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خادم الحرمين الشريفين
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يســر مجلــس إدارة المجموعــة أن يقــدم 
للمساهمين الكرام التقرير السنوي الذي 
يســتعرض األداء واإلنجــازات التــي حققتها 
المجموعــة خال الســنة المالية المنتهية 

في 2020/12/31م.

لمتطلبــات الئحــة حوكمــة   
ً
والمعــد وفقــا

الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرتين 
من هيئة السوق المالية ونظام الشركات 

والنظام األساسي للشركة
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نبذة عن العقارية





1976

الشركة العقاريـة السعودية »العقارية« شركة 
مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم 
الملكــي رقــم )م/58( وتاريــخ 1396/7/17هـــ 
الموافق 1976/7/15م، ومسجلة في مدينة 

الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب 
الســجل التجــاري رقــم )1010012539( وتاريخ 
1397/6/17هـ الموافق 1977/6/4م، ويمتلك 
صندوق االستثمارات العامة ٪64.57 من أسهم 
الشركة، بينما األسهم المتبقية، والتي تمثل 
٪35.43، مملوكة من قبل مساهمين آخرين 

يمتلك كل منهم نسبة تقل عن 5٪.

١٩٧٦
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تقوم الشركة بتملك األراضي الصالحة للبناء والتطوير وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها 
وتأجيرهــا بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي وإدارة العقارات لحســابها أو لحســاب الغير وشــراء وانتــاج المواد 
والمعــدات الازمــة للبنــاء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمــال المقاوالت للمباني والقيــام بجميع االعمال 

المتصلة بتحقيق أغراضها. 

 بتأثير األنشــطة الرئيســية في حجم أعمال الشــركة وإسهامها بالنتائج )الموحدة( للسنة 
ً
وفيما يلي بيانا

المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

نوع النشاط 
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةإيرادات النشاط

%252,69450.55إيرادات إيجار1

%36,5907.32إيرادات إدارة المرافق2

%199,83639.98ايرادات بنية تحتية 3

%10,7352.15إيرادات إنشاء4

%499,855100اإلجمالي

وصف األنشطة الرئيسية 
للعقارية 

معلومات الشركات التابعة:

الدولة محل 
التأسيس

المقر الرئيسي 
للعمليات النشاط الرئيسي نسبة ملكية رأس المال 

)مليون( اسم الشركة التابعة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية تطوير مشروع الوديان 100% 100 شركة الوديان العقارية 

السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

أعمال إنشاء المباني 
وصيانتها 60% 100 الشركة العقارية السعودية 

للتعمير

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تنفيذ أعمال البنية 
التحتية 60% 50 الشركة العقارية السعودية 

للبنية التحتية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الصيانة والتشغيل 
وإدارة الممتلكات 60% 20 الشركة السعودية الكورية 

للصيانة وإدارة الممتلكات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية إدارة المشاريع 60% 4 شركة العقارية هانمي 

إلدارة المشاريع

تفاصيل األسهم وأدوات الدين للشركات التابعة: 
ال توجد أي أدوات دين بالشركات التابعة ومرفق تفاصيل األسهم بالجدول التالي:   

 

الشركة
) مليون(

نسبة الملكيةعدد األسهمرأس المال

%10010100شركة الوديان العقارية السعودية

%1001060الشركة العقارية السعودية للتعمير

%50560الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية

%40.460شركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع

%20260الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات

27427.4المجموع
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الشركات التابعة



1. شركة الوديان 
العقارية السعودية

شــركة الوديان العقارية الســعودية وهي شــركة مساهمة ســعودية مقفلة تأسست بموجب قرار وزارة 
التجــارة واإلســتثمار رقــم )ق/256( وتاريخ 1439/10/28هـ، ومســجلة في مدينة الريــاض بالمملكة العربية 
الســعودية بموجــب الســجل التجاري رقــم )1010455071( وتاريــخ 1439/11/16هـ، وتمتلك الشــركة العقارية 
السعودية نسبة )%100(، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في أعمال اإلنشاءات العامة للمباني السكنية 
واإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية وتشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق.. إلخ(، ترميمات المباني 
السكنية والغير سكنية، التركيبات الكهربائية األخرى، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية 

وغير السكنية(، إدارة وتشغيل الشقق الفندقية. 

)تم تخفيض رأس مال شركة الوديان إلى مائة مليون ريال خال الربع الرابع من العام 2020(. 

*لم تبدأ الشركة أنشطتها التشغيلية خال العام 2020م.

نوع النشاط
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةاإليراد

%00تطوير مشروع الوديان1

%00اإلجمالي
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2. الشركة العقارية 
السعودية للتعمير 

)تعمير(

الشــركة العقاريـــة الســعودية للتعمير » تعمير« شركة مساهمة ســعودية مقفلة مختلطة تأسست في 
شهر ديسمبر 2016م، وتمتلك المجموعة نسبة )%60(، وشركة كيا هومز لإلنشاءات والمقاوالت والسياحة 

والتجارة والصناعة التركية نسبة )%40( من رأسمالها البالغ )100,000,000( مائة مليون ريال. 

وصف األنشطة الرئيسية للشركة: 

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 لاستثمار رقم )10206371070302( بتاريخ 6 شوال 1437هـ، الموافق 11 يوليو 2016م.

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها بالنتائج: 
ً
وفيما يلي بيانا

نوع النشاط 
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةاإليراد

%10,735100المقاوالت1

%10,735100اإلجمالي

*قامت الشركة بتاريخ  28 فبراير 2021 بتوقيع إتفاقية شراء أسهم أقلية البالغ قدرها %40 المتبقية في 
الشركة العقارية للتعمير، مقابل عوض قدرة 4,3 مليون ريال سعودي، هذه االتفاقية مشروطة بموافقة 
وزارة االستثمار على تعديل ترخيص االستثمار، ووزارة التجارة على تعديل النظام األساسي للشركة ليعكس 
بائع الحصص للمشتري ويتم تملك المشتري في الشركة وفقا لألسهم المباعة، وتعديل سجل المساهمين.
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3. الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

التحتية )بنية(

الشــركة العقاريـــة السعودية للبنية التحتية »بنية« شــركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في شهر 
مارس 2017م، برأسمال مقداره )50,000,000( خمسين مليون ريال، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة 

العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم )1010469561( وتاريخ 1438/07/06هـ

وتمتلــك المجموعــة نســبة )%60(، وشــركة محمد العلي الســويلم للتجــارة والمقاوالت نســبة )%40( من 
رأسمالها. 

وصف األنشطة الرئيسية للشركة: 
تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة في أعمال الطرق والشــوارع والجســور وإنشــاء وتمديد شــبكة المياه 

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

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها بالنتائج: 
ً
وفيما يلي بيانا

نوع النشاط
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةاإليراد

100%199,836مقاوالت بنية تحتية 1

%199,836100اإلجمالي
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4. الشركة السعودية 
الكورية للصيانة وإدارة 

الممتلكات )ممتلكات(

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 المجموعة 
نسبة )%60(، وشركة بوسكو أي أند سي العربية السعودية نسبة )%21(، وشركة بوسكو أو أند أم نسبة 

)%19( من رأسمالها. 

وصف األنشطة الرئيسية للشركة: 
تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة في تشــغيل وصيانة المباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لاستثمار 

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

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها بالنتائج:  
ً
وفيما يلي بيانا

نوع النشاط
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةاإليراد

100%36,590إدارة المرافق1

100%36,590اإلجمالي
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5. الشركة العقارية 
هانمي إلدارة 

المشاريع )إدارة(:

شــركة العقارية هانمي إلدارة المشــاريع » إدارة » شــركة ذات مســئولية محدودة مختلطة تأسســت في 
شهر أكتوبر 2017م، برأس مال مقداره )4,000,000( أربعة مايين ريال، وتمتلك المجموعة نسبة )60%(، 

وشركة هانمي قلوبال المحدودة نسبة )40%( 

وصف األنشطة الرئيسية للشركة: 

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في توفير خدمات إدارة المشاريع اإلنشائية والخدمات االستشارية المتعلقة 
بها بموجب ترخيص الهيئة العامة لاســتثمار رقم )10213381076825( بتاريخ 29 شــوال 1438هـ، الموافق 

21 أغسطس 2017م. 

 بتأثير األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها بالنتائج:  
ً
وفيما يلي بيانا

نوع النشاط
حجم اإليرادات )بآالف الرياالت(

النسبــةاإليراد

-%-إدارة مشاريع 1

-%-اإلجمالي

*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 قلوبل السعودية. هذه االتفاقية 
مشــروطة بموافقة وزارة االســتثمار على تعديل الترخيص ليعكس عملية البيع للحصص لصالح المشــتري، 
وموافقة وزارة التجارة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليعكس بيع الحصص للمشتري وتملك المشتري 

وفقا للحصص المباعة، وموافقة الجهات الحكومية، باإلضافة إلى التعديل على سجل الحصص.
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نتائج أعمال السنة المالية 
المنتهية في 2020/12/31م



: قائمة الدخل
ً
أوال

حققت الشركة في العام المالي 2020 خسائر بمبلغ 
)140.7(مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ )186.4(مليون 
في العام 2019 بنسبة انخفاض %25 ويرجع تحقيق 

الخسائر إلى األسباب التالية:

إنخفــاض مجمــل الربــح بمبلــغ )30.5( مليون ريال 	 
وبنسبة )%17.8( عن العام السابق بسبب إنخفاض 
ايرادات التاجير بمبلغ )10.8( مليون إلنخفاض نسب 
االشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات 

المؤجرة في القطاع التجاري والسكني.

باإلضافة الرتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في 
نشــاط الشــركات التابعة وتأثيرها بزيادة تكاليف 
التشغيل بمبلغ )219.3( مليون على الرغم من أن 
بعض الشركات التابعة حققت ايرادات بمبلغ )247( 
مليــون ريال والتي ســاهمت في إرتفاع ايرادات 

النشاط الكلي للشركة بنسبة )49.4 %(.

تحقيق خسارة تشغيلية بمبلغ )83( مليون ريال 	 
مقابل خســارة تشــغيلية العــام الســابق )84.6( 

بنسبة إنخفاض)%1.9( ناتجه عن:

إثبات مبلغ 22.7 مليون ضرائب تسوية إعتراضات . 1

ضريبية مع هيئة الزكاة والدخل فيما يخص االراضي 
المنقولة لصندوق االنماء العقارية العقاري.

إثبات 5.1 مليون ريال استبعاد مصاريف راس مالية . 2
لمشاريع ملغاة. 

إثبات مبلغ 13.6 مليون عموالت تسويقية وبيعية.. 3

إثبــات مخصص ديون المشــكوك فــي تحصيلها . 4
بمبلغ 23.1 مليون.

زيادة مصاريف شركة بنية بمبلغ )2.5( مليون ريال.. 5

زيادة مصاريف شركة ممتلكات بمبلغ )3.2( مليون ريال.. 6

انخفاض في قيمة إستثمارات عقارية واعمال راس 	 
مالية بمبلغ )82.6( مليون ريال بناء على عملية 
التقييــم التــي تمــت من قبــل مقيميــن خارجيين 

معتمدين وعلى النحو التالي:

 )61.1( مليون ريال – مشــروع الضاحية الســكني . 1
في مدينة الرياض.

)6.5( مليون ريال – مجمع الكازا في مدينة الرياض. . 2

)10.6( مليون ريال – مشاريع حكومية.. 3

)4.4 ( مليــون ريــال – مخصــص إنخفــاض ايرادات . 4
مستحقة لمشاريع لدى شركة تعمير. 

إثبات مخصص انخفاض في قيمة مصاريف مدفوعة 	 
 ومدينون أخرون بمبلغ )38.3( مليون ريال.

ً
مقدما

اثبــات مخصــص بمبلغ )20( مليــون ريال للدفعة . 1
المقدمة لشــركة لمتليس لاســتثمار في أرض 

الوصيل. 

إثبات مخصص بمبلغ )8.5( لرصيد ضريبة المشتريات . 2
لألعوام 2018م و 2019م.

إثبات مخصص بمبلغ )4.7( لدفعات مقدمة لموردين . 3
في شركة تعمير.

إثبات مخصص بمبلغ )1.1( لدفعات مقدمة لموردين . 4
في شركة ممتلكات. 

إثبات مخصص بمبلغ )4( إنخفاض ايرادات مستحقة . 5
لمشاريع لدى شركة تعمير. 

إثبات مخصص بمبلغ )5.7( إنخفاض في ممتلكات 	 
ومعدات لشركة تعمير.

زيادة في اإليرادات االخرى بمبلغ )28.6( مليون 	 
ريال.

زيادة في مصروف الزكاة بمبلغ )12.6( مليون ريال.	 

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

الشركة العقارية السعودية »العقارية«
نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

33 32



مالحظات المراجع الخارجي 
نلفت االنتباه إلى اإلیضاح ) 15 - أ( حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020م، 	 

والــذي یشــیر بــأن بعض قطع األراضي المملوكة للشــركة غیــر متاحة حالیا للتصرف أو التطویر ألســباب 
مختلفــة بعضــھا یتعلــق بالمناطــق التي تقع فیھا تلــك األراضي وبعضھا تحت الدراســة من قبل اللجان 
المختصة لمعالجتھا. تقوم اإلدارة حالیا بالعمل مع الجھات الحكومیة المعنیة لمعالجة ھذه االسباب 
إلتاحــة التصــرف فــي ھذه االراضي. ال یزال تأثیر ھذا األمر على القیمة القابلة لاســترداد لتلك األراضي 
غیــر مؤكــد ویعتمــد على النتائج النھائیة لعمل اللجان والجھات المختصــة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك 

األراضي ٤١٧ ملیون ريال سعودي كما في 31 دیسمبر 2020م.

نلفت االنتباه إلى اإلیضاح ) 15 - ب ( حول القوائم المالیة الموحدة والذي یشیر إلى أنه الحقا وبعد السنة 	 
المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2020م، تــم إحاطــة اإلدارة من قبل جھات حكومیة معنیة بأن أرض الشــركة 
التي تم تخصیصھا لمشروع الودیان تقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا من قبل تلك الجھات 

الحكومیة، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في الخطة الرئیسیة للمشروع والقیمة القابلة لاسترداد 
لتلــك األرض. ال یــزال تأثیــر ھذا األمــر غیر مؤكد ویعتمد على إتمام الدراســة من قبل الجھات الحكومیة 
والتطورات المستقبلیة للمنطقة. بلغت القیمة الدفتریة لألرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ 2.168 

ملیون ريال سعودي و 829 ملیون ريال سعودي على التوالي كما في 31 دیسمبر 2020م.

الفروقات الجوهرية بالنتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

 )بآالف الرياالت(
البيان

نسبة التغير التغيرات 2019م 2020م

47.8% 161,834 338,021 499,855 إيرادات النشاط

115.6% 192,330 )166,387( )358,717( تكاليف النشاط

)17.8%( )30,496( 171,634 141,138 مجمل دخل النشاط

)1.9%( )1,627( )84,650( )83,023( الربح التشغيلي

499,855 ألف ريال سعودي
إيرادات النشاط

141,138 ألف ريال سعودي
مجمل دخل النشاط

358,717 ألف ريال سعودي
تكاليف النشاط

83,023 ألف ريال سعودي
الربح التشغيلي
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2018 م2016 م 2020 م2019 م2017 م

صافي الربح

إجمالي المصروفات

إيرادات النشاط

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات المجموعة: 

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

المجموع-الرياضإجمالي اإليرادات

2020252,694252,694252,694

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة: 

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

المجموعالدمامالمدينة المنورة-إجمالي اإليرادات

202010,735-9,2351,50010,735

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

المجموعالرياضأملج – منطقة تبوكإجمالي اإليرادات

2020199,836122,29977,536199,836

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

المجموعجدةالرياضإجمالي اإليرادات

202036,59020,54816,04136,590

: قائمة المركز المالي
ً
ثانيا

بلغــت موجــودات المجموعــة في عام 2020 م مبلغ )7,539( مليون ريال، مقابل مبلغ )7,199( مليون ريال 
في عام 2019 م بزياده قدرها )340( مليون ريال و نسبته )%4(، ويعود سبب الزيادة إلى زيادة الموجودات 

 ألرصدة الدخل والمركز المالي في السنوات الخمس األخيرة:
ً
المتداولة، ويوضح الجدول التالي ملخصا

بيان
)بآالف الرياالت(   

2016م2017م2018م2019م2020م

499,855338,021296,569315,010314,472إيرادات النشاط

)98,069()105,096()111,369()166,387()358,717(تكاليف النشاط

141,138171,634185,200209,914216,403مجمل دخل النشاط

)53,784()65,927()146,164()256,284()224,161(م. إدارية و عمومية وتسويقية

)72,029(8,253)215,284()86,790()46,105(صافي إيرادات ومصروفات أخرى

)17,881()24,537()21,028()12,687()25,304(الزكاة

صافي الربح العائد لمساهمي 
132,48473,679)183,069()186,351()140,741(الشركة األم

784,953386,435601,547480,563804,477الموجودات المتداولة

6,753,5856,812,6196,739,8886,437,0016,168,672الموجودات غير المتداولة

2,784,5253,488,8912,827,767339,830318,431المطلوبات المتداولة

1,914,745743,8741,342,8093,086,1303,457,767المطلوبات غير المتداولة

2,839,2682,966,2893,170,8593,491,6043,515,382حقوق المساهمين

2018 م2016 م 2020 م2019 م2017 م

إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين
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المدفوعات النظامية المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى 
ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية في 2020/12/31م مع الوصف واألسباب:

البيان

 2020 م )بآالف الرياالت(

بيان األسبابوصف موجز لها
 المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

ولم يسدد

المبلغ المستحق بناًء على الوعاء 6,33125,389الزكـــــاة
الزكوي للعام المالي 2020م.

حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة 
والدخل.

حسب تعليمات الهيئة العامة للزكاة ضريبة إستقطاع.48,8621,512الضريبة
والدخل.

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

المستحق للتأمينات اإلجتماعية عن 10,7431,117
شهر ديسمبر 2020م.

إشتراك منسوبي المجموعة بناء 
على نظام المؤسسة العامة 

للتأمينات اإلجتماعية.

تكاليف تأشيرات 
وجوازات  

ومكتب العمل
7,470-

تكاليف تجديد اإلقامات ورسوم 
تأشيرات الخروج والعودة. ورسوم 

مكتب العمل.
موظفين أجانب وعمالة

مطالبات رسوم األراضي البيضاء) القضايا المتعلقة باالعتراض على الرسوم(:
بلغت مطالبات رســوم األراضي البيضاء التي تســلمتها المجموعة من وزارة اإلســكان منذ تطبيق رســوم 

األراضي البيضاء مبلغ وقدره 170.3 مليون ريال سعودي حتى نهاية العام المالي 2020م.

وخــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م، اســتمرت المجموعة في اجــراءات اعتراضهــا على عدد 
من الرســوم الصادرة في الســنوات الســابقة بموجب دعاوى قضائية لدى ديوان المظالم، والتي انتهت 
جميعها بأحكام نهائية بإلغاء الرسوم لصالح المجموعة ماعدا إحدى الرسوم التي صدر الحكم النهائي 

لصالح الوزارة والذي يبلغ قيمته 21.6 مليون ريال سعودي قامت المجموعة بدفعها لوزارة اإلسكان.

وصدر خال العام المالي 2020م، رســمين على أرضين من أراضي المجموعة مجموع الرســمين مبلغ 36 
مليون ريال سعودي، ألغي أحدهما الذي يبلغ 2.1 مليون ريال سعودي عن طريق اللجنة المشكلة بوزارة 
اإلسكان، والرسم األخر بمبلغ 33.9 مليون ريال تم االعتراض عليه ورفضته الوزارة، وقامت المجموعة برفع 
دعوى قضائية لدى ديوان المظالم بعدم أحقية تلك المطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط فرض رسوم 
 على رأي المستشار القانوني 

ً
األرضي البيضاء على تلك األراضي ومازال منظور أمام الديوان، واستنادا

 تسير في صالح المجموعة.
ً
المعين من قبل المجموعة، فإن القضية المنظورة حاليا

وبلغت الرسوم والغرامات التي ألغيت بموجب أحكام أو قرارات نهائية لصالح المجموعة منذ بداية تطبيق 
رسوم األراضي البيضاء مبلغ وقدره 114.7مليون ريال سعودي.

في عام 2015م، أبرمت المجموعة اتفاقية مع عدة 
أطراف وهم شــركتين استثماريتين وشركة لمتليس 
السعودية للتطوير العقاري إلنشاء صندوق عقاري. 
وحسب االتفاقية يجب على المجموعة دفع مبلغ 50 
مليون ريال سعودي، كما يجب على شركة لمتليس 
السعودية للتطوير العقاري المساهمة بأرض متفق 
عليها بقيمة 1.77 مليار ريال سعودي للصندوق المقترح. 
قامت المجموعة بدفع التزاماتها بالمساهمة بمبلغ 
50 مليــون ريــال ســعودي. لــم يتم إنشــاء الصندوق 
المقترح حسب ما نصت عليه االتفاقية. وخال العام 
الســابق، قامت شــركة لمتليس الســعودية للتطوير 
العقاري برفع دعوى قضائية ضد الشركة واألطراف 
األخرى بقيمة األرض لتطبيق االتفاقية، وقد صدر حكم 
ابتدائي لصالح المجموعة باسترداد مبلغ المساهمة 50 
مليون ريال سعودي لعدم تأسس الصندوق، وقامت 
شركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري باالعتراض 

على الحكم.

)صدر بتاريخ الحق لتاريخ هذا التقرير حكم نهائي من 
محكمة االســتئناف بتأييد الحكم االبتدائي وذلك برد 
دعوى شركة لمتليس وإلزامها بدفع مبلغ 50 مليون 

ريال سعودي للمجموعة(

القضـــــــايا 
القانونية

في عام 2016م، أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة 
مجموعة البيان القابضة لاستثمار في صكوك شركة 
مجموعــة البيــان القابضة بمبلغ وقــدره )50( مليون 
 تستحق 

ً
دوالر أمريكي وبفائدة بمعدل %4.5 ســنويا

بشهر يونيو لعام 2018م، وأخفقت شركة مجموعة 
البيــان القابضــة بالوفــاء بالتزاماتها، فقــام الطرفان 
بعــام 2017م بإبــرام ملحق تعديــل لاتفاقية إلعادة 
جدولة تاريخ االســتحقاق، وطالبت المجموعة شــركة 
مجموعــة البيان بدفع االلتزامــات المالية التي على 
عاتقها، فلم تتجاوب األخيرة لذلك، وبناء عليه قامت 
المجموعــة برفــع دعوى ضد شــركة مجموعة البيان 
القابضة لدى المحكمة التجارية، وصدر حكم ابتدائي 

ضد المجموعة برد الدعوى.

)وبتاريخ الحق لهذا التقرير تم االعتراض على الحكم 
ومازالت الدعوى منظورة حتى اآلن(.

كما يوجد هناك بعض القضايا المرفوعة ضد المجموعة 
 .

ً
خال دورة األعمال العادية ويتم الترافع بشأنها حاليا

وال يوجــد لهــذه القضايــا أثــر جوهري علــى القوائم 
المالية الموحدة.
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االحتياطيات
االحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي 
ً
طبقا

للشركة، يجب على الشركة تحويل ٪10 من صافي 
الدخل في كل سنة )بعد تغطية الخسائر المتراكمة(. 
حتــى يبلــغ مجموع هــذا االحتياطــي ٪30 من رأس 
المــال. نظرا لبلــوغ رصيد االحتياطي المبلغ المحدد، 
قررت الشــركة التوقف عن إجــراء مثل هذا التحويل 

 بأن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 
ً
علما

االحتياطي االتفاقي
 للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة 

ً
طبقا

بتحويل ٪10 من صافي دخل السنة إلى االحتياطي 
االتفاقي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي ٪50 من 
رأس المال. نظرا لوجود خســائر، لم يتم إي تحويل 

خال السنة. 

المجموعة  وديون  بقروض  المتعلقة  المعلومات 
وشركاتها التابعة:

قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل 
مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 1.5 مليار ريال 
ســعودي خــال عــام 2015م ألغراض تمويل إنشــاء 
المشاريع العقارية. وفي مايو 2020م، قامت الشركة 
بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة تبلغ قيمة 
التسهيات الجديدة  1.3 مليار ريال سعودي , يسدد 
القرض على 16 قســط نصف ســنوي غير متساوي. 
 للمعدالت السائدة 

ً
يخضع هذا القرض للعمولة وفقا

بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( 
إضافة إلى هامش ربح. يستحق القسط األول السداد 
فــي 1 ينايــر 2022م، بينمــا يســتحق القســط األخير 

السداد في يوليو 2029م.

خال 2016م، حصلت الشركة على قرض إسامي طويل 
األجل من أحد البنوك المحلية قدره 2.12 مليار ريال 
سعودي يخضع هذا القرض للعمولة وفقا للمعدالت 
 هامش 

ً
السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا

 واحدة في نهاية 
ً

ربح، و كان يستحق السداد دفعة

مدة االتفاقية في مايو 2019م. وقامت المجموعة 
بسداد مبلغ 50 مليون ريال سعودي خال 2019م. 
وخــال عــام 2020م، قامت الشــركة بإعادة جدولة 
القرض وبموجب تلك الجدولة يســتحق ســداد مبلغ 
450 مليون ريال سعودي في مايو 2020م، وسيتم 
ســداد باقي القــرض 1.6 مليار ريال ســعودي على 
أقساط سنوية خال الخمس سنوات بعد فترة سماح، 
مدتها ســنتان. يســتحق القســط األول السداد في 
نوفمبــر 2021م. تخضع تســهيات القرض لتعهدات 
مالية فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية 
ونســبة الســيولة وتغطية العمولة والتي لم تكن 
المجموعة ملتزمة بها كما في 31 ديسمبر 2020م، 
تــم تصنيف 2,069 مليار ريال ســعودي كمطلوبات 
متداولة. وقد وافق البنك على تمديد سداد مبلغ 

450 مليون ريال سعودي حتى ابريل 2021م.

حصلــت المجموعــة خال 2018 على قرض إســامي 
آخر طويل األجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ 650 
 
ً
مليون ريال سعودي، يخضع هذا القرض للعمولة وفقا

للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( 
 هامش ربح. ويسدد القرض على أقساط سنوية 

ً
زائدا

لمدة خمس ســنوات بعد فترة ســماح ســنتين. يبدأ 
سداد أول قسط بتاريخ يونيو 2021. إن القرض طويل 
األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرهونة 

من قبل المجموعة للبنك. 

خال عام 2020م قامت المجموعة بالحصول على 
قرض إسامي آخر قصير االجل من بنك محلي بمبلغ 
100 مليــون ريال ســعودي، اســتخدمت المجموعة 
منه 85 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســبمر 
2020م. تم الحصول على القرض لتمويل رأس المال 
العامل ويخضع لمعدالت العمولة السائدة بين البنوك 
السعودية )سايبور( باإلضافة إلى هامش الربح يستحق 
القرض السداد على اقساط نصف سنوية متساوية. 
تعهدت المجموعة بايداع %50 على االقل من إيرادات 

المجموعة في حساباتها لدى البنك المقرض.

مصدر القرضت

 ) مليون ريال (

مبلغ أصل 
القرض

مدة 
القرض

المبالغ المدفوعة 
 للقرض 

ُ
سدادا

خال العام 
المالي 2020م

المبلغ 
المتبقي 
من القرض

المديونية 
اإلجمالية 
للشركات 

التابعة

المديونية 
اإلجمالية 

للمجموعة 
وشركاتها التابعة

1,307-1,307-1,30710صندوق االستثمارات العامة1

2,068-2,068-2,0685البنك االهلي التجاري2

650-650-6506بنك الرياض3

85-15-1001بنك ساب4

4,1254,0404,110اإلجمالي
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أهم الخطط والقرارات 
المتخذة خال عام 2020



عملــت الشــركة العقاريــة الســعودية )»العقاريــة« أو »الشــركة العقاريــة« أو 
»الشركة«( خال العام 2020م على إعادة صياغة إستراتيجية الشركة بالتعاون 
مع اإلستشاري العالمي Bain & Co.، وذلك لضمان تطبيق أفضل الممارسات 
العالمية في مجال التطوير العقاري لتحظى الشركة العقارية بخطة إستراتيجية 
واعدة لقطاع التطوير العقاري واالستثماري في المملكة العربية السعودية، 
تنطلــق منهــا رؤية الشــركة العقارية الســعودية. »بأن تصبح العقارية شــركة 
 في صناعة العقار 

ً
 رئيسيا

ً
 ومستثمرا

َ
رائدة في مجال التطوير العقاري والعبا

في المملكة العربية السعودية ومساهم أساسي في تحقيق رؤية المملكة 
2030«. نرفق فيما يلي أهم اإلنجازات خال عام 2020م والتي تتعلق بالمشاريع 
االســتثمارية واألداء التشغيلي والـــتأجيري ألصول الشــركة وأنشطة التطوير 

 من التطورات المرفقة فيما يلي:
ً
العقاري، حيث شهد عام 2020م عددا

: المشاريع
ً
أوال

المشاريع المنتهية التنفيذ
بمدينة  النرجس  حي  في  السكني  الكازا  مشروع 

الرياض:
مجمع الكازا هو مجمع سكني مغلق في حي النرجس 
غرب مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض على 
أرض مســاحتها )25,570م²(، يتكــون مــن عدد )162( 
وحدة سكنية، تشتمل على )31( فيال دوبلكس وعدد 
)131( شقة سكنية مختلفة المساحات باإلضافة إلى 
عدد من المرافق الرئيسية، مركز ترفيهي ولياقة 
بدنية، ومناطق خضراء، ومواقف للسيارات، والتي 
قامــت بتنفيذ أعماله اإلنشــائية الشــركة العقارية 
السعودية للتعمير )شركة تابعة( بمبلغ )129( مليون 
ريال. وقد تم االنتهاء من أعمال اإلنشاء والبدء بتأجير 
المشــروع خالل الربع الثالــث من عام 2020م. حيث 
تم توقيع عقد لمدة سنتين مع الشركة السعودية 
الكوريــة لصيانــة وادارة الممتلــكات لتولــي مهام 

الصيانة وادارة المرافق. 

 خالل عام 2020م إعداد الخطة التسويقية 
ً
كما تم أيضا

التفصيلية للمجمع السكني بعد أن تم مراجعة أداء 
 والمجمعات 

ً
القطاع السكني لمدينة الرياض عموما

السكنية الُمغلقة على وجه الخصوص، ودراسة البيانات 
المالية والتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. بناًء 

على اإلستراتيجية التشغيلية للمجمع السكني، تم 
عــرض الوحدات الســكنية لإليجار خــالل عام 2020م 
بحســب األســعار التأجيرية المتفــق عليها من قبل 
اإلدارة والتي تتماشى مع خصائص المجمع من حيث 
المساحات والخدمات آخذين بعين االعتبار المنافسة 
ومتوســط أســعار الوحدات السكنية المماثلة في 
مدينــة الريــاض وقــد تــم عرض مــا يقــارب 95 وحدة 

سكنية.

مشاريع تحت التنفيذ
مشروع الضاحية السكني بمدينة الرياض

تقــدر تكلفــة التطويــر والتشــييد )أعمــال التنفيــذ( 
بمبلغ )695( مليون ريال مجمع الضاحية الســكني 
هــو مجمــع شــبه مغلق فــي حي الرمــال بالجنوب 
الشرقي لمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض 
 تطويره على مساحة إجمالية )430,296( 

ً
ويتم حاليا

متــر مربــع، ويضم عــدد )557( وحدة ســكنية مكونه 
من فلل ودوبلكسات، ومساحات مخصصة للمرافق 
التعليمية للبنين والبنات، ومساجد وحديقة رئيسية 
 إلى مناطق 

ً
، إضافة

ً
 مربعا

ً
بمساحة ) 20,646 ( مترا

مخصصة لالستعمال المكتبي والتجاري بمساحة ) 
 .

ً
 مربعا

ً
43,310 ( مترا
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وقــد قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة شــراكة مع 
برنامج )شراكات( الخاص بوزارة اإلسكان، وتم إصدار 
رخصة البيع على الخارطة من برنامج )وافي( بتاريخ 
2020/06/21م. وقــد أثمــر التعــاون بيــن الشــركة 
والوزارة عن بيع جميع الوحدات السكنية الواقعة 
فــي المرحلــة األولــى وعددهــا 256 وحدة ســكنية 
خالل العام 2020م. أما فيما يخص المرحلة الثانية 
)واألخيرة( لمشروع الوحدات السكنية والمتوقع أن 
تقدم 273 وحدة سكنية للسوق، فيعتبر المشروع 
فــي مراحلــه النهائية لألعمــال اإلنشــائية ومرحلة 
التشــطيبات، ويتوقــع أن يتــم اإلنتهــاء مــن أعمال 
التنفيذ النهائي في النصف األول من عام 2021م، 

وبتكلفة إجمالية قدرها )824( مليون ريال.

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

يقع المشروع على شارع موسى بن نصير بالتقاطع 
مــع شــارع مســاعد العنقــري بمنطقــة الُعليــا في 
وســط مدينــة الرياض علــى أرض مملوكة للشــركة 
مســاحتها )17,536 ( متــر مربع، ويحتوي المشــروع 
 لقدم 

ً
على عدد )138( شــقة ســكنية للتأجير. ونظرا

عمر المباني الســكنية ضمن بوابة 9 فقد شــارفت 
الشركة على االنتهاء من أعمال التأهيل للمباني 
والخدمات المرافقة بما يشمل التشطيبات وبعض 
األعمال الكهروميكانيكية والسباكة، كما تم استحداث 
مبنى جديد داخل المجمع ليحتوي النادي الصحي 
والمقهى. ويعتبر مشروع إعادة التأهيل في مراحله 
النهائية واختبارات التشــغيل على أن يكون جاهزا 

للتأجير خالل النصف األول من 2021م.

المشاريع في مرحلة الدراسة
قامــت الشــركة بإعادة دراســة ومراجعــة مجموعة 
مــن المشــاريع التــي كانــت قيــد الدراســة الماليــة 
ودراســة الســوق كمــا ذكــر فــي التقريــر الســنوي 
لعــام 2019م. كان الهــدف من إعادة الدراســة هو 
تحديد األولويات لهذه المشاريع في ضوء التغيرات 
 بما يتالءم مع 

ً
في مستويات الطلب والعرض، أيضا

التدفقات النقدية الُمتوقعة للشركة من األنشطة 
التشغيلية واالستثمارية، أخذين بعين االعتبار أساليب 
وتكلفة التمويل لهذه المشاريع. وبناء عليه شرعت 

الشركة بدراسة عدد من المشاريع الجديدة، وفيما 
يلي ملخص ألهم هذه المشاريع والتي بدأت فيها 

الشركة خالل عام 2020م.

مشروع الفينير )العقيق(:
يقع المشروع في موقع حيوي في حي العقيق 
علــى امتــداد الطريــق الدائــري الشــمالي بمدينــة 
الريــاض، غــرب مركــز الملــك عبداللــه المالــي، على 
. بعد إلغاء فكرة 

ً
 مربعا

ً
أرض مساحتها )25,500( مترا

المشروع السابقة إلقامة فندقين على أرض المشروع 
كما ذكر في التقرير السنوي لعام 2019م، شرعت 
الشركة بفكرة مشروع جديد يتمركز حول مجمع تجاري 
مفتوح يقدم خدمات المحالت والمطاعم والسينما 
والترفيه، باإلضافة إلى برج فندقي/مكتبي مطل 
علــى الطريق الدائري الشــمالي. تــم اإلنتهاء من 
الفكرة التصميمية للمشروع والموافقة عليها من 
 على 

ً
قبل مجلس إدارة الشركة، ويجري العمل حاليا

التواصل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض للحصول 
علــى الموافقــات الالزمــة على التصميــم المقترح 
وٍإســتخراج تراخيــص البنــاء قبل الشــروع فــي إعداد 
التصاميم التفصيلية وتطوير المشروع. من المتوقع 
أن يبــدأ تنفيذ المشــروع خالل الربــع الرابع من عام 
2021م شــريطة حصــول الشــركة علــى الموافقات 

الالزمة من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

مشروع أرض حي النهضة في مدينة جدة:
تقــع أرض المشــروع في حي النهضــة على طريق 
الملــك عبدالعزيــز فــي مدينــة جــدة على مســاحة 
 مقابــل مجمــع رد ســي مول 

ً
 مربعــا

ً
)49,800( متــرا

التجاري. تم إعداد دراسة االستخدام األفضل واألمثل 
ألرض المشروع والتي اقترحت فكرة مشروع تجاري 
يحتــوي علــى إســتخدامات متعددة تشــمل مجمع 
ترفيهــي ومحــالت تجارية ومطاعــم باإلضافة إلى 
فندق وشــقق فندقية. بناًء على مقترحات دراسة 
 على 

ً
االستخدام األفضل واألمثل يجري العمل حاليا

إستقطاب عدد من مستشاري التصميم للعمل على 
الفكــرة التصميميــة المبدئية. ومن المتوقع البدء 
بتنفيــذ المشــروع بعــد الحصــول علــى الموافقــات 
الالزمة ومن ثم إســتخراج تراخيص التطوير الالزمة 

في نهاية عام 2021م. 

مشروع أراضي تالل الرياض في مدينة الرياض:
تقــع أراضي المشــروع فــي حي الملقا فــي مدينة 
 
ً
الريــاض علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ )44.465( مترا

 ضمن مخطط تالل الرياض، وقد قامت الشركة 
ً
مربعا

العقارية السعودية بتوقيع اتفاقية مبدئية مع شركة 
ليوان للتجارة والمقاوالت )أحد شركات شركة تطوير 
القابضــة( بتاريــخ 2020/6/3م لتطويــر مشــروع فلل 
وشــقق ســكنية للبيع ضمن مجمع ســكني متكامل 
)مغلق(. كما سيحتوي المشروع على منطقة تجارية 
تحتــوي على عــدد محدود من المحــالت والمطاعم 
والتي تهدف الى خدمة ساكني المشروع والمنطقة 
 للبيع بحسب 

ً
السكنية المجاورة، والتي ستعرض أيضا

خطــة الجــدوى االقتصادية للمشــروع. من المتوقع 
التوقيع الرســمي علــى اتفاقية التطويــر النهائية 

بين الشركتين خالل عام 2021م.

 مــن أعمال الفكــرة التصميمية 
ً
يتــم االنتهــاء حاليا

للمشــروع، ويجــري العمل حاليا علــى التواصل مع 
أمانة مدينة الرياض إلستخراج التراخيص الالزمة من 
أجل البدء بعملية تطوير المشروع. ومن المتوقع 

البدء في أعمال التطوير خالل العام 2021م.

الدبلوماسي  بالحي  السكني  اليمامة  مشروع 
في مدينة الرياض:

يقــع المشــروع علــى أرض مملوكــة للهيئــة العامة 
للحي الدبلوماسي داخل الحي بجوار حديقة اليمامة 
، وقد 

ً
 مربعا

ً
وعلى مساحة إجمالية تبلغ )39.000( مترا

تقدمت الشــركة العقارية السعودية لفرصة تطوير 
المشروع عن طريق الهيئة الستئجار أرض المشروع 
وتطويرها كمشروع سكني وتجاري. تقوم الشركة 
 بالعمل مع الهيئة على تصميم فكرة المشروع 

ً
حاليا

والذي ســيحتوي على وحدات ســكنية مختلفة من 
فلل وشقق لإليجار السنوي، باإلضافة إلى منطقة 
تجارية تشمل محالت ومطاعم لإليجار. فور االنتهاء 
من الفكرة التصميمية ستقوم الشركة بعرض فكرة 
المشروع النهائية على الهيئة إلعتماده في سبيل 
إبرام عقد إستئجار األرض قبل البدء في تطوير المشروع. 

السكني  العقارية  مجمع  تأهيل  إعادة  مشروع 
)بوابة 7( بمدينة الرياض:

 إلســتراتيجية الشــركة إلعادة تأهيل مجمع 
ً
إمتدادا

العقارية السكني والذي ينقسم إلى )10( مجمعات 
فرعية »بوابات«، وبعد قرب اإلنتهاء من أعمال إعادة 

التأهيل في )بوابة 9(، فقد قامت الشــركة بإخالء 
)بوابــة 7( لتنفيــذ أعمــال مماثلــة واإلســتفادة مــن 

الزيادة المتوقعة إليرادات المشروع. 

يقع مشروع )بوابة 7( على شارع خالد بن يزيد بالتقاطع 
مع شارع مساعد العنقري بمنطقة الُعليا في وسط 
مدينة الرياض على أرض مملوكة للشركة مساحتها 
)18.437( متــر مربــع، ويحتــوي المشــروع علــى عدد 
 لقدم عمر المباني 

ً
)120( شقة سكنية للتأجير. ونظرا

الســكنية واإلنخفاض الملحوظ في إيرادها ونسب 
 بدأت في دراسة مشروع 

ً
التأجير، فإن الشركة حاليا

تنفيذ أعمال التأهيل للمباني والخدمات المرافقة بما 
يشمل التشطيبات وبعض األعمال الكهروميكانيكية 
والســباكة. وقــد تم طرح منافســة لترســية أعمال 
الترميم على مقاول متخصص بأعمال إعادة التأهيل 
 العمل على مراجعة 

ً
للمباني السكنية. ويجري حاليا

ودراسة العروض المقدمة إلعتماد العرض األفضل 
ليتســنى للشــركة البــدء باألعمــال التأهيلية. ومن 
المتوقع أن يتم االنتهاء من أعمال إعادة التأهيل 

خالل الربع الثالث من عام 2021م، 

االنمــاء  صنــدوق  تصفيــة 
العقارية العقاري 

هو صندوق خاص تم إنشاؤه في عام 2018م بموجب 
إتفاقية مع شركة اإلنماء لإلستثمار )إحدى الشركات 
ا 

ً
التابعة لبنك اإلنماء( والشركة العقارية السعودية وفق

للمعايير والضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة الرقابة 
الشرعية لمدير الصندوق. قامت الشركة خالل العام 
2020م بإعادة تقييم مدى جدوى المشاريع الخاصة 
بالصنــدوق )مشــروع فندق كورت يــارد ماريوت بحي 
الزهراء ومشروع فندق ويستن الرياض بحي العقيق( 
ومراجعة هيكلة تمويل المشاريع والتكاليف المترتبة 
بالصنــدوق ومشــاريعه مثل رســوم مديــر الصندوق 
والمدقق المالي والتقييم وأمين الحفظ وإستشاري 
التطوير. وبناًء على ذلك فقد تمت موافقة مجلس 
إدارة الشــركة على إغالق صنــدوق االنماء العقارية 
العقاري، وتم توقيع إتفاقية إقفال الصندوق خالل 
عام 2020م. تحملت الشركة العقارية بسبب عملية 
 وقدره )10( ماليين ريال وذلك 

ً
إقفال الصندوق مبلغا

مقابل رسوم ُمستحقة لمقدمي الخدمات للصندوق.
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: األداء التشغيلي
ً
ثانيا

 ألهم 
ً
تابعت إدارة الشــركة األداء التشــغيلي لألصول المدرة للدخل خال العام 2020م، وفيما يلي عرضا

التطورات في مجاالت األنشطة التشغيلية:

نشاط التأجير
تأثــرت معــدالت التأجير في الشــركة بجائحة كورونا 
بشكل واضح وخاصة على المجمعات التجارية. ولكن 
الشركة تمكنت من رفع معدالت التأجير في األصول 
الســكنية خــال نفس الفتــرة، مما خفف مــن التأثير 
اإلجمالي للجائحة. إضافة إلى تأثر المجمعات التجارية 
 لتأثر 

ً
بعمــر المبانــي وزيادة نســبة اإلخــاءات نتيجة

المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة العقاريــة بحركة 
تنفيــذ مشــروع النقل العام ومشــروع مترو الرياض 
الواقعــة علــى إمتداد طريق العليــا العام وطريق 
صــاح الديــن األيوبي. وقد إرتفعت نســبة اإلشــغال 
للمجمعات السكنية التابعة للشركة حيث بلغت )91%( 
أما بالنسبة للمجمعات التجارية فقد إنخفضت إلى 

)%77( في نهاية عام 2020م. 

كمــا تــم خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020م البدء 
بعمليات التأجير في مجمع الكازا الســكني والذي 
يعتبر مجمع سكني مغلق في حي النرجس جنوب 
مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض على أرض 
مســاحتها )25,570م²(، يتكون من عدد )162( وحدة 
سكنية، تشتمل على )31( فيا دوبلكس وعدد )131( 
شقة سكنية مختلفة المساحات، باإلضافة إلى عدد 
من المرافق الرئيسية كمركز ترفيهي ولياقة بدنية، 

ومناطق خضراء، ومواقف أرضية للسيارات.

تسعى إدارة الشركة إلى االرتقاء باألداء التشغيلي 
لألصول المدرة للدخل إلى أعلى المســتويات وألن 
تكون متوافقة مع التوقعات الموجودة في السوق. 
 فاعلية األداء التشغيلي 

ً
وعليه فإن الشركة تدرس حاليا

ألصولها من ناحية اإليرادات وأسعار التأجير، وأيضا 
 
ً
من ناحية التكاليف التشغيلية. ويجري العمل حاليا

علــى االســتعانة بشــركات مختصــة لتقييــم األداء 
التشغيلي لألصول واقتراح المستويات األمثل بناء 

على دراســة األوضاع الحالية لهذه األصول وكذلك 

دراسة العمليات التي يقوم بها قسم إدارة األصول 
بالشركة. وكذلك يجري العمل على دراسة السوق 
العقارية والمرتبطة بأصول الشــركة للحصول على 

أسعار ومعدالت اإليجار المثلى مقارنة بالسوق.

كما شرعت الشركة في تنفيذ برنامج تطويري شامل 
لمباني ومجمعات الشركة الواقعة على إمتداد شارع 
العليا بمدينة الرياض في ســبيل تحســين مستوى 
 لمستجدات 

ً
األداء التأجيري والتشغيلي، وذلك نظرا

التراخيص الجديدة لقطع األراضي القريبة من محطة 
Transit-Oriented- بنك اإلنماء( التابعة لمترو الرياض(

Development(( والواقعة أمام مركز العقارية الثاني 
على إمتداد تقاطع شارع العليا مع شارع موسى بن 
نصير. إن الهدف من تنفيذ برنامج التطوير الشامل 
لمجمعات العقارية هو تعزيز العائدات التشــغيلية 

المالية، وتشمل هذه البرامج المجمعات التالية:

إعادة تطوير مركز العقارية التجاري )1(	 

 	 
ً
إعادة تأهيل مركز العقارية التجاري )2 &3( جزئيا

)األسواق الواقعة في الدور األول والثاني(

إعادة تأهيل مجمع العقارية السكني بعد االنتهاء 	 
من أعمال التطوير في )بوابة 9( و)بوابة 7(.

وفيما يخص أعمال تأهيل مجمع العقارية التجاري 
 المنطقة 

ً
)2( ومجمــع العقارية التجاري )3( وخاصة

التجارية )األسواق( الواقعة في الدور األرضي واألول 
للمبنيين، فقد قامت الشركة بتعيين شركة ُمتخصصة 
في إعادة تطوير المراكز التجارية وذلك للحصول على 
دراسة وخطة عمل شاملة تهدف الى تحسين األداء 
 
ً
التأجيري والتشغيلي للمركزين التجاريين، وذلك تزامنا
مــع قرب إنتهــاء أعمال تنفيذ متــرو الرياض الواقع 
على إمتداد شارع العليا العام وما يترتب عليه من 

إتاحة فرصه أكبر للمركزين التجاريين. 

نشاط البيع
خاصة التوقعات المستقبلية:

 للخطة االســتثمارية والتي أقرت خال عام 
ً
إمتدادا

2020م وتشمل كافة أصول الشركة االستثمارية في 
ســبيل تحديــد مدى جدوى اإلبقــاء عليها أو بيعها 
بحسب مخرجات الخطة، حيث إرتكزت الخطة االستثمارية 
على عمل إستراتيجية لكل من األصول المدرة للدخل 

واألراضي الشاغرة واإلستثمارات النقدية المباشرة.

وبناء على ذلك فقد قامت الشركة خال عام 2020م 
بالبــدء بتنفيذ الخطة االســتثمارية، والتي إشــتملت 

على خطط لبيع جزء من أصول المحفظة االستثمارية 
 مع 

ً
لعدم كفاءتها من حيث قيمة اإلستثمار مقارنة

عوائدها وتكلفة رأس مال الشركة كالتالي:

األراضي الشاغرة 
قامت الشركة خال عام 2020م ببيع أراضيها الواقعة 
في حي قرطبة )القطع رقم 13-21 و القطعة رقم 
26( بقيمــة إجماليــة قدرها )54( مليــون ريال وبربح 

بلغ )48( مليون ريال. 
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: إعادة هيكلة 
ً
ثالثا

القروض
قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة سامبا المالية )المستشار المالي( 
إلعادة هيكلة القروض القائمة، وذلك بما يتوائم مع التدفقات النقدية 
المتوقعة للشركة خال السنوات القادمة. واشتملت على القروض التالية:

قرض بنك الرياض	 

قرض البنك األهلي التجاري	 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، تــم العمل علــى التفاوض مع بنــك الرياض 
والبنك األهلي التجاري على إعادة الجدولة وذلك بالتعاون مع شركة 
ســامبا المالية بما يتناســب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، 

ومن المتوقع االنتهاء من إعادة الجدولة خال العام 2021م. 

مخاطر السوق
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 ثاثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
أسعار العموالت، مخاطر العمات ومخاطر األسعار 
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. 
وقــد تشــتمل األدوات الماليــة التي تأثــرت بمخاطر 
السوق على القروض والودائع والموجودات المالية 

المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة.

تتعلق تحاليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع 
كما في 31 ديسمبر 2020 و2019.

تم إعداد تحاليل الحساسية على أساس أن قيمة صافي 
الدين ونسبة أسعار عموالت الدين الثابتة إلى العائمة 
والمشتقات ونسبة األدوات المالية في العمات األجنبية 
هــي جميعهــا ثابتة وعلى أســاس تخصيصــات تغطية 

المخاطر المحددة في 31 ديسمبر 2020.

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

غير المالية للعمليات األجنبية. 

: المخاطر التي تواجه أعمال 
ً
رابعا

المجموعة 
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة من األدوات المالية:

مخاطر السوق	 
مخاطر أسعار العموالت	 
مخاطر العمات األجنبية	 
مخاطر أسعار األسهم	 
مخاطر االئتمان	 
مخاطر السيولة	 

يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إدارة السيولة باإلضافة إلى مراقبة مختلف التغيرات 
بالســوق ذات العاقة، وبالتالي يســعى باســتمرار إلى تقليل األثار الســلبية المحتملة على األداء المالي 
للمجموعــة. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة واعتمــاد سياســات إدارة كل مــن هذه المخاطــر والتي يمكن 

تلخيصها على النحو التالي:

تم استخدام االفتراضات التالية عند احتساب تحاليل 
الحساسية: 

تمثل حساسية البنود المتعلقة بقائمة الدخل الموحدة 
المعنية أثر التغيرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. 
ويعتمــد ذلك علــى الموجــودات الماليــة والمطلوبات 
المالية المقتناة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م.

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن 
تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
ألداه مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت 
السائدة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر 
التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق 
بشــكل رئيســي بالقروض. تتعرض المجموعة بشأن 
القروض المرتبطة بعمولة متغيرة لمخاطر التقلبات 
في التدفقات النقدية نتيجة التغيرات في معدالت 
العمولة. تقوم المجموعة بإبرام مقايضات أسعار 
العمــوالت لتغطيــة مخاطرهــا، إن الزيــادة )النقص( 
المحتملة بواقع 20 نقطة أساس في معدل العمولة 
بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، مع بقاء كافة 
المتغيــرات األخــرى ثابتة، من شــأنها زيادة خســارة 

المجموعة بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي.
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مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطـر العمات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة 
األدوات المالية بســبب التغيرات في أســعار الصرف 
األجنبي. إن العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة 
هي الريال السعودي. تتم معامات المجموعة بالريال 
ســعودي والدوالر األمريكي. تقوم اإلدارة بمراقبة 
التقلبات في أســعار صرف العمات األجنبية وتعتقد 
أن مخاطــر العمات غيــر جوهرية. إن غالبية التعرض 
للمخاطر بالدوالر األمريكي وأن الريال السعودي مثبت 
عنــد 3.75 ريال ســعودي: 1 دوالر أمريكي. وبالتالي، 
فإن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر من األدوات 

المالية المسجلة بالدوالر األمريكي.

مخاطر أسعار األسهم 
تتعــرض األســهم المدرجــة وغيــر المدرجــة الخاصــة 
بالمجموعة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم 
التأكد من القيمة المستقبلية للسندات االستثمارية. 
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من 
خال تنويع محفظة االستثمارات ووضع حدود لكل أداة 
مالية على حده وبشكل إجمالي. يتم تقديم التقارير 
حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالمجموعة 
بشكل منتظم. تقوم اإلدارة العليا بمراجعة واعتماد 

كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسهم.

مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطر االئتمــان المخاطر الناتجــة عن إخفاق 
الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية 
ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية. 
تتعــرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشــطتها 
التشــغيلية )بشــكل أساســي المدينــون التجاريون( 
وأنشــطتها التمويليــة، بما في ذلــك الودائع لدى 
البنوك والمؤسسات المالية والمعامات بالعمات 

األجنبية واألدوات المالية األخرى. 

لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان، يوجد لدى المجموعة 
إجراءات اعتماد يتم من خالها تطبيق حدود ائتمان 
علــى عمائهــا. كما تقوم اإلدارة باســتمرار بمراقبة 
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعماء وتقوم 
بتجنيــب مخصص لقاء الخســائر االئتمانية المتوقعة 
وذلك بناء على وضع العميل وتاريخ السداد. كما يتم 
مراقبة ذمم العماء المدينة القائمة بصورة منتظمة.

األدوات المالية والودائع النقدية
تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن األرصدة لدى 
البنــوك والمؤسســات الماليــة من قبــل إدارة الخزينة 
 لسياسة المجموعة. تتم استثمارات 

ً
بالمجموعة وفقا

األموال الفائضة مع أطراف أخرى معتمدة فقط وضمن 
الحدود االئتمانية المحددة لكل طرف. يتم مراجعة حدود 
االئتمان الخاصة باألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة 
المجموعة على أساس سنوي ومن الممكن تحديثها 
خال السنة شريطة موافقة اللجنة المالية بالمجموعة. 
يتــم وضــع هذه الحدود لتقليل تركــزات المخاطر ومن 
ثــم الحــد من حــدوث خســارة مالية من خــال االخفاق 

المحتمل للطرف اآلخر في عملية السداد.

مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجهها 
المجموعــة في توفير األموال للوفــاء بااللتزامات 
المتعلقة باألدوات المالية. تنشــأ مخاطر الســيولة 
عــن عــدم القــدرة علــى بيع أصــل مالي ما بســرعة 
وبمبلــغ يقــارب قيمته العادلة. يتم إدارة الســيولة 
وذلك بالتأكد بصورة دورية من توفر األموال الكافية 
من خال التسهيات االئتمانية المتعهد بها للوفاء 

بأي التزامات مستقبلية.

تتمثل طريقة المجموعة 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 
المجموعة. ولهذا الغرض، احتفظت المجموعة بحدود 
ائتمانية مع بنوك تجارية من أجل الوفاء بمتطلبات 

السيولة الخاصة بها.

كمــا في 31 ديســمبر 2020، أظهــرت قائمة المركز 
المالــي الموحدة زيادة المطلوبــات المتداولة عن 
األصول المتداولة بقيمة 1,99 مليار ريال سعودي. 
إن اإلدارة على ثقة من أن المجموعة ستكون قادرة 
على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب 

وسيتم ادارة السيولة كما ما يلي:

بيع األراضي واالستثمارات العقارية تحت االنشاء	 
بيع االستثمارات في ادوات حقوق الملكية المدرجة 	 

بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر 
االستثمارات المدرجة بالقيمة من خال الربح او الخسارة.

استخدام النقدية وألرصدة البنكية الحالية المتوفرة 	 
لدى المجموعة.

تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات 
المتداولــة بمبلــغ1.99 مليــار ريال ســعودي، وذلك 
بسبب إعادة تصنيف قرض طويل األجل بمبلغ 2,096 
مليار ريال سعودي إلى المطلوبات المتداولة والتي 
يتعين ســدادها بالكامل ألحد البنوك المحلية خال 
 على دراسة 

ً
مایو ٢٠١٩. تعمل إدارة المجموعة حاليا

الخيــارات المتاحــة لترتيــب عملية ســداد القروض أو 
إعادة جدولة األقساط الى فترات الحقة.

التركيز المفرط للمخاطر 
تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف 
األخــرى لنشــاطات مماثلــة أو نشــاطات فــي نفــس 
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. تشــير التركزات إلى الحساسية 
النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر 

على صناعة معينة.

المرتبطــة  العامــة  المخاطــر 
بالسوق العقارية

أداء الشركة عرضة لجميع المخاطر المرتبطة باالستثمار 
في القطاع العقاري السعودي، بما فيها التغيرات 
الســلبية في األوضاع االقتصادية على المســتوى 
اإلقليمــي أو العالمــي وظــروف الســوق المحليــة 
والوضــع المالي لمســتأجري العقارات ومشــتريها 
وبائعيها، والزيادة المفرطة في العرض في القطاع 
التجــاري وقلــة الطلب والمنافســة، والتغيرات في 
اإلقبال النسبي على أنواع العقارات والمواقع وغير 
ذلك من األحداث والظروف الطارئة والعوامل األخرى 
الخارجــة عــن نطــاق الســيطرة. فقد يــؤدي أي من 
، إلى 

ً
هذه العوامل، أو عدد منها إذا ما وقعت معا

 على ايرادات الشركة.
ً
مخاطر ملموسة تؤثر سلبا

 خاصة خال عام 2020م 
ً
وقد واجهت الشركة ظروفا

بســبب التغيرات الســلبية التي طرأت بدخول جائحة 
 على النشــاط التأجيري 

ً
كوفيد 19 والتي أثرت ســلبا

للشركة سواًء بتراجع النسب التأجيرية أو التأخر والنقص 
في نســب التحصيل والدخل. وقد تعاملت الشــركة 
مــع هــذه الظــروف بإحترافية حيث ســاعدت أنظمة 
الشــركة المرنة على ســرعة التأقلم مع العمل عن 

بعد، وإستعادة عجلة التشغيل بأسرع وقت. 

بالتطويــر  المرتبطــة  المخاطــر 
العقاري

تعمل الشركة في مجال التطوير العقاري، األمر 	 
الذي يعرضها للمخاطر العامة المرتبطة بمشاريع 

البناء والتطوير. وقد تشمل هذه المخاطر:
عدم توفر التمويل بشروط مائمة. 	 
تجاوز التكاليف بشكل يفوق التقديرات بسبب زيادة 	 

تكاليــف المــواد أو العمالــة 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 بيعه في الموعد المقرر، مما يترتب عليه زيادة 
نفقات خدمة الدين وتكاليف البناء.

 على 
ً
ويمكن ألي من العوامل المذكورة أعاه أن يؤثر سلبا

المشروع. وقد وضعت الشركة االستراتيجيات التالية للحد 
من مخاطر تجاوز التكلفة المقدرة وعدم إنجاز المشروع:

تخصيــص مبالغ احتياطية لتغطية بعض النفقات 	 
غير المتوقعة ضمن الميزانيات الخاصة بالمشاريع، 
وســوف يبــذل الفريق الفني الــذي يقوم على 
إدارة المشاريع وكذلك المقاول قصارى جهودهم 
لضبــط التكاليــف بحيث يتم إنجاز المشــروع ضمن 
حدود التكاليف التقديرية المخصصة واإلطار الزمني 

المقرر ومعايير الجودة المتوقعة؛ 
متابعة ومراقبة أداء كل مقاول عن كثب من قبل 	 

فريق إدارة المشــروع والشــركة بصفة مستمرة 
لضمان إنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع في 

الوقت المناسب.
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إرساء بعض أعمال المشاريع سواًء كانت أساسية 	 
أو فرعية إلى أطراف ثالثة وذلك لتحويل جزء من 

المخاطر لهذه األطراف.

بطبيعــة  المتعلقــة  المخاطــر 
باألصــول  التصــرف  أو  تســييل 

العقارية 
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 المناســب وبالســعر المثالي وبالتالي، 
فإن تأخر أو صعوبة تصرف الشــركة 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:

تقــوم إدارة االســتثمار بالشــركة بــإدارة ومراقبة 	 
المخاطر المتعلقة باستثمارات المجموعة 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.

الســوق  ظــروف  تغيــر  مخاطــر 
العقاري

العقــاري بشــكل كبيــر علــى 	  يعتمــد االســتثمار 
التغيرات التي تطرأ على ظروف العرض والطلب 
بقطاع العقارات بشكل عام، والتي تتأثر بالظروف 
االقتصاديــة والسياســية واإلقليميــة والمحلية 
تــؤدي  قــد  والتــي  والمنافســة  والموســمية 
النخفــاض العقارات وايجاراتها. وتعتمد الشــركة 
عــدة اســتراتيجيات للحد مــن مخاطــر التغير في 

ظروف السوق العقاري كما يلي:
تقوم إدارة االستثمار بالشركة على مراقبة ظروف 	 

السوق بشكل مباشر واالطاع الدوري على أحدث 
تقارير المتخصصين في هذا المجال.

تعتمد الشــركة سياســة التنويــع 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.
باختــاف 	  بالشــركة  العقاريــة  المحفظــة  تتســم 

االســتخدامات ألصولها العقارية )أصول ســكنية 
– أصول تجارية – أصول مالية(.

مخاطــر االنخفــاض فــي تقييم 
األصول العقارية

يعتمــد تقييــم االســتثمارات العقاريــة علــى عوامل 
مختلفة قد يكون من الصعب تحديدها. وربما تنخفض 
القيمة السوقية للعقارات نتيجة للتدهور في األوضاع 
االقتصادية والتنظيمية وظروف الســوق. وال يمكن 
إعطاء أي ضمان بأن التقييمات العقارية سوف تعكس 
بدقة الثمن الذي يحققه أي استثمار عند البيع الفعلي 
وقــد يتعــذر تحقيق قيم األصول العقارية باألســعار 
التــي أظهرتها التقييمــات. وعليه، فإن أي انخفاض 

في قيم األصول العقارية قد يؤثر على المستثمرين.

وتعتمد اســتراتيجية الشركة للحد من هذا النوع من 
المخاطر على استراتيجية التنويع في االستخدامات 
واألحجام والمواقع الجغرافية لألصول العقارية للشركة. 
كما تشــمل الخطة االستثمارية للشــركة استراتيجية 

ألمثل تركيبة لألصول العقارية المملوكة للشركة. 

التغييــرات فــي أنظمــة القطاع 
العقاري والضرائب والزكاة

تخضــع أنشــطة الشــركة ألنظمــة العقــار والضريبــة 
والزكاة المعمول بها في المملكة، وعليه فإن أية 
تغييرات ملموســة في هذه القوانين أو تفسيرات 
لها في غير صالح الشــركة، وال ســيما فيما يتعلق 
بنقل الملكية والضرائب والزكاة، قد يكون لها تأثير 

سلبي كبير على أداء الشركة المالي.

وتحرص الشــركة على أن تبقــى على تواصل فّعال 
مع الجهات التنفيذية والمشرعة المختلفة، وذلك 
لتكون على علم بآخر المستجدات في هذا المجال.

االستثمارات النقدية المباشرة
تستثمر المجموعة في رأس مال عدد من الشركات والموضحة في الجدول التالي:

الشركة
 )األرقام بآالف الرياالت(

نسبة الملكيةالكيان القانونيالقيمة الدفترية لاستثمار

16.7 %مساهمة مغلقة241.408شركة الرياض القابضة

9.5 %مساهمة مغلقة78.205شركة مطوري مدينة المعرفة االقتصادية

1.1 %مساهمة مغلقة94.106شركة أم القرى للتنمية واإلعمار

9.2 %مساهمة مغلقة49.364شركة دار التمليك

2.1 %مساهمة مغلقة44.205شركة كنان للتطوير العقاري

4.4 %مساهمة مغلقة7.332الشركة المتحدة للزجاج

3.0 %تحت التأسيس800شركة التمويل العقاري

0.0 %مساهمة مدرجة38شركة طيبة القابضة

6.0 %مساهمة مغلقة42.000صندوق جدوى الصحي 2

1.3 %مساهمة مغلقة15.070صندوق جدوى الصحي 3

607,279المجموع

وقد قامت الشركة خال عام 2020م بتقييم إستثماراتها في الشركات األخرى، آخذة بعين اإلعتبار العوائد 
السنوية والنمو في القيمة السوقية لهذه األسهم. وبعد تحديد اإلستثمارات غير المجدية، قامت الشركة 
بتعيين شركة الباد لاستثمار )الباد المالية( كمستشار مالي ليقوم بخدمات التقييم وإدارة البيع لهذه 

 .)Sell-Side Financial Advisor(األصول

قامت الشركة خال عام 2020 ببيع أسهم الشركة في شركة إسمنت حائل بقيمة )96( مليون ريال خال 
عام 2020م. كما قامت الشركة بإسترجاع قيمة إستثمار سابق في شركة تطوير العقير وبقيمة )38( ريال 
 إلى تحويل أسهمها في شركة مطوري مدينة المعرفة )شركة 

ً
خال العام ذاته. وتسعى الشركة حاليا

ذات مسؤولية محدودة( إلى أسهم ملكية مباشرة في شركة مدينة المعرفة االقتصادية والمدرجة في 
السوق المالية السعودي، وذلك بعد إنقضاء فترة عدم التداول على أسهم المؤسسين.
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بيان بممتلكات المجموعة من أراضي سكنية وتجارية:

الوضعالمساحة )م2(الموقعت

مشروع تحت التنفيذ6,988,106أرض الوصيل شمال الرياض- مشروع وديان العقارية1

استثمارية5,675,630أرض غرب المنطقة الصناعية- الدمام2

استثمارية3,941,966أرض طريق مطار الملك فهد – الدمام3

استثمارية871,598أرض جنوب بنبان رقم )13(- الرياض4

استثمارية648,189أرض طريق صلبوخ بنبان- الرياض5

استثمارية596,700أرض طريق القصيم الرياض- سكن العمال6

استثمارية519,059أرض جنوب بنبان رقم )15(- الرياض7

مشروع تحت التنفيذ430,726أرض طريق التخصصي الثمامة بالرياض- مشروع الضاحية السكني والتجاري8

مقام عليها مباني188,262أرض مخطط العليا- الرياض9

استثمارية157,280أرض طريق الملك خالد- المدينة المنورة10

استثمارية85,572أرض طريق القصيم- المدينة المنورة11

استثمارية63,493أرض على الدائري الثالث- المدينة المنورة12

استثمارية49,800أرض طريق الملك عبد العزيز- جدة13

استثمارية44,465أرض مخطط تال الرياض حي الملقا - الرياض14

استثمارية40,000أرض قطعة رقم 4 من مخطط حي النرجس15

استثمارية30,000أرض طريق الملك فهد - حي العارض– الرياض16

مشروع تحت التنفيذ25,570أرض مخطط حي النرجس بالرياض - مشروع مجمع سكني مغلق17

استثمارية25,500أرض بحي العقيق الجنوبي الرياض- مشروع ويستين الرياض18

استثمارية10,510أرض قرطبة القطع من رقم )10-12( من المخطط -3115 الرياض 19

مشروع تحت التنفيذ9,857أرض الستين الرياض20

مقام عليها مباني9,325أرض الستين التجاري الثاني – الرياض21

استثمارية2,241أرض الستين المواقف – الرياض22

استثمارية1,578أرض طريق القصيم - المدينة المنورة23

20,242,878.74مجموع المساحات

قامت الشركة خال عام 2020 م، حسب استراتيجية االستثمار، ببيع بعض القطع من المخطط )رقم 3115( 
والقطــع رقــم )16،15،14،13( والقطــع رقم ) 21،20،19،18،17(، والقطع رقم ) 1/26، 2/26( والواقعة في حي 

قرطبة بالرياض.

وصف ألي صفقة بين المجموعة وطرف ذي عاقة:
قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل 
مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة بمبلــغ 1.5 مليــار 
ريال سعودي خال عام 2015 ألغراض تمويل إنشاء 
المشاريع العقارية. وفي مايو 2020 قامت الشركة 
بإعــادة جدولــة القــرض وبموجب تلــك الجدولة تبلغ 
قيمة التســهيات الجديدة 1.3 مليار ريال ســعودي 
وذلك بتخفيض التسهيل االصلي بمبلغ 200 مليون 

ريال سعودي. 

تكون  عقود  أو  أعمال  بأي  تتعلق  معلومات 
 فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد 

ً
المجموعة طرفا

أعضاء مجلس إدارة المجموعة أو لكبار التنفيذيين 
فيها أو ألي شخص ذي عاقة بأي منهم:

 
ً
ال توجد أي أعمال أو عقود تكون المجموعة طرفا

فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة 
المجموعة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص 

ذو عاقة بأي منهم.

للتحويل وأي  ادوات دين قابلة  فئات وأعداد أي 
أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  مالية  أوراق 
المجموعة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  حقوق 
خال العام المالي 2020م أو عوض حصلت عليه 

المجموعة مقابل ذلك:

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
أصدرتها أو منحتها المجموعة خال العام المالي 
2020م أو عوض حصلت عليه المجموعة مقابل ذلك 

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق 
منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  حقوق  أو  اكتتاب، 

المجموعة:
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين 
قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقدية، أو مذكرات 
حــق اكتتــاب، أو حقوق مشــابهة أصدرتها أو منحتها 

المجموعة.

ألي  المجموعة  جانب  من  إلغاء  أو  شراء  أو  استرداد 
المالية  األوراق  وقيمة  لاسترداد،  قابلة  دين  أدوات 

المتبقية:
ال يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المجموعة 

ألي أدوات دين قابلة لاسترداد.

في  اإلدارة  مجلس  عليها  اعتمد  التي  الوسائل 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه: 

يقــوم المجلس بتقييــم أدائه من خال المشــاركة 
الفاعلة في مجلس اإلدارة ويقيم اللجان المنبثقة 
منــه وأعضائهــا من خــال تقارير المتابعــة الدورية 

والتقارير المرفوعة للمجلس.

اإلجراءات التي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – 
 بمقترحات المساهمين 

ً
وبخاصة غير التنفيذيين – علما

وملحوظاتهم حيال المجموعة وأداءاها:
جميع اقتراحات المساهمين المطروحة أثناء اجتماع 
الجمعية العامة السابقة تم مناقشتها بالجمعية.

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس 
أي  عن  التنفيذيين  كبار  أو  المجموعة  إدارة 

مكافآت: 
ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي 

راتب أو تعويض أو حصة من األرباح.

مساهمين  أحد  بموجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات 
المجموعة عن أي حقوق في األرباح: 

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد 
المساهمين عن أي حقوق في األرباح.

استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفين 
المجموعة:

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة 
موظفين المجموعة.

اإليضاح ألي اختاف عن معايير المحاسبة:

ال يوجــد أي اختافــات عــن معاييــر المحاســبة الدوليــة 
والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيين.

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020م

الشركة العقارية السعودية »العقارية«
أهم الخطط والقرارات المتخذة خال عام 2020

57 56



أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة 
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عاجها وتفادي 

وقوعها في المستقبل:
 ال يوجــد عقوبــات أو جــزاءات مفروضــة علــى الشــركة مــن الهيئة أو مــن أي جهة إشــرافة أو تنظيمية أو 

قضائية خال العام المالي 2020م.

عدد طلبات المجموعة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

وقت الطلب تاريخ ملف الملكيات سبب الطلب

2020/01/01م 2019/12/31 إجراءات الشركة 1

2020/04/15 2020/03/31 إجراءات الشركة 2

2020/07/05م 2020/06/30م إجراءات الشركة 3

2020/10/01م 2020/09/30م إجراءات الشركة 4

2020/10/14م 2020/10/13م إجراءات الشركة 5

ما لم يطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك:

أسباب عدم التطبيقالنصالفقرةالمادة

392
وضع اآلليات الازمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 

برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في 
المجاالت ذات العاقة بأنشطة الشركة.

الفقرة استرشادية 
والمجموعة بصدد 

تطوير برنامج خاص بهذا 
الشأن.

41-

أ- يضع مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات اآلليات الازمة لتقييم 
 وذلك من خال مؤشرات 

ً
أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا

قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة 
د جوانب القوة  إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ

والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

 ب- يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء 
مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.

 ج- يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، 
وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق 

 أن 
ً
الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضا

يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.

 د-يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة 
للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس 

ولجانه وتخصيص الوقت الازم لها.

 هـ- يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة 
ألدائه كل ثاث سنوات.

 ألداء رئيس المجلس 
ً
 دوريا

ً
 و- يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييما

بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش 
د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما  المخصص لهذا الغرض، على أن تحدَّ

يتفق مع مصلحة الشركة.

المادة استرشادية 
والمجموعة بصدد 
التعاقد مع جهات 

متخصصة لتطوير أليات 
تمكنها من اإللتزام بما 

ورد بالمادة.

أسباب عدم التطبيقالنصالفقرةالمادة

تأسيس لجنة المخاطر.-70

التـزال المادة استرشادية 
والمجموعة بصدد 

 يقوم 
ً
إنشائها وحاليا

مجلس اإلدارة بهاذا 
الدور.

التـزال المادة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.-71
استرشادية.

التـزال المادة اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.-72
استرشادية.

853-1

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

1 - تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لاستماع إلى آراء العاملين في 
الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

 من األرباح التي تحققها 
ً
2 - برامج منح العاملين أسهمها في الشركة أو نصيبا

وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

3 - إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

 ال تـزال المادة 
استرشادية والمجموعة 

بصدد تطوير برنامج خاص 
بهذا الشأن.

المسؤولية االجتماعية.-87

 ال تـزال المـادة 
استرشادية والمجموعة 

بصدد تطوير برنامج خاص 
بهذا الشأن.

884-1

 يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات الشركة في 
مجال العمل اإلجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

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

2 - اإلفصاح عن أهداف المسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها 
وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

3 - اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات 
الصلة بأنشطة الشركة.

4 - وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

ال تزال المادة 
استرشادية والمجموعة 

بصدد تطوير برنامج خاص 
بهذا الشأن.

أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها، 893
واي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خال وسائل اإلفصاح األخرى.

ال تزال الفقرة 
استرشادية، وستطبقها 
الشركة فور اإللزام بها.

9024
النظام األساس وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

للمجموعة ينظم ماورد 
بالمادة

9025

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص 
)عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك 

الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي 
تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة.

التوجد أي مصالح 
والنظام األساسي 

ينظم ماورد بالمادة إن 
وجد.

تشكيل لجنة حوكمة الشركات.-95

التـزال المادة استرشادية 
والمجموعة بصدد 

 يقوم 
ً
إنشائها وحاليا

مجلس اإلدارة بهذا 
الدور.
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أســماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والســابقة ومؤهاتهم 
وخبراتهم: 

أعضاء مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

المهندس أيمن بن محمد المديفر

)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

)رئيس المجلس(

رئيس اإلدارة العامة 
لاستثمارات العقارية 
المحلية في صندوق 

االستثمارات العامة 

مستشــار ائتمــان – صنــدوق التنميــة الصناعــي 	 
الســعودي منــذ 1998م حتــى 2005م.

مديــر إدارة التفتيــش – هيئــة الســوق الماليــة 	 
منــذ 2005م حتــى 2006م.

منــذ 	  األندلــس  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
2017م. حتــى  2006م 

القابضــة 	  شــمول  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
2018م. حتــى  2017م  منــذ 

بكالوريوس هندسة 
نظم

برنامج تدريبي ائتمان

عضو مجلس إدارة شركة الخير كابتال.	 

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

)نائب رئيس المجلس(

الرئيس التنفيذي 
إلدارة الخدمات 

المشتركة في صندوق 
االستثمارات العامة 

شــركة 	  فــي  البشــرية  المــوارد  فريــق  عضــو 
حتــى  2000م  منــذ  الســعودية  االتصــاالت 

2007م.
جــدوى 	   – البشــرية  المــوارد  إدارة  رئيــس 

2014م. حتــى  2007م  منــذ  لاســتثمار 
البشــرية 	  للمــوارد  العامــة  اإلدارة  رئيــس 

كابتــال منــذ  المســاندة – األهلــي  والخدمــات 
2016م. حتــى  2014م 

بكالوريوس موارد 
بشرية وإدارة أعمال

المكافــآت 	  ولجنــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
عبداللــه  الملــك  مركــز  والترشــيحات- 

لــي  لما ا
عضو مجلس اإلدارة- جسارة 	 
عضــو لجنــة الترشــيحات – شــركة الريــاض 	 

للتعميــر 
 	– والترشــيحات  المكافــآت  لجنــة  عضــو 

القديــة
 	 – والترشــيحات  المكافــآت  لجنــة  عضــو 

نيــوم شــركة 

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

الرئيس التنفيذي و 
العضو المنتدب للشركة 

العقارية السعودية.

شــركة 	  المالــي  والتحليــل  األبحــاث  رئيــس 
أصــول وبخيــت االســتثمارية منــذ 2006م حتــى 

2007م.
منــذ 	  الماليــة  كســب   – التنفيــذي  الرئيــس 

2014م. حتــى  2007م 
رئيــس الشــركة األولــى لتطويــر العقــارات منــذ 	 

2014م حتــى 2017م.

بكالوريوس محاسبة

برنامج تعاوني )ائتمان(

المالــي 	  التحليــل  فــي  متنوعــة  خبــرات 
والتقاريــر  والموازنــات  واالســتثمار 
الماليــة  واالستشــارات  الماليــة 

االســتراتيجي. والتخطيــط 

األستاذ/ ديفيد هاند*

الرئيس التنفيذي – 
كوليرز انترناشونال

شــريك – نايــت فرانــك –لنــدن منــذ 1999م حتــى 	 
2000م.

منــذ 	  كونــغ  هونــغ   –  JLL  – الوطنــي  المديــر 
2002م. حتــى  2000م 

مديــر اإلداري – JLL – بكيــن منــذ 2002م حتــى 	 
2007م.

2007م 	  منــذ  الصيــن   –  JLL العالمــي  المديــر 
2013م. حتــى 

 	 –  JLL العالميــة  لاســواق  العالمــي  المديــر 
2015م. حتــى  2013م  منــذ  كونــغ  هونــغ 

بكالوريوس جغرافيا 
اقتصادية

دبلوم عالي في 
تخطيط المدن 

واالقاليم

للمســاحين 	  الملكــي  المعهــد  عضــو 
. يــن لمعتمد ا

التحليــل 	  فــي  متنوعــة  خبــرات 
والموازنــات  واالســتثمار  المالــي 
الشــركات  وحوكمــة  الماليــة  والتقاريــر 
والتخطيــط  الماليــة  واالستشــارات 

تيجي ا ســتر ال ا

الخبراتالمؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

مديرإدارة األستثمار 
العقاري- شركة 

االستثمارات الرائدة.

بنك الرياض منذ تاريخ 2010م حتى 2012م.	 
البنــك الســعودي لاســتثمار منــذ تاريــخ 2013 	 

2015م. حتــى 
البنــك الســعودي الفرنســي منــذ تاريــخ 2016م 	 

حتــى 2018م.

بكالوريوس علوم 
مالية

المالــي 	  التحليــل  فــي  متنوعــة  خبــرات 
والتقاريــر  والموازنــات  واالســتثمار 
الماليــة  واالستشــارات  الماليــة 

االســتراتيجي. والتخطيــط 

الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

رئيس- مركز الدكتور 
ناصر بن كدسة 

لاستشارات.

مديــر مشــروع أول صنــدوق التنميــة الصناعيــة 	 
ــذ 1994م حتــى 2001م. من

المشــاريع 	  مــن  العديــد  وتطويــر  انشــاء 
العقاريــة و الصناعيــة و الصحيــة منــذ 2007م 

2018م حتــى 

بكالوريوس الهندسة 
الميكانيكية

ماجستير العلوم 
الهندسية.

ماجستير إدارة أعمال

الدكتوراة في التجارة 
الدولية

العديــد 	  تطويــر  فــي  متنوعــة  خبــرات 
والصناعيــة  العقاريــة  المشــاريع  مــن 

. لصحيــة ا و

المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر

رجل أعمال

صنــدوق التنميــة العقاريــة: المديــر المســاعد 	 
للشــئون الفنيــة

دور 	  )شــركة  للفنــادق  الســعودية  الشــركة 
للضيافــة حاليا(الرئيــس التنفيــذي منــذ 1986 - 

2011

بكالوريوس هندسة 
مدنية

جامعة البترول 
والمعادن

عضــو مجلــس إدارة- المجموعــة الســعودية 	 
لاســتثمار الصناعــي

عضو مجلس اإلدارة- شركة عقاالت	 

األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

أعمال حرة

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة فــي 	 
شــركة محمــد بــن عبدالعزيــز الراجحــي وأوالده 

لاســتثمار منــذ 2014م حتــى 2018م.
بكالوريوس محاسبة

محمــد 	  شــركة  اإلدارة-  مجلــس  عضــو 
لاســتثمار وأوالده  الراجحــي 

عضو مجلس اإلدارة – شركة عبدالله 
العثيم القابضة

عضو مجلس اإلدارة – شركة عقاالت 	 
مجموعــة 	   – اإلدارة  مجلــس  عضــو 

العيســى عبداللطيــف 

المهندس/ عبدالعالي  بن محمد العجمي

مدير إدارة الدراسات 
والمناقصات – شركة 

عبدالعالي العجمي

الهندســية 	  لاستشــارات  الذهبــي  المكتــب 
بوظيفــة مهنــدس تصميــم طــرق منــذ 2012م 

2013م. حتــى 
بوظيفــة 	  العجمــي  عبدالعالــي  شــركة 

2014م. حتــى  2013م  منــذ  موقــع  مهنــدس 
شــركة عبدالعالــي العجمــي بوظيفــة منســق 	 

مشــاريع منــذ 2014م حتــى 2016م.

بكالوريوس هندسة 
مدنية والبنية التحتية.

دبلوم التقنية المدنية.

شهادة اعتماد 
هندسي من 

الهيئة السعودية 
للمهندسين.

ــرات متنوعــة فــي الهندســة المدنيــة 	  خب
والبنيــة التحتيــة وأعمــال اإلنشــاءات.

*توفي العضو ديفيد في شهر ديسمبر 2020م.
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أعضاء اللجان من غير مجلس اإلدارة 
الخبراتالمؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضو في اللجنة

نايف بن صالح بن علي الحمدان

اللجنة التنفيذية

مدبر إدارة مشارك 
لمحفظة المشاريع 

العقارية في “صندوق 
االستثمارات العامة”

نائب الرئيس التنفيذي لاستثمار 	 
وتطوير األعمال في “شركة 

الراجحي االستثمارية”

ماجستير إدارة أعمال 
جامعة كاردف ويلز

رئيس مجلس اإلدارة 	 
– الشركة السعودية 

للصيانة وإدارة 
الممتلكات

فهد المعجل

الرئيس التنفيذي لشركة اللجنة التنفيذية
ثروة السعودية

الرئيس التنفيذي في الخليج 	 
للتطوير العقاري

بكالوريوس إدارة 
العلوم الصناعية 

والتسويق من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن

عضو مجلس إدارة في 	 
شركة ثروة السعودية

عضو مجلس إدارة في 	 
شركة ريتال للتطوير 

العقاري

فيصل ظاهر العنزي

الخبراتالمؤهاتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضو في اللجنة

اللجنة التنفيذية

نائب رئيس أول في 
المحفظة العقارية المحلية

في “صندوق االستثمارات 
العامة”

مدير أول في إدارة التمويل 	 
العقاري في بنك االستثمار

بكالوريوس إدارة 
األعمال جامعة الملك 

فيصل

دبلوم في العلوم 
اإلدارية جامعة لندن 

)SAOS(

درجة الزمالة المالية من 
جامعة الملك سعود

مدير الرقابة واإلدارة 	 
قسم إدارة األصول في 

بنك سامبا
مسؤول أول إدارة 	 

األصول في مجموعة 
بخيت لاستثمار

عضو في الجمعية 	 
السعودية لعلوم 

العقار.

أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي

مدير تنفيذي – أبانمي لجنة المراجعة
محاسبون قانونيون

مستشار اإلفصاح المستمر هيئة 	 
السوق المالية

نائب عميد كلية المجتمع 	 
بالشارقة

ماجستير محاسبة 
جامعة ميامي

خبرة في مجال 	 
المحاسبة والمراجعة

أحمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن المحيميد

أستاذ دكتور في جامعة لجنة المراجعة
الملك سعود

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

دكتوراة الفلسفة في 
االقتصاد الكلي دراسة 

التنمية االقتصادية 
التحليل الكمي جامعة 

نبراسكا الواليات 
المتحدة

خبرات متنوعة في مجال 	 
االقتصاد والتدريس

محمد عبدالرحمن القاسم

العضو المنتدب في شركة لجنة المراجعة
حساب ريادة المحدودة

مدير المراجعة الداخلي في 	 
صندوق المئوية

مدير عام المراجعة في هيئة 	 
االتصاالت وتقنية المعلومات

مراجع داخلي رئيسي في شركة 	 
اإللكترونيات المتقدمة

مراجع رئيسي في شركة كي 	 
بي إم جي

مستشار في هيئة االتصاالت 	 
وتقنية المعلومات

بكالوريوس محاسبة – 
جامعة الملك سعود

خبرات متنوعة في 	 
مجال أعمال المراجعة 

والتدقيق الداخلي

عزيز محمد مبارك القحطاني

المستشار المالي واإلداري لجنة المراجعة
في شركة تكامل القابضة

الرئيس التنفيذي للمراجعة 	 
الداخلية في الشركة السعودية 

للتنمية واالستثمار التقني 
والشركات التابعة

نائب الرئيس للمراجعة الداخلية 	 
في شركة البترول والكيماويات 

والتعدين
المدير التنفيذي للمراجعة 	 

الداخلية في شركة نادك
المدير التنفيذي للمراجعة 	 

الداخلية في 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 شركة اللجين
عضو مجلس إدارة 	 

ورئيس لجنة المراجعة 
في شركة الحمادي 

للتنمية واالستثمار
عضو لجنة مراجعة 	 

في كا من: شركة 
الشرق األوسط للكابات 

)مسك(- شركة جازان 
للطاقة والتنمية- شركة 

المواساة للخدمات 
الطبية
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وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية
الخبرات العملية المؤهات العلمية الوظائف السابقة الوظيفة الحالية 

األستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان

العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي للشركة العقارية 

السعودية

الرئيس التنفيذي- وثيق 
للخدمات المالية

برنامج تشيس االئتمان 
)نيويورك(

جامعة الملك سعود 
محاسبة

الشريك التنفيذي والرئيس التنفيذي-وثيق 	 
للخدمات المالية -سبتمبر 2014 – 2018

الرئيس التنفيذي-شركة األولى للتطوير 	 
العقاري-ديسمبر 2014 - ديسمبر 2017

األستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر*

الرئيس التنفيذي للشركة 
العقارية السعودية

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة المراكز 

العربية

درجة البكالوريوس في 
العلوم اإلدارية

)إدارة األعمال، اإلدارة 
المالية(

جامعة الملك سعود

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة-المراكز 	 
العربية مايو 2016 - مايو 2018

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة- بنك 	 
الباد مايو 2009 - مارس 2016

الدكتور / بندر العبدالكريم

الرئيس المالي للعقارية 
والشركات التابعة

المدير المالي- شركة 
ذاخر لاستثمار والتطوير 

العقاري
دكتوراه في االقتصاد 2002

المدير المالي-شركة ذاخر لاستثمار والتطوير 	 
العقاري2016- 2019-

مستشار أول لمكتب معالي الوزير- وزارة 	 
اإلسكان - 2015 - 2016

رئيس التمويل العقاري- البنك السعودي 	 
الفرنسي 2013 - 2015

رئيس تمويل المشاريع- البنك السعودي 	 
الفرنسي 2011 - 2015

االستاذ / محمد ساري عنبتاوي

مدير االستثمار-الشركة رئيس االستثمار
األولى للتطوير العقاري

بكالوريوس محاسبة

ماجستير إدارة مالية

مدير االستثمار-الشركة األولى للتطوير العقاري-	 
يوليو 2015 -أبريل 2019

سويكورب-مدير الخدمات المصرفية االستثمارية 	 
العقارية-فبراير 2014 - يوليو 2015

الخبرات العملية المؤهات العلمية الوظائف السابقة الوظيفة الحالية 

المهندس/ هيثم علي إبراهيم**

نائب الرئيس للمبيعات الرئيس التجاري
داماك العقارية

الماجستير في هندسة 
اإللكترونيات الراديوية من 
الجامعة التقنية التشيكية 

في براغ

 نائب الرئيس للمبيعات داماك العقارية أغسطس 	 
2019/4/11 – 2018

مدير المبيعات والتسويق، االستثمارات إعمار 	 
العقارية أغسطس 2014 - يوليو 2018

األستاذ/ محمد بن سعود الغزواني

رئيس العمليات المكلف
مستشار في وكالة 

التطوير العقاري في وزارة 
األسكان

بكالوريوس إدارة تطوير 
األعمال

ماجستير إدارة األعمال

مدير تنفيذي في شركة تمور المملكة سبتمبر 	 
2013 - 2015م

المدير العام للشؤون المالية واإلدارية 	 
ومستشار في لجنة شؤون التنظيم والتطوير 
في وزارة التجارة واألستثمار  فبراير 2012م – 

2013م
مشرف خزينة والتشغيل بنك سامبا جون 2009م 	 

-ديسمبر 2012م

المهندس/ معاذ بن عبدالعزيز المخضوب***

رئيس التطوير
رئيس التطوير العقاري 

في شركة ماسك 
لاستثمارات

بكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة 

الملك سعود

حاصل على شهادة مفتش 
هندسة من المجلس 
الهندسي البريطاني

مدير بناء- مديري البرامج البيئية، وزارة الداخلية 	 
2010 – 2012

رئيس المهندسين – بي أيه إي سيستمز 2010 	 
2007 –

مدير مشروع - مشروع التعاون الدفاعي 	 
السعودي البريطاني 2006 – 2002

عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التوجيهية - 	 
اسكان الفاضلي

 عــن الرئيــس التنفيــذي المســتقيل األســتاذ/ خالــد الجاســر 
ً
تــم تعييــن األســتاذ/ إبراهيــم العلــوان رئيســا تنفيذيــا للشــركة بديــا  *

يوليــو 2020م.  28 بتاريــخ 
تم تعيين األستاذ/ خالد الضبيعي رئيس للقطاع التجاري بتاريخ 1 ديسمبر 2020م.  **

تم تعيين المهندس/ معاذ المخضوب رئيس لقطاع التطوير بتاريخ 27 سبتمبر 2020م.  ***
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 في مجالس 
ً
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المهندس أيمن بن محمد المديفر

مساهمة مغلقةداخل المملكةالخير كابتال

مساهمة مغلقة داخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة الوديان العقارية

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

---مساهمة مغلقة داخل المملكةمركز الملك عبدالله المالي

مساهمة مغلقة داخل المملكةجسارة

مساهمة مغلقة داخل المملكةشركة تطوير وسط الرياض )عضو لجنة الترشيحات(

مساهمة مغلقة داخل المملكةالقدية )عضو لجنة الترشيحات(

مساهمة مغلقة داخل المملكةشركة نيوم )عضو لجنة الترشيحات(

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

---مساهمة مغلقةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية

---مساهمة مغلقة داخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الوديان العقارية

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الكورية لصيانة وإدارة 
ذات مسؤولية داخل المملكةالممتلكات 

محدودة

*األستاذ/ ديفيد هاند

the royal institute of chartered surveyorsخارج المملكة incorporated by
royal charter---

األستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

ذات مسؤولية داخل المملكةعضو مجلس الشركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع 
---محدودة

---مساهمة مغلقة داخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الوديان العقارية 

الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

------
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المهندس/ عبدالعالي بن محمد العجمي

------

األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

مساهمة مغلقةداخل المملكةشركة محمد الراجحي وأوالده لاستثمار

مساهمة مدرجةداخل المملكة شركة عبدالله العثيم القابضة

مساهمة مغلقةداخل المملكة مجموعة عبداللطيف العيسى

ذات مسؤولية داخل المملكة شركة عقاالت
محدودة

المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر

مساهمة مدرجةداخل المملكةالمجموعة السعودية لاستثمار الصناعي

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سافكو

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية للنقل الجماعي

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة إسمنت الجنوب

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية للفنادق )دور(

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة عقاالت
---محدودة
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال العام المالي 2020م وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين: 

سجل حضور اجتماع الجمعيات العامة خال العام المالي 2020م

ت
االسم

الجمعية العامة)47(

22-06-2020م

حضرم /أيمن بن محمد المديفر1

حضرأ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن2

حضرأ/ إبراهيم بن محمد العلوان3

لم يحضر أ/ ديفيد هاند4

حضرأ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي5

حضرد/ ناصر بن سعيد بن كدسة6

حضرم/ عبدالعزيز بن صالح العنبر7

حضرأ/ محمد بن سعد بن داوود8

حضرم/ عبدالعالي بن محمد العجمي9

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية
اسم العضو

مستقـل غير تنفيذي تنفيذي

المهندس أيمن بن محمد المديفر

األستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

األستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

األستاذ/ ديفيد هاند

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

 اجتماعات مجلس اإلدارة خال العام المالي 2020م: 

عدد االجتماعات )5(

اسم العضو
طبيعة

العضوية

االجتماع االول 

2020/03/08م

االجتماع الثاني

2020/04/20م

االجتماع الثالث

2020/04/29م

االجتماع الرابع

2020/09/02م

االجتماع الخامس

2020/12/21م

حضرحضرحضرحضرحضررئيسالمهندس/ أيمن بن محمد المديفر 

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

لم يحضرحضرحضرلم يحضرحضرعضواألستاذ/ ديفيد هاند

حضرحضرحضرحضرحضرعضو المهندس /عبدالعزيز بن صالح العنبر

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ عبدالفتاح خليل عبدالفتاح كردي

حضرحضرحضرحضرحضرعضوالدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ عبدالعالي بن محمد 
حضرحضرحضرحضرحضرعضوالعجمي

مصالــح فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبار 
التنفيذييــن وأقاربهــم( أبلغــوا المجموعــة بتلــك الحقــوق بموجب المادة الخامســة واألربعيــن من قواعد 

التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال العام المالي 2020م.

ال توجــد مصالــح فــي فئــة األســهم ذات األحقية فــي التصويت تعود ألشــخاص )عدا أعضــاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين وأقاربهم( أبلغوا المجموعة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد 

التسجيل واإلدراج.

حركة األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأفراد عائاتهم: 

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

ّصر( في أسهم أو أدوات دين للشركة:
ُ

بما في ذلك زوجاتهم وأوالدهم )الق
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ومن يمثلهم وأفراد عائاتهم:

أعضاء المجلس
نهاية السنةبداية السنة

صافي 
التغيير

نسبة التغيير

% أدوات دينعدد أسهمهأدوات دينعدد أسهمه

صندوق اإلستثمارت العامة 
ويمثلهم المهندس/ أيمن بن 

محمد المديفر
154983978154983978---

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/ ديفيد هاند

------الدكتور/ ناصر بن سعيد بن كدسة

------األستاذ/ محمد بن سعد بن داوود

المهندس/ عبدالعالي بن محمد 
------العجمي

المهندس/ عبدالعزيز بن صالح 
---100000-100000العنبر

 ملكية كبار التنفيذيين وأفراد عائاتهم:

كبار التنفيذين
نهاية السنةبداية السنة

صافي التغيير
نسبة التغيير

% أدوات دينعدد أسهمهأدوات دينعدد أسهمه

األستاذ/ ابراهيم بن عبدالعزيز 
------العلوان

------األستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر

------الدكتور / بندر العبدالكريم

------االستاذ / محمد ساري عنبتاوي

------األستاذ/ هيثم علي إبراهيم

------األستاذ/ محمد بن سعود الغزواني

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين 
سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية:

تحدد المكافآت بناًء على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية المعتمدة 
مــن الجمعيــة العامة العادية بتاريــخ 22-06-2020م باإلضافة إلى اإلجراءات التنظيمية الصادرة من نظام 

الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والصادرة من هيئة السوق المالية.

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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: األعضاء المستقلين
ً
أوال

المهندس. عبدالعزيز بن 
225,000 225,000 25,000 200,000 صالح العنبر

الدكتور. ناصر بن سعيد 
246,000 246,000 21,000 25,000 200,000 بن كدسه

المهندس. عبدالعالي 
240,000 240,000 15,000 25,000 200,000 بن محمد العجمي

600,00075,00036,000711,000711,000المجموع

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
ثانيا

المهندس. أيمن بن 
275,000 275,000 25,000 250,000 محمد المديفر*

األستاذ. بندر بن 
25,00030,000255,000255,000 200,000 عبدالرحمن بن مقرن*

120,00015,00015,000150,000150,000 األستاذ. ديفيد هاند*

األستاذ. عبدالفتاح بن 
25,000225,000225,000 200,000 خليل كردي

األستاذ. محمد بن سعد 
25,00051,000276,000276,000 200,000 بن داوود

970,000115,00096,0001,181,0001,181,000المجموع
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: األعضاء التنفيذيين
ً
ثالثا

األستاذ. ابراهيم بن 
200,00025,00027,0001,980,0004,559,3334,559,33316,000 محمد العلوان*

200,00025,00027,0001,980,0004,559,3334,559,33316,000 المجموع

 تــم تحويــل كامــل مســتحقات مكافــآت وبــدل حضور جلســات المجلس الخاصــه بالمهندس أيمــن بن محمد 
المديفر لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.

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

تم تحويل كامل مســتحقات مكافآت وبدل حضور جلســات المجلس الخاصة باألســتاذ. ديفيد هاند لصندوق 
االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.

تحويل كامل مستحقات مكافآت وبدل حضور جلسات المجلس الخاصه األستاذ. ابراهيم بن محمد العلوان 
لصندوق االستثمارات العامة حسب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة.

مكافآت وأتعاب كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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الرئيس 
3,015,000.00-2,400,000.00615,000.003,015,000.00التنفيذي

الرئيس 
1,164,000.00407,400.001,571,400.00291,000.00291,000.001,862,400.00المالي

رئيس 
691,750.00-485,000.00206,750.00691,750.00252,000.00العمليات

رئيس 
492,000.00--348,147.80143,852.20492,000.00التطوير

رئيس 
252,000.001,549,741.87-1,008,000.00289,741.871,297,741.87التجاري

رئيس 
1,068,000.00297,184.001,365,184.00267,000.00267,000.001,632,184.00االستثمار

6,473,147.801,959,928.078,433,075.87810,000.00810,000.009,243,075.87المجموع
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مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة )عدا 
المجموعبدل حضور الجلساتبدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

125,00021,000146,000الدكتور. ناصر بن سعيد بن كدسه

100,00021,000121,000األستاذ. محمد بن عبدالرحمن القاسم

100,00021,000121,000األستاذ. عزيز بن محمد القحطاني

100,00021,000121,000األستاذ. أديب بن محمد أبانمي

100,00021,000121,000األستاذ. أحمد بن العبدالكريم المحيميد

525,000105,000630,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت

125,00015,000140,000المهندس عبدالعالي بن محمد العجمي 

100,00015,000115,000األستاذ. بندر بن عبدالرحمن بن مقرن*

100,00015,000115,000األستاذ. ديفيد هاند

6,0006,000-األستاذ. محمد بن سعد بن داوود

325,00051,000376,000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

75,00027,000102,000األستاذ. ابراهيم بن محمد العلوان

100,00045,000145,000األستاذ. محمد بن سعد بن داوود

110,00045,000155,000األستاذ. نايف بن صالح الحمدان*

40,00018,00058,000األستاذ فيصل بن ضاهر العنزي*

40,00018,00058,000األستاذ فهد المعجل 

365,000153,000518,000المجموع

تم تحويل مبلغ )100,000( الظاهرة تحت بند المكافآت الثابتة لألستاذ بندر بن عبدالرحمن بن مقرن ودفعت 
لصندوق االســتثمارات العامة حســب لوائح الصرف لممثلين صندوق االســتثمارات العامة باإلضافة لمبلغ ) 

15,000( ريال الظاهرة تحت بند بدل حضور جلسات اللجان.

تــم تحويــل مبلــغ ) 110,000( ألــف ريال الظاهــرة تحت بند المكافآت الثابتة لألســتاذ/ نايف بن صالح الحمدان 
ودفعت لصندوق االســتثمارات العامة حســب لوائح الصرف لممثلين صندوق االستثمارات العامة باإلضافة 

لمبلغ ) 45,000 ( الف ريال الظاهرة تحت بدل حضور جلسات اللجان.

تــم تحويــل مبلــغ ) 40,000( ألــف ريال الظاهرة تحت بنــد المكافآت الثابتة لألســتاذ/ فيصل العنزي ودفعت 
لصندوق االســتثمارات العامة حســب لوائح الصرف لممثلين صندوق االســتثمارات العامة باإلضافة لمبلغ ) 

18,000 ( الف ريال الظاهرة تحت بدل حضور جلسات اللجان.
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لجنة المكافآت والترشيحات  
 
ً
 للقواعد المنظمة لعمل اللجان في شــركات المســاهمة ووفقا

ً
تعمل لجنة الترشــيحات والمكافآت وفقا

للمهام المحددة في الئحة حوكمة الشــركات الســعودية الصادرة من هيئة الســوق المالية. وقد عقدت 
لجنة الترشيحات والمكافآت )5( اجتماعات وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة األستاذ / محمد بن سعد بن داوود 
وعضويــة كل مــن األســتاذ/بندر بــن مقرن، واألســتاذ /ديفيد هاند، وقد تم إعادة تشــكيل لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2020/03/08م، حيــث تــم تعيين المهنــدس / عبدالعالي 
بــن محمــد العجمــي كعضو رابع مســتقل في اللجنــة بمنصب رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت. ومن أبرز 

االختصاصات والمهام التي تتوالها ما يلي:

 لسياســات والمعايير المعتمدة مع مراعاة 	 
ً
التوصيــة لمجلــس االدارة بالترشــيح لعضوية المجلس وفقا

عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

تقديــم المشــورة والتوصيــة عنــد اختيار المســؤولين التنفيذييــن الذين يتمتعون بالصفــات والمؤهات 	 
المناسبة ألعمال المجموعة.

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

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

التأكد بشــكل ســنوي من اســتقالية 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 التنفيذين.	 

إجراء مراجعة دورية لتكوين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بما يتطلبه ذلك من مهارات ومعرفة 	 
وخبرة واستقالية ورفع التوصيات إلى مجلس االدارة بخصوص التغييرات التي يمكن إجراؤها.

المراجعــة والتوصيــة فيمــا يتعلــق بترتيبات ومتطلبات وتعويضات المســئولين التنفيذيــن بما في ذلك 	 
اتفاقيات التوظيف وأنواعها ومرفقاتها.

صفة العضويةاالسم
اجتماع )1(

2020/03/10م

اجتماع)2(

2020/04/19م

اجتماع)3(

2020/06/10م

اجتماع)4(

2020/07/15م

اجتماع )5(

2020/08/27م

--)استقال(حضرحضررئيس األستاذ/ محمد بن داوود*

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ بندر بن مقرن

حضرحضرحضرحضرحضرعضواألستاذ/ دايفيد هاند

المهندس/ عبد العالي بن محمد 
حضرحضرحضرحضرحضررئيسالعجمي

 *األستاذ محمد بن داوود تقدم باستقالة من اللجنة بتاريخ 11 /5/ 2020م.
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اللجنة التنفيذية 
تشكلت اللجنة التنفيذية في الشركة العقارية برئاسة األستاذ/إبراهيم بن محمد العلوان، وعضوية األستاذ 
/ محمد بن ســعد بن داوود، واألســتاذ/ نايف بن صالح الحمدان، وقد تم إعادة تشــكيل اللجنة بموجب قرار 
 للجنة وعضوية 

ً
مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/28م، حيث تم تعيين األستاذ/ نايف بن صالح الحمدان رئيسا

كل من األستاذ/ محمد بن داوود، واألستاذ/ فهد المعجل، واألستاذ/ فيصل العنزي.

أعمال ومهام اللجنة التنفيذية
تمارس اللجنة جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إلى المجلس وتحافظ على قنوات اتصال 
مباشــرة معه، وال يحق لها تعديل أي قرار صادر من المجلس، ويكون للجنة في ســبيل تحقيق أهدافها 

 لمهامها – ما يلي:
ً
– دون أن يكون في ذلك تحديدا

مراجعة أنشطة وأعمال الشركة العقارية ولوائحها وسياساتها الداخلية والرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات . 1
والمرئيات والماحظات حيالها.

مراجعة أنشطة وأعمال الشركات التابعة للشركة العقارية فيما يخص متابعة أدائها وتنظيم العاقة . 2
بينها وبين الشركة العقارية بشكل عام و بما ال يتعارض مع أداء مهام مجالس اإلدارة الخاصة بهذه 

الشركات.

مراجعة لوائح الصاحيات والمسؤوليات والتعاقدات بجميع أنواعها، وااللتزامات، والمدفوعات للشركة . 3
العقارية والشركات التابعة والرفع للمجلس للدراسة واالعتماد.

اإلشــراف علــى إعداد الموازنة التقديرية للشــركة ومراجعة المقترحات المقدمــة من اإلدارة التنفيذية . 4
ورفع التوصيات للمجلس إلقرار الميزانية السنوية.

متابعة و دراســة الوضع الحالي للســيولة النقدية وما في حكمها لدى الشــركة العقارية الســعودية . 5
وتقييم خيارات رفع رأس المال أو االقتراض لتمويل أنشطتها ومشاريعها.

العمل على تقييم ودراســة العاقة التعاقدية )الشــروط واألحكام(، وطريقة الترســية للمشــاريع بين . 6

الشركة العقارية والشركات التابعة بغرض إعادة ضبطها و وضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة األنشطة 
واألعمال الموكلة للشركات التابعة.

التعاقد مع مكاتب المراجعة المتخصصة بالمراجعة والتدقيق وكشف حاالت االحتيال للتحقق والفحص . 7
من جميع األنشطة واألعمال السابقة والاحقة، وحصر جميع التجاوزات أو المخالفات إن وجدت والرفع 

للجنة التنفيذية بالنتائج والتوصيات.

المشــاركة واإلشــراف على وضع الخطة االســتراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من اإلدارة . 8
التنفيذية المعنية برؤية ورســالة الشــركة والمحاور االســتراتيجية واألهداف والمبادرات االســتراتيجية 
والماليــة والرفــع للمجلــس بالتوصيات والمرئيــات لاعتماد. مع التأكد من تطبيق اإلســتراتيجية العامة 

للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة.

التأكــد مــن وجــود آليــة زمنيــة مناســبة للجنة لمراجعــة األعمــال والتقاريــر مــع اإلدارة التنفيذية لغرض . 9
، وبما يخدم احتياجاتها من عرض التقارير عليها سواء 

ً
التقييم والمتابعة بحسب ما تراه اللجنة مناسبا

كان بشكل شهري أو نصف سنوي أو عند انعقاد كل اجتماع لها. 

أي مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة التنفيذية.. 10

 خال عام 2020 كالتالي
ً
وقد عقدت اللجنة عدد )15( خمسة عشر اجتماعا

رقم 
تاريخ االجتماعاالجتماع

االسم

*األستاذ/ إبراهيم 
العلوان

األستاذ / نايف 
الحمدان

األستاذ/ محمد بن 
داوود

األستاذ / فيصل 
العنزي

األستاذ / فهد 
المعجل

رئيس اللجنة 

التنفيذية

رئيس اللجنة 

التنفيذية
عضو اللجنة التنفيذيةعضو اللجنة التنفيذيةعضو اللجنة التنفيذية

--حضر حضر حضر 12020-2-05

--حضر حضر حضر 22020-2-12

--حضر حضر حضر 32020-3-30

--حضر حضر حضر 42020-4-02

--حضر حضر حضر 52020-4-16

--حضر حضر حضر 62020-5-05

--حضر حضر حضر 72020-5-11

--حضر حضر حضر 82020-7-13

--حضر حضر حضر 92020-7-19

حضر حضر حضر حضر -102020-8-20

حضر حضر حضر حضر -112020-8-25

حضر حضر حضر حضر -122020-10-20

حضر حضر حضر حضر -132020-12-13

حضر حضر حضر حضر -142020-12-14

حضر حضر حضر حضر -152020-12-16

 *تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2020/07/28م، حيــث تــم تعييــن األســتاذ / نايــف بــن صالــح الحمــدان 
رئيــس للجنــة التنفيذيــة. 
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لجنة المراجعة 
 لمتطلبــات المــادة الرابعــة بعد المائــة )104( من نظام الشــركات الســعودي 

ً
تعمــل لجنــة المراجعــة وفقــا

والمادة الخامســة والخمســون )55( من الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
والمادة الثالثة واألربعون )43( من النظام األساســي للشــركة والمادة السادســة )6( من الئحة عمل لجنة 

المراجعة بالشركة والتي حددت مهامها واختصاصاتها وصاحياتها ومسؤولياتها. 

عقدت اللجنة عدد )7( اجتماعات خال عام 2020م، كالتالي

رقم 
تاريخ االجتماعاالجتماع

االسم

الدكتور/ ناصر بن 
سعيد بن كدسة

األستاذ / عزيز بن 
محمد القحطاني

الدكتور/ أحمد بن 
عبدالكريم المحيميد

األستاذ / أديب بن 
محمد أبانمي

األستاذ/ محمد بن 
عبدالرحمن القاسم

رئيس لجنة

المراجعة
عضو لجنة المراجعةعضو لجنة المراجعةعضو لجنة المراجعةعضو لجنة المراجعة

حضرحضرحضرحضرحضر12020-01-26

حضرحضرحضرحضرحضر22020-03-05

حضرحضرحضرحضرحضر32020-05-20

حضرحضرحضرحضرحضر42020-08-16

حضرحضرحضرحضرحضر52020-10-20

حضرحضرحضرحضرحضر62020-11-05

حضرحضرحضرحضرحضر72020-12-03

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة 

الرقابة الداخلية فيها، ومن أبرز مهام اللجنة فيما يخص

أ )التقارير المالية:
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية . 1

في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

مراجعة القضايا المحاســبية والمالية المتعلقة بإعداد التقارير المالية، ورفع التوصية الازمة بشــأنها . 2
إلى مجلس اإلدارة.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.. 3

دراسة السياسات المحاسبية واللوائح واألنظمة ذات العاقة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية . 4
لمجلس اإلدارة في شأنها.
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ب )المراجعة الداخلية:
دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.. 1

التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن . 2
من الحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ األنشطة الرقابية.

الرقابة واإلشــراف على أداء وأنشــطة إدارة المراجعة الداخلية في الشــركة للتحقق من توفر الموارد . 3
الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمال والمهام المنوطة بهــا، 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.. 4

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مكتب استشاري خارجي للقيام بأعمال إدارة المراجعة الداخلية.. 5

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها.. 6

مراجعة واعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من استقالية مدير إدارة المراجعة الداخلية.. 7

ج )المراجع الخارجي:
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مكتب المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.. 1

مراجعة واعتماد خطة المراجع الخارجي، والتحقق من استقاليته.. 2

دراسة تقرير المراجع الخارجي وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.. 3

التأكــد مــن أن ماحظــات وتوصيــات المراجع الخارجي يتم اســتامها ومناقشــتها والــرد عليها من قبل . 4
اإلدارة في الوقت المناسب.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
 من التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية 

ً
تود لجنة المراجعة اإلشارة إلى أنه بعد االطاع على كا

 التقرير الصادر من المكتب االستشــاري الخارجي لتنفيذ أعمــال المراجعة الداخلية 
ً
عــن عــام 2020م وأيضــا

بخصوص تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة العقارية السعودية لعام 2020م، وبناًء على األمور التالية:

تأخــر اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة العقارية الســعودية في تنفيــذ توصية لجنة المراجعــة بتعيين مكتب . 1
استشــاري خارجــي لتنفيــذ أعمــال المراجعــة الداخلية في الشــركة، ممــا ترتب عليه عــدم تنفيذ مهام 

مراجعة داخلية كافية خال عام 2020م. 

اتضح للجنة عدم وجود إدارة مخاطر مفعلة في الشركة بالشكل المطلوب مما أدى إلى زيادة احتمالية . 2
تعرض الشركة للمخاطر التشغيلية والمالية وغيرها وأضعف مستوى النظام الرقابي في الشركة.

تبين للجنة وجود ضعف في اإلجراءات الرقابية ونظام الحوكمة بين الشركة العقارية والشركات التابعة . 3
على مستوى مجلس اإلدارة ولجان المراجعة.

الحظت اللجنة عدم وجود سياسات وإجراءات مالية محدثة والئحة صاحيات فعالة تساعد على وجود . 4
بيئة رقابية جيدة ونظام رقابي داخلي كاِف في الشركة العقارية والشركات التابعة.

لــم تتمكــن لجنــة المراجعــة مــن الحصــول على نســخة مــن التقارير الصــادرة مــن الجهــات الرقابية مثل . 5
)الديــوان العــام للمحاســبة لعام 2018--2019 نســخة من خطاب اإلدارة لعــام 2019م الخاصة بالمراجع 

الخارجي للشركة العقارية(.

 على ما ذكر أعاه فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة العقارية السعودية 
ً
وعطفا

لعــام 2020م يوجــد بــه ضعــف كبيــر مما يقلــل من فعاليــة الضوابط الرقابيــة وموثوقيتهــا لدعم تحقيق 

أهداف اإلدارة.

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.

سياسة توزيعات األرباح: 
تطبــق المجموعــة سياســة متوازنــة فــي توزيــع األرباح الســنوية على المســاهمين تتم بنــاًء على الوضع 
المالــي ومســتويات األربــاح الفعلية الســنوية المحققة ورصيــد المجموعة من األرباح المبقــاة واحتياجات 

 في االعتبار ما نص عليه 
ً
تمويل أعمالها ومشاريعها المستقبلية وأحوال السوق المالية. ويتم ذلك أخذا

النظام األساسي للمجموعة، وهو أن توزع أرباح المجموعة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات 
 على الوجه اآلتي:

ً
العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعا

جنــب )%10( مــن األربــاح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجــوز للجمعية العامة العادية أن توقف . 1
ُ
ت

هذا التجنيب متى ما بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

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

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.. 3

يخصــص بعــد مــا تقدم )%5( مــن الباقي كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلــس اإلدارة ويوزع الباقي بعد . 4
ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

   

صافي رأس المالالسنة
األرباح)الخسارة(

ربح السهم )خسارة( 
)بالريال(

األرباح الموزعة 
)مليون(

النسبة إلى رأس 
المال المدفوع

%20151,200147,61,2312010م

%20161,20086,40,7212010م

%20171,200132,51,112010م

00)0.76()183,069(20182,400م

00)0.74()186,351(20192,400م

00)0,57( )140,741(20202,400م
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة المجموعة:

أنــه تم إعداد ســجات حســابات المجموعــة كما فــي 2020/12/31م، . 1
 لمعاييــر المحاســبة المعتمدة مــن الهيئة 

ً
بالشــكل الصحيــح ووفقــا

السعودية للمحاسبين القانونيين، وتظهر عدالة المركز المالي من 
جميع النواحي الجوهرية.

فذ بفاعلية. . 2
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
أن نظام الرقابة الداخلية أ

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المجموعة على مواصلة نشاطها . 3
وأن المجموعة بعون الله تمتلك القدرة والموارد الازمة لمواصلة 

نشاطها وأعمالها المستقبلية.

 فيها، أو كانت . 4
ً
 أنــه ال يوجــد أعمــال أو عقود أخرى للمجموعة طرفــا

فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير 
المالي أو ألي شخص ذي عاقة بأي منهم.

لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو األدوات . 5
المالية كخيارات األسهم وحقوق األسهم التي يمكن تحويلها إلى 

أسهم.

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

لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.. 7
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