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 . م31/12/2017على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .1

 م.31/12/2017على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .2

 م . 31/12/2017المنتهية في  الماليةالموحدة للسنة على القوائم المالية  الموافقة .3

األولية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ،  مراجعا لحسابات الشركة وذلك  مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاهعلى تعيين  الموافقة .4

 ه .تعابوتحديد أم  ،   2019م ، والقوائم المالية األولية للربع األول من العام المالي  2018 للعام المالي السنويةو

 م31/12/2017 على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في  الموافقة .5

دارة  الموافقة .6 على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحياة العقارية ) شركة شقيقة ( عقد اإلدارة ، والذي  لعضو مجلس اإلإ

دهللا الراشد مصلحة فيه ، باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك غير مباشر في شركة الحياة العقارية ، كما توجد السيد / فيصل بن عب

مصلحة في هذا العقد لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية 

لمأ بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من ، والترخيص بهذا العقد لعام قادم ، ع

 /2/8المصروفات المباشرة العمومية واإلدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز ، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك ، وفترة العقد ) 

 م ( . 1/8/2020 –م  2015

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن  على الموافقة .7

عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم 

م ( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق  321از العربية معرض بمساحة ) ، ويتمثل باستئجار شركة امتي

م( ، وقيمة العقد  14/1/2019 -م  15/1/2014من وحداته ، فترة العقد )  68.73والذي تمتلك الشركة نسبة  1العقاري األهلي ريت 

 ( لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد . 642,000خالل السنة اإليجارية  للعام المالي الحالي هي   )

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن  الموافقة .8

الك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية وم

م( في مركز األندلس مول  في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق  218، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة )

م(  ، وقيمة العقد  14/4/2020 -م  15/4/2015( من وحداته ، فترة العقد )  68.7والذي تمتلك الشركة نسبة )  1العقاري األهلي ريت 

 (   لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد . 479,600خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )  

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن  الموافقة .9

رحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم عبدال

م( في مركز األندلس مول  في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق  109، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة )

م(  ، وقيمة العقد  31/1/2021 -م  1/2/2016( من وحداته ، فترة العقد )  68.73تمتلك الشركة نسبة )  والذي 1العقاري األهلي ريت 

 (   لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد . 207,100خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )  

وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  الموافقة .10

عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم 

األندلس مول  في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق  م( في مركز 105، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة )

م(  ، وقيمة  31/10/2020 -م  1/11/2015( من وحداته ، فترة العقد )  68.73والذي تمتلك الشركة نسبة )  1العقاري األهلي ريت 

 وط تفضيلية في هذا العقد .(   لاير ، علما أنه ال توجد شر 252,000العقد خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )  
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على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة امتياز العربية ، والذي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / عبدالسالم بن  الموافقة .11

لعام قادم  عبدالرحمن العقيل ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة امتياز العربية ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به

م( في مركز األندلس مول  في جدة الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري  83، ويتمثل باستئجار شركة امتياز العربية معرض بمساحة )

م(  ، وقيمة العقد خالل  28/2/2020 -م  1/3/2015( من وحداته ، فترة العقد )  68.73والذي تمتلك الشركة نسبة )  1األهلي ريت 

 ( لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. 174,300إليجارية للعام المالي الحالي هي )  السنة ا

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات المتكاملة ، والذي لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد / صالح بن  الموافقة .12

مجلس مديرين في شركة الصيدليات المتكاملة ،  ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام  محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو

م( في مركز األندلس مول في جدة الذي يمثل أحد أصول  206قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات المتكاملة معرض بمساحة )

م(  ،  30/4/2021 -م  1/5/2017( من وحداته ، فترة العقد )  68.73والذي تمتلك الشركة نسبة )  1الصندوق العقاري األهلي ريت 

 ( لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.473,800وقيمة العقد خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )  

الذي لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد / صالح بن على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الصيدليات العالمية ، و الموافقة .13

محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية ،  ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام 

في الرياض ، والعائد للشركة  ، م( في مركز تالل سنتر الواقع  350قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرض بمساحة )

( لاير ، علما أنه 385,000م(  ، وقيمة العقد خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )   31/3/2019 -م  1/4/2018فترة العقد ) 

 ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد .

لجمال الرابعة للتجارة ، والذي لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد / على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية ا الموافقة .14

صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة الصيدليات العالمية ،  ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص 

( في مركز الصحافة سنتر الواقع في الرياض ، م 249.3به لعام قادم ، ويتمثل باستئجار شركة الصيدليات العالمية معرض بمساحة )

م(  ، وقيمة العقد خالل السنة اإليجارية للعام المالي الحالي هي )   14/3/2019 -م  15/3/2018والعائد للشركة  ، فترة العقد ) 

 ( لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.300,000

يس ستتم بين الشركة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة ، والذي لنائب رئعلى األعمال والعقود التي  الموافقة .15

مجلس اإلدارة السيد / صالح بن محمد الحبيب ، مصلحة فيه باعتباره عضو مجلس إدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 

الطبية القابضة ،  ومالك غير مباشر فيها ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

وسيظل ساريا طيلة مدة شركة  30/4/2014وإدارة المستشفى المملوك مناصفة بين الطرفين ، وقد بدأ العقد بتاريخ بتصميم وتشغيل 

سنة ، وقد قدرت قيمة األرض المقدمة من الشركة بسعر  99مستشفى غرب جدة المؤسسة بين الطرفين لغرض تملك هذا المشروع لمدة 

لاير سعودي كحصة عينية في الشركة ، وتدفع المجموعة الطبية  قيمة حصتها في هذه   91.389.000لاير للمتر وبقيمة إجمالية   3000

الشركة من خالل تحملها تكاليف أعمال التطوير بما يعادل قيمة األرض ، ثم يتحمل األطراف مناصفة باقي تكاليف تطوير المشروع ،  و 

% من تكلفة التطوير باإلضافة إلى استحقاقها لرسوم  10ية أتعاب بنسبة مقابل خدمات التطوير والتصميم والبناء تستحق المجموعة الطب

%( ، علما أنه ال توجد شروط 20% إذا تجاوز عائد  االستثمار السنوي  7.5% من الدخل السنوي ) 5لقاء  إدارة وتشغيل مقدارها 

 تفضيلية في هذا العقد .
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شركة هامات العقارية ، والذي  توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس اإلدارة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الموافقة .16

األستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة 

مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ،  ومالك غير  لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو

مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / هذال بن سعد العتيبي  باعتباره عضو مجلس مديرين في 

غيل وتأجير مركز األندلس مول في جدة شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتش

( من وحداته ، وذلك مقابل نسب محددة من  68.73والذي تمتلك الشركة نسبة )  1الذي يمثل أحد أصول الصندوق العقاري األهلي ريت 

إجمالي المبالغ م(  ، وقد بلغت  31/12/2019 -م  1/1/2014إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد ) 

( لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في   5,193,056.90م مبلغ )   2017المحملة  لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام 

 هذا العقد .

مجلس اإلدارة  على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي  توجد فيه مصلحة لكل من رئيس الموافقة .17

األستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة 

لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ،  ومالك غير 

فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / هذال بن سعد العتيبي  باعتباره عضو مجلس مديرين في مباشر 

شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز الصحافة سنتر في 

 1/1/2014، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد )  الرياض والعائد للشركة  

( لاير 242,815م مبلغ )  2017م(  ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام  31/12/2019 -م 

 في هذا العقد. ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي  توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس اإلدارة  الموافقة .18

األستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة 

ائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ،  ومالك غير لن

مباشر فيها ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / هذال بن سعد العتيبي  باعتباره عضو مجلس مديرين في 

الترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز اليرموك سنتر في شركة هامات العقارية ، و

 1/1/2014الرياض والعائد للشركة  ، وذلك مقابل نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد ) 

(   155,498م مبلغ )   2017المبالغ المحملة  لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام  م(  ، وقد بلغت إجمالي 31/12/2019 -م 

 لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا العقد . 

ارة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هامات العقارية ، والذي  توجد فيه مصلحة لكل من رئيس مجلس اإلد الموافقة .19

األستاذ / عبدالسالم العقيل باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ، ومالك غير مباشر فيها ، كما توجد فيه مصلحة 

لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن محمد الحبيب ، باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة هامات العقارية ،  ومالك غير 

جد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة االستاذ / هذال بن سعد العتيبي  باعتباره عضو مجلس مديرين في مباشر فيها ، وتو

شركة هامات العقارية ، والترخيص به لعام قادم ، ويتمثل بقيام شركة هامات العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير مركز تالل سنتر في الرياض 

 -م  1/1/2014نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ، فترة العقد ) والعائد للشركة  ، وذلك مقابل 

(   140,278.50م مبلغ )   2017م(  ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة  لشركة هامات العقارية بموجب هذا العقد للعام  31/12/2019

 العقد. لاير ، علما أنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا 
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الشركة ، أو منافستها  منافسةمن شانها  في أعمال رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيلعلى اشتراك  الموافقة  .20

 .في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم كما 

الشركة ، أو منافستها في  منافسةمن شانها  في أعمالحمد الحبيب نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / صالح بن معلى اشتراك  الموافقة .21

 .أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم 

الشركة ، أو منافستها في  منافسةمن شانها  في أعمالعضو مجلس اإلدارة األستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى على اشتراك  الموافقة .22

 .تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم أحد فروع النشاط الذي 

الشركة ، أو منافستها في أحد  منافسةمن شانها  في أعمالعضو مجلس اإلدارة المهندس / فيصل بن عبدهللا الراشد على اشتراك  الموافقة .23

 .فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم 

الشركة ، أو منافستها في  منافسةمن شانها  في أعمالد بن عبدالمحسن الزكري عضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمعلى اشتراك  الموافقة .24

 .أحد فروع النشاط الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم 

الشركة ، أو منافستها في أحد  منافسةمن شانها  في أعمالعضو مجلس اإلدارة األستاذ / هذال بن سعد العتيبي على اشتراك  الموافقة .25

 الذي تزاوله والترخيص بذلك لعام قادم . فروع النشاط

% من 20( لاير للسهم الواحد تمثل 2م بواقع )2017على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام  الموافقة .26

% ( من  31.27بة ) لاير توزع من المكاسب المحققة من طرح نس ( مليون105( مليون لاير منها )140رأس مال الشركة، وبإجمالي )

المالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ( ، على أن تكون األحقية للمساهمين 1الصندوق العقاري ) األهلي ريت 

يلها وسيتم تحووالمقيدين بسجالت الشركة لدى شركة مركز ايداع االوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، 

طريق بنك البالد ، وفي حال عدم  م عن 2018  يونيو  10 للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب األحقية بدءا من تاريخ  

  9661147073500استالم األرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف 

 .  403 تحويلة

م وتحديد تاريخ 2018تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  على الموافقة .27

 .اإلستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات


