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اإلدارةمجلسرئيسكلمة-1

اللهحمدنأنناغيركورونا،جائحةبسببالعالممستوىعلىواالقتصاديةالصحيةالتحدياتحجمفيفارقام2020العامكان

مقاملدنمنسديدةبتوجيهاتالعصيبةالفترةهذهفيالدولةإدارةكفاءةثماللهبفضلواقتداربجدارةتجاوزهعلىتعالى

بنسلماننبمحمداألميرالملكيالسموصاحباألمينعهدهووليعبدالعزيز،بنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادمسيدي

نموعلىوناكور لجائحةالسلبيةالتأثيراتمنالحدفيأسهمتفعالةتحفيزيةحزمةإقرارتمحيث،"اللهحفظهما"عبدالعزيز

.التنمويلدورهاألعمالقطاعومواصلةمتانتهعلىليحافظوانتعاشهالوطنياقتصادنا

كفاءةديؤكالذياألمرالعام،هذاخاللالمتمّيزالتشغيليألدائهاالعقاريةسموشركةمواصلةعلىكثيرااللهلنحمدوإننا

لكوذالسعوديالماليالسوقفيمدرجةأصبحتالشركةوأنخاصةالعامهذاتحّدياتتجاوزفيالفّعالودورهممنسوبيها

السوقاتاكتتابافضلبينمنالشركةاكتتابكاناللهوبفضلالمتمّيز،األداءهذاعلىللمحافظةمضاعفاجهدايتطلبما

مالالأسواقمرورمنالرغمعلىطرحها،بدايةمنذالسوقيةقيمتهاوزادتإيجابياأداء  الشركةوحققتالسعوديةالمالية

.كوروناجائحةبسببقويةبتقلباتالعالمية

عززتقمناطعدةفيكبيرةصفقاتإبراموتمالسوق،وتطوراتمتغيراتقراءةفيالعامهذاخاللسموشركةفينجحنالقد

لعقاريةاسموفيالمستثمرينثقةعلىيدلمااالكتتابنجاحذلكواكبوقدالعقاري،القطاعفيللشركةالمؤثرالحضور

.والعالميةواإلقليميةالمحليةالعالقاتمنلمزيدكسبهاباستمراروعززتهاالثقةتلكعندكانتالتي

المشاريعمنحزمةتطويرخاللمنمسيرتهاتواصلفإنهاالجائحة،وتحدياتالصعبةللظروفوتجاوزهاالشركةخبراتواقعومن

الذينبيهاومنسوالشركةإدارةبعزموذلكالحديث،العقاريالتطويرنظمألفضلوفقااالستخداماتمتعددةالكبيرةالعقارية

.الحلولأفضلوابتكارالصعابمواجهةفيمتراكمةوخبراتإداريةمهاراتاكتسبوا

تجربتهاإلىفتضيالتيالنوعيةالعقاريةالمشاريعمنعدداالعقاريةسموشركةتنفذتعالى،اللهبمشيئةالجديد،العامفي

عاليةموثوقيةوتشغيليةمرونةتمتلكالتيالرائدةالوطنيةالعقاريالتطويرشركاتكإحدىالعقاريةبصمتهاوتعززالعريقة،

.والمساهمينالشركةلصالحوالبعيدالقريبالمدىعلىأهدافهالتحقيقثابتةبخطىتمضيتجعلها

عايض بن فرحان القحطاني 



التنفيذيالرئيسكلمة-2

لعاتتطلّبتالتياإلستراتيجيةاألهدافمنوالعديدكبيرةإنجازاتتحقيقمنم2020عامخاللالشركةتمّكنتفقداللهبفضل

متمّيزابيإيجألداءوتحقيقها(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةإدراجنجاحبعدخاصةالسواءعلىوالعمالءالشركة

.كوروناجائحةفيهاتسببتالتياالقتصاديةالظروفرغم

الفضلويعوداألكمل،الوجهعلىبالتزاماتهاالوفاءفيالحمد،وللهونجحت،ومشاريعها،خططهاتنفيذعنسموتتوقفولم

فيمجهودهخاللمنالتحديات،معالتعاملفيعاليةقدراتوأظهروامثاليا  أداء  قدمواالذينلمنسوبيهااللهبعدذلكفي

منتجاترلتوفيوطموحا  الواقعمعمنسجما  الشركةأداءفكانوتطوراته،السوقلمتغيراتالدقيقةوالقراءةواالبتكار،اإلبداع

.المتمّيزالعقارياألداءفيالشركةبصمةتحملنوعيةعقارية

تطويرفيوالمؤثرالرائدالدورالعقارصناعةفيوالهندسيةالتقنيةالنظمألفضلومواكبتهاالشركةأدواتلتطويروكان

معتتماشىالتيالعقاريالتطويرأساليبأحدثتطبيقتمحيثوالمجتمعية،االقتصاديةالقيمةعاليةعقاريةمشاريعوتنفيذ

فيالمشاريعمنالعديدتطويرخاللمنالعاموالقطاعالخاصالقطاعشركاتبينالمثمرالتعاونوتعكس2030المملكةرؤية

.المملكةأنحاءجميع

تعزيزهابوقامتلهاالالزمةالتحتيةالبنيةووفرتالرشيدةالحوكمةأنظمةتطبيقعلىانطالقهامنذالشركةحرصتوقد

،والشفافيةوالتنافسيةالعدالةوتحقيقالمساهمينحقوقحمايةبغرضوذلكالماليةالسوقفيالشركةإدراجمنذوتطويرها

.الشركةعقدتهاالتيالعموميةالجمعياتفيم2020عامخاللالحوكمةلوائحمنعددا  الشركةأقرتوقد

وتواصلي،العقار التطويرفيدورهابذلكليتكاملالعام،القطاعمعاستراتيجيةشراكاتوتعزيزبناءفيالشركةنجحتوقد

اجحة،نعقاريةوتجاربخبراتمنلهايتوفرلماالعقارصناعةفيالفارقتحدثالتيالعقاريةالشركاتأهمكإحدىمسيرتها

بماحيويةبكلأنشطتهاومواصلةالعقاري،التطويرفيالشركةدورتعززضخمةمشاريععبرالعامهذاخاللفيهتستمرماوذلك

بإذنكثيراللتحققلتنفيذهاتسعىالتيودراساتهاخططهاللشركةتزالالإذالتجارية،لعالمتهامضافةقيمةمعهتتحقق

.الله

جارالله بن محمد آل عمره/ المهندس 



عن الشركة-3



الشركةعن3.

الشركةعننبذة3-1

التجاريوالسجل(م2006/08/09الموافق)ه1427/07/15فيالمؤرخالتأسيسعقدبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةبداية  العقاريةسموشركةتأسست

كلقيمةالقيمة،متساويةحصةألف(1.000)إلىمقسمسعوديريالألفخمسمائة(500.000)بلغمالبرأس،(م2007/06/18الموافق)ه1428/06/03بتاريخالصادر

بنوعايض،(األولالشريك)(%50نسبتهماتمتلك)القابضةسموشركةمنكلبينتوزيعهاتمنقديةعاديةحصصوجميعهاسعوديريالخمسمائة(500)منها

ناعيةالصالتجاريةبالغرفةبالعملالمكلفالعدلكاتبلدىالمثبتالشركاءلقرارووفقا  .(الثانيالشريك)(%50نسبتهمايمتلك)القحطانيسعدآلمباركبنفرحان

ملكيةنسبةلتصبحالشريكينبينفيماالحصصتوزيعإعادةتمت(م2008/08/13الموافق)هـ1429/08/11بتاريخ(هـ1429)لعام(63)بالعددالشرقيةبالمنطقة

.%5الثانيوالشريك%95األولالشريك

شركةإلىمحدودةمسؤوليةذاتشركةمن(م2010/01/19الموافق)هـ1431/02/04وتاريخ(38/ق)رقمواالستثمارالتجارةوزيرمعاليقراربموجبالشركةتحولت

ه1428/06/03وتاريخ(2051034841)رقمالتجاريالسجلشهادةبموجبتسجيلهاوتمالخبربمدينةالمساهمةالشركاتبسجلقيدهاوتممقفلة،مساهمة

.(م2007/06/18الموافق)

،م11/5/2020بتاريخ"نمو"الموازيالسوقفيإدراجهاوتمعامةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتالتجارةووزارةالماليةالسوقهيئةموافقةصدوربعد

القيمةمدفوعةعاديسهممليونوعشرونخمسة(25.000.000)إلىمقسمسعوديريالمليونوخمسونمائتان(250.000.000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

.بالكامل

:كالتاليوعنوانهالخبرمدينةفيالرئيسالشركةمقرويقع

العقاريةسموشركة

السابعالدور–سموبرجالعزيزعبدبنتركياألميرشارع–الخبر

السعوديةالعربيةالمملكة31952الخبر،250.ب.ص

+887808013966:فاكس+887888813966:هاتف
info@sumou.com.sa:اإللكترونيالبريد
www.sumou.com.sa:اإللكترونيالموقع



الشركةأسهممنأكثرأو%5يملكونالذينالكبارالمساهمون

النسبةعدد األسهماالسم

%23,110,77292.44ة شركة  سمو القابض

الشركةفيالكبارالمساهمينوملكيةأسماءالتاليالجدوليوضح



الشركةأنشطة3-2

ياألساسنظامهافييردمابحسبألجلهاالشركةكونتالتياألغراضإن•

دبعاألنشطةهذهالشركةوتمارس.التشييد(2والعقاريةاألنشطة(1:هي

.المعنيةالمختصةالجهاتمنالالزمةالتراخيصعلىالحصول

:ييلبماالقيامللشركةالترخيصتمالتجاريالسجللشهادةووفقا  •

غيرللمبانيالعامةاإلنشاءاتالسكنية،للمبانيالعامةاإلنشاءات

المطاراتإنشاء(الفنادقالمستشفياتالمدارس،)يشملالسكنية،

اتإنشاءالحديدية،السكنيةغيرللمبانيالعامةاإلنشاءاتومرافقها،

.كنيةالسوغيرالسكنيةالمبانيترميماتالمواقع،فيالجاهزةالمباني

رعهاوفالخبرمدينةفيالرئيسيمقرهاخاللمنأنشطتهاالشركةتزاول•

.جدةمدينةفي

سوليالمملكةخارجنشاطأيالشركةتزاولال،التقريرهذابتاريخوكما•

.المملكةخارجممتلكاتأوأصولأّي لديها



ويشمل،السعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاراتمنالمقاوالتوالعقاراتتطويرإدارةفيالحاليالشركةنشاطيتمثل

:يليمامنهاعديدةمهامذلك

البنيةعمالأوكذلك،(غيرهاوالسفلتهووالكهرباءوالمياهالصحيالصرف)التحتيةالبنيةأعمالوتنفيذتطويرإدارة•

.الفوقية

ضعروطلباتإلرسالتمهيدا  اعتمادهابغرضالعميلعلىوعرضهاواالستشاريةالهندسيةبالمكاتبقائمةإعداد•

.األسعار

.رييناالستشااختيارمناقصةلطرحلجانوإعدادمناقصةفيللطرحوالتجهيزباالستشاريينالخاصةالعقودإعداد•

.للمشروعنيالزموالبرنامجالتدفقجدولوإعداداألوليةالتقديريةالتكلفةوتحديدالمشروعلتطويرالعملبرنامجإعداد•

.لمشروعامراحللجميعوالمخططاتالتصاميمإعداديتمبموجبهالذيالعملبرنامجلوضعالهندسيالمكتبمعالعمل•

المشروع،عملرسيعنللعميل(وماليةفنية)شهريةتقاريروتقديمالتطوير،مراحلجميعخاللالتنفيذأعمالجميعإدارة•

.اتخاذهواجبإجراءأيبصددالعميلإلىالالزمةالتوصياتوإصدار

حصرالبأعمللقيامالهندسي،المكتبمعللمشروعالتفصيليةوالدراساتوالمخططاتالتصاميمومراجعةمتابعة•

التصميمادالعتمللعميلبتوصيةوالرفعتنفيذهاالمرادالكمياتجداولمراجعةلسهولةآليةوإيجادوالكمياتالمهام

.النهائيوالمخطط

.وجودهاحالةفيوالتنفيذالتطويربعمليةالمتعلقةوالمعوقاتالمشاكلحلفيالمساعدة•

.غيلوالتشالتجريبوإجراءاتالنهائيةالمعاينةوإجراءاتاالستشاريينقبلمناعتمادهابعدالمستخلصاترفع•

.لإلفراغقابلةقطعإلىالمشروعأرضبتقسيمالالزمةوالمتطلباتاإلجراءاتعلىالعمل•

أووإدارتهااواستثمارهوصناعيةتجاريةسكنيةمجمعاتوإقامةودوبلكساتفللمنالمختلفةالسكنيةالوحداتإقامة•

.تأجيرها

.للغيرأوركةللشسواء  وإدارتهاوالفندقيةوالترفيهيةالسياحيةالمشاريعوتشغيلوصيانةوإدارةوتملكوشراءإقامة•

بشكلكذلسواء  مستثمركشريكفيهاتدخلاالقتصاديةجدواهاقوةالشركةترىالتيالمشاريعبعضفيأنهكما•

فيمارباالستثالشركةتقومكذلكآخر،إلىمشروعمنتتفاوتمعينةبنسبةمشتركة،مشاريعخاللمنأومباشر

.عوائدتحقيقوبيعهابغرضاألراضي



الشركةأعمالنموذج3-3

علىوذلكللعملنموذجينخاللمنخدماتهاوتقدمعملهاالشركةتؤدى

:التاليالنحو

للعمالءالمشاريعوتنفيذتطوير-العقاريالتطوير

عنكوذلبالكاملالمشروعوتنفيذإدارةخدمةبتقديمالنشاطهذايتمثل

يشملمتكاملكتطويرالمشروعباستالمالعقاريةسموشركةقيامطريق

.المختلفةالتنفيذأعمالجميع

(فقطخدمةمقدم)المشاريعتطويرمدير-العقاريالتطويرإدارة

لقياماخاللمنالمشاريعوإدارةالمشاريعأفكاربتطويرالنشاطهذايتمثل

الخاصةالتنفيذيةاألعمالفيالدخولدونالمشروعتطويرمديربدور

.بالمشروع



الشركةرؤية3-4

العقاريالتطويرإدارةفيتميزا  األكثرالعقـاريةسـمـوشركةتكونأن

الشركةرسالة3-5

للعمالءمجزيةعوائدوتحققالمجتمعتنميةفيتسهمعاليةجودةذاتمبتكـرةعقـاريةمشاريعنطورأن

الشركةاهداف3-6

المهنية•

الشفـافية•

المصداقية•

الثقة•

الجودة•

العمالءرضى•

الشركةاستراتيجية3-7

لمكوناهيبأنهامنهاإيمانا  التفاصيلبأدقتهتمحيثالمخرجاتجودةيضمنمابكلالعملعلىالعقاريةسموتحرص

باحترافيةتتسمالمشاريعلتطويرخاصةمنظومةبناءعلىالشركةحرصتالمنطلقهذاومنالكبير،بإطارهاللصورةالهام

:يليكماوهي.الجودةدرجاتوبأعلىعالية



منظومة سمو العقارية التطويرية 3-8
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دراسة وتطوير المشاريع

أفضللتحديدوالسوقالموقعدراسةعلىاإلشراف1.

المستهدفةوالشريحةاستخدام

للمشروعاالقتصاديةالجدوىدراسةعلىاإلشراف2.

العميلقبلمنواعتمادهاالمشروعتطويرخطةإعداد3.

دراسات 

تطوير 

المشروع

ية استراتيج

قالتسوي

التخطيط

والهندسة

التخطيط

المالي

رالتطوي



التخطيط والهندسة

مللعالمتخصصةاالستشاريةالمكاتبوترشيحتأهيل1.

:فيوالمتمثلةالالزمةالفنيةالدراسات

.المساحيةاألعمال•

.التربةوفحصدراسة•

.الهيدرولوجيةالدراسات•

.البيئيةالدراسات•

.المروريةالدراسات•

.المالكقبلمنالمقدمالعامالمخططمراجعة•

.التحتيةللبنيةالتفصيليةالمخططاتدراسة•

.وإدارتهاوتوقيعهاالعقودإعداد2.

صاحبةالجهاتمنالدراساتاعتمادفيالمساعدة3.

.الالزمةالتراخيصوإصداراالختصاص

.المناقصاتمستنداتإعداد4.

.اإلشرافألعمالالهندسيةاالستشاراتمكاتبتأهيل5.

.المتخصصةالمقاوالتشركاتتأهيل6.

ليا  ومافنيا  وتحليلهاالعطاءاتواستالمالمناقصاتطرح7.

.بالترشيحوالتوصية

.العقودتوقيع8.

دراسات 

تطوير 

المشروع

ية استراتيج

قالتسوي

التخطيط

والهندسة

التخطيط

المالي

رالتطوي



التخطيط المالي

.دراسة تقدير التكاليف. 1

.دراسة العوائد المتوقعة. 2

.ةخطة التدفقات المالية والحلول التمويلي. 3

المساعدة في إجراءات الحصول على  رخصة . 4

.البيع على الخارطة

دراسات 

تطوير 

المشروع

ية استراتيج

قالتسوي

التخطيط

والهندسة

التخطيط

المالي

رالتطوي



استراتيجية التسويق

التسويق 

دراسة السوق1.

تصنيف الشرائح المستهدفة2.

تحديد أهداف الحملة التسويقية3.

تحديد الهوية واألدوات التسويقية4.

المبيعات

عمل خطة المبيعات1.

عمل آلية التنفيذ بما يحقق أهداف الخطة التسويقية2.

الل وضع معايير مراقبة األداء لتحقيق أعلى عوائد ممكنة وخ3.

المدة الزمنية المحددة

إدارة التسويق والبيع

العقارييتم التسويق من قبل شركات متخصصة في التسويق1.

دراسات 

تطوير 

المشروع

ية استراتيج

قالتسوي

التخطيط

والهندسة

التخطيط

المالي

رالتطوي



التنفيذ والمتابعة

.التنفيذاستراتيجياتوضع1.

.للمشروعالتحتيةالبنيةتنفيذإدارة2.

.للمشروعالفوقيةالبنيةتنفيذإدارة3.

.بالمشروعاالستشاريينعلىاإلشراف4.

العالقةذاتاألطرافكافةمعالتنسيق5.

.المشروعلتسليمالمختصةوالجهات

حلول 

اإلدارة 

لوالتشغي

ةوالصيان

التنفيذ

ةوالمتابع

اإلنهاء 

موالتسلي

إدارة 

المشروع

ذالتنفي



إدارة المشروع

:رئيسيةمحاورثالثةوضبطالمشروعإدارة

الوقت1.

التكلفة2.

الجودة3.

يمكنبحيثللتطويرالزمنيالجدولإعداد

ضمنالمحددالوقتفيالمشروعمناالنتهاء

الجودةلمعاييروطبقا  المتوقعةالميزانية

.المطلوبة

حلول 

اإلدارة 

لوالتشغي

ةوالصيان

التنفيذ

ةوالمتابع

اإلنهاء 

موالتسلي

إدارة 

المشروع

ذالتنفي



اإلنهاء والتسليم

لىعوالحصولالمشاريعتسليمومتابعةإدارة

المعنيةالجهاتمنالطرفإخالءات

حلول 

اإلدارة 

لوالتشغي

ةوالصيان

التنفيذ

ةوالمتابع

اإلنهاء 

موالتسلي

إدارة 

المشروع

ذالتنفي



حلول اإلدارة والتشغيل

والصيانةالتشغيلحلولتقديم

حلول 

اإلدارة 

لوالتشغي

ةوالصيان

التنفيذ

ةوالمتابع

اإلنهاء 

موالتسلي

إدارة 

المشروع

ذالتنفي



التنافسيةوالمزاياالقوةنقاط3-9

اليةاإلجممساحتهاتبلغمشاريعتطويروإدارةبتطويرالشركةقامتالسابقةعاما  12الـخالل:واألرباحاالنجازاتمنتاريخ1.

.مربعمترمليون11.8

إلىافةباإلض.عقاريةمشاريعوتنفيذإدارةخدماتتقديمعلىالشركةتعتمد:الماليالنموذجواألعمالنموذجكفاءة2.

.موازيةالالسوقفيأسمهاتطرحعقاريكمطورتعملشركةأولوتعتبروالعقار،العقاريالتطويرمجالفياالستثمار

45.3اإلجماليةهامساحتتبلغحاليةمشاريعمحفظةالشركةتديرحيث:كبيرةوالمستقبليةالحاليةالمشاريعمحفظة3.

اإلجماليةهامساحتتبلغمستقبليةعقاراتوإدارةتطويرلمشاريععقودالشركةتوقعأنالمتوقعومنمربعمترمليون

.مربعمترمليون100

.السابقةالسنواتمدىعلىمستقربنموأرباحالشركةحققتحيث:األرباحصافيفيمستقرنمو4.

بإدارةيا  حالالشركةوتقومالمملكةمدنمنالعديدفيعقاريةمشاريعبتطويرالشركةقامتحيث:الجغرافيالتنوع5.

الشماليةوالمنطقةوالغربيةالوسطىالشرقية،بالمنطقةعقاريةتطويرمشاريع

ألعمالهالكمقابتديرهاالتيالمشاريعبعضفيحصصبتملكالشركةتقوم:العقاريةالمشاريعفيعينيةحصص6.

.العقارياالستثمارطريقعنللشركةمجزيةعوائدلتحقيقوذلك

وإدارةلتطويرشركاتعدةمعاتفاقياتبتوقيعالعقاريةسموشركةقامت:العقاريالتطويرشركاتمعتحالفات7.

الرياضكةوشر العمرانيوالتطويرللتنميةجدةشركةاألمين،البلدشركةلالستثمار،اإلنماءمثلالعقاريةالمشاريع

للتعمير

سوقفيعملهخاللمربعمترمليون25يقاربمابتنفيذالقحطانيعايض/األستاذشاركحيث:مختصعملفريق8.

وتنفيذيةيريةتطوحلولوتقديمالفرصلدراسةالعقاريةسموشركةفيمتخصصفريقببناءقامكما،العقاريالتطوير

.ومالية



بالمملكةلمدنامختلففيمكةبوابةلمشروعمماثلة:(ونوعيةقيمة)عمالقةمشاريعتنفيذفيوالخبراتالدعمتوفير9.

.السعوديةالعربية

وفريقهاومستشاريقياداتها)الشركةإدارةخبرةعمقمنباالستفادةوذلك:العقاريالتطويرنشاطجوانبكلتغطية10.

.لعقارياالسوقمتغيراتمنواالستفادةلألراضيالجديدةالمواقعواختيارالربحيةذاتالمشاريعاختيارفي(عملها

.(MIS)اإلداريةللمعلوماتاآلليةاألنظمةبأحدثمجهزةشركة11.

.العمالءحاجاتتلبيةعلىوالقدرةالتشغيلمتطلباتبكلمجهزةإداريةمكاتب12.

.القادمةواألجيالالمجتمعاحتياجاتوتحقيقوالمستثمرينالعمالءوتطلعاتمتطلباتتلبية13.

تنفيذمنهاتمكناستراتيجيةعالقاتالسابقةالسنواتخاللالشركةكونتحيث:والشراكاتاالستراتيجيةالعالقات14.

.العقاريالتطويرقطاعفيضخمةمشاريع

عمالاألتطويرإدارةمجالفيالجودةدرجاتأعلىلبلوغالشركةسياسيةيتضمن:معتمدجودةدليلالشركةلدى15.

خاللمنوذلك9001:2008المواصفاتمعالجودةنظامتطبيقعلىوالمحافظةوالمشاريعوالهندسةوالتخطيط

.عاتالتوقيفوقماالىاألداءبمستوىلالرتقاءالالزمالتدريبوتقديمالالزمةوالكفاءاتالمواردجميعتوفير

.وبرامجهااإلسكانوزارةمنمعتمدعقاريكمطورتأهيلشهادةعلىالشركةحصلت16.

،السعوديةأرامكوشركةمنهاالمملكةداخلعديدةجهاتلدىعقاريكمطورومؤهلةمصنفةالعقاريةسموشركة17.

.أخرىوجهاتالمدنيالطيرانهيئة،القدية،نيوم



مشاريع الشركة واستثماراتها-4



المشاريع المنفذة4-1

إجمالي مساحة المشاريع المنفذة

2م11,639,348

تنال

2م648,060 2م333,590 2م21,139,022م292,493م22,989,642م2455,250م2190,000م1,518,093 2م23,000,000م2973,198م300,000

الجودي روفانإندسكوم
مشارف 

الخزامى
واحةأرزان

األعمال

سمو 

أفنيو
تالل رواف

مكة
أعالي 

مكة
تنال



المشاريع الحالية4-2

إجمالي مساحة المشاريع

2م45,750,060

تنال

2م1,422,371

مروج 

هيلز

2م104,766 2م2,789,220

أرض 

الكورنيش

2م213,788

أرض 

الظهران

2م588,134

درة 

ةالمباركي

2م1,220,391

مشارف 

العوالي

2م1,077,328 2م36,600,000 2م2124,487م1,609,575



معلومات المشروع

المكرمةمكة–الغربيةالمنطقة:الموقع

2م1,609,575:المساحة

االستخداماتمتعدد:االستخدام

فوقيةوالالتحتيةالبنيةتطويرإدارة:التطويرمهام

معلومات المشروع

جدة–الغربيةالمنطقة:الموقع

2م36,600,000:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

التحتيةالبنيةتطويرإدارة:التطويرمهام

والبيعوالتسويقوالفوقية

مشروع مروج جدة

مستقبل جدة

سموضاحيةمشروع

السكن والسكينة



معلومات المشروع

المكرمةمكة–الغربيةالمنطقة:الموقع

2م1,077,328:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

تحتيةالالبنيةوتنفيذتطويرإدارة:التطويرمهام

الرحابمشروع

رحابة الحياة

معلومات المشروع

المكرمةمكة–الغربيةالمنطقة:الموقع

2م1,220,392:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

التحتيةالبنيةتطويرإدارة:التطويرمهام

مشروع مشارف العوالي

إطاللة الفخامة



معلومات المشروع

جدة–الغربيةالمنطقة:الموقع

2م104,766:المساحة

فيال412سكني:االستخدام

فوقيةالالبنيةوتنفيذتطويرإدارة:التطويرمهام

والبيعوالتسويق

سمودارمشروع

تسمو بكم

معلومات المشروع

عرعر–الشماليةالمنطقة:الموقع

2م588,134:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

التحتيةالبنيةتطويرإدارة:التطويرمهام

والفوقية

مشروع درة المباركية

بروعتهامتفردة 



معلومات المشروع

الخبر–الشرقيةالمنطقة:الموقع

2م124,487:المساحة

سكني:االستخدام

فوقيةالالبنيةوتنفيذتطويرإدارة:التطويرمهام

والبيعوالتسويق

أرينمشروع

عين الخبر

معلومات المشروع

الدمام–الشرقيةالمنطقة:الموقع

2م2,789,220:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

التحتيةالبنيةتطويرإدارة:التطويرمهام

الكورنيشأرضمشروع



معلومات المشروع

الظهران–الشرقيةالمنطقة:الموقع

2م213,718:المساحة

تجاري–سكني:االستخدام

تحتيةالالبنيةوتنفيذتطويرإدارة:التطويرمهام

والبيعوالتسويق

مشروع أرض الظهران



(متر مربع)المساحة نوع األراضيالموقعالمخططم

48,177متعددة االستخداماتالدمامصك ( 17)واحة األعمال 1

8,850سياحية-سكنية الخبرالهاف مون2

العقاريةسمولشركةالمملوكةالعقارات4-3

كضمانالجزيرةبنكلصالحمرهونةأدناهبيانهيليحسبماأرضقطعة(18)عددالشركةتمتلك•

:األراضيههذتفاصيلأدناهالجدولويوضحالبنكمنالشركةعليهاحصلتالتيالبنكيةللتسهيالت

.م16/02/2021بتاريخالقرضكاملسدادبعدالرهنفكتم:مالحظة•



الزميلةالشركات4.4

الغربيةالضاحيةشركة

%25وبنسبةالقابضةسموشركةقبلمن%75بنسبةمملوكةمحدودة،مسؤوليةذاتشركةهيالغربيةالضاحيةشركة

رقماريالتجالسجلبموجبالغربيةالضاحيةشركةتأسستأدناه،بالجدولموضحهوكماالعقاريةسموشركةقبلمن

,سعوديريالألفمائة(100,000)يبلغمالوبرأس(م2010/06/15الموافق)ه1431/07/04بتاريخوالصادر(4030202037)

.جدةمدينةفيالرئيسمركزهايقع

(بالريال)قيمة الحصص عدد الحصصنسبة التملكالمساهمونم

7,50075,000%75شركة سمو القابضة1

2,50025,000%25شركة سمو العقارية 2

10,000100,000%100اإلجمالي

موسضاحيةشركةتأسيسفيمكةبوابةشركةمعمشاركةفيالدخولبغرضالغربيةالضاحيةشركةتأسست

هوالمحدودةسموضاحيةشركةتأسيسمنوالهدف(مكةبوابةلشركة%25والغربيةالضاحيةلشركة%75)المحدودة

.سموضاحيةمشروعتنفيذعلىالعمل



النتائج المالية للشركة-5



:2020حتى2016منللفترةالعقاريةسمولشركةالماليةللنتائجملخصيليفيما

-:للشركةاألعمالنتائجمقارنة5-1

م2020ديسمبر 31م2019ديسمبر 31م2018ديسمبر 31م 2017ديسمبر 31م2016ديسمبر 31(ريال سعودي)والدخل الشامل  قائمة الدخل

26,845,188113,169,228257,749,363179,985,63497,158,599اإليرادات 

(5,063,980)(82,934,668)(164,243,229)(11,611,015)(17,376,721)تكلفة اإليرادات 

9,468,467101,558,21393,506,13497,050,96692,094,619إجمالي ربح السنة 

(12,072,501)(13,553,950)(13,346,605)(16,394,394)(28,292,163)المصاريف االدارية والعمومية 

85,163,81980,159,52983,497,01680,022,118(18,823,696)ة السنة من األنشطة التشغيلي( خسارة ) دخل 

(7,406,596)(11,306,557)(10,120,949)(16,988,425)(20,827,924)تكاليف التمويل 

(345,449)(591,251)(908,744)(1,795,553)103,243,490من استثمارات شركات( الخساره )حصة  الربح 

227,882265,090115,90916,000964,677أخرى ( مصاريف ) ايرادات 

63,819,75266,644,93169,245,74571,615,20873,234,750ية صافي دخل السنه قبل مخصص الزكاه الشرع

(1,853,524)(1,817,195)(1,766,668)(1,763,540)(2,136,984)مخصص الزكاه الشرعية 

61,682,76864,881,39167,479,07769,798,01371,381,226صافي الدخل للسنه 

(10,699,782)(9,444,046)5,943,938(456,390)---الشامله االخرى ( الخسارة ) الدخل 

61,682,76864,425,00173,423,01560,353,96760,681,444مجموع الدخل الشامل للسنة 



للشركةوالخصوماألصولمقارنة5-2

(ريال سعودي)المركز المالي 
ديسمبر 31

م  2016

ديسمبر 31

م 2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر 31

م2019

ديسمبر 31

م2020

81,401,94038,390,96741,587,93236,788,48237,130,502مجموع األصول المتداولة 

626,229,373526,488,099531,259,983532,293,725521,306,927مجموع األصول غير المتداولة

707,631,313564,879,066572,847,915569,082,207558,437,429مجموع األصول 

164,153,04996,721,63933,430,64924,776,022124,527,879مجموع االلتزامات المتداولة 

303,034,612163,288,774215,871,257166,371,21432,793,135لة مجموع االلتزامات غير المتداو

467,187,661260,010,413249,301,906191,147,236157,321,014مجموع االلتزامات  

240,443,652304,868,653323,546,009377,934,971401,116,415حقوق المساهمين 

مجموع االلتزامات وحقوق 

المساهمين 
707,631,313564,879,066572,847,915569,082,207558,437,429



للشركةالنقديةالتدفقاتمقارنة5-3

(ريال سعودي)التدفقات النقدية 
ديسمبر 31

م 2016

ديسمبر 31

م 2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر31

م2019

ديسمبر31

م2020

9,260,72672,405,5767,197,3138,194,2136,773,820النقد وأرصدة البنوك بداية السنة

( المستخدم في / ) صافي النقد المتحقق من 

األنشطة التشغيلية
279,690,48944,571,20599,617,08661,398,94364,721,120

(  المستخدم في/ )صافي النقد المتحقق من

األنشطة االستثمارية
(243,043,891)96,718,784(645,113)(27,819,336)3,640,072

( المستخدم في / ) صافي النقد المتحقق من 

األنشطة التمويليه 
26,498,252(206,498,252)(97,975,073)(35,000,000)(67,500,000)

السنةنهايةالنقد وأرصدة البنوك 
72,405,5767,197,3138,194,2136,773,8207,635,012



:الشركةأعمالنتائجفيوإسهامهاالشركةأعمالحجمفيالرئيسيةاألنشطةتأثير5-4

تكلفةمنةكنسباحتسابهايتموالتيالتطويرادارةعنالمستحقةاألتعابمنأساسيبشكلالشركةإيراداتتتمثل

تشملكاملةمتكمقاولةالمشروعباستالمالعقاريةسموشركةقيامفيتتمثلوالتيالعقاراتمنالمقاوالتوالتطوير

الباطنمننمقاوليبتعيينالعقاريةسموتقومحيثنهايته،وحتىالمشروعبدايةمنالمختلفةالتنفيذأعمالجميع

منوالتالمقامنالشركةإيراداتفإنوعليهنفسه،الوقتفيالمشروعإدارةبدورتقومكماالمختلفةالمهاملتنفيذ

مثلفتتالمشاريعإدارةأما,محددربحهامشإليهامضافا  المشروعتكاليفإجمالياحتسابخاللمنتحسبالعقارات

العقاريةموبسالخاصاإليرادفيهاويحسبتنفيذيةأعمالأيفيالدخولدونفقطالمشروعتطويرإدارةبدورالقيامفي

العميلمععليهااالتفاقيتمالمشروعتكلفةإجماليمنمحددةكنسبة

2020ايرادات عام 2019ايرادات عام 2018ايرادات عام 2017ايرادات عام 2016ايرادات عام البند 

---13,646,019201,644,64899,334,333---يعإيرادات إدارة وتنفيذ المشار

26,845,18788,273,20956,104,66552,815,96593,518,527إيرادات إدارة التطوير

11,250,0005027,835,3363,640,072----أخرى

26,845,187113,169,228257,749,363179,985,63497,158,599المجموع



-:للشركةالسابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيالجوهريةالفروقات5-5

صافيفينموحققتالشركةأنإال2019لعامالمنتهيةالفترةنفسمعمقارنه%46بنسبة2020لعامااليراداتانخفاضمنالرغمعلى

والمصاريفالتكاليفخفضعليهترتبمما2019عامخاللللمشاريعالمقاوالتمشاريعبإكمالالشركةلقيامنتيجة%2,3بنسهالدخل

مصاريفانخفاضالىباالضافةكوروناجائحهاثارلمواجه2020عامخاللوالتكاليفالنفقاتضبطالىباالضافه2020لعامتشغيلية

.السايبورسعرانخفاضالىباالضافةالقرضمنجزءبسدادالشركةلقياموذلكالتمويلية

-:التاليالنحوعلىوذلك2019و2020لعاميالشركةإيراداتإلجماليالجغرافيالتحليل5-6

نسبة التغير (-+/)التغيرات م 2019م 2020البند 

%(46) (82,827,035)97,158,599179,985,634اإليرادات

%77,870,68894(82,934,668)(5,063,980)تكلفة اإليرادات 

%(5,1)(4,956,347)92,094,61997,050,966مجمل الربح 

%71,381,22669,798,0131,583,2132,3صافي الدخل 

السنة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الوسطي
المنطقة 

الشمالية 
المجموع

10,000,00039,779,80232,378,79715,000,00097,158,599م2020

179,985,634---99,334,33379,784,478866,823م2019



:الماليةالمؤشراتاهم5-7

م2020ديسمبر31م2019ديسمبر31م2018ديسمبر 31م2017ديسمبر 31م2016ديسمبر 31المؤشرات المالية 

(46,01 %)(30,17 %)%127,76%321,56%(85)معدل النمو في اإليرادات

معدل النمو في صافي 

الدخل  
%405,19%4%3%2,3%

%94,7%54%36,28%3589,74 %هامش مجمل الربح

%74%39%26,18%57,33%229الدخل هامش 

0,420,391,241,480,3(مرة)نسبة التداول 

0,040,20,450,320,17إجمالي األصول/ اإليرادات

حقوق / نسبة الديون 

الملكية
1,9565,61%52,55%51%39%

إجمالي / نسبة الديون 

األصول
%66,1235,41%29,68%34%28%

%13%13%11,78%8,7211,48%العائد على األصول

%18%18%20,86%25,7421,28%ةالعائد على حقوق الملكي



الحكوميةالجهاتمعوالتعامالتالقروض5-8

-:البنكيةالقروض5-8-1

-:يليماالقرضلهذاالماليالموقفبلغوقدالجزيرةبنكمنممنوحهوقروضتسهيالتالبندهذايمثل

ريعةالشمعمتوافقةسنواتاربعمدتهااالئتمانيةللتسهيالتاتفاقيةالشركةبرمتأم2020أكتوبر25بتاريخ5-8-2

بكاملألمرسنداتمقابلوذلكسعوديريال64.000.000بلغتاجماليةوبقيمةالفرنسيالسعوديالبنكمعاإلسالمية

(سمودار)السكنيخياالمشروعتمويلهواالتفاقيةمنوالهدف.عقاريرهنلىإباإلضافةالممولةالجهةحلصالالمبلغ

.لإلسكاننيةطالوالشركةمع

ديسمبر31الرصيد كما في  ة المسدد خالل السنه  المالييةالمتحصل خالل السنه الماليناير1الرصيد كما في ة السنه المالي

110,000,000(30,000,000)---140,000,000م2020

140,000,000(30,000,000)---170,000,000م2019



-:يليكماالحكوميةالجهاتمعبالتعاملالشركةموقفالبندهذايمثل-:الحكوميةالجهاتمعالتعامالت5-8-3

2020المستحق عن عام 2019المستحق عن عام م 2020المسدد خالل عام م 2019المسدد خالل عام البيان  

1,777,2181,806,6451,806,6451,853,524الزكاة

----3,211,7733,523,7771,590,775ضريبة القيمة المضافة

–التأشيرات )  الرسوم الحكومية 

(أخرى–رخص العمل –الخروج والعودة 
94,23682,057------



-:الماليةللتقاريرالدوليةالمحاسبةمعاييرتطبيق5-9

تعدللشركةماليةقوائمهيم2020ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةالماليةالقوائمإن

الجديرومن.ةالسعوديالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقريرالدوليةللمعاييروفقا  

حسبم2017عامبدايةمنذوذلك(IFRS)الدوليةالمحاسبةمعاييرتتبعالشركةأنبالذكر

جوهريتالفاخأييوجدالفإنهوبالتاليالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةاعتماد

.المعتمدةالمحاسبيةالمعاييرعن

عليهاارفالمتعالمحاسبيةالمعاييرمنالتحولعنالناتجاألثربتقويمالشركةقامتوقد

الماليتقريرللالدوليةالمعاييرإلىالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرة

ماليةالالقوائمفيالالزمةالتسوياتوإجراءالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعتمدة

.م2017ديسمبر31و2017يناير1فيكماللشركة



المخاطر-6

قوموت،المحتملةبالمخاطراهتماماالشركةتولي

ووضعالمخاطرلهذهدوريةبمراجعةالشركة

والمخاطرعليها،للتغلبالمناسبةاإلجراءات

لىعتشتملوالالرئيسيةالمخاطرهيالتالية

لبالشركة،تواجههاأنيمكنالتيالمخاطرجميع

ليستإضافيةمخاطروجودالممكنمنأنه

تعدهاقدأوالحاليالوقتفيللشركةمعلومة

-:جوهريةغيرالشركة



وعملياتهاالشركةبنشاطالمتعلقةالمخاطر6-1

الحوكمةقواعدتطبيقوعدماإلدارةمجلسلجانتشكيلحداثةمخاطر•

شركةدرتأصحيثالمالية،السوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةبنودبعضوتطبيقباعتمادالشركةقامت

بتاريخدةالمنعقبالشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةمناعتمادهاتموقدالشركةبحوكمةالخاصةقواعدهاالعقاريةسمو

الترشيحاتلجنةعملالئحةووالتعويضاتالمكافآتسياسةوالئحةالمراجعةلجنةعملالئحةوهيم16/8/2020

السوقةهيئعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمنجزءتطبقالشركةفإنالسابقةاللوائحالىباإلضافةووالمكافآت

سياساتةالشركوضعتوقد،نموالموازيالسوقفيالمدرجةللشركاتبالنسبةاسترشاديةالئحةتعدوالتيالمالية

السليمةالحوكمةوممارساتبقواعدااللتزامتضمناإلدارةمجلسمنومعتمدةمكتوبةأخرى

مستحقاتهاتحصيلمنالشركةتمكنبعدمالمتعلقةالمخاطر•

لياتهاعمتعطلأوالماليةمالءتهاعدمبسببوذلكمستحقاتهاسدادفيالشركةمعالمتعاقدةالجهاتإحدىتعثرإن

فيأنهكما,اتهاعمليونتائجالنقديةوتدفقاتهاللشركةالماليالمركزعلىسلبيبشكلسيؤثرافالسها،أومماطلتهاأو

سدادفيخرهاتأأوالمتعاقدةالجهةتعثرفإنمتكاملة،كمقاولةبتنفيذهاالعقاريةسموشركةتقومالتيالمشاريعحالة

,الباطنمنالمقاولينمستحقاتسدادلتأخيرالشركةسيضطرالشركةمستحقات



العالقةذاتاألطرافوتعامالتبعقودالمرتبطةالمخاطر•

لىإباإلضافةسموضاحيةكشركةزميلةشركاتبينهممنعالقةذاتأطرافمعوعقودبتعامالتالشركةترتبط

,تفضيليةامزايأيودونبحتهتجاريةأسسعلىالعقودهذهتتموالقابضةسموشركةالرئيسي،المساهممعتعامالتها

العامةالجمعيةوموافقةاإلدارةمجلسلموافقة(العالقةذاتاألطرافمعالعقود"والتعامالتالعقودتلكوتخضع

التراخيصديدتجعلىالموافقةعدمعلىللشركةالعاديةالعامةالجمعيةتصويتحالفيفإنهوبالتالي,للشركةالعادية

,الشركةإيراداتتتأثرفسوف,األسبابمنسببأليالعالقةذوياألطرافمعللتعامل

المستهدفةالنمواستراتيجيةوتحقيقالعملخطةتنفيذعلىالقدرةعدممخاطر•

لمستهدفة،االنمواستراتيجيةوتطبيقعملهاخطةتنفيذفيونجاحهاقدرتهاعلىيعتمدالمستقبليالشركةأداءإن

عدمأومويلالتكنقصاألسبابمنسببأليبنجاحالمستقبليةخططهاتنفيذمنالشركةتتمكنلمحالفيوعليه

,غيرهاأوالالزمةالتراخيصعلىالحصولعدماوالعمالةتوفر



االئتمانمخاطر•

وتلتـزما،مشـروعاتهلتمويـلاالئتمانيةالتسهيالتعقودمـنعـددالشركةابرمتالقائمةالبنكيةالتسهيالتمخاطر
شـركةالتحقيـقعـدمحالـةوفـي,محـددزمنـيلجـدولطبقـااالتفاقياتهـذهوفوائدأقسـاطبسـدادالعقـودهـذهبموجـب

أخـرىمصـادرمـنالالزمةاالموالتوفيرمـنتتمكـنلمأوالرئيسـيةأنشـطتهامـنكافيـةنقديـةلتدفقـات

السيولةمخاطر•

,حقاقهااستحالالماليةبالمطلوباتالمتعلقةالتزاماتهامقابلةعلىالشركةقدرةعدمفيالسيولةمخاطرتتمثل

البنكيةالعموالتأسعارمخاطر•

السائدةالعموالتأسعارفيللتغيراتنتيجةماماليةأداةقيمةتذبذبعنالناتجةالمخاطرالعموالتأسعارمخاطرتمثل
تعرضهاالشركةتديربعمولة،المرتبطةمتطلباتهابشأنالعموالتأسعارتذبذبلمخاطرالمجموعةتخضع,السوقفي

مالئمةتمستوياضمنعائمةبعمولةالمرتبطةالقروضمستوياتعلىالمحافظةخاللمنوذلكالعموالتأسعارلمخاطر
,بانتظامالعمولةمستوياتومراقبة

المضافةالقيمةضريبةأثرمخاطر•

رسومرفعبالشركةتقومأنالمتوقعمنفإنهالعميل،قبلمنتحملهايتمبطبيعتهاالمضافةالقيمةضريبةأنبما
تمكنتحالفيوعليه,الضريبةبمقدارالشركةخدماتسعرزيادةإلىيؤديمماالمضافة،الضريبةقيمةلتعكسخدماتها

الطلبفضخإلىيؤديمماستزيدخدماتهاأسعارفإنالعميل،علىبالكاملالمضافةالقيمةضريبةتحميلفيالشركة
,سلبيبشكلوأرباحهاالشركةعملياتتتأثروبالتاليعليها



والقطاعبالسوقالمتعلقةالمخاطر6-2

التنافسيةبالبيئةالمتعلقةالمخاطر•

فيفإنهوبالتالية،العاليبالمنافسةالمجالهذاويتسمالعقاري،التطويروتنفيذإدارةفيللشركةالرئيسالنشاطيتمثل

تقدمهاالتيتلكمنأفضلحلولأوتنافسيةشروطأوأسعاربتقديمالمحتملينأوالحاليينالمنافسينقيامحال

,الشركة

العالقةذاتوالقوانيناألنظمةفيالتغيرمخاطر•

أوتتغيردقالتيوالقوانيناألنظمةمنلعددالشركةتخضعالسعودية،العربيةالمملكةفيالعاملةالشركاتمنكغيرها

منقةالعالذاتالرسميةالجهاتمنجديدةوأنظمةقوانينتصدرفقدكذلك،,المختصةالجهاتقبلمنتحديثهايتم

,آخرإلىحين



أخرىوضرائبرسومبفرضالمتعلقةالمخاطر•

أخرىضرائبورسومفرضالمحتملومنالعقاريةالتصرفاتوضريبةالمضافة،القيمةلضريبةحاليا  الشركةأعمالتخضع

المطبقبخالفالشركاتعلىجديدةرسومأوضرائبفرضتمحالوفيالمستقبل،فيالحكومةقبلمنالشركاتعلى

,الصافيةالشركةأرباحعلىوجوهريسلبيبشكلعلىسيؤثرذلكفإنحاليا،

العقاريةاالستثماراتتسييلصعوبة•

ظلفيخاصة  ،األخرىباالستثماراتمقارنة  بيعهايصعبالمدىطويلةاستثماراتبطبيعتهاالعقاريةاالستثماراتتعتبر

العقاريةالمحفظةالسوقلظروفالمتغيرةالطبيعةتجعلقدولهذاالمملكة،فيوالعقاراتاألراضيعلىالطلبتباطؤ

،وقتأيفيمالئمغيروضعفيالتجاريةوعقاراتهاللشركة الشركةثماراتاستتسييلصعوبةمنسيزيدممامستقبال 

,العقارية

الفائدةأسعارتذبذبمخاطر•

المتغيرةأوثابتةالسواء  عالميا ،أومحليا  التنظيميةأوالسياسيةأواالقتصاديةللمتغيراتتبعا  الفائدةأسعارتتغيرقد

,الشركةهتحتاجالذيالتمويلتكاليفزيادةإلىذلكيؤديسوفوبالتاليللشركةالممولةللجهاتتستحقالتي



العقود مع األطراف ذات العالقة-7



مجلسيسلرئيكون،الشركةألعمالالمفعولساريةترتيباتأوعقودأيةتوجدالبأنهالشركةتقر

يةجوهرمصلحةالماليةاإلدارةمديرأوالتنفيذيالرئيسأواإلدارةمجلسأعضاءأحدأواإلدارة

اتوإيرادأعمالعلىسلبيا  األشكالمنشكلبأيتؤثرالوأنهاأدناه،مذكورهوماسوىفيها
تعدالتيالتاليةالتعامالتللشركةأنكما,.تفضيليةمعامالتأوشروطأيتتضمنوالالشركة،

:عالقةذاتأطرافمععقودا

إدارةرضبغ(الشركةفيمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقيه-1.

سموةشركتمتلكهاوالتيمكةتاللمشروععليهاالمقاملألرضالتحتيةالبنيةتطوير

الموافق)هـ1435/01/24بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقد.آخرونوشركاءالقابضة

قدرهمبلغ2020عامعنالمشروعهذامنالشركةإيراداتبلغتوقد،(م2013/11/27

.يةتفضيلمزايااوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريالماليينتسعه(ريال9,000,000)

إدارةضبغر (الشركةفيمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-2.

سموكةشر تمتلكهاوالتيمكةأعاليمشروععليهاالمقاملألرضالتحتيةالبنيةتطوير

الموافق)هـ1435/09/11بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدآخرونوشركاءالقابضة

قدرهمبلغ2020عامعنالمشروعهذامنالشركةإيراداتبلغتوقد،(2014/07/09

.ليةتفضيمزايااوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريالماليينثمانية(ريال8,000,000)

الذى)سموضاحيةصندوقمديرلالستثماراالنماءوشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-3.

غرضب(الصندوقفيوحداتمباشرغيربطريقبالشركةالمساهمالقابضةسموتمتلك

وقدالمشروعمنلجزءالفوقيةالبنيةوسموضاحيةلمشروعبالكاملالتحتيةالبنيةتطوير

وقدرهبمبلغ،(م2016/09/01الموافق)هـ1437/11/29بتاريخاالتفاقيةتوقيعتم

لرياوعشرةوثالثمائةاالفوثالثةوثمانمائةمليونوأربعونتسعة(ريال49,803,310)

2020عامخاللالمشروعهذامنالشركةإيراداتبلغتوقدمستمرعقدوهوسعودي

مائةوثمانالفستونووسبعةوسبعمائةمليونعشرسبعة(ريال17,767,841)وقدرهمبلغ

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريالواربعونواحدو



ابضةالقلسمومملوكهشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية.4

درةمشروععليهاالمقاملألرضالتحتيةالبنيةتطويرإدارةبغرض(الشركةفيالمساهم

األساسيةةلالتفاقيملحقتوقيعتموقدالعقاريةأديرشركةتمتلكهاوالتيبعرعرالمباركية

وقدمليونثالثون(ريال30,000,000)بمبلغ(م2020/01/01الموافق)هـ1441/05/06بتاريخ

عشرخمسة(15,000,000)قدرهمبلغ2020عامعنالمشروعهذاعنالشركةإيراداتبلغت

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريالمليون

بضةالقالسمومملوكهشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية.5

خبتاريالعقدهذاوقعوقدجدةبمدينةمكتبهافرعتأجيربغرض(الشركةفيالمساهم

عامعنالشركةدفعتهاالتيالمبالغبلغتوقد(م01/07/2013الموافق)هـ1434/08/22

386)وقدرهمبلغ2020 دتوجوالسعوديريالومائةالفوثمانونوستهثالثمائة(ريال100

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقد

ابضةالقلسمومملوكهشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-6

يعاتمبمنوساطةعمولةعلىالعقاريةسموشركةبموجبةتتحصل(الشركةفيالمساهم

وقد(م2020/10/01الموافق)هـ1442/02/14بتاريخالعقدهذاوقعوقدتنالمشروع

مليونتسعة(ريال9,000,000)وقدرةمبلغ2020عاملالمشروعهذاعنالشركةإيراداتبلغت

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريال

بضةالقالسمومملوكهشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية.7

أرينمشروععليهاالمقاملألرضالفوقيةالبنيةتطويرادارةبغرض(الشركةفيالمساهم

هجري1441/01/06بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدالعقاريةاديرشركةتمتلكهاوالتي

بلغتوقدالمشروعتكلفةإجماليمن%10قدرهااتعابمقابلميالدي2020/01/01الموافق

مليونعشرة(ريال10,000,000)وقدرةمبلغ2020عامعنالمشروعهذاعنالشركةايرادات

.تفضيليةمزاياأوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريال



دارةإبغرض(الشركةفيمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية.8

مدينهبالرمالحيفيالواقعتنالمخططمشروععليهاالمقاملألرضالتحتيةالبنيةتطوير

بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدآخرونوشركاءالقابضةسموشركةتمتلكهاوالتيالرياض

عنالمشروعهذامنالشركةإيراداتبلغتوقد،(م2020/01/01الموافق)هـ1441/01/06

اوشروطبالعقدتوجدوالسعوديريالماليينعشرة(ريال10,000,000)قدرهمبلغ2020عام

.تفضيليةمزايا

دراساتديمتقبغرض(بالشركةمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-9

سموكةشر تمتلكهاوالتيالدمامبمدينهالنورسبحيالواقعةالخاماالرضلتطويرمبدئية

االنتهاءتموقدميالدي2020/10/05بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقداخرونوشركاءالقابضة

مليون(ريال1,692,000)وقدرهمبلغ2020عامعنالشركةايراداتبلغتوقدالعقدتنفيذمن

.ةتفضيليمزاياأوشروطبالعقديوجدوالسعوديريالالفوتسعونواثنانوستمائة

سعيابلمقوذلك(بالشركةمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-10

مبلغىعلالشركةتحصلتحيثالدمامبمدينهالنورسحيأرضشراءفيالعقاريةسموشركة

أوطشروبالعقديوجدوالسعوديريالالفوثالثمائةماليينثالثة(ريال3,300,000)وقدرة

.تفضيليةمزايا

30بتاريخوقعت(الشركةفيمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية-11

بزيادةالعقاريةسموشركةقامتبموجبهاحصصمبادلةبغرضوذلك2020ديسمبر

منجزءتحويلطريقعنوذلكمكةبمدينةالغربيةالضاحيةشركةفياإلضافيةمساهمتها

بمبلغمكةبمدينةالغربيةالضاحيةشركةفيالقابضةسمولشركةاإلضافيةالمساهمات

مارهااستثمنحصةبتحويلالعقاريةسموشركةقامتذلكمقابلسعودي،ريال78.695.589

.القابضةسموشركةإلىمكةمدخلمشروعفي
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المجلسسروأميناإلدارةمجلسأعضاء8-1

.سنواتثالث(3)عنتزيداللمدةللمساهمينالعاديةالعامةالجمعيةتنتخبهمأعضاءخمسة(5)منمؤلفإدارةمجلسالشركةإدارةيتولى

ثالثلفترة،(م2018/12/23الموافق)ه1440/04/16بتاريخعقدتالتيالعاديةالعامةالجمعيةقبلمناإلدارةمجلسأعضاءتعيينتموقد

.سنوات

اإلدارةمجلسأعضاء

عايضنسبةتكونوبالتاليالعقاريةسموشركةمن%0.04نسبتهماتملكالتيالمجتمعسموشركةفي%100نسبتهماالقحطانيعايضيمتلك-

.%0.04المجتمعسموشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطاني

وبالتاليالعقاريةسموشركةمن%0.16نسبتهماتملكالتيوالعقاريالتجاريلالستثماربيسانشركةفي%99نسبتهماالقحطانيعايضيمتلك-

.%0.1584نسبتهمابيسانشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكون

سموشركةمن%92.44تمتلكالتيالقابضةسموشركةفيملكيتهخاللمنالعقاريةسموشركةفيأسهممباشرغيربشكلالقحطانيعايضيمتلك-

،القابضةسموشركةمن%40نسبتهما-%99فيهاالقحطانيعايضيملكالتي-والعقاريالتجاريلالستثماربيسانشركةتملكحيثالعقارية،

تمتلككما،%36.60525نسبتهماالقابضةسموشركةفيبيسانشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكونوبالتالي

سموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكونوبالتاليالقابضةسموشركةمن%60نسبتهما-القحطانيلعايضبالكاملالمملوكة-المجتمعسموشركة

%55.465نسبتهماالقابضةسموشركةفيالمجتمعسموشركةملكيةخاللمنالعقارية

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم

ية نسبة الملك

المباشرة

نسبة الملكية غير 

-12-31بتاريخ المباشرة

المنصباالسمتاريخ العضويةم2020

بعد الطرح بعد الطرح 

الرئيس*عايض فرحان القحطانيم2018/12/23%92.27-غير مستقل/ غير تنفيذي سعوديالرئيس*عايض فرحان القحطاني

نائب الرئيسسعيد سالم النهديم2018/12/23--غير مستقل/ غير تنفيذي بحرينينائب الرئيسسعيد سالم النهدي

عضوفيصل عبد الله الخالديم2018/12/23--مستقل/ غير تنفيذي سعوديعضوفيصل عبد الله الخالدي

عضوخالد صالح عبدالله العقيلم2019/01/28--مستقل/ غير تنفيذيسعوديعضوخالد صالح عبدالله العقيل

عضوعصام أحمد محمد كلثومم2019/01/28--مستقل/ غير تنفيذيسعوديعضوعصام أحمد محمد كلثوم



:المجلسسروأمينالحالياإلدارةمجلسأعضاءعننبذةيليوفيما

القحطانيفرحانعايضاالسم

.سعوديالجنسية

.اإلدارةمجلسرئيسالمنصب

.م1999عامالسعودية،العربيةالمملكة–الظهرانوالمعادن،للبترولفهدالملكجامعة–الصناعيةاإلدارةبكالوريوسالعلميةالمؤهالت

العمليةالخبرات

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2017عضو مجلس إدارة صندوق ضاحية سمو منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2013رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة المالية منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2012رئيس مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام -

.م2012م وحتى عام 2010رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2009رئيس مجلس إدارة شركة آجار لالستثمار منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2009عضو مجلس إدارة شركة اكتفاء الزراعية منذ عام -

.م2009م وحتى عام 2008رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابن مبارك لخدمة المجتمع منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2007رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2007رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2007رئيس مجلس إدارة شركة تنامي القابضة منذ عام -

.م2009م وحتى عام 2006عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية منذ عام -

.م2015م وحتى عام 2010عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير منذ عام -

.م2008م وحتى عام2002عضو مجلس إدارة وأحد المؤسسين للشركة األولى لتطوير العقارات منذ عام -



سعيد سالم محمد النهدياالسم

.بحرينيالجنسية

.نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

.م1993مملكة البحرين، عام –جامعة البحرين، المنامة –بكالوريوس إدارة أعمال المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2015الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2017عضو مجلس إدارة صندوق ضاحية سمو منذ عام -

.      م وحتى تاريخ هذا التقرير 2015عضو مجلس إدارة شركة تنامي القابضة منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2013عضو مجلس إدارة شركة ضاحية مروج جدة منذ عام -

.م وحتى تاريخه2012عضو مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2009عضو مجلس إدارة شركة اكتفاء الزراعية منذ عام -

.  م وحتى تاريخ هذا التقرير 2014عضو مجلس إدارة شركة أجار لالستثمار منذ عام -

.م2008م وحتى عام 2004مدير عام شركة البحرين لمطاحن الدقيق منذ عام -

م وحتى عام 1992لمنطقة الخليج واليمن وشمال أفريقيا منذ عام يونيليفرالمدير التنفيذي لشركة -

.م2004

وحتى عام 1992عضو الوفد الشبابي لمركز البحرين للدراسات االستراتيجية و الدولية و الطاقة منذ عام -

.م1995

-



فيصل عبد الله الخالدياالسم

.سعوديالجنسية

.عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية
ن، الظهران جامعة الملك فهد للبترول والمعاد–بكالوريوس هندسة علوم في الهندسة المدنية التطبيقية 

.م1990المملكة العربية السعودية عام –

الخبرات العملية

.م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 2011للصناعات المعدنية منذ عام بريزمارئيس مجلس إدارة شركة -

.م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 2010عضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية منذ عام -

.م2018م وحتى عام 2008السعودية لإلنشاءات منذ عام بايتورعضو مجلس إدارة شركة -

.م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 2018السعودية لإلنشاءات منذ عام بايتوررئيس مجلس إدارة شركة -

م وحتى تاريخ إعداد 2007نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تنامي القابضة منذ عام -

.هذا التقرير 

.م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 1992العضو المنتدب لشركة زهور الريف للتجارة منذ عام -

.م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 1990العضو المنتدب لشركة الهندي القابضة منذ عام -



خالد صالح العقيلاالسم

.سعوديالجنسية

.عضو مجلس اإلدارةالمنصب

.م 1987المملكة العربية السعودية، عام –جامعة الملك سعود، الرياض –بكالوريوس محاسبة المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

م وحتى تاريخ 2018مجلس إدارة صندوق األسهم السعودية لشركة الخليج لألوراق المالية منذ رئيس -

.هذا التقرير 
.2020م حتى يونيو 2016لجميع األنشطة المصرفية منذ عام ( ساب)مستشار البنك السعودي البريطاني -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2015رئيس لجنة المراجعة في شركة مشاركة المالية منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2015عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية منذ عام -

عودية منذ رئيس اللجنة المصرفية اإلسالمية في مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع البنوك الس-

.م2016م وحتى عام 2012م وعضو اللجنة منذ عام 2013م وحتى عام 2012عام 

م وحتى عام 2012منذ عام ( ساب)رئيس الخدمات المصرفية اإلسالمية في البنك السعودي البريطاني -

.م2016

م وحتى 2011بي سي المصرفية اإلسالمية منذ شهر فبراير اساتشالرئيس العالمي لمنتجات بنك -

.م2011نهاية عام 

.م2011م وحتى عام 2007مدير عام الخزينة ببنك البالد منذ عام -

اب منذ عام في بنك س( الخدمات المصرفية اإلسالمية)المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات -

.م2007م وحتى عام 2002

.م2002م وحتى عام 2000مدير قطاع الشركات الدولية في بنك الراجحي منذ عام -



عصام احمد كلثوماالسم

.سعوديالجنسية

.عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية
دية، المملكة العربية السعو–جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران –بكالوريوس هندسة مدنية 

.م1982عام 

المؤهالت العملية

م وحتى 2016مدير مشروع رؤى الحرم في صندوق االستثمارات العامة منذ عام –مستشار غير متفرغ -

تاريخ هذا التقرير

م وحتى تاريخ هذا 2018مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نتيجة للعقار وخدمات االعمال منذ عام -

.التقرير 

.م2017م وحتى عام 2016مستشار مجلس إدارة شركة بوابة مكة منذ عام -

.م2015م وحتى عام 2011العضو المنتدب والرئيس لشركة بوابة مكة منذ عام -

.م2011م وحتى عام 2007المدير التنفيذي لمجموعة الشامية للتطوير العقاري منذ عام -

م وحتى تاريخ 2017عضو مجلس إدارة صندوق اإلنماء العقاري بمكة لتمويل مشروع جبل عمر منذ عام -

.هذا التقرير 

.م2007م وحتى عام 2005مستشار نائب رئيس مجموعة الثمامة منذ عام -

.م2005م وحتى عام 2004مستشار نائب رئيس شركة مجموعة السيف منذ عام -

م وحتى عام 1999نائب المدير العام للخدمات العامة واالستثمار بالهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ عام -

.م2004

.م1999م وحتي 1990الصناعية منذ عام كريستلرئيس شركة -



محمد حمدي البطاطاالسم

مصريالجنسية

.المجلسسرأمينالمنصب

م2020-07-06تاريخ التعيين 

م2008عام,العربيةمصرجمهورية,اإلسكندريةجامعةمنانجليزيتجارةبكالوريوس_المؤهالت العلمية

المؤهالت العملية

.التقريرهذاتاريخوحتىم2020عاممنذالعقاريةسموشركةإدارةمجلسسرأمين_

.التقريرهذاتاريخوحتيم2018عاممنذالقابضةسموبشركةاولاستثماريمحلل_

.م2018عاموحتيم2016عاممنذالقابضةسموبشركةماليمحلل_

.م2016عاموحتيم2013عاممنذالراشدسعدعبدالرحمنبشركةحساباترئيسنائب_



-:م2020اعضاء مجلس اإلدارة عن عام مكافآت 8-2

:  م 2020خالل عام تاجتماعا4عقد مجلس االدارة بتشكيله الحالي 

اسم العضو م
االجتماع األول 

م31-5-2020

االجتماع الثاني 

م6-7-2020

االجتماع الثالث 

م10-10-2020

االجتماع الرابع 

م27-12-2020

حضر حضر حضر حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر حضر حضر حضر النهديسالمسعيد2

حضر حضر حضر حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر حضر حضر حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر حضر حضر حضر كلثوممحمدأحمدعصام5



اجتماعات مجلس اإلدارة

:  م 2020اجتماعات خالل عام 4عقد مجلس االدارة بتشكيله الحالي  

اسم العضو م
االجتماع األول 

م31-5-2020

االجتماع الثاني 

م6-7-2020

االجتماع الثالث 

م10-10-2020

االجتماع الرابع 

م27-12-2020

حضر حضر حضر حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر حضر حضر حضر النهديسالمسعيد2

حضر حضر حضر حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر حضر حضر حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر حضر حضر حضر كلثوممحمدأحمدعصام5



م2020الجمعيات العامة خالل عام 

التاريخنوع الجمعيةم

م2020/ 06/ 30عاديةعامةجمعية1

م2020/ 08/ 16عاديةغيرعامةجمعية2

.وقد حضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة الجمعيتين المذكورتين أعاله

:جمعيتين عامتين كما يلي م 2020عام عقدت الشركة خالل 



طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلباتم

12
17/11/2020

30/06/2020
ملف أرباح 

23

22/06/2020

17/8/2020

18/08/2020

الجمعية العامة

القوائم المالية3119/01/2021

42
25/11/2020

07/06/2020
أخرى



-: م2020وقد بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 

المكافآت الثابتة اسم العضو 
بدل حضور 

جلسات
المجموع

150,00012,000162,000القحطانيفرحانعايض

150,00012,000162,000النهديسالمسعيد

150,00012,000162,000الخالدياللهعبدفيصل

150,00012,000162,000لالعقيعبداللهصالحخالد

150,00012,000162,000كلثوممحمدأحمدعصام

750,00060,000810,000المجموع



لجان مجلس اإلدارة 8-3

منذلكفيبماالشركاتحوكمةفيمتقدمةمعاييرتبنيفيالشركةسياسةتتمثل

عملمنتضالتيوالسياساتالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسومهاملمسؤولياتفصل

حوكمةالئحةأنمنالرغموعلى.المساهمينمصالحيحققبماالشركةإدارةمجلس

ستعملالشركةأنإالاآلن،حتىالشركةعلىإلزاميةوليستاسترشاديهتعتبرالشركات

سوقالهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةفيالواردةاألحكامبكافةااللتزامعلى

اصخحوكمةنظامبإعدادقامتقدأنهاكماالقادمة،الفترةخاللتدريجيبشكلالمالية

التزاممنيضوبماالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمعيتوافقبها

حوكمةالولوائحسياساتمنعدداعتمادتمأنهبالذكرالجديرومن.بنودهابكافةالشركة

االلتزامعلىالشركةوتعمل2020عامخاللللشركةالعموميةالجمعيةمنباللجانالخاصة

.الحوكمةالئحةموادبجميع



المراجعةلجنة8-3-1

السادسوالفصلالمالية،السوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمن(54)للمادةوفقا  المراجعةلجنةشكلت

:يليفيماومسؤولياتهامهامهاوتتلخصالعقارية،سموشركةحوكمةدليلمن(48)رقمالمادة

الاالعمتنفيذفيفاعليتهامدىمنللتحققالعقارية،سموبشركةالداخليةالمراجعةإدارةعلىاإلشراف1.

.اإلدارةمجلسحددهاالتيوالمهمات

.شأنهفيوتوصياتهارأيهاعنمكتوبتقريرووضعالداخليةالرقابةنظامدراسة2.

.فيهاالواردةللمالحظاتالتصحيحيةاإلجراءاتتنفيذومتابعةالداخليةالمراجعةتقاريردراسة3.

.أتعابهمحديدوتوفصلهماستقالليتهممنالتأكدبعدالقانونيينالمحاسبينبتعييناإلدارةلمجلسالتوصية4.

يامهمقأثناءبهايكلفونالتيالمراجعةأعمالنطاقخارجعملأيواعتمادالقانونيين،المحاسبينأعمالمتابعة5.

.المراجعةبأعمال

.عليهااللجنةمالحظاتوإبداءالقانونيالمحاسبمعالمراجعةخطةدراسة6.

.شأنهافيتمماومتابعةالماليةالقوائمعلىالقانونيالمحاسبمالحظاتدراسة7.

.هاشأنفيوالتوصيةالرأيوإبداءاإلدارةمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةاألوليةالماليةالقوائمدراسة8.

.شأنهافياإلدارةلمجلسوالتوصيةالرأيوإبداءالمتبعةالمحاسبيةالسياساتدراسة9.



:ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

الصفةاالسم

رئيس لجنة المراجعةالخالدياللهعبدفيصل

عضوالنهديمحمدسالمسعيد

عضوقايدأحمدخالد



:المراجعةلجنةألعضاءالذاتيةالسيريليوفيما

.اإلدارةمجلسألعضاءالذاتيةالسيرضمنالنهديسعيد،الخالديفيصل/للسادةالذاتيةالسيرةوردت

خالد أحمد قايد االسم

.مصريالجنسية

.عضو لجنة المراجعةالمنصب

.م1987جمهورية مصر العربية عام –بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة، القاهرة -المؤهالت العلمية

.م1992جمهورية مصر العربية عام –ليسانس حقوق، جامعة القاهرة، القاهرة -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2011نائب الرئيس لالستثمار في شركة سمو القابضة منذ عام -الخبرات العملية

م وحتى عام 2009المدير المالي ومدير االستثمار في شركة تمكين لالستثمار والتطوير العقاري منذ عام -

.م2011

.م2009م وحتى عام 2007للتجارة منذ عام العوهليالمدير المالي في مجموعة -

.م2007م وحتى عام 2002المدير المالي في شركة الثاقب لالستثمار التجاري منذ عام -

.م2002م وحتى عام 1994مستشار مالي في المكتب االقتصادي في الرياض منذ عام -

م 1990م رئيس قسم متابعة االستثمار في بنك مصر إيران للتنمية في جمهورية مصر العربية منذ عا-

.م1994وحتى عام 



حضوروموقفاللجنةاجتماعاتوعدداللجنةفيعضوكلعضويةوطبيعةاللجنةأعضاءبأسماءبيانيليوفيما

:كالتاليوذلكاللجنةأعضاء

طبيعة العضويةاسم العضو م
االجتماع األول 

م22-5-2020

االجتماع الثاني

م1-7-2020

االجتماع الثالث

م19-7-2020

االجتماع الرابع 

م26-12-2020

1
حضر ---رئيس الجنة الخالدياللهعبدفيصل

2
حضر حضر حضر حضرعضوالنهديمحمدسالمسعيد

3
حضر حضر حضر حضرعضوقايدأحمدخالد

م2020-8-16تاريخمناعتبارا  اللجنةرئيسالخالديفيصل/األستاذتعيينتم



المكافآتوالترشيحاتلجنة8-3-2

السوقةهيئعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةفيوردماوفقوالمكافآتالترشيحاتلجنةومسؤولياتمهامتشمل

:يليبماالمالية

عدممراعاةمعالمعتمدة،والمعاييرللسياساتوفقا  المجلسلعضويةبالترشيحاإلدارةلمجلسالتوصية-أ

.واألمانةبالشرفمخلةبجريمةإدانتهسبقتشخصأيترشيح

وصفوإعداداإلدارة،مجلسلعضويةالمناسبةالمهاراتمنالمطلوبةلالحتياجاتالسنويةالمراجعة-ب

صهيخصأنيلزمالذيالوقتتحديدذلكفيبمااإلدارة،مجلسلعضويةالمطلوبةوالمؤهالتللقدرات

.اإلدارةمجلسألعمالالعضو

.إجراؤهايمكنالتيالتغييراتشأنفيالتوصياتورفعاإلدارةمجلسهيكلمراجعة-ج

.الشركةمصلحةمعيتفقبمامعالجتهاواقتراحاإلدارة،مجلسفيوالقوةالضعفجوانبتحديد-د

ضوالعكانإذامصالح،تعارضأيوجودوعدمالمستقليناألعضاءاستقالليةمنسنويبشكلالتأكد-ه

.أخرىشركةإدارةمجلسعضويةيشغل

تلكضعوعندويراعىالتنفيذيين،وكباراإلدارةمجلسأعضاءومكافآتلتعويضاتواضحةسياساتوضع-و

.باألداءترتبطمعاييراستخدامالسياسات



أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الصفةاالسم

رئيس لجنة المراجعةكلثوممحمدأحمدعصام

عضوالنهديسالمسعيد

عضوالخالدياللهعبدفيصل

يرالسضمنوالمكافآتالترشيحاتلجنةألعضاءالذاتيةالسيروردتوقد

اإلدارة،مجلسألعضاءالذاتية



حضوروموقفاللجنةاجتماعاتوعدداللجنةفيعضوكلعضويةوطبيعةاللجنةأعضاءبأسماءبيانيليوفيما

:كالتاليوذلكاللجنةأعضاء

طبيعة العضويةاسم العضو م
االجتماع األول 

م1-7-2020

االجتماع الثاني 

م7-10-2020

االجتماع الثالث 

م24-12-2020

كلثوممحمدأحمدعصام1
حضر حضر حضررئيس الجنة 

النهديسالمسعيد2
حضر حضر حضرعضو

حضر حضر حضرعضوالخالدياللهعبدفيصل3



-:م2020عامعناللجانأعضاءمكافآت

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة 

المراجعةلجنةأعضاء

3,0003,000فيصل عبد الله الخالدي

12,00012,000سعيد سالم محمد النهدي  

40,00012,00052,000خالد أحمد قايد                     

40,00027,00067,000المجموع

والمكافآتالترشيحاتلجنةأعضاء

9,0009,000عصام أحمد محمد كلثوم

9,0009,000سعيد سالم النهدي

9,0009,000فيصل عبد الله الخالدي

27,00027,000المجموع



العليااإلدارة8-4

للشركةالعليااإلدارة

:العليااإلدارةأعضاءعننبذةيليوفيما

تاريخ التعيينالمسمى الوظيفيالجنسيةاالسمم
الملكية 

المباشرة

الملكية غير 

المباشرة

--م2008/08/20يالرئيس التنفيذسعوديجار الله محمد آل عمرة1

سعوديأبوالفرجعاصم عادل 2
الرئيس التنفيذي 

للعمليات
--م2020/10/18

--م2019/03/01مدير اإلدارة الماليةأردني طارق فتحي سمارة3



جار الله بن محمد آل عمرهاالسم

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذيالمنصب

–كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود، الرياض –بكالوريوس في التخطيط والتصميم العمرانيالمؤهالت العلمية

.م2002المملكة العربية السعودية، عام 

الخبرات العملية

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2013عضو مجلس إدارة شركة ضاحية مروج جدة منذ عام -

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2012عضو مجلس إدارة شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري منذ عام -

.م2015م إلى ديسمبر 2015شركة سمو العقارية منذ مايو –الرئيس التنفيذي للعمليات-

.م2015م وحتى عام 2012شركة سمو العقارية منذ عام –نائب الرئيس للمشاريع-

.م2012م وحتى عام 2008شركة سمو العقارية منذ عام –مدير عام المشاريع-

.م2008م وحتى عام 2007منذ عام إدارشركة –المدير اإلقليمي بالمنطقة الوسطى -

م وحتى عام 2006شركة األولى للتطوير العقاري منذ عام –المدير اإلقليمي بالمنطقة الوسطى-

.م2007

.م2006م وحتى عام 2005للتطوير العقاري منذ عام الدريبيمجموعة صالح –مستشار استثمار عقاري-

م إلى 2004وزارة الشؤون البلدية والقروية من يناير –مهندس تخطيط مساعد بوكالة تخطيط المدن-

.م2004ديسمبر 

.م2003م إلى 2002مؤسسة المعلومات المكانية منذ عام –مهندس تخطيط-



عاصم بن عادل ابوالفرجاالسم

.سعوديالجنسية

.للعملياتالرئيس التنفيذيالمنصب

ة المملكة العربي–كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود، الرياض –عمارة وعلوم البناء بكالوريوس في الالمؤهالت العلمية

.م2000السعودية، عام 

.حتى اآلنم 2020شركة سمو العقارية منذ أكتوبر –الرئيس التنفيذي للعمليات-الخبرات العملية

.م2020م حتى عام 2014شركة ضاحية مروج جدة منذ عام –الرئيس التنفيذي -

.م2015م وحتى عام 2012شركة سمو العقارية منذ عام –مدير قسم المشاريع -

.م2010م وحتى عام 2008منذ عام العقيق للتطوير العقاري شركة–إدارة برامج المشاريع مدير -

.م2007م وحتى عام 2007منذ عام القابضة طيبةشركة –مدير إدارة السياحة والعقارات -

عام م وحتى2004منذ عام واالستثمار للتطوير العقاري الدريبيشركة –الغربية المدير اإلقليمي بالمنطقة -

.م2006

.م2004م وحتى عام 2001منذ عام وزارة الشئون البلدي والقروية –مهندس تخطيط عمراني -

.م2003م إلى 2002مؤسسة المعلومات المكانية منذ عام –مهندس تخطيط-



طارق فتحي سمارة االسم

أردنيالجنسية

مدير اإلدارة الماليةالمنصب

.م2005المملكة األردنية الهاشمية، عام –جامعة اليرموك، اربد –بكالوريوس إدارة مالية -المؤهالت العلمية

.م2013من معهد االستشارات المالية األمريكي منذ عام ( CFC)شهادة المستشار المالي المعتمد -

.م2013من معهد المحاسبين اإلداريين األمريكيين منذ عام (CMA)شهادة المحاسب اإلداري المعتمد -

.م2012من معهد المحاسبين اإلداريين األمريكيين منذ عام ( CFM)شهادة المدير المالي المعتمد -

.م 2019/02/28م وحتى 2017مراقب مالي في شركة سمو القابضة منذ عام -الخبرات العملية

.م2017م وحتى عام 2014أند كالين الشرق األوسط منذ عام بيشوفالمدير المالي في شركة -

.م2014م وحتى عام 2009منذ عام ثورنتونمدقق حسابات رئيسي في شركة جرانت -

م وحتى عام 2005في البنك اإلسالمي األردني منذ عام –قطاع الشركات –محلل مالي ائتماني -

.م2008



-:م2020عامعنالتنفيذيينكبارومكافآترواتب8-5

الوظيفة
المكافآت  الثابتة أو الراتب

المتغيرة 
المجموع الكلي

رئيس الرواتب  ومكافآت  كبار التنفيذين بما فيهم ال

دير المالي التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات والم
1,530,000400,0001,930,000



سياسة توزيع األرباح -9



قرارأيإنفللشركة،األساسيللنظامووفقا  ,الشركةعنهاتعلنالتياألرباحعلىالحصولفيالحقحامليهااألسهمتمنح

عنداالعتباريفيأخذالذياإلدارةمجلسمنتوصيةعلىبناء  العاديةالعامةالجمعيةقبلمنيصدرأنيجبنقدية،أرباحبتوزيع

عمليةلهاعتخضالتيوالقيودالمالي،والوضعالشركة،أرباحفيهابماوقتها،السائدةالعواملمختلفالتوصيةلهذهإصداره

،ومحاليا  النقدمنالشركةواحتياجاتالشركة،نشاطاتونتائجوالدين،التمويلاتفاقياتبموجباألرباحتوزيع وخططستقبال 

.الشركةاستثماراتومتطلباتالتوسع

وتخضعددة،محسنةأيفيتوزيعهاتعتزمالتياألرباحتلكقيمةتضمنوالأرباحا ،ستدفعبأنهاضماناتأيالشركةتقدمال

النظاممنواألربعونالثامنة(48)المادةنصتحيثاألساسي،الشركةلنظاموفقا  معينةقيودإلىاألرباحتوزيععملية

:التالينحوالعلىاألخرىوالتكاليفالمصاريفكافةخصمبعدصافيةسنويةأرباحتوزيعيتمأنعلىللشركةاألساسي

العاديةالعامةالجمعيةتقررأنويجوز,للشركةالنظامياالحتياطيلتكويناألرباحصافيمنبالمئةعشرة%10يجنب-أ

.المدفوعالمالرأسمن%30المذكوراالحتياطيبلغمامتىالتجنيبهذاوقف

احتياطياتلتكوينالصافيةاألرباحمنمتساويةنسبةتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية-ب

معيةوللج,المساهمينعلىاإلمكانقدرثابتةأرباحتوزيعيكفلأوالشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلك,أخرى

قائما  ونيكمالمعاونةأوالشركةلعاملياجتماعيةمؤسساتإلنشاءمبالغاألرباحصافيمنتقتطعأنكذلكالمذكورة

.المؤسساتهذهمن

الجمعيةتقررهماووفقالمدفوعالشركةمالرأسمن%5عنتقلالنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع-ج

,الشركةمصلحةتقتضيهماوبحسبالعامة

السادسة(76)والمادةللشركة،األساسيالنظاممنالعشرونوالواحد(21)المادةفيالمقررةاألحكاممراعاةمع-د

مندارةاإلمجلسعضوعليهيحصلمامجموعيتجاوزالبمااإلدارةمجلسمكافأةتخصصالشركات،نظاممنوالسبعين

عددمعبا  متناسالمكافأةهذهاستحقاقيكونأنعلىسنويا ،ريالألفخمسمائةمبلغعينيةأوماليةومزايامكافآت

.العضويحضرهاالتيالجلسات



حوكمة الشركات-10



نعقدةالمبالشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةمناعتمادهاتموقدالشركةبحوكمةالخاصةقواعدهاالعقاريةسموشركةأصدرت

:وهيم16/8/2020بتاريخ

.المراجعةلجنةعملالئحة-

.والتعويضاتالمكافآتسياسةالئحة-

.والمكافآتالترشيحاتلجنةعملالئحة-

الئحةتعدتيوالالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمنجزءتطبقالشركةفإنالسابقةاللوائحالىباإلضافة

مجلسنمومعتمدةمكتوبةأخرىسياساتالشركةوضعتوقد،نموالموازيالسوقفيالمدرجةللشركاتبالنسبةاسترشادية

االحكامناءباستثالمستهدفوالنموللتطورالشركةجاهزيةوتتضمنالسليمةالحوكمةوممارساتبقواعدااللتزامتضمناإلدارة

:التاليةاالسترشادية

التطبيقعدماسباب الفقرة/نصالمادة
/المادةرقم

الفقرة

استرشاديةالمادةتزالال التدريب 39

.األداءقياسمؤشراتوضعدونبالتقييمالشركةتقومكمااسترشادية،المادةتزالال التقييم 41

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرلجنةتشكيل 70

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرإدارةلجنةاختصاصات 71

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرإدارةلجنةاجتماعات 72

الشأنبهذاخاصبرنامجلتطويرتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال
المراجعةإدارةأووحدةتكوين

الداخلية
76

استرشاديةالمادةتزالال الداخليةالمراجعةخطة 77

استرشاديةالمادةتزالال الداخليةالمراجعةتقرير 78

الشأنبهذاخاصبرنامجلتطويرتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال العاملينتحفيز 85

استرشاديةالمادةتزالال اإلجتماعيةالمسؤولية 87

استرشاديةالمادةتزالال اإلجتماعيالعملمبادرات 88

.الشأنبهذاحوكمةدليللوضعتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال الشركةحوكمةلجنةتشكيل 95



إقرارات مجلس اإلدارة -11

-:يليبمااإلدارةمجلسيقر

بالشكلالحساباتسجالتإعدادتمأنه−

.الصحيح

أسسعلىأعدالداخليةالرقابةنظامأن−

.بفاعليهتنفيذهوتمسليمة

علىالشركةقدرةفيشكأييوجدالأنه−

.نشاطهااستمرارية



اإلفصاح-12



أوةتنظيميأواشرافيةجهةأيأوالهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأييوجدال•

.قضائية

المديرأوذيالتنفيالرئيسأواالدارةمجلسأعضاءمنعضوألىيوجدالبأنهالشركةتقر،المجلستقريرفيتوضيحهتممابخالف•

اءأعضجميعأنكماالشركة،لحسابتتمالتياألعمالفيمباشرةغيرأومباشرةمصلحةأيبهم،عالقةذوشخصأيأوالمالي

اتضمنالشركةأنأوقرضأيفياشتراكأيلهمليساإلدارةمجلس االتزامأوقرضلقاءاالدارةمجلسأعضاءمنأي  .نوعهكانأي 

أيعنذيينالتنفيكبارمنأحدأواإلدارةمجلسأعضاءمنأيبموجبهاتنازلاتفاقياتأوترتيباتعنمعلوماتايةالشركةلدىيوجدال•

.تعويضأوراتب

أوذيالتنفيالرئيسأواالدارةمجلسبأعضاءعالقةذويأطرافمععقودأيتوجداال،المجلستقريرفيتوضيحهتممابخالف•

.أقاربهممنأيأوالماليالمديرأومساعديه

.الرباحافيحقوقهعنبالتنازلالشركةمساهميمنأيبموجبهاقاماتفاقياتأوترتيباتعنمعلوماتأيةالشركةلدىيوجدال•

بالشركةالعاملينمنأيلمصلحةإنشاؤهاتمأخرىاحتياطياتأواستثماراتأييوجدال•

.األخيرةليةالماالسنةخاللالحقوقتلكفيتغييروأيالتصويتفياألحقيةذاتاالسهمفئةفيمصلحةبأيالشركةتبلغلم•

.مشابهةحقوقأواكتتابحقمذكراتأوخيارحقوقوأيأسهم،إلىللتحويلقابلةدينأدواتالشركةلدىيوجدال•

أوتاب،اكتحقمذكراتأوخيار،حقوقأوأسهم،إلىللتحويلقابلةدينأدواتبموجباكتتابأوتحويلحقوقأيالشركةتصدرلم•

مشابهةحقوق

.لالستردادقابلةدينأدواتألىإلغاءأوشراءأواستردادالشركةلدىيوجدال•




