمع اليمامة في حي السفارات بمدينة الر�اض

 يقع المشروع على أرض مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض داخل الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض بجوار حديقة اليمامة وعلى مساحة

 إجمالية تبلغ (39,000م²). وقد تقدمت الشركة لفرصة تطوير المشروع عن طريق الهيئة من خالل استئجار األرض وتطويرها كمشروع سكني و

 تجاري. وتقوم الشركة حالًيا بالعمل مع الهيئة على االنتهاء من التصاميم النهائية للمشروع والذي يحتوي على وحدات سكنية مختلفة من

الهيئة على  المبدئية  المشروع  فكرة  عرض  وتم  لإليجار،  ومطاعم  محالت  تشمل  تجارية  منطقة  إلى  باإلضافة  السنوي،  لإليجار  وشقق   فلل 

لالعتماد النهائي في سبيل إبرام العقد النهائي الستئجار األرض وتطوير المشروع

  .

�������א��¯ ��« א���א�� �א

تقوم الشركة بدراسة عدد من المشاريع المحتملة والتخطيط لتنفيذها، وهي كالتالي:

مشروع مجمع الفينري في حي العقيق بمدينة الر�اض:

يقع المشروع في موقع حيوي في حي العقيق على امتداد الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض، غرب مركز 
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حافظت إدارة الشركة على معدالت تأجير مرتفعة نسبيًا خالل عام 2021م على الرغم من المنافسة الحادة نتيجة لزيادة المساحات التجارية والمكتبية 

للمجمعات الجديدة واستمرار تأثير جائحة كورونا. 

وقد بلغت نسبة اإلشغال للمجمعات السكنية التابعة للشركة (95%) بعد استبعاد الوحدات الجاري العمل على تطويرها في كل من العليا السكني 

والحي الدبلوماسي أما للمجمعات التجارية فقد بلغت (80%) في نهاية عام 2021م من الوحدات القابلة للتأجير. 

كما يجري العمل حاليًا على دراسة مدى إمكانية تطوير وتحسين المعارض التجارية الواقعة في الدور األرضي واألول (األسواق) لكل من المركزين 

التجاريين الثاني و الثالث، حيث تم تعيين أحد  الشركات الُمتخصصة في إعادة تطوير المراكز التجارية وذلك للحصول على دراسة وخطة عمل شاملة 

تهدف إلى تحسين األداء التأجيري والتشغيلي للمركزين التجاريين، لتتواكب مع قرب افتتاح مترو الرياض الواقع على امتداد شارع العليا العام وما 

يترتب عليه من إتاحة فرصة أكبر للمركزين التجاريين السيما وقوعهما بالقرب من محطة بنك البالد. 

وعلى مدار األعوام الماضية، قامت العقار�ة بإنشاء وتشغيل العديد من المباني السكنية والتجار�ة، كما يلي:

¯���א��¸�¢ �א����³ �א

 يقع مركز البالزا في مدينة الرياض في شارع العليا بين برج المملكة برج الفيصلية. وتبلغ مساحة أرض المركز 19,397 متًرا مربًعا، مما يمكنه من أن يكون

عنواًنا رئيسًيا لألعمال في الرياض. ويعد مركز البالزا أول تطوير تجاري في المملكة متكامل تماًما مع تقنية

 سيسكو في المملكة العربية السعودية بمساحة ممتدة على رقعة 145,547 متر مربع. ويضم مركز البالزا العديد من المزايا، التي تدعم سمعته كواحد  

 من أكثر مراكز األعمال تميًزا في الرياض، بما يشمل موقف يتسع لـ 1400 سيارة وأسواق تجزئة ممتدة على مساحة 13,000 متر مربع. وتملك العقارية

مركز البالزا و تديره بالكامل

��א��� א��§¥א���כ� א
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مشروع مجمع األعمال في حي الرنجس بمدينة الر�اض

تقع أرض المشروع على أرض مملوكة للشركة في مدينة الرياض على امتداد طريق التخصصي بمساحة إجمالية تبلغ (40,000م²)، حيث 

قامت إدارة الشركة باالنتهاء من دراسات السوق والجدوى االقتصادية والبدء بأعمال التصاميم الهندسية

والتي خلصت بأن أفضل فكرة تطويرية ألرض المشروع هو فكرة مجمع مكاتب متعدد االستخدامات يوفر مسطحات مكتبية مختلفة والتي 

ستكون مخدومة بمكونات أخرى مثل محالت تجارية مخصصة للمطاعم والخدمات العامة بهدف توفير وجهة لمراكز األعمال متعددة 

الخدمات واالستخدامات.

مشار�ع تطو��ر وتقسيم األراضي:

 تعتزم الشركة شراء وتطوير عدد من األراضي الخام في مدينة الرياض نظًرا لطبيعة الطلب المتزايد على قطع األراضي المطورة بكامل 

نتائج جميع  الرياض، وكانت  أراضي خام متعددة في مدينة  لمواقع  الشركة بعمل دراسة شاملة  التحتية. حيث قامت  البنى  متطلبات 

الدراسات تؤكد مدى ربحية مشاريع تطوير األراضي الخام نظرًا لقلة المعروض في األسواق المحلية (وعلى األخص في مدينة الرياض) 

والزيادة المطردة على قطع األراضي المطورة بكامل متطلبات البنى التحتية. حيث أن معظم األراضي الخام التي شملتها الدراسة كانت 

تقع في شمال وشمال شرق مدينة الرياض.

SMART ويعد أول بناء ذكي وفًقا لشهادة 



أول وأكبر مجمع تجاري في الشرق األوسط تم بناؤه خالل فترة السبعينات الميالدية. أقيم المركز على مساحة 19,000 متًرا مربًعا وتبلغ 

مساحة مسطح البناء حوالي 63,300 متر مربع وقد خصص الطابق األرضي واألول للمحالت التجارية والتي يبلغ عددها قرابة 160 متجًرا، 

أما الطابق الثاني والثالث فقد تم تخصيصها كأدوار مكتبية للمؤسسات والشركات. وتم استخدام قبو المبنى كمواقف للسيارات وهو ما 

يكفي الستيعاب 388 سيارة، كما تم تخصيص قطعة أرض مجاورة كمواقف للسيارات تتسع لــــ 403 سيارة. وتملك العقارية مركز العقارية 

األولى و تديره بالكامل.

 ¡���א��� א�����כ� א

 يتكون المشروع من مجموعة متنوعة من المحالت التجارية والمساحات المكتبية في قلب مركز األعمال في مدينة الرياض الذي يقع 

 على طريق العليا وطريق موسى بن نصير. ويعتبر المركز من أرقى المشاريع العمرانية في المملكة لما يضمه من مكاتب ومحالت

 تجارية. و قد شيد المركز على أرض مساحتها 15,952 متًرا مربًعا وتبلغ مساحة مسطح البناء اإلجمالية حوالي 121.150 متًرا مربًعا، ويتكون

 المركز من ثالثة طوابق مخصصة للمحالت التجارية والمعارض، وستة طوابق للمكاتب. كما تم توفير مساحات واسعة لمواقف السيارات،

.حيث يضم المركز ثالثة طوابق تحت المبنى كمواقف سيارات تتسع لـــ 772 سيارة. وتملك العقارية مركز العقارية الثانية و تديره بالكامل

��א��� א�©א������כ� א

يتكون من مجمع تجاري يضم مكاتب ومحالت للبيع بالتجزئة. ويرتبط مركز العقارية الثالثة بمركزي العقارية األولى والثانية بواسطة جسور 

مكيفة، مما يمنح العمالء تجربة تسوق مثالية. قام بتصميم المركز نخبة من مهندسي الشركة من ذوي الكفاءات العالية والخبرات 

الطويلة، وتم بناء المركز على مساحة 13.711 متر مربع وتبلغ المسطحات اإلجمالية للمبنى 115,437 متر مربع. ويتكون المركز من ثالثة أجزاء 

رئيسية تتضمن مواقف للسيارات ومحالت تجارية ومكاتب، ويتوسط المركز بهو رئيسي ضخم تطل عليه المحالت التجارية والمكاتب، وقد 

تم تخصيص كل من الطابق األرضي واألول والثاني للمحالت التجارية وقد صممت الطوابق من الثالث إلى الثامن بحيث تطل على الجهتين 

الشرقية والغربية لمدينة الرياض، وتطل باقي المكاتب على مساحات داخلية فخمة. وتم تخصيص 654 موقًفا للسيارات باإلضافة إلى 

الخدمات المساندة مثل المسجد الذي يتسع ألكثر من 900 مصلي. وتملك العقارية مركز العقارية الثالثة و تديره بالكامل.

 �©���א��� א�©א���כ� א

 يتكون المركز من أربعة أبراج فريدة الطراز، ويحتوي كل منها على ثمانية طوابق، يتوسط هذه األبراج ردهة فسيحة ذات سقف زجاجي.

األرضي الطابق  خصص  وقد  مربع،  متر   62,830 حوالي  بنائه  مسطحات  وتبلغ  مربع  متر   9,307 مساحتها  أرض  على  المركز  إقامة   وتم 

 للمعارض التجارية والمطاعم، وتم تخصيص قبو المبنى المكون من طابقين لمواقف السيارات والذي يتسع لحوالي 334 سيارة. وتملك

العقارية مركز العقارية بالملز و تديره بالكامل

������א��� �א���כ� א
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�¿�¾ �§� א���א¬ ��� א����א أيضًا قامت الشركة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 ببيع مجموعة من قطع األراضي السكنية (10 قطع بإجمالي مساحة 9.156م2)  

و أراضي سكني/تجاري (5 قطع بإجمالي مساحة 13.734م2) الواقعة بمخطط تالل الرياض في حي الملقا بقيمة إجمالية 137.34 مليون ريال غير شاملة 

قيمة ضريبة التصرفات العقارية، علمًا بأن القيمة الدفترية لتلك األراضي المباعة هو 15.48 مليون ريال سعودي.

 ���³���� א� ����� , ¦���µ�����³ א ����� ��50 ����
 כ�� ���¶� À��� ¯�� ��� � 2015 ����� �� »א́� א����� ¦���א�²א¶�� ����³ �
.�������� א����²�Áא¶�� ��� 	���  א���כ� כא�¢ ���À א 
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والمالعب  والمسابح  السيارات  كمواقف  للنزالء،  الترفيه  ووسائل  الخدمات  جميع  يوفر  بالمملكة،  مغلق  سكني  مجمع  أول  يعتبر   

وتتراوح  الفورية.  الصيانة  خدمة  إلى  باإلضافة  السرعة  عالي  لإلنترنت  البصرية  األلياف  وتقنية  األطفال  وألعاب  الخضراء  والمسطحات 

مساحات الشقق من 134 إلى 241 متًرا مربًعا متًرا مربًعا. ويتمثل هذا االستثمار بإقامة هذه الوحدات على أراضي ُمستأجرة من الهيئة 

الملكية لمدينة الرياض بموجب عقدين لمدة 99 سنة و50 سنة، وتقوم الشركة بإدارة المشروع وتأجير الوحدات السكنية.

���א���א��� א��כ�� �� א����¯ א

 يمثل حي السفارات مقًرا للسفارات األجنبية والقنصليات والمنظمات الدولية والمجمعات السكنية ومراكز التسوق ويعد مكاًنا نموذجًيا 

نظًرا لتصميمه وهندسته المعمارية الرفيعة ومعاييره التشغيلية العالية. وتم تقسيم مشروع مساكن العقارية إلى ثالث مراحل، أنجزت 

كلها، إلقامة 21 عمارة كشقق سكنية ووحدات سكنية تتنوع ما بين فلل فخمة وشقق رحبة وفلل مزدوجة لتحقيق أعلى درجات الجمال 

عبر تصميم معماري مستوحى من الحضارة اإلسالمية العربية واألندلسية. وتبلغ المساحة اإلجمالية لألرض لكافة الثالث مراحل 287,959 

متًرا مربًعا. ويتمثل هذا االستثمار بإقامة هذه الوحدات على أراضي ُمستأجرة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بموجب عقدين لمدة 

99 سنة و50 سنة، وتقوم الشركة بإدارة المشروع وتأجير الوحدات السكنية.

��א��� �� �� א��²א�א ���אכ� א

���������° ªכא¥א א��כ��, �� �� א

سكنية  وحدة   162 من  المشروع  ويتكون  مربع.  متر   25,570 مساحة  على  العقارية  تملكه  ترفيهي  ومركز  مغلق  سكني  مجمع  مشروع  هو   

مفروشة، تضم 31 وحدة سكنية تاون هاوس، و131 شقة سكنية مختلفة المساحات. باإلضافة إلى مركز رياضي، ومسطحات خضراء وبنية تحتية 

تشمل الطرق واألرصفة وأعمدة اإلنارة وشبكة الهاتف والمياه باإلضافة إلى محطة معالجة للصرف الصحي. وقامت بتنفيذ أعماله اإلنشائية 

شركة تعمير، وتم التعاقد مع شركة ممتلكات لتولي مهام الصيانة وإدارة المرافق لمدة سنتين. وتم االنتهاء من المشروع في شهر مايو 

من عام 2019م وتقوم الشركة حالًيا بتأجير الوحدات للعمالء.

��א���)���א� א���¯ (א����Ã² א

������° א�®א��� א��כ

قامت الشركة خالل عام 2021م باالنتهاء من تشييد وتطوير مشروع الضاحية السكني و بيع كامل الوحدات السكنية 557)فلل ودوبلكسات) ، وبهذا فقد 

تكون الشركة قد أكملت جميع مراحل إنشاء البنية التحتية والفوقية للمشروع ليتبقي فقط عدد قليل من القطع السكنية  وعددها 12 قطعة (بإجمالي 

مساحة 6,390.1 م2) باإلضافة إلى القطع التجارية (بإجمالي مساحة 43,315.97 م2).
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إن تحفيز الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، تشجعهم على اإلبداع واإلنجاز لتحقيق استراتيجية الشركة وخططها التوسعية

������א���א�� א

قامت الشركة خالل عام 2021م بتركيز جهودها على المحافظة على الكفاءات الوطنية وتنميتها من خالل المحافظة على نسبة توطين 

%75.56

��¨��א����Ä �א

لتعزيز كفاءات ومهارات الموظفين فقد تم تنفيذ عدة برامج تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين من خالل التعاقد مع عدة شركات أبرزها 

مؤسسة أربنجير العالمية، حيث تم تقديم عدد 5 برامج تدريبية.

����� א����º �א
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ترشيد النفقات التشغيلية لتقنية المعلومات من خالل إعادة مراجعة البرامج واألنظمة التقنية

التأكد من فعالية أنظمة األمن السيبراني المطبقة في الشركة من خالل عمل إجراءات وقائية واختبارات من جهات خارجية لضمان سالمة األنظمة 

التقنية

تطوير األنظمة الداخلية لتعكس متطلبات تعديل نظام الفوترة اإللكترونية، كما تم االنتهاء من أتمتة العديد من قطاعات الشركة
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 األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها بالنتائج
(الموحدة)

إعادة هيكلة القروض

معلومات الشركات التابعة

وصف األنشطة الرئيسية للشركة

نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

 المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة أو أي مستحقات
أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية في 2021/12/31م
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إيرادات بنية تحتية

نوع النـــــشاط

إيرادات إيجار

 إيرادات بيع وحدات سكنية

إيرادات بيع أراضى

إيرادات إدارة مرافق

إيرادات إنشاء

حـــــــجم اإليــــــــــرادات ( بآالف الريــاالت )

400,322

263,417

198,854

137,400

25,210

3,638

%38.91

%25.60

%19.33

%13.35

%2.45

%0.35
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النسبةإيرادات النشاط

��1,028,841Í100 א�������א

 ¬����	�א�� ��כ�� א

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة سامبا المالية (المستشار المالي) إلعادة هيكلة القروض القائمة، وذلك بما يتوائم مع التدفقات النقدية 

المتوقعة للشركة خالل السنوات القادمة. واشتملت على القروض التالية

١- قرض بنك الرياض
 ٢- قرض البنك األهلي السعودي

كما في 31 ديسمبر 2021، تم العمل على التفاوض مع بنك الرياض والبنك األهلي التجاري على إعادة الجدولة وذلك بالتعاون مع شركة سامبا المالية 

بما يتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، ومن المتوقع االنتهاء من إعادة الجدولة خالل العام 2022م. فيما يتعلق بقرض البنك األهلي 

السعودي. أما فيما يتعلق بقرض بنك الرياض فسيستمر التعاقد دون إعادة جدولة لحين سداد المبلغ من مبيعات مشروع الضاحية السكني و من مصادر 

الشركة األخرى
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شركة الوديان
العقارية السعودية

الشركة العقارية
السعودية للتعمي

الشركة العقارية
 السعودية للبنية

التحتية

الشركة السعودية
 الكورية للصيانة 

وإدارة الممتلكات

 صندوق االنماء
 العقارية العقاري

ال توجد أي أدوات دين بالشركات التابعة ومرفق تفاصيل األسهم بالجدول التالي

 

مشروع مجمع ذا قيت وي بمدينة جدة

 تقع أرض المشروع في حي النهضة على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة على مساحة (49,800م²) مقابل مجمع رد سي التجاري. تم

متعدد تجاري  مشروع  فكرة  تضمنت  والتي  المشروع  ألرض  واألمثل  األفضل  االستخدامات  لتحديد  االقتصادية  الجدوى  دراسة  من   االنتهاء 

التصميمية الفكرة  االنتهاء من  باإلضافة إلى فندق وشقق فندقية. تم   االستخدامات يحتوي على مجمع ترفيهي ومحالت تجارية ومطاعم 

 المبدئية للمشروع والتي تم طرحها من خالل منافسة فازت بها شركة تشابمان تايلور وتم تقديم الفكرة التصميمية المبدئية ألمانة مدينة جدة

 من خالل االستشاريين المعتمدين. حاليًا يجرى أيضًا العمل على التصاميم التفصيلية للمشروع باإلضافة الى التواصل مع شركات اإلدارة والتشغيل

الفندقية العالمية لتحديد المشغل للفندق والذي سيكون تصنيفه 4 نجوم

مشروع مجمع تالل الر�اض في حي الملقا (تالل الر�اض) بمدينة الر�اض

 تقع أرض المشروع على أرض مملوكة للشركة في مدينة الرياض في حي الملقا، حيث قامت إدارة الشركة بالبدء بأعمال التصاميم الهندسية

 المبدئية بناًء على دراسة الجدوى االقتصادية والتي خلصت بأن أفضل فكرة تطويرية ألرض المشروع هو فكرة مجمع تجاري يوفر مسطحات

 تجارية مختلفة مخصصة للمطاعم والمقاهي وخدمات التجزئة. تبلغ مساحة األرض (21,561م²)، ويقوم فريق عمل التطوير حالًيا باالنتهاء من

 الفكرة التصميمية للمشروع مع شركة بينوي العالمية في سبيل استخراج الموافقات المبدئية الالزمة للحصول على إذن البدء بأعمال التشييد

والبناء

مشروع مجمع اليمامة في حي السفارات بمدينة الر�اض

 يقع المشروع على أرض مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض داخل الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض بجوار حديقة اليمامة وعلى مساحة

 إجمالية تبلغ (39,000م²). وقد تقدمت الشركة لفرصة تطوير المشروع عن طريق الهيئة من خالل استئجار األرض وتطويرها كمشروع سكني و

 تجاري. وتقوم الشركة حالًيا بالعمل مع الهيئة على االنتهاء من التصاميم النهائية للمشروع والذي يحتوي على وحدات سكنية مختلفة من

الهيئة على  المبدئية  المشروع  فكرة  عرض  وتم  لإليجار،  ومطاعم  محالت  تشمل  تجارية  منطقة  إلى  باإلضافة  السنوي،  لإليجار  وشقق   فلل 

لالعتماد النهائي في سبيل إبرام العقد النهائي الستئجار األرض وتطوير المشروع

  .
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الدولة محلالمقر الرئيسينسبة ملكيةرأس المالإسم الشركة التابعة 
التأسيس

%100

%100

%60

%60

%١٠٠

%100

%100

%٥0

%٢0
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 المملكة العربية
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 المملكة العربية
السعودية

خالل عام 2021، قامت الشركة العقارية السعودية بتوقيع اتفاقية إقفال وتصفية الصندوق، تعمل إدارة الشركة   على إنهاء كافة اإلجراءات النظامية 

لتصفية الصندوق وتحويل كافة اصوله الى الشركة  

������כא  א�א� �����²א��¢ א���� ����א  א

نسبة الملــكيةعدد األسهم رأس المالالـــــشــــركـة
مــــــــــلـــــــــيــــــــــــون

شركة الوديان العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية للتعمير

الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية
الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات

١٠٠
١٠٠
٥٠
٢٠

١٠
١٠
٥
٢

%100

%60

%100
%60

٢٧٠٢٧ المجموع
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النشاط الرئيسي

تطوير مشروع
 الوديان

 أعمال إنشاء
 المباني و صيانتها

 تنفيذ أعمال البنية
 التحتية

 الصيانة و التشغيل
 و إدارة الممتلكات

 تطوير العقارات



 يقع مركز البالزا في مدينة الرياض في شارع العليا بين برج المملكة برج الفيصلية. وتبلغ مساحة أرض المركز 19,397 متًرا مربًعا، مما يمكنه من أن يكون

عنواًنا رئيسًيا لألعمال في الرياض. ويعد مركز البالزا أول تطوير تجاري في المملكة متكامل تماًما مع تقنية

 سيسكو في المملكة العربية السعودية بمساحة ممتدة على رقعة 145,547 متر مربع. ويضم مركز البالزا العديد من المزايا، التي تدعم سمعته كواحد  

 من أكثر مراكز األعمال تميًزا في الرياض، بما يشمل موقف يتسع لـ 1400 سيارة وأسواق تجزئة ممتدة على مساحة 13,000 متر مربع. وتملك العقارية

مركز البالزا و تديره بالكامل

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م

34
 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م

 א�������כא 
��א�����א�



 يتكون المركز من أربعة أبراج فريدة الطراز، ويحتوي كل منها على ثمانية طوابق، يتوسط هذه األبراج ردهة فسيحة ذات سقف زجاجي.

األرضي الطابق  خصص  وقد  مربع،  متر   62,830 حوالي  بنائه  مسطحات  وتبلغ  مربع  متر   9,307 مساحتها  أرض  على  المركز  إقامة   وتم 

 للمعارض التجارية والمطاعم، وتم تخصيص قبو المبنى المكون من طابقين لمواقف السيارات والذي يتسع لحوالي 334 سيارة. وتملك

العقارية مركز العقارية بالملز و تديره بالكامل
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 شركة الوديان العقارية السعودية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة  تأسست بموجب قرار وزارة التجارة واالستثمار رقم (ق/256) وتاريخ

 1439/10/28هـ، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (1010455071) وتاريخ 1439/11/16هـ ، وتمتلك

 الشركة العقارية السعودية نسبة (100%) وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في أعمال اإلنشاءات العامة للمباني السكنية واإلنشاءات العامة

 للمباني الغير سكنية ويشمل (المدارس، المستشفيات، الفنادق.. إلخ)، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، التركيبات الكهربائية األخرى، إدارة

  .وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية)، إدارة تشغيل الشقق الفندقية
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(�����) ������ ���������א��� א�א���כ� א

" تعمير" شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة تأسست في شهر ديسمبر 2016م، وتمتلك الشركة للتعمير  العقارية السعودية   الشركة 

العقارية السعودية  نسبة (100%)، من رأسمالها البالغ (100,000,000) مائة مليون ريال

. 

����כ� ���������� א����� א

 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال إنشاء المباني وأعمال صيانة المباني وإدارة المشاريع اإلنشائية ووضع التصاميم الهندسية التفصيلية

 وشراء المواد وتنفيذ ما تقوم بإدارته من هذه المشاريع بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم (10206371070302) بتاريخ 6 شوال 1437هـ،

الموافق 11 يوليو 2016م

الشركة
 العقار�ة 

 السعودية
ل�تعمري (تعمري)
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 Åא��� ����³ א����� א������� �� ��� ���א� א���כ� �	��א��א �א
Â
����א ��� ��א�א
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 نوع النشاط
حجم اإليرادات ( باالف الرياالت )

اإلجمالــي

 المقـــاوالت

النسبة اإليرادات

%100

%100

٣،٦٣٨

٣،٦٣٨



(����) ������� א��� ���������א��� א� א���כ� א

 الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في شهر  مارس 2017م، برأسمال مقداره (50,000,000)

 .خمسين مليون ريال، وتمتلك الشركة العقارية السعودية نسبة (60%)، و شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاوالت نسبة (40%) من رأسمالها

����כ� ���������� א����� א

 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال الطرق والشوارع والجسور وإنشاء وتمديد شبكة المياه والصرف الصحي والسيول ونظافتها وصيانتها

.وتشغيلها وإنشاء وتمديد شبكات التوزيع للطاقة الكهربائية والغاز ومحطاتها

الشركة
 العقار�ة 

 السعودية
ل�تعمري (تعمري)

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م

38
 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م
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Â
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 نوع النشاط
حجم اإليرادات ( باالف الرياالت )

اإلجمالــي

 مقاوالت بنية تحتية

النسبة اإليرادات

%100

%100

400,322

400,322
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����� א�כ������������� ������������µא�� �	�א�� א����כא  (���כא )��������א���כ������� א

الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات " ممتلكات " شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة، تأسست في شهر أكتوبر 2017م، برأسمال 

مقداره (20,000,000) عشرين مليون ريال، وتمتلك الشركة العقارية السعودية  نسبة (60%)، وشركة بوسكو أي أند سي العربية السعودية نسبة 

(21%)، وشركة بوسميت المحدودة نسبة (19%) من رأسمالها. 

����כ� ���������� א����� א

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تشغيل وصيانة المباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم (10214381076997) بتاريخ 29 شوال 1438

هـ، الموافق 21 أغسطس 2017م

. .  
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ال توجد أي أدوات دين بالشركات التابعة ومرفق تفاصيل األسهم بالجدول التالي

 

شركة الوديان العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية للتعمير

الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية
الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات
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 نوع النشاط
حجم اإليرادات ( باالف الرياالت )

اإلجمالــي

ادارة المرافق

النسبة اإليرادات

%100

%100

25,210

25,210
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��א��� �א��� ��א�� א���א��¯ (	�א��)� א���כ� א

شركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع " إدارة " شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة تأسست في شهر أكتوبر 2017م، برأس مال مقداره 

(4,000,000) أربعة ماليين ريال، وتمتلك الشركة العقارية السعودية  نسبة (60%)، وشركة هانمي جلوبال المحدودة نسبة (%40) 

����כ� ���������� א����� א

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في توفير خدمات إدارة المشاريع اإلنشائية والخدمات االستشارية المتعلقة بها بموجب ترخيص الهيئة العامة 

لالستثمار رقم (10213381076825) بتاريخ 29 شوال 1438هـ، الموافق 21 أغسطس 
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Â
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 نوع النشاط
حجم اإليرادات ( باالف الرياالت )

اإلجمالــي

 إدارة مشاريع

النسبة اإليرادات

-%

-%

-

-

 قامت الشركة بتاريخ 22 مارس 2021 بتوقيع اتفاقية بيع كامل حصصها في شركة العقارية هانمي*
 إلدارة المشاريع والبالغة 60% من ملكية الشركة وذلك لصالح شركة هانمي جلوبل السعودية
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الشركة
 العقار�ة 

 السعودية
ل�تعمري (تعمري)

11
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����(159,1) À���� א� ��א�¢ »�א���� 
���� 80,5 À���� Ï2021 ���א ���א� א��א����« א���כ� �� א
����¡ א���אÐ א�א	 Ïא��²א° ��¸« %276 ����¯ ����� א���א �����א� 2020 ����א� �� א

١-إرتفاع إيرادات التأجير 

٢-إرتفاع إيرادات بيع األراضي 

٣- تحسن األداء و توسع النشاط للشركات التابعة

٤- تحصيل مبلغ 50 مليون ريال سعودي مستحق من شركة لميمتليس و تم عكس المخصص بنفس المبلغ 

قائمة الدخــل

475,375

(313,333)

162,042

157,042

%86 

%85 

%87 

%75

بلغت موجودات المجموعة في عام 2021 م مبلغ (7,777) مليون ريال، مقابل مبلغ (7,538) مليون ريال في عام 2020 م بزيادة قدرها (239) مليون 

ريال ونسبته (3%)، ويعود سبب الزيادة إلى زيادة الموجودات المتداولة، ويوضح الجدول التالي ملخصًا ألرصدة الدخل والمركز المالي في السنوات 

الخمس األخيرة

�� ¶א��� א���כ� א��א

�� א��א���:���א�Å א��¸���� �� �א�Å א�א���²¶א  א������� �א

�� �������� א��א��� א�� �א�Å ���א� א
� 2021/12/31

 نسبة التغيرالتغيرات٢٠٢١٢٠٢٠مالبيان

إيرادات النشاط

تكاليف النشاط

مجمل دخل النشاط

الربح التشغيلي

1,028,841

(681,345)

347,496

119,145

553,466

(368,012)

185,454

(38,707)
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م



 آالف الرياالت

٢٠١٧م٢٠١٨م٢٠١٩م٢٠٢٠م٢٠٢١م
 بــــــيـــــــان

إيرادات النشاط

تكاليف النشاط

مجمل دخل النشاط

م. إدارية وعمومية وتسويقية

صافي إيرادات ومصروفات أخرى

الزكاة

صافي الربح العائد لمساهمي
الشركة األم 

الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين

1,028,841

(681,345)

347,496

(228,351)

119,145

(21,771)

90,523

1,081,877

٦،١٤١،١٦١

3,058,591

1,710,304

٢،٩٩٨،٥٤٧

553,466

(368,012)

185,454

(224,161)

(38,707)

(25,304)

(159,093)

779,108

6,753,585

2,784,525

1,914,745

2,839,268

338,021

(166,387)

171,634

(256,284)

(86,790)

(12,687)

(186,351)

386,435

6,812,619

3,488,891

743,874

2,966,289

296,569

(111,369)

185,200

(146,164)

(215,284)

(21,028)

(183,069)

601,547

6,739,888

2,827,767

1,342,809

3,170,859

315,010

(105,096)

209,914

(65,927)

8,253

(24,537)

132,484

480,563

6,437,001

339,830

3,086,130

3,491,604

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركات المجموعة

بيان التحليل الجغرافي للشركة التابعة – الشركة العقارية السعودية للتعمير (بآالف الرياالت)
 المجموع الرياض إجمالي اإليراداتالسنة

20213,6383,6383,638
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٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

بيان التحليل الجغرافي للشركة العقارية السعودية – غير موحدة (بآالف الرياالت)
 المجموع الرياض إجمالي اإليراداتالسنة

2021599,671599,671599,671

صافي
الربح

اجمالي
 المصروفات 

إرادات
  النشاط 
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة

 اجمالي
 المطلوبات

 إجمالــي
  الموجودات

 حقوق
المساهمين



���א� �´ ¥כא�, �������Ãא��� א������ �א� א������א  א
¡� ���� �� �� ¼�א�º, �� ����, �� �´ ����א  �»�� �
Ðא���א� ������א�� א���² א��א��� �� 2021/12/31� �¯ א

 المستحق حتى نهايةالمسددةالبيان
 الفترة و لم يسدد

بيان األسباب وصف الموجز لها

المبلغ المستحق بناءً على11,43131,770
 الوعاء الزكوي للعام

المالي 2021م

حسب تعليمات الهيئة
العامة للزكاة والدخل

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م
46

الزكاة

Ñ�µ��א��א¼� ��Ò א��א��� 

أ) أراضي غير متاحة لالستخدام:

إن بعض قطع األراضي المملوكة للشركة غير متاحة حالیا للتصرف أو التطوير ألسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمناطق التي تقع فیھا تلك األراضي 

وبعضها تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها. وتقوم اإلدارة حاليا بالعمل مع الجھات الحكومة المعنية لمعالجة ھذه األسباب إلتاحة 

التصرف في ھذه األراضي. وال یزال تأثیر ھذه األمر على القیمة القابلة لالسترداد لتلك األراضي غير مؤكد ويعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان 

والجھات المختصة.

ب) مشروع الوديان

خالل عام 2021 ، تم إحاطة اإلدارة من قبل الجھات الحكومية المعنية بأن أرض الشركة التي تم تخصیصھا لمشروع الوديان تقع ضمن منطقة 

قيد الدراسة بھدف تطویرھا من قبل تلك الجھات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تغير جوھري في الخطة الرئیسیة للمشروع و القيمة القابلة 

لالسترداد لتلك األرض، وال یزال تأثیر ھذه األمر غير مؤكد ويعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجھات الحكومیة والتطورات المستقبلية للمنطقة.

بيان التحليل الجغرافي للشركة التابعة – الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بآالف الرياالت)
 المجموع الرياض إجمالي اإليراداتالسنة

2021400,322١٠٣،٢٣٥400,٤٨٥

أملج-تبوك

٢٩٧،٢٥٠

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

 المجموع الرياض إجمالي اإليراداتالسنة

202125,21025,21025,210



א��®א�א א��א�����

في عام 2014م، قامت الشركة بشراء أرض من شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري بموجب عقد بيع أرض المبرم بين الطرفين والتي يقع عليها 

مشروع الوديان، وقد قامت شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري باإلفراغ للمجموعة بمساحة أقل من العقد والمبلغ المدفوع لقاء شراء األرض، 

فأقامت الشركة دعوى قضائية لدى المحكمة العامة تطالب فيها بالحصول على تعويض من شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري يتعلق 

بفروقات في المساحة حيث إن المساحة المنقولة ملكيتها أقل من المساحة الُمباعة المتفق عليها. ويبلغ إجمالي مبلغ المطالبة (19,141,007) ريال 

سعودي. وال تزال هذه القضية منظورة، ولم يتم وضع أي مخصص مالي لها

في عام 2015، أبرمت الشركة العقارية اتفاقية مع شركتين هما شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري وشركة اإلنماء لالستثمار إلنشاء صندوق 

عقاري. وحسب االتفاقية يجب على الشركة دفع مبلغ (50) مليون ريال سعودي. قامت الشركة بدفع التزاماتها بالمساهمة بمبلغ (50) مليون ريال 

سعودي. لم يتم إنشاء الصندوق المقترح حسب ما نصت عليه االتفاقية. وخالل العام السابق، قامت شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري برفع 

دعوى قضائية ضد الشركة واألطراف األخرى بقيمة األرض لتطبيق االتفاقية، وقد صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة العقارية باسترداد مبلغ المساهمة 

(50) مليون ريال سعودي لعدم تأسس الصندوق، وقامت شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري باالعتراض على الحكم، وصدر حكم نهائي من 

محكمة االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي، وتم تنفيذ الحكم الصادر لدى محكمة التنفيذ، وقامت شركة لمتليس بدفع مبلغ (50) مليون ريال سعودي 

محل الحكم بموجب طلب التنفيذ المقدم ضدها. 

بعد الحصول على حكم نهائي لصالح الشركة ضد شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري برد مبلغ االستثمار الموضح أعاله والبالغ قيمته (50) 

مليون ريال سعودي، قامت الشركة برفع دعوى للمطالبة بالتعويض  بمبلغ يقارب (73,2

)مليون ريال سعودي يمثل أتعاب المحاماة واألضرار األخرى ضد شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري، وال تزال هذه القضية منظورة.

وبتاريخ الحق لتاريخ هذا التقرير أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا برد دعوى المطالبة بالتعويض وقامت الشركة باالعتراض على الحكم.

مطالبات رسوم األراضي البيضاء (القضايا المتعلقة باالعتراض على الرسوم)

 بلغت قرارات رسوم األراضي البيضاء التي تسلمتها الشركة العقارية من وزارة اإلسكان منذ تطبيق رسوم األراضي البيضاء مبلغ وقدره 209,9 مليون ريال سعودي حتى

 نهاية العام المالي 2021م، وخالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وقد استمرت الشركة في إجراءات اعتراضها على قرارات رسوم األراضي التي صدرت على

 الشركة سواًء أمام وزارة اإلسكان أو الجهات القضائي وقد بلغت الرسوم والغرامات التي ألغيت بموجب أحكام أو قرارات نهائية لصالح الشركة منذ بداية تطبيق رسوم

.األراضي البيضاء مبلغ وقدره 188.2 مليون ريال سعودي

.على واحدة من الرسوم الصادرة في السنة السابقة بموجب دعوى قضائية لدى ديوان المظالم، والتي انتهت بحكم نهائي بإلغاء الرسم لصالح الشركة
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في عام 2016م، أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة مجموعة البيان القابضة لالستثمار  في صكوك شركة مجموعة البيان القابضة بمبلغ وقدره (50) 

مليون دوالر أمريكي و بفائدة بمعدل 4.5% سنويًا تستحق بشهر يونيو لعام 2018م، واخفقت شركة مجموعة البيان القابضة بالوفاء بالتزاماتها، 

وقام الطرفان بعام 2017م بإبرام ملحق تعديل لالتفاقية إلعادة جدولة تاريخ االستحقاق، وطالبت الشركة العقارية شركة مجموعة البيان بدفع 

االلتزامات المالية التي على عاتقها، فلم تتجاوب األخيرة لذلك، وبناء عليه قامت برفع دعوى ضد شركة مجموعة البيان القابضة لدى المحكمة 

التجارية وقد صدر حكم نهائي برفض الدعوى، فقامت الشركة العقارية بتقديم طلب نقض الحكم االستئنافي لدى المحكمة العليا، إال أن المحكمة 

العليا رفضت الطلب.

(وبتاريخ الحق لهذا التقرير تم تقديم طلب التماس إعادة النظر في القضية، ورفضت المحكمة المختصة الطلب المقدم، وتم تقديم طلب نقض حكم 

رفض االلتماس للمحكمة العليا ومازالت القضية منظورة)
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א��ªא¨�א 

�Ãא���א���א¨� א

الخسائر تغطية  (بعد  سنة  كل  في  الدخل  صافي  من   ٪10 تحويل  الشركة  على  يجب  للشركة،  األساسي  والنظام  السعودي  الشركات  لنظام   طبقًا 

 المتراكمة). حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 30٪ من رأس المال. قررت الشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل نظرا لبلوغ رصيد االحتياطي المبلغ

 .المحدد، علمًا بأن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع

א��ªא¨� א²�ªא¶�

 طبقًا للنظام األساسي للشركة فإنه يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين

 .احتياطيات اتفاقية تخصص ألغراض محددة. ولم يقترح المجلس تجنيب نسبة معينة من صافي األرباح لهذا العام

��
 א���כ� ��¹כא��א א�א����� ¬���� ����������א  א��א

 قامت الشركة العقارية السعودية بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي خالل عام 2015م

التسهيالت قيمة  تبلغ  الجدولة  تلك  وبموجب  القرض  جدولة  بإعادة  الشركة  قامت  2020م،  مايو  وفي  العقارية.  المشاريع  إنشاء  تمويل   ألغراض 

 الجديدة 1.3 مليار ريال سعودي، يسدد القرض على 16 قسط نصف سنوي غير متساوي. يخضع هذا القرض للعمولة وفقًا للمعدالت السائدة بين

 البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) إضافة إلى هامش ربح. يستحق القسط األول السداد في 1 يناير 2022م، بينما يستحق القسط األخير

السداد في يوليو 2029م

 خالل عام 2021 أستملت الشركة العقارية السعودية خطابا من صندوق االستثمارات العامة (مساهم رئيسي ) يشير الى انه سيتم تحويل القرض الى

 وزارة المالية دون أي تغييرات في شروط وأحكام اتفاقية القرض األصلية ، وقد تم تأكيد القرض المطلوب من قبل وزارة المالية ان القرض طويل األجل

الممنوح للشركة مضمون باستثمارات عقارية مرهونة من قبل الشركة للمقرض

 

11
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خالل 2016م، حصلت الشركة على قرض إسالمي طويل األجل من البنك االهلي السعودي قدره 2.12 مليار ريال سعودي يخضع هذا القرض للعمولة 

وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) زائدًا هامش ربح، و كان يستحق السداد دفعًة واحدة في نهاية مدة االتفاقية في مايو 

2019م. وقامت الشركة  بسداد مبلغ 50 مليون ريال سعودي خالل 2019م. وخالل عام 2020م قامت الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك 

الجدولة يستحق سداد مبلغ 450 مليون ريال سعودي في مايو 2020م ، وسيتم سداد باقي القرض 1.6 مليار ريال سعودي على أقساط نصف 

سنوية خالل الخمس سنوات بعد فترة سماح، مدتها سنتان . يستحق القسط األول السداد في نوفمبر 2021م، وقد وافق البنك على تمديد سداد 

كامل المبالغ المستحقة حتى مايو 2022، تخضع تسهيالت القرض لتعهدات مالية فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة السيولة 

وتغطية العمولة والتي لم تكن الشركة ملتزمة بها كما في 31 ديسمبر 2021م، تم تصنيف 2,070 مليون ريال سعودي كمطلوبات متداولة. ادارة 

الشركة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البنك المقرض إلعادة جدولة القرض. إن القرض طويل األجل الممنوح للشركة مضمون باستثمارات 

عقارية مرهونة من قبل الشركة للبنك. 

حصلت الشركة خالل 2018م على قرض إسالمي آخر طويل األجل من بنك الرياض بمبلغ 650 مليون ريال سعودي، يخضع هذا القرض للعمولة وفقًا 

للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) زائدًا هامش ربح. ويسدد القرض على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح سنتين. 

تم سداد أول قسط بتاريخ يونيو 2021 بمبلغ 130 مليون ريال سعودي. وقد تم تصنيف القسط الثاني الذي يستحق في یونیو 2022 وقدره 130 

مليون � سعودي من المبلغ األصلي كجزء متداول. إن القرض طويل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرهونة من قبل الشركة للبنك. 

خالل عام 2020م قامت الشركة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصير األجل من البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، 

تم الحصول على القرض لتمويل رأس المال العامل ويخضع لمعدالت العمولة السائدة بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش الربح، 

يستحق القرض السداد على أقساط نصف سنوية متساوية. تعهدت الشركة بإيداع 50% على األقل من إيرادات الشركة في حساباتها لدى البنك 

المقرض، بلغ رصيد القرض 85 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م   وتم سداد الرصيد بالكامل كما في عام 2021م.
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-مخاطر السوق 

-مخاطر أسعار األسهم

-مخاطر أسعار العموالت

-مخاطر االئتمان

-مخاطر العمالت األجنبية

-مخاطر السيولة

2,068

130
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مدة القرضمبلغ أصل القرض  المبلغ المتبقيمصدر القرض
من القرض

 المديونية
 اإلجمالية

للشركات التابعة

 المبالغ المدفوعة
 للقرض خالل

ُ
 سدادا

العام المالي 2021م

 المديونية
 اإلجمالية

 للمجموعة
وشركاتها التابعة

(مــــليون ريـــــــال)  

وزارة المالية
 

البنك األهلي
السعودي

بنك الرياض

 بنك
 السعودي
  البريطاني

 اإلجمــــــــــــــالي

1,307

100

4,125

1,307

2,068

520

١٠٠

3,9٩٥

85

1, 307

2,068

520

0

3,895
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تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدة في 

السوق. تتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم 

ومخاطر السلع. وقد تشتمل األدوات المالية التي تأثرت بمخاطر السوق على القروض والودائع والموجودات المالية المتاحة للبيع واألدوات المالية 

المشتقة.

تتعلق تحاليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 31 ديسمبر 2021 ,2020.

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

في العمالت األجنبية هي جميعها ثابتة وعلى أساس تخصيصات تغطية المخاطر المحددة في 31 ديسمبر 2021.

تستثنى التحاليل األثر الناتج عن التغيرات في السوق على القيمة الدفترية للمعاشات والتزامات ما بعد التقاعد األخرى والمخصصات والموجودات 

والمطلوبات غير المالية للعمليات األجنبية. 

�� א��אÐ ��א��¢ א���א���: � ����� א�¿�א� א��ªא¼א  א�א

تمثل حساسية البنود المتعلقة بقائمة الدخل الموحدة المعنية أثر التغيرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. ويعتمد ذلك على الموجودات 

المالية والمطلوبات المالية المقتناة كما في 31 ديسمبر 2021م و2020م.

¦����¿א¨� א
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 يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إدارة السيولة باإلضافة إلى مراقبة مختلف التغيرات بالسوق ذات العالقة، وبالتالي

 يسعى باستمرار إلى تقليل األثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة

:كل من هذه المخاطر والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي
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 تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار

 العموالت السائدة في السوق. يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بشكل رئيسي بالقروض. تتعرض

 الشركة بشأن القروض المرتبطة بعمولة متغيرة لمخاطر التقلبات في التدفقات النقدية نتيجة التغيرات في معدالت العمولة. تقوم الشركة بإبرام

 مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطرها، إن الزيادة (النقص) المحتملة بواقع 20 نقطة أساس في معدل العمولة بتاريخ إعداد القوائم المالية

الموحدة، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، من شأنها زيادة خسارة الشركة بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي

������§  א����¿א¨� א

 تمثل مخاطـر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. إن العملة الوظيفية وعملة العرض

صرف أسعار  في  التقلبات  بمراقبة  اإلدارة  تقوم  األمريكي.  والدوالر  السعودي  بالريال  الشركة  معامالت  تتم  السعودي.  الريال  هي   للمجموعة 

 العمالت األجنبية وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية. إن غالبية التعرض للمخاطر بالدوالر األمريكي وأن الريال السعودي مثبت عند 3.75 ريال

.سعودي: 1 دوالر أمريكي. وبالتالي، فإن الشركة غير معرضة ألي مخاطر من األدوات المالية المسجلة بالدوالر األمريكي

�¿א¨� ���א� א����

 تتعرض األسهم المدرجة وغير المدرجة الخاصة بالشركة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القيمة المستقبلية للسندات االستثمارية.

 تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع محفظة االستثمارات ووضع حدود لكل أداة مالية على حده وبشكل إجمالي. يتم تقديم

 التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالشركة بشكل منتظم. تقوم اإلدارة العليا بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات

األسهم


�¿א¨� א�ª�א

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة 

مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (بشكل أساسي المدينون التجاريون) وأنشطتها التمويلية، بما في ذلك الودائع لدى 

البنوك والمؤسسات المالية والمعامالت بالعمالت األجنبية واألدوات المالية األخرى. 

لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان، يوجد لدى الشركة إجراءات اعتماد يتم من خاللها تطبيق حدود ائتمان على عمالئها. كما تقوم اإلدارة باستمرار 

بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وتقوم بتجنيب مخصص لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك بناء على وضع العميل وتاريخ 

السداد. كما يتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بصورة منتظمة.

 

 ª�����¿א¨� ���א� א
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تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالشركة وفقًا لسياسة الشركة. تتم استثمارات 

األموال الفائضة مع أطراف أخرى معتمدة فقط وضمن الحدود االئتمانية المحددة لكل طرف. يتم مراجعة حدود االئتمان الخاصة باألطراف األخرى 

من قبل مجلس إدارة الشركة على أساس سنوي ومن الممكن تحديثها خالل السنة شريطة موافقة اللجنة المالية بالشركة. يتم وضع هذه الحدود 

لتقليل تركزات المخاطر ومن ثم الحد من حدوث خسارة مالية من خالل اإلخفاق المحتمل للطرف اآلخر في عملية السداد.

:�������¿א¨� א

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر 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 المتعهد بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

تتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها في ظل 

كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة. ولهذا الغرض، احتفظت 

الشركة بحدود ائتمانية مع بنوك تجارية من أجل الوفاء بمتطلبات السيولة الخاصة بها.
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كما في 31 ديسمبر 2021، أظهرت قائمة المركز المالي الموحدة زيادة المطلوبات المتداولة عن األصول المتداولة بقيمة 1,44 مليار ريال سعودي. 

إن اإلدارة على ثقة من أن الشركة ستكون قادرة على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب وسيتم ادارة السيولة كما ما يلي

١- بيع األراضي واالستثمارات العقارية تحت اإلنشاء

٢- بيع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات المدرجة بالقيمة من خالل 

الربح أو الخسارة

٣- استخدام النقدية واألرصدة البنكية الحالية المتوفرة لدى الشركة

تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 1.98 مليار ريال سعودي، وذلك بسبب إعادة تصنيف قرض طويل األجل بمبلغ 

2,208 مليار ريال سعودي إلى المطلوبات المتداولة والتي يتعين سدادها بالكامل ألحد البنوك المحلية خالل مايو 2019. تعمل إدارة الشركة حاليًا 

على دراسة الخيارات المتاحة لترتيب عملية سداد القروض أو إعادة جدولة األقساط الى فترات الحقة

���¿א¨�  ��²��א��כ�� א

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لديهم خصائص اقتصادية 

قد تحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية نتيجة التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير التركزات إلى 

الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة
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أداء الشركة عرضة لجميع المخاطر المرتبطة باالستثمار في القطاع العقاري السعودي، بما فيها التغيرات السلبية في األوضاع االقتصادية على 

المستوى اإلقليمي أو العالمي وظروف السوق المحلية والوضع المالي لمستأجري العقارات ومشتريها وبائعيها، والزيادة المفرطة في العرض 

في القطاع التجاري وقلة الطلب والمنافسة، والتغيرات في اإلقبال النسبي على أنواع العقارات والمواقع وغير ذلك من األحداث والظروف الطارئة 

والعوامل األخرى الخارجة عن نطاق السيطرة. فقد يؤدي أي من هذه العوامل، أو عدد منها إذا ما وقعت معًا، إلى مخاطر ملموسة تؤثر سلبًا على 

إيرادات الشركة

وقد واجهت الشركة ظروفًا خاصة خالل عام 2020م و 2021م بسبب التغيرات السلبية التي طرأت بدخول جائحة كوفد 19 والتي أثرت سلبًا على النشاط 

التأجيري للشركة سواًء بتراجع النسب التأجيرية أو التأخر والنقص في نسب التحصيل والدخل. وقد تعاملت الشركة مع هذه الظروف باحترافية حيث ساعدت 

أنظمة الشركة المرنة على سرعة التأقلم مع العمل عن بعد، واستعادة عجلة التشغيل بأسرع وقت

��א́��א��¿א¨� א������� �א����� א

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

 

عدم توفر التمويل بشروط مالئمة

تجاوز التكاليف بشكل يفوق التقديرات بسبب زيادة تكاليف 

المواد أو العمالة أو التكاليف األخرى، مما يجعل استكمال 

المشروع غير مجد اقتصاديا

التأخر في انتهاء األعمال

قلة أو عدم توفر األيدي العاملة بتكلفة مناسبة

عدم القدرة على استكمال بناء أي من العقارات أو بيعها 

في الموعد المقرر، مما يترتب عليه زيادة نفقات خدمة الدين 

وتكاليف البناء
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ويمكن ألي من العوامل المذكورة أعاله أن يؤثر سلبًا على المشروع. وقد وضعت الشركة االستراتيجيات التالية للحد من مخاطر تجاوز 

التكلفة المقدرة وعدم إنجاز المشروع:
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تخصيص مبالغ احتياطية لتغطية بعض النفقات غير المتوقعة ضمن الميزانيات الخاصة بالمشاريع، وسوف يبذل الفريق الفني الذي يقوم على 

إدارة المشاريع وكذلك المقاول قصارى جهودهم لضبط التكاليف بحيث يتم إنجاز المشروع ضمن حدود التكاليف التقديرية المخصصة واإلطار 

الزمني المقرر ومعايير الجودة المتوقعة؛ 

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

الوقت المناسب

إرساء بعض أعمال المشاريع سواًء كانت أساسية أو فرعية إلى أطراف ثالثة وذلك لتحويل جزء من المخاطر لهذه األطراف

��א������ ����¢ �� א�Ñ�µ �א���� א���� ������א��¿א¨� א

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

العقارية في الوقت المناسب وبالسعر المثالي وبالتالي، فإن تأخر أو صعوبة تصرف الشركة قد يؤثر بصورة ملموسة على العائد المرغوب للمشروع 

أو األصل المسيل مما ينعكس على التدفقات النقدية للشركة. وقد قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات التالية للحد من هذه المخاطر

 
تقوم إدارة االستثمار بالشركة بإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة باستثمارات الشركة  بإشراف مباشر من اإلدارة التنفيذية بالشركة ومجلس اإلدارة

تتم جميع القرارات االستثمارية بناًء على استراتيجية استثمارية تم فيها وضع خطط استراتيجية لتسييل والتصرف باألصول العقارية للشركة
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يعتمد االستثمار العقاري بشكل كبير على التغيرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب بقطاع العقارات بشكل عام ، والتي تتأثر بالظروف االقتصادية 

والسياسية واإلقليمية والمحلية والموسمية والمنافسة والتي قد تؤدي النخفاض العقارات وايجاراتها. وتعتمد الشركة عدة استراتيجيات للحد من 

مخاطر التغير في ظروف السوق العقاري كما يلي

��א�����¿א¨� א�ª¿²א¬ �� ����� א���� א

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

األوضاع االقتصادية والتنظيمية وظروف السوق. وال يمكن إعطاء أي ضمان بأن التقييمات العقارية سوف تعكس بدقة 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 

يؤثر على المستثمرين.

وتعتمد استراتيجية الشركة للحد من هذا النوع من المخاطر على استراتيجية التنويع في االستخدامات و األحجام والمواقع الجغرافية لألصول 

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

��א́� �א�®�א�º �א��כא��א��¿א¨� א������� �א�¸��א  �� ��Ã�� א���א° א

 تخضع أنشطة الشركة ألنظمة العقار والضريبة والزكاة المعمول بها في المملكة، وعليه فإن أية تغييرات ملموسة في هذه القوانين أو تفسيرات

 لها في غير صالح الشركة، وال سيما فيما يتعلق بنقل الملكية والضرائب والزكاة، قد يكون لها تأثير سلبي كبير على أداء الشركة المالي.  وتحرص

.الشركة على أن تبقى على تواصل فّعال مع الجهات التنفيذية والمشرعة المختلفة، وذلك لتكون على علم بآخر المستجدات في هذا المجال
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تقوم إدارة االستثمار بالشركة على مراقبة ظروف السوق بشكل مباشر واالطالع الدوري على أحدث تقارير المتخصصين في هذا المجال

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

عقاري، مما يقلل األثر المتوقع في حال انخفاض أداء أي من أجزاء السوق

تتسم المحفظة العقارية للشركة باختالف االستخدامات ألصولها العقارية (أصول سكنية – أصول تجارية – أصول مالية)
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االســـــــتثمــــــــــــــــارات النقدية الـــــمباشرة

بيـــــان بممتلكــــــات الــــــشركة العقــــــارية

الصــــــفقات بين الـــــــشركة و طــــرف ذي عالقة

 فيها
ً
أعــــــــمال أو عقود تكــــــــون الشركة العقــــــــارية السعـــــــودية طرفا

 فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية
 أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

العقارية السعودية خالل العام المالي 2021م

العقوبات والجزاءات التي تم فرضها على الشركة العقارية السعودية

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

ما لـــــم يطبق من أحـــــــــكام الئحــــــــة حوكــــــــــــــمة الشركات وأسباب ذلك

تقييـــــــم مدى الـــــــتزام الشــــــــــركة بمـــــــبادئ حوكـــــــــمة الــــــــشـــــــــــركات

مجـــــــــلــــــــــس اإلدارة
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تستثمر الشركة العقارية السعودية في رأس مال عدد من الشركات والموضحة في الجدول التالي:

شركة الرياض القابضة

شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

شركة أم القرى للتنمية واإلعمار

شركة دار التمليك

شركة كنان للتطوير العقاري

الشركة المتحدة للزجاج

شركة طيبة القابضة

صندوق جدوى الصحي 3

277,235

127,099

92,864

50,519

46,085

10,833

38

17,540

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

أرض الوصيل شمال غرب الرياض

أرض غرب المنطقة الصناعية- الدمام

أرض طريق مطار الملك فهد – الدمام

أرض جنوب بنبان رقم (13)- الرياض

أرض طريق صلبوخ بنبان- الرياض

أرض طريق القصيم الرياض-  سكن العمال

أرض جنوب بنبان رقم (15)- الرياض

أرض طريق التخصصي الثمامة بالرياض- مشروع الضاحية

أرض مخطط العليا- الرياض

أرض طريق الملك خالد- المدينة المنورة

أرض طريق القصيم- المدينة المنورة

أرض على الدائري الثالث- المدينة المنورة

أرض طريق الملك عبد العزيز- جدة

أرض مخطط تالل الرياض حي الملقا 

أرض قطعة رقم 4 من مخطط حي النرجس

أرض طريق الملك فهد العارض– الرياض

أرض مخطط حي النرجس بالرياض - مشروع مجمع سكني مغلق - الكازا

أرض بحي العقيق الجنوبي الرياض

أرض قرطبة القطع من رقم (10-12) من المخطط 3115- الرياض  

أرض الستين الرياض

أرض الستين التجاري الثاني – الرياض

أرض الستين – الرياض

أرض طريق القصيم -  المدينة المنورة

6,988,106

5,675,630

3,941,966

871,598

648,189

596,700

519,059

430,726

192,864

157,280

85,572

63,493

49,800

21,575

40,000

30,000

25,570

25,500

10,510

9,857

9,325

2,241

1,578

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

مقام عليها مباني

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

استثمارية

مقام عليها مجمع سكني

استثمارية

استثمارية

استثمارية

مقام عليها مباني

استثمارية

استثمارية

مقام عليها مجمع 
الضاحية  السكني
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:�¶§� ´Ó Ñ�¨ �  כ������� �´ ���² ��� א

قامت الشركة العقارية الســـــعوديــــة بتوقيــــع اتفاقيــــة قــــرض طـــــويل األجــــل مع صنــــدوق االستثمـــارات العامة بمبلغ 1.5 مليار ريال 

سعودي خالل عام 2015 ألغراض تمويل إنشــاء المشــاريـــع العقــــارية. وفي مـــايـــو 2020 قـــــامت الشــــركة بإعــــادة جـــــدولة القــــــرض 

بمـــــوجـــــب تلــــك الجـــدولة تبــــلغ قـــيمـــــــة التسهــــيالت الــــجديـــــــدة 1.3 مليار ريــــال سعــــودي وذلـــك بتـــخفيــــــض التــــسهيـــل األصلـــي 

بمبلغ 200 مليـون ريـــال سعــــودي ، خــــالل عاــــم 2021 أستــــملـــت الشركـــة العـــقاريـــة السعــــوديـــة  خطـــابا من صنـــدوق االستثمــارات 

العامة (مساهم رئيسي ) يشير الى انه سيتم تحويل القرض الى وزارة المالية دون أي تغييرات في شروط وأحكام اتفاقية القرض 

األصلية ، وقد تم تأكيد القرض المطلوب من قبل وزارة المالية . 

 ���א, 
Â
����� ¨��א����א��� א�����א  ���� �³´ ���א� �� ���� �כ�
 א���כ� א�

������² ���א �� ��� כא�« ���א ����µ ��� ��®א± ���� 	�א�� א���כ�  �� �כ�א� א
:���� ´³� �¶§� ´Ó Ô¿¹ ´�

ال توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة  طرفًا فيها، أو كانـت فيها مصـــلحة ألحــد أعضاء مجـــلس إدارة الشــركة  أو لكــبار التنفيذييــن 

فيها أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.

�א¶��� �� �����כ�א  �� � ��������Õא  ����א� �´ ���א  ����� ¶א������� ���������¢ ��´ ���א¦ �א
���א� ���������  »���§� א�������א��� א�אכאÐ �� ���¦ ��א��� ������א �� ����א א���כ�� א

�כ :Ó ¢כ�  ��א����א��א�� 2021� �� ���µ� ¬« ���� א

قامت الشركة العقارية السعودية برفع طلب رفع رأس مال الشركة المدفـوع ����� 1,593,000,000 ��א� �������´ عن طـــريق طرح

حقوق أولوية ، وهي في انتظار رد هيئة السوق المالية فيما يتعلق بذلك.

���א¶������, � �����������¦ ������������¢ �� אכ����אº����� Ð ���א  ����� ¶א������ ���������¢ �� ���א¦ ����א
�� ��כ�א  �� אכאÐ, �� ���¦ ��א��� ������א �� ����א א���כ���� :

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقــــديــــة، أو مــــذكرات حق اكتــتاب، أو حقــوق 

مشابهة أصدرتها أو منحتها  الشركة .

א���א� �� �¹א± �� 	�¸א± �� �א�º א���כ� �´ ���א  ��� ¶א��� �§���א�, �¶��� א���א¦ 
:������א��א��� א

ال يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة  ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
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א���א�¢ א�� א��� ����א ���� א��א�� �� ����� ��א�� ���א± ��א�� ���®א��: 

يقوم المجلس بتقييم أدائه من خالل المشاركة الفاعلة في مجلس اإلدارة ويقيـــم اللجان المنبثقــــة منــــه وأعضائهـا من خالل تقاريـــر 

المتابعة الدورية والتقارير المرفوعة للمجلس.

 
Â
���������² – ������א�א���א±א  א��� א�¿����א ������� א��א�� ��א���� ��®���א�� – ��¿א������ ��Ò א

�����א  א���א���� ��§�Ãא��� ��א� א���כ�  ���א��א:

جميع اقتراحات المساهمين المطروحة أثناء اجتماع الجمعية العامة السابقة تم مناقشتها بالجمعية.

 �����²���������א  �� א������²א¦ ��������א¥� ��������� ��� ��®�����א± ��������� 	�א�� א�������כ���� �� כ����א� א
�� �´ �כא�· : 

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو حصة من األرباح.

 :Ïכ� �� �´ ���¦ �� א���א��������א  �� א�²א¦ ��א¥� ������ ��� ��א��� א

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح.

����²Ä�� ���µ א���כ�:       »Õ���  א�©�א�א  �� א��א¨�א

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفين المجموعة.

�א��� א���א���:   � �� Ñ§«א ´� Ïא��®א

ال يوجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 �Õ������´ �����, �� ��א± �� ����� א�������א́¥ �� ¶�� א��א¨����� �������²¬ ��¡ א������כ� ����� א
 ��¶����� �� �´ ��� 	�¹א��� �� ���Ã��� �� ¶®א���, �¯ ��א
 ���אÐ א��¿א��² �א���� א

 :¢�������א ���¢ �§��א ��²א�´ �¶���א �� א

 بلـــــــــــغ إجمـــــــــالي العقــــــــــوبات والجــــــــــزاءات التــــــــــي تم فرضـهــــــــــــا على الشركــــــــــــة العقــــــــــارية السعـــــــودية فـــــــــــي عاـــــــم 2021م 

مبلغ وقدره (306,000) ��א� ����´ موضحة كالتالي: 

א�¸�א��

جزاءات وغرامات

5,000

استخدام الطرق والمساحات + وجود مخلفات + 

إقامة الصناديق واألكشاك + وجود مستودع +

إقامة مبنى أرض حكومية

رمي مخلفات خارج حدود الموقع 

المخصص للمشروع 
مخالفات بناء

جزاءات وغرامات

استخدام الطرق والمساحات + وجود مخلفات + 

إقامة الصناديق واألكشاك + وجود مستودع + 

إقامة مبنى أرض حكومية

157,000

144,000

أمانة منطقة 

الرياض

أمانة منطقة 

الرياض

أمانة منطقة 

الرياض
رمي المخلفات في االماكن المخصصة

عدم استخدام الطرق والمساحات 

وعدم إقامة الصناديق واألكشاك 

والمستودعات في األراضي غير المملوكة 

للشركة مع األخذ بعين االعتبار التراخيص الالزمة 

عدم استخدام الطرق والمساحات وعدم إقامة 

الصناديق واألكشاك والمستودعات في األراضي غير 

المملوكة للشركة مع األخذ بعين االعتبار التراخيص الالزمة 

��� ¨��א  א���כ� ���¢ א���א���� ���א��× ��כ א����א  ����א��א:

2021/3/8
 11:02

º����¶« א����ºא��× ��� א���כ�א ��º א

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

الجمعية العامة

الجمعية العامة 

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

2021/3/8

2021/3/31

2021/4/4م

2021/6/20م

2021/6/30م

2021/9/30م

2021/11/17م

2021/12/12م

1

2

3

4

5

6

7

8

א����À �א���א� ���אÐ א�¸�א��
´�����א

 ��¶���א���� א
��¡ א�¸�א��

���אÐ �§��א ��²א�´ 
¢������¶���א �� א

2021/3/31
 15:42

2021/4/4م
 12:52

2021/6/20
 15:44

2021/7/1م
 13:54

2021/10/2م
 16:03

2021/11/17
 10:42

2021/12/12
15:42
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المادة استرشادية

א��א��

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات 

تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم 

ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة

���²����Â�������א
 א��א�� ��� ���ª ��כ�� א���כא א
 ����א

�א �� ���� �� ��כא� ���ª ��כ�� א���כא  
�כ:Ó Ðא����

39

71

70

72

85

95

تأسيس لجنة المخاطر

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

ضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين 

في الشركة، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي:
*تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين 

في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.
*برامج منح العاملين أسهمها في الشركة أو نصيبا من األرباح التي تحققها 

وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
*إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

2

-

-

-

1ـ3

تشكيل لجنة حوكمة الشركات-

√

√

√

√

√

√

��א�ªא ��� º��

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية

المادة استرشادية، 

مع ذلك يوجد لدى الشركة 

لجنة تظلم داخلية خاصة 

بالعاملين لديها
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��א�ªא ��������

 Øכ� ���א��������� ��� א��א� א

��כ�� א���כא :

حقوق المساهمين العامة

الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة

تشكيل مجلس اإلدارة

مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته

اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

اجراءات عمل مجلس اإلدارة

التدريب والدعم والتقييم

تعارض المصالح

لجان الشركة

الرقابة الداخلية

مراجع حسابات الشركة

أصحاب المصالح

المعايير األخالقية والمهنية

اإلفصاح والشفافية

تطبيق حوكمة الشركات

االحتفاظ بالوثائق

Â
��א���Ò �������� ����אªא ��� º��

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المادة استرشادية√
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���� א��א��: 

 ����Ä� � ,����²א���² א��א����א± ��®א± ���� א��א��, ���®א± א���א
, �א��א�� א
�א��א��� ���Ù§��� �»��א���: 

��®א± ���� א��א��:

المهندس أيمن بن محمد المديفر
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

(رئيس المجلس)

األستاذ/ 
بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

(نائب رئيس المجلس)

األستاذ/ 

إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/

 نايف بن صالح الحمدان

األستاذ/ 

عبد الفتاح خليل عبدالفتاح كردي

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

رئيس اإلدارة العامة 
لالستثمارات العقارية المحلية 
- صندوق االستثمارات العامة  

الرئيس التنفيذي إلدارة 
الخدمات المشتركة 

- صندوق االستثمارات العامة  

الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب

 -الشركة العقارية السعودية

مدير إدارة مشارك لمحفظة 

المشاريع العقارية 

- صندوق االستثمارات العامة

مدير إدارة االستثمار العقاري

- شركة االستثمارات الرائدة

مستشار ائتمان – صندوق التنمية 

الصناعي السعودي.

مدير إدارة التفتيش – هيئة السوق المالية 

الرئيس التنفيذي - شركة األندلس.

الرئيس التنفيذي - شركة شمول القابضة

عضو فريق الموارد البشرية - 

شركة االتصاالت السعودية.

رئيس إدارة الموارد البشرية 

– جدوى لالستثمار.

رئيس اإلدارة العامة للموارد البشرية 

والخدمات المساندة – األهلي كابيتال

  

رئيس األبحاث والتحليل المالي -

شركة أصول وبخيت االستثمارية.

الرئيس التنفيذي – كسب المالية.

الرئيس التنفيذي - الشركة األولى 

لتطوير العقارات.

نائب الرئيس التنفيذي

لالستثمارات وتطوير األعمال 

- شركة الراجحي االستثمارية.

مدير مجموعة الخدمات المصرفية 

االستثمارية- بيت االستثمار العالمي

االستشارات المالية - بنك الرياض 

المشورة المالية المتعلقة بتمويل 

المشاريع الرأسمالية -البنك السعودي 

لالستثمار مدير فريق، المشورة فيما 

يتعلق بالقروض المشتركة لمشاريع 

الطاقة وتوليدها والتعدين والمشاريع 

والصناديق العقارية

 - البنك السعودي الفرنسي.

بكالوريوس هندسة نظم

برنامج تدريبي ائتمان
مقّيم معتمد 

بكالوريوس موارد 
بشرية وإدارة أعمال 

بكالوريوس محاسبة

برنامج تعاوني (ائتمان)

ماجستير إدارة أعمال 

بكالوريوس علوم مالية

خبرات متنوعة في 
االستثمارات العقارية 

والبنية التحتية 
والمشاريع الكبرى. 

وعضو لعدة مجالس

خبرات متنوعة في مجال 
الموارد البشرية، والتطوير 

العقاري، واالستثمار، 
والمالي. وعضو لعدة 

مجالس ولجان 

خبرات متنوعة في التحليل 
المالي واالستثمار والموازنات 
والتقارير المالية واالستشارات 
المالية والتخطيط االستراتيجي.

 وعضو لعدة مجالس ولجان.

خبرات متنوعة في المحافظ 
االستثمارية العقارية وتطوير 
األعمال والخدمات المصرفية 

االستثمارية والصفقات العقارية. 
وعضو لعدة مجالس ولجان.

خبرات متنوعة في التحليل 
المالي واالستثمار والموازنات 
والتقارير المالية واالستشارات 
المالية والتخطيط االستراتيجي.

الدكتور/ 

ناصر بن سعيد بن كدسة

شريك مؤسس - شركة إضافات 

الصناعية

مالك مؤسسة ناصر بن كدسه للتجارة

رئيس لجنة المراجعة - الشركة العقارية

عضو لجنة المراجعة - شركة البلد 

األمين للتنمية والتطوير العمراني

عضو لجنة المراجعة - شركة الشرق 

األوسط لصناعة الكابالت البصرية

عضو الجمعية السعودية لإلدارة

عضو جمعية االقتصاد السعودية

عضو الهيئة السعودية للمهندسين

عضو مجلس األعمال السعودي اإليطالي

عضو مجلس األعمال السعودي األيرلندي

مدير مشروع أول - صندوق التنمية الصناعية.

إنشاء وتطوير العديد من المشاريع العقارية 

والصناعية والصحية منذ 2007م حتى 2021م

عضو مجلس األعمال السعودي األمريكي

عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني

عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي

عضو مجلس األعمال السعودي األسترالي

عضو مجلس األعمال السعودي التركي

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

ماجستير العلوم الهندسية

ماجستير إدارة أعمال

الدكتوراه في التجارة الدولية

خبرات متنوعة في تطوير 
العديد من المشاريع العقارية 

والصناعية والصحية.
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المهندس/ 
عبد العزيز بن صالح العنبر

األستاذ/ 
محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ 

عبدالعالي بن محمد العجمي

رجل أعمال  

أعمال حرة  

الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب

 -الشركة العقارية السعودية

المدير المساعد للشئون الفنية

- صندوق التنمية العقارية

الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية 

للفنادق (شركة دور للضيافة حاليا) 

الرئيس التنفيذي - 

شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي 

وأوالده لالستثمار 

  

رئيس األبحاث والتحليل المالي -

شركة أصول وبخيت االستثمارية.

الرئيس التنفيذي – كسب المالية.

الرئيس التنفيذي - الشركة األولى 

لتطوير العقارات.

بكالوريوس هندسة مدنية 

بكالوريوس محاسبة 

بكالوريوس محاسبة

برنامج تعاوني (ائتمان)

خبرات متنوعة في االستثمارات 
والعقارات وإدارة المشاريع 

والتطوير، والتشغيل، والتسويق، 
والتمويل. وعضو لعدة مجالس 

ولجان

خبرات متنوعة في االستثمارات 
العقارية واالستشارات المالية 
واإلدارية، والتمويل العقاري. 

وعضو لعدة مجالس ولجان. 

خبرات متنوعة في التحليل 
المالي واالستثمار والموازنات 
والتقارير المالية واالستشارات 
المالية والتخطيط االستراتيجي.

 وعضو لعدة مجالس ولجان.

�®� א��א�� א��אÓ/����² �א���� ¢��� �®����� א��אÓ/ �א�� א����א
 �� 2021/1/21 כ� ��
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��®א± א���א
 �� ��Ò ���� א��א��:

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

المؤسس والرئيس التنفيذي 
-لشركة ثروة السعودية

نائب رئيس أول في المحفظة  
العقارية المحلية

صندوق االستثمارات العامة
  

مدير تنفيذي 

– أبانمي محاسبون 

قانونيون

أستاذ دكتور في 

جامعة الملك سعود

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي -

 الخليج للتطوير العقاري

مدير أول في إدارة التمويل 

العقاري - بنك االستثمار

  

مستشار اإلفصاح المستمر 

- هيئة السوق المالية

نائب عميد كلية المجتمع بالشارقة

أستاذ دكتور وعضو هيئة التدريس في 

قسم االقتصاد وكيل كلية الدراسات العليا 

وكيل معهد الملك سلمان لريادة األعمال

مستشار لدى العديد من شركات القطاع 

الخاص عضو الفصل مجلس حماية المنافسة

مدير المراجعة الداخلي 

- صندوق المئوية

مدير عام المراجعة - هيئة االتصاالت 

وتقنية المعلومات

مراجع داخلي رئيسي - 

شركة اإللكترونيات المتقدمة

مراجع رئيسي - شركة كي بي إم جي

مستشار - هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

بكالوريوس إدارة العلوم
الصناعية والتسويق  

بكالوريوس إدارة األعمال 
دبلوم في العلوم اإلدارية 

درجة الزمالة المالية  

ماجستير محاسبة 

- جامعة ميامي

دكتوراه الفلسفة في االقتصاد 

الكلي دراسة التنمية االقتصادية 

التحليل الكمي -جامعة نبراسكا 

الواليات المتحدة

بكالوريوس محاسبة 

– جامعة الملك سعود

خبرات متنوعة في التمويل، 
واالئتمان، واالستشارات العقارية، 

واالستثمارية. وعضو لعدة مجالس 
ولجان.

خبرات متنوعة في إدارة األصول 
واألسواق المالية وإدارة الصناديق 

العقارية وادارة محافظ المشاريع 
العقارية. وعضو اللجنة التنفيذية. 

خبرة في مجال المحاسبة 
والمراجعة

خبرات متنوعة في مجال 
االقتصاد والتدريس

خبرات متنوعة في مجال 
أعمال المراجعة والتدقيق 

الداخلي

المستشار المالي واإلداري 

في شركة تكامل القابضة

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 

- الشركة السعودية للتنمية واالستثمار 

التقني والشركات التابعة

نائب الرئيس للمراجعة الداخلية 

- شركة البترول والكيماويات والتعدين

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية

 - شركة نادك

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية

 - المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

ماجستير محاسبة جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

بكالوريوس محاسبة جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة في  كال من (شركة 

اللجين القابضة- شركة الحمادي 
للتنمية واالستثمار- شركة 

الراشد للصناعة)رئيس لجنة 
المراجعة لكالً من: (شركة الزامل 
للصناعة والتجارة والنقل- شركة 
ثمار التنمية القابضة)عضو لجنة 

مراجعة في كال من:  (شركة 
الشرق األوسط للكابالت (مسك)
- شركة جازان للطاقة والتنمية- 

شركة المواساة للخدمات 
الطبية- شركة أرسيلور ميتال 

للحديد والصلب- شركة العناية 
والعلوم الطبية- شركة الملز 

المالية- شركة راية للتمويل
- شركة مشاري الشثري 

لالستشارات الهندسية-  شركة 
سدير الدوائية)

فهد المعجل

فيصل ظاهر العنزي

أديب بن محمد 

عبدالعزيز أبانمي

أحمد بن عبدالكريم بن 

عبدالرحمن المحيميد

محمد عبدالرحمن 

القاسم

عزيز محمد مبارك 

القحطاني

العضو المنتدب في 

شركة حساب ريادة المحدودة

لجنة المراجعة

��ªא���א�¿��א א���Ù§ א��Äא�� א��א���א��Äא�� א��א
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األستاذ/ 
إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ 
فهد بن عايد الشمري

االستاذ / 

محمد ساري عنبتاوي

المهندس/ 

معاذ  بن عبدالعزيز المخضوب

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب -الشركة العقارية

السعودية

الرئيس المالي 
للعقارية والشركات 

التابعة

رئيس االستثمار

رئيس التطوير

الرئيس التنفيذي 

- وثيق للخدمات المالية 

الرئيس التنفيذي للمالية 

-الشركة الوطنية لإلسكان 

  

مدير االستثمار-

 الشركة األولى 

للتطوير العقاري

رئيس التطوير العقاري 

- شركة ماسك لالستثمارات

برنامج بنك تشيس مانهاتن  
االئتماني (نيويورك)

بكالوريوس محاسبة 
- جامعة الملك سعود

درجة البكالوريوس في 
تخصص المحاسبة 

جامعة اإلمام بن محمد 
سعود اإلسالمية 

بكالوريوس محاسبة

ماجستير إدارة مالية

بكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة الملك سعود

حاصل على شهادة مفتش 
هندسة من المجلس الهندسي 

البريطاني

الشريك التنفيذي والرئيس 
التنفيذي- وثيق للخدمات المالية
الرئيس التنفيذي- شركة األولى 

للتطوير العقاري

المدير المالي - الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات 

الطبية - سبيماكو الدوائية
مدير إدارة المحاسبة - شركة معادن 
لأللمنيوم مدير الخدمات المحاسبية 

- شركة ستاروب -مدير مشاريع 
وأخصائي مالي محاسب 

- شركة االتصاالت المحاسبية
 

مدير االستثمار- الشركة األولى 
للتطوير العقاري

مدير الخدمات المصرفية 
االستثمارية العقارية- سويكورب

مدير بناء-  مديري البرامج البيئية 
- وزارة الداخلية- رئيس المهندسين 

– بي أيه إي سيستمز - مدير مشروع - 
مشروع التعاون الدفاعي السعودي 

البريطاني - عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
اللجنة التوجيهية - اسكان الفاضلي

�����²������� א��Äא�� א��א��� א���²�Ä א��א���כ�א� א������ א���Ù§  א�א�¿��א  א

األستاذ/ 

محمد بن سعود الغزواني

مستشار في وكالة التطوير  رئيس الخدمات المشتركة
العقاري - وزارة اإلسكان

بكالوريوس إدارة تطوير األعمال
ماجستير إدارة األعمال

مدير تنفيذي - شركة تمور المملكة
المدير العام للشؤون المالية واإلدارية 

ومستشار في لجنة شؤون التنظيم 
والتطوير - وزارة التجارة واألستثمار 

مشرف خزينة والتشغيل - بنك سامبا 

:��������² א��א��Äא�� א��א�� א

االستاذ/ 

خالد محمد الضبيعي

الرئيس التجاري في شركة الرئيس التجاري 
المراكز العربية 

نائب رئيس التأجير – المراكز العربية بكالوريوس اعالم 
مستشار العضو المنتدب – المراكز العربية 

��א��� �א���כא  א�א��� �א��× 25 ����¢ 2021�. �� 
Â
 �א��א

Â
���� א��אÓ/ ��� �� �א�� א���́� ����א� ��-
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�®��א�� א

���א± א���כא  
 ���� �®� 
א�� �כ�

 �� �� ��א
Â
א��א�� �®�א

	�א���א א��א��� �� �� �����א
�א»¢ א����כ�
»א�Ú א����כ�

 
���א± א���כא  �א»¢ א����כ� �� »א���א א�� �כ�
 �� ��א�� 	�א���א 

Â
�®� ���� 	�א�� א���כ� �®�א

א��א��� �א��א��� �� �� ������א:

الخير كابيتال

شركة الوديان العقارية

شركة إدارة الفنادق

شركة حي السفارات القابضة 

شركة مطارات جدة

شركة رؤى التطوير

شركة تطوير السودة

شركة إدارة وتطوير مركز 
الملك عبدالله المالي

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة 

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة 

المهندس أيمن 
بن محمد المديفر 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

א�כ�א
 א��א����

���א± א���כא  
 �®� 
א�� �כ�

 
Â
���� א��א���®�א

 ���� ��א
	�א���א א��א��� 
�� �� ������א

�א»¢ 
א����כ� 

 Úא�«
א����כ�

 
א�כ�א
א��א����

شركة البنية التحتية 
لأللعاب اإللكترونية  

بنك الخليج الدولي 
(البحرين) 

الشركة السعودية 
للتنمية واالستثمار التقني

جسارة

بنك الخليج الدولي 
(السعودية)

شركة هوية 

مساهمة مغلقة

األستاذ/ 
بندر بن عبدالرحمن 

بن مقرن

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة 

داخل المملكة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الشركة العقارية 
السعودية للبنية التحتية

الشركة السعودية 
الكورية لصيانة وإدارة الممتلكات 

شركة الوديان العقارية

مساهمة مغلقة

األستاذ/ 
إبراهيم بن 

محمد العلوان

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- شركة الرياض القابضة
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الدكتور/ 
ناصر بن سعيد بن كدسة

المهندس/ 
عبدالعالي بن محمد العجمي

----

----

شركة محمد الراجحي 
وأوالده لالستثمار

مجموعة عبداللطيف 
العيسى

شركة ميدغلف 
للتأمين 

شركة ألفا 
المالية 

شركة دار التمليك 

شركة عبدالله العثيم 
القابضة

شركة عقاالت

الشركة الكيميائية 
السعودية القابضة 

شركة رؤية المستثمر

شركة منافع لالستثمار 

مساهمة مغلقة

األستاذ/ 
محمد بن سعد 

بن داوود

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة

مساهمة مغلقة

داخل المملكة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ذات مسؤولية محدودة ---داخل المملكة

�®��א�� א

���א± א���כא  
 ���� �®� 
א�� �כ�

 �� �� ��א
Â
א��א�� �®�א

	�א���א א��א��� �� �� �����א
�א»¢ א����כ�
»א�Ú א����כ�

א�כ�א
 א��א����

���א± א���כא  
 �®� 
א�� �כ�

 
Â
���� א��א���®�א

 ���� ��א
	�א���א א��א��� 
�� �� ������א

�א»¢ 
א����כ� 

 Úא�«
א����כ�

 
א�כ�א
א��א����

-

-

-

-

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

المجموعة السعودية 
لالستثمار الصناعي

الشركة السعودية 
للنقل الجماعي

الشركة السعودية 
للفنادق (دور)

 

مساهمة مدرجة

المهندس/ 
عبدالعزيز 

بن صالح العنبر

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شركة سافكو

شركة إسمنت الجنوب

شركة عقاالت
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حضر

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 ��ªא�� (48)א����� א���א
�04-04-2021

�א�� (49)���� א���א
�20-06-2021

 ��������א�� ����א���� א���א  א�����א
 ��א��× א
�א� א��א�� 2021� ����א± ��®א± ���� �»§� א

א��א�� א��א¼���:
سجل حضور اجتماع الجمعيات العامة خالل العام المالي 

م /أيمن بن محمد المديفر

أ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

أ/ إبراهيم بن محمد العلوان

أ/ نايف بن صالح الحمدان

أ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

د/ ناصر بن سعيد بن كدسة

م/ عبدالعزيز بن صالح العنبر

أ/ محمد بن سعد بن داوود

م/ عبدالعالي بن محمد العجمي

 

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

1

2

3

4

5

6

7

7

9

�®����²´����²´א�� א�� ��Ò

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

المهندس أيمن بن محمد المديفر

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ نايف بن صالح الحمدان 

األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ عبدالعالي بن محمد العجمي

المهندس/  عبدالعزيز بن صالح العنبر

 

���®����� אµ�

¢����

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2021 م
72



حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

��ªא����¨
���®��א

 ��ªא° א��ªא
�05/04/2021

:�2021 ���א� א��א�א��א�א  ���� א��א�� »§� א

رئيس

نائب الرئيس 

عضو

عضو

عضو 

عضو

عضو

عضو

عضو

 

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم حضر

حضر

حضر

حضر

المهندس/  أيمن بن محمد المديفر 

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ نايف بن صالح الحمدان

المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر

األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ عبدالعالي بن محمد العجمي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

�ª�א° א�©א��
�05/07/2021

Û�א�ª�א° א�©א
�13/09/2021

א�ª�א° א��א�¯
�28/12/2021

��� �¹¿��אÜ (����א� »���µ��µא��Õ� �� Ý א���� Óא  א����� �� א

���������² ��¶א�������) ���¸�����א א���כ� �����כ ���®א± ���� א��א�� �כ�א� א

 ,Úא���א� ¢����א����¦ ����º א��א�� א�¿א��� �א������ �� ¶�א�� א

.�2021 ���א� א��א���´ �¸��� �� ��כ א����¦ »§� א

ال توجد مصــالح في فئـــة األسهـــــم ذات األحقيـــــة في التصــــويت تعــــود ألشخـــاص (عدا أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة 

واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج.
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��כ� א���� א�����כ� ��®א± ���� א��א�� 
������² ����א� �א�§���:��כ�א� א

 
تضمن الجداول التالية وصفًا ألي مصلحة ذات صلة ألعضاء مجلــس اإلدارة ومـــن يمثلــهم وكبار 

التنفيذيين، بما في ذلك زوجاتهم وأوالدهم (الُقّصر) في أسهم أو أدوات دين للشركة:

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ومن يمثلهم وأفراد عائالتهم:

��������א  ������ �������®א±  א

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 

صندوق االستثمارات العامة ويمثلهم 
المهندس/ أيمن بن محمد المديفر

�א�� א�¸������א  ������ �����

المهندس أيمن بن محمد المديفر

(رئيس مجلس اإلدارة)

األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ نايف بن صالح الحمدان

الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ عبدالعالي بن محمد العجمي

المهندس/  عبدالعزيز بن صالح العنبر

154983978

100000

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 

154983978

100000

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

���¸����� א
%

��������א�� א����א�� א
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�����²�����א  ������ �����כ�א� א

-

-

-

-

-

-

 

�א�� א�¸������א  ������ �����

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ فهد بن عايد الشمري

األستاذ / محمد ساري عنبتاوي

المهندس/ معاذ بن عبدالعزيز المخضوب

األستاذ/ محمد بن سعود الغزواني

األستاذ/ خالد بن محمد الضبيعي   

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

��������א�� א����א�� א

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 :�����²���כא��³ ��®א± ���� א��א�� �כ�א� א
سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:

تحدد المكافآت بناًء على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية 

المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ 22-06-2020م باإلضافة إلى اإلجـــــــراءات التنــــظيميــة 

الصادرة من نظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والصادرة من هيئة السوق المالية.
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-

-

-

 -

�כא�·  ����אÐ ��®א± ���� א��א��; 

-

-

-

 -

المهندس. عبدالعزيز بن صالح العنبر

الدكتور. ناصر بن سعيد بن كدسه

المهندس. عبدالعالي بن 
محمد العجمي

א��כא�·  א�©א��

���� À��� ��®� ���
��������א  א

 ��®� ���

���א  א���א

��א�א 
�����

�כא��³ א���א� 
²��� �א��א��� �א

�א��ªא���

�כא��³ ���� 
 �®��א����� �� א
 ���� �� Ð����א

 

 כא	 ���א
�� א��®א±

°��������� �� א
Ïא���א

�כא�·  
�����

 ��®� ���

���א  א���א

 ¾�«
 ����²��
 ���µ¶
א��¢

 ¾�«
 ����²��
 ����¨
א��¢

°������כא��³ א
��א�� 
���¿�א

 °�����א
א�כ��

 ���
א�����µא 

���¸��א��כא�·  א

�������: א��®א± א
Â
ª��

 200,000

 200,000

 200,000

600,000 °�����א

 20,000

 20,000

 20,000

60,000

27,000

 75,000

 33,000

135,000

-

-

-

 -

-

-

-

 -

 247,000

 295,000

 253,000

195, 600

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

-

-

 -

�����²��: א��®א± ��Ò א
Â
�א��א

المهندس. أيمن بن محمد المديفر*

األستاذ. بندر بن عبدالرحمن بن مقرن*

األستاذ. نايف بن صالح الحمدان 

األستاذ. عبدالفتاح بن خليل كردي

األستاذ. محمد بن سعد بن داوود

°�����א

 250,000

 200,000

 200,000

150,000

200,000

970,000

 20,000

 20,000

20,000

 15,000

 20,000

95,000

27,000

48,000

48,000

123,000

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

 270,000

247,000

268,000

165,000

268,000

1,268,000

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

270,000

247,000

268,000

165,000

268,000

1,268,000

�����²��: א��®א± א
Â
�א�©א

200,000 األستاذ. ابراهيم بن محمد العلوان*

200,000

20,000

20,000

220,000

220,000

 - - - - - - - - - -

يتم تحويل كامل مستحقات  مكافآت وبدل حضور جلسات المجلس الخاصة بالمهندس أيمن بن محمد المديفر لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.

يتم تحويل كامل مستحقات مكافآت وبدل حضور جلسات المجلس الخاصة لألستاذ/ بندر بن عبدالرحمن المقرن لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة 

يتم تحويل كامل مستحقات  مكافآت وبدل حضور جلسات المجلس الخاصة  باألستاذ /. نايف بن صالح الحمدان لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.

يتم تحويل كامل مستحقات مكافآت وبدل حضور جلسات المجلس الخاصة األستاذ. ابراهيم بن محمد العلوان لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.
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16,000

16,000



א��כא�·  א�©א��

ºא��� ª�� א�א��
�����

°������כא�·  א
�����

Ïא��� ¾�«
 ����²��
 ���µ¶
א��¢

 ����²�� ¾�«
¨���� א��¢

א���� 
 �������א
(�� 	�»א� 

(�����א

°������כא��³ א
��א�� 
���¿�א

 °����
�כא�·  

 �����²��א
 ������� א

 ��� 
	

 °�����א
א�כ��

���¸��א��כא�·  א

:�����²���כא�·  ����אÐ כ�א� א

�Äא�� כ�א� 
 �����²��א

الرئيس التنفيذي

الرئيس المالي 

رئيس الخدمات المشتركة

رئيس االستثمار

رئيس التطوير

°�����א

2,880,000

1,090,000

1,164,000

1,068,000

1,333,332

7,535,332

723,000

418,100

407,400

267,684

469,668

2,285,852

3,603,000

1,508,100

1,571,400

1,335,461.95

1,803,000

9,820,961.95

-

-

-

-

-

 -

0

0

785,700

0

900,000

1,685,700

0

0

785,700

0

900,000

1,685,700

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -

3,603,000

1,508,100

2,357,100

1,335,461.95

2,703,000

11,506,661.9

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

 -
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تم تحويل مبلغ  (81,818) الظاهرة تحت بند المكافآت الثابتة  لألستاذ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن ودفعت لصندوق االستثمارات  العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات  العامة باإلضافة لمبلغ ( 27,000) ريال الظاهرة تحت بند  بدل حضور جلسات اللجان.

تم تحويل مبلغ  ( 125,000)  ألف ريال الظاهرة تحت بند المكافآت الثابتة  لألستاذ/ نايف بن صالح الحمدان ودفعت لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة باإلضافة لمبلغ (48,000) ألف ريال  الظاهرة تحت بدل حضور جلسات اللجان.

تم تحويل مبلغ  ( 100,000)  ألف ريال الظاهرة تحت بند المكافآت الثابتة  لألستاذ/ فيصل العنزي  ودفعت لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة باإلضافة لمبلغ (48,000) ألف ريال  الظاهرة تحت بدل حضور جلسات اللجان.

:
�כא�·  ��®א± א���א

א��כא�·  א�©א�� 
(��א ��� �®�� א����א )

א�����°��� �®�� א����א 

���� א���א�����®א± 

الدكتور. ناصر بن سعيد بن كدسه

األستاذ. محمد بن عبدالرحمن القاسم

األستاذ. عزيز بن محمد القحطاني

األستاذ. أديب بن محمد أبانمي

األستاذ. أحمد بن  العبدالكريم المحيميد

°�����א

120,192

96,154

100,000

100,000

100,000

516,346

75,000

75,000

78,000

78,000

78,000

384,000

195,192

171,154

178,000

178,000

178,000

900,346

�� א����¹א  �א��כא�· ����®א± 

المهندس. عبدالعالي بن محمد العجمي 

األستاذ. بندر بن عبدالرحمن بن مقرن*

المهندس. عبدالعزيز بن صالح العنبر

°�����א

125,000

81,818

81,818

206,818

33,000

27,000

27,000

87,000

158,000

108,818

108,818

375,636

����²���� א�����®א± א

األستاذ. نايف بن  صالح الحمدان*

األستاذ. محمد بن سعد بن داوود

األستاذ فيصل  بن ظاهر العنزي*

األستاذ فهد بن عبدالرحمن المعجل 

°�����א

125,000

100,000

100,000

93,750

418,750

48,000

48,000

48,000

45,000

189,000

173,000

148,000

148,000

138,750

607,750
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��©�� �� ���� א��א�� ��א���א
 א

�� א��כא�·  �א����¹א :  ��

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا للقواعد المنظمة لعمل اللجان في شركات المساهمة ووفقًا للمهام المحددة في 

الئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة المهندس/عبدالعالي بن 

محمد العجمي وعضوية كل من األستاذ/بندر بن مقرن، والمهندس/عبدالعزيز بن صالح العنبر، ومن أبرز االختصاصات والمهام 

التي تتوالها ما يلي:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مــع مراعـــاة عدم ترشـــيح أي شخص 

سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

تقديم المشورة والتوصية عند اختيار المسؤولين التنفــــيذيين الـــذين يتمتعون بالصفات والمؤهالت المناسـبة ألعمال الشركة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

إجراء مراجعة دورية لتكوين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العلــيا بما يتطلبــــه ذلك من مــــهارات ومعرفة وخبرة واستقاللية 

ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص التغييرات التي يمكن إجراؤها.

المراجعة والتوصية فيما يتعلق بترتيبات ومتطلبات وتعويضـــــات المســـــئولين التنفـــــيذيين بما فــــي ذلك اتفاقيــــات التوظـــيف 

وأنواعها ومرفقاتها.

1

2

3

4

5

6

7

8
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حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

 �¶�
א�ª�א°

�����א��× א�ª�א°��א�� א���Þ/ ���א���א
�� א��כא�·  �א����¹א �� ����


��� �� ���� /Óא��א
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تم تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر بديالً عن األستاذ ديفيد هاند بتاريخ 2021/01/21م

 :����²���� א���א

تشكلت اللجنة التنفيذية في الشركة العقارية برئاسة األستاذ/ نايف بن صالح الحمدان، وعضوية كل من األستاذ/ محمد بن داوود، واألستاذ/ 

فهد المعجل، واألستاذ/ فيصل العنزي. ومن أبرز االختصاصات والمهام التي تتوالها ما يلي:

تمارس اللجنة جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال مباشرة معه، وال يحق لها تعديل 

أي قرار صادر من المجلس، ويكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها – دون أن يكون في ذلك تحديدًا لمهامها – ما يلي:
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مراجعة أنشطة وأعمال الشركة العقارية ولوائحها وسياساتها الداخلية والرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات و المرئيات 

والمالحظات حيالها.

مراجعة أنشطة وأعمال الشركات التابعة للشركة العقارية فيما يخص متابعة أدائها وتنظيم العالقة بينها وبين الشركة العقارية 

بشكل عام وبما ال يتعارض مع أداء مهام مجالس اإلدارة الخاصة بهذه الشركات.

مراجعة لوائح الصالحيات والمسؤوليات والتعاقدات بجميع أنواعها، وااللتزامات، والمدفوعات للــــشركة العقارية والـــــــشركات التابعة 

والرفع للمجلس للدراسة واالعتماد.

اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصــــيات للمــــجلس إلقرار 

الميزانية السنوية.

متابعة ودراسة الوضع الحالي للسيولة النقدية وما في حكمها لدى الشركة العقارية الـسعودية وتقيــــيم خيارات رفع رأس الــــمال 

أو االقتراض لتمويل أنشطتها ومشاريعها.

العمل على تقييم ودراسة العالقة التعاقدية (الشروط واألحكام)، وطريقة الترســــية للمـــــشاريـــــع بين الشركـــة العقارية والـــشركات 

التابعة بغرض إعادة ضبطها ووضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة األنشطة واألعمال الموكلة للشركات التابعة.

التعاقد مع مكاتب المراجعة المتخصصة بالمراجعة والتدقيق وكشف حاالت االحتيال للتحقق والفحص من جميــع األنشطــــة واألعمـــال 

السابقة والالحقة، وحصر جميع التجاوزات أو المخالفات إن وجدت والرفع للجنة التنفيذية بالنتائج والتوصيات.

المشاركة واإلشراف على وضع الخطة االستراتيجية للشركة وتقيــيم المقتــــرحات المقــــدمة مــــن اإلدارة التنفيـــــذية المعــــنية برؤيــــة 

ورسالة الشركة والمحاور االستراتيجية واألهداف والمبادرات االستراتيجية والمالية والرفع للمجلــس بالتوصيـــات والمرئيات لالعتــــماد. 

مع التأكد من تطبيق اإلستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة.

1
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التأكد من وجود آلية زمنية مناسبة للجنة لمراجعة األعمال والتقارير مع اإلدارة التنفيذيـــة بغرض التقييـــم والمتابعة بحــــسب ما تـــراه 

اللجنة مناسبًا، وبما يخدم احتياجاتها من عرض التقارير عليها سواء كان بشكل شهري أو نصف سنوي أو عند انعقـاد كل اجتمــاع لـــها.

أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة التنفيذية.

9

10
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تعمل لجنة المراجعة وفقًا لمتطلبات المادة الرابعة بعد المائة (104) من نظــــام الشركــــــات السعــودي 

والمادة الخامسة والخمسون (55) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليـة 

والمادة الثالثة واألربعون (43) من النظام األساسي للشركة والمادة السادسة (6) من الئحة عمل لجنة 

المراجعة بالشركة والتي حددت مهامها واختصاصاتها وصالحياتها ومسؤولياتها.
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تم موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2021/04/4 بتعيين كل من الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة والدكتور/ أحمد بن عبدالكريم المحيميد واألستاذ / أديب بن محمد أبانمي
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دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها 

وعدالتها وشفافيتها.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو المراجع الخارجي

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية

مراجعة القضايا المحاسبية والمالية المتعلقة بإعداد التقارير المالية، ورفع التوصية الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

دراسة السياسات المحاسبية واللوائح واألنظمة ذات العالقة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة 

في شأنها.

1

5

4

3

2

دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال 

والمهام المنوطة بها، بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية الصادرة من جمعية المراجعين الداخليين

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

مراجعة ميثاق عمل وخطط وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية وعملية تعيين الموظفين فيها والهيكل التنظيمي لها.

التأكد من استقاللية مدير إدارة المراجعة الداخلية.

1

Ð) א���א��� א��א»���:
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التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي، والتحقق من استقالليته.

دراسة تقرير المراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اُتِخذ بشأنها.

للتأكد من أن مالحظات وتوصيات المراجع الخارجي يتم استالمها ومناقشتها والرد عليها من قبل اإلدارة في الوقت المناسب

1

Ú) א���א�¯ א�¿א���:

2

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

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

1
��א�:ªא 
�) ¼�א

�� א���א��� �� ��� כ²א�� �Ãא� א��¶א�� א��א»��� �� א���כ�:�� ´��

انطالقًا من حرص لجنة المراجعة على تفعيل الدور المنـاط بها والقيـام بمســـؤولياتهـــا الواردة فـــي كالً من نظـــام الشـــركات الــصادر من 

وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والئحة عمل لجنة المراجعة بالشركة والمعايير الدولية للمراجعة 

الداخلية The IIA standardsخالل عام 2021م، اطلعت اللجنة على التالي:

التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية عن عام 2021م.

.COSO تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلية الصادر من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وفق منهجية

التقرير الصادر من المكتب االستشاري الخارجي لتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية في الشركة.

خطاب اإلدارة (Management Letter) الصادر من المراجع الخارجي للشركة بخصوص تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة 
العقارية السعودية لعام 2020م، وردود اإلدارة التنفيذية على كل المالحظات.

تقرير متابعة إدارة المراجعة الداخلية بخصوص قيام اإلدارة التنفيذية بمعالجة المالحظات الواردة في تقرير الديوان 
العام للمحاسبة لعام 2019م.

1
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من خالل أعمال اللجنة اإلشرافية لعام 2021م، وعطفًا على اطالع اللجنة على التقارير أعاله تود اللجنة التأكيد على األمور التالية 

المتعلقة بإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة: 

2

يوجد إدارة مخاطر غير مفعلة في الشركة مما أدى إلى زيادة احتمالية تعرض الشركة للمخاطر التشغيلية والمالية وغيرها 
من المخاطر التي تؤدي إلى ضعف في نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

يوجد الئحة صالحيات غير معتمدة من صاحب الصالحية، وكذلك عدم اكتمال مشروع تطوير وتحديث السياسات، والتي تعتبر 
من المكونات الهامة لبناء بيئة رقابية جيدة في الشركة ونظام رقابي داخلي كاِف.

لم تتمكن لجنة المراجعة حتى تاريخه من التأكد من مدى تطبيق وفعالية اإلجراءات المقترحة الواردة في الخطاب المرسل 
من اإلدارة التنفيذية بالشركة إلى مجلس اإلدارة في الربع الرابع من عام 2021م بخصوص معالجة جوانب القصور في نظام 

الرقابة الداخلية في الشركة التي أثارتها لجنة المراجعة في تقريرها السنوي لعام 2020م.

الرأي: 

فيما عدا ما ورد في الفقرة (ب) أعاله فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة العقارية السعودية 
لعام 2021م ال يوجد به انحراف جوهري، وال يزال بحاجة إلى تطوير ومتابعة دؤوبة من اإلدارة التنفيذية بالشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

 : Ïא  א���א���א�� ��¥�

 تطبق الشركة  سياسة متوازنة في توزيع األرباح السنوية على المساهمين تتم بناًء على الوضع المالي ومستويات األرباح الفعلية 

السنوية المحققة ورصيد الشركة  من األرباح المبقاة واحتياجات تمويل أعمالها ومشاريعــــها المستقـــبلية وأحــوال الســـوق الماليــة. 

ويتم ذلك أخذًا في االعتبار ما نص عليه النظام األساسي للمجموعة، وهو أن توزع أرباح الشركة  الصافية السنوية بــعد خصم جميـــع 

المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه اآلتي:-

4

3

2

ُتجنب (10%) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى ما بلغ 
االحتياطي المذكور نصف رأس المال

ُتجنب كذلك (10%) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب 
إذا بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم (5%) من الباقي كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة 
إضافية في األرباح.

1
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يقر مجلس إدارة الشركة:
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أنه تم إعداد سجالت حسابات الشركة كما في 2021/12/31م، بالشكل الصحيح ووفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، وتظهر عدالة المركز المالي من جميع النواحي الجوهرية.

أن نظام الرقابة الداخلية اòعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها وأن الشركة بعون الله تمتلك القدرة والموارد الالزمة لمواصلة 

نشاطها وأعمالها المستقبلية.

أنه ال يوجد أعمال أو عقود أخرى للمجموعة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي 
أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو األدوات المالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي يمكن 
تحويلها إلى أسهم.

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

لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.

1
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