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ولي العهد صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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العقاري،رالتطويقطاعلريادةرؤيتهاعلىذلكفيمرتكزة  والنماء،التقّدممسيرةالعقاريةسموشركةتواصل

،التطوير  لقطاع  مضافة  قيمة  وخلق  والتمّيز ،االحترافية  علىقائم  نهج  منومنطلقة   اللهلوبفضالعقاريِّ

،فرص  توفير  فيالشركةنجحتفقدتعالى ،حلول  وتقديم  كبيرة  ،جديدآفاق  واستكشاف  مبتكرة  عدد  وإطالقة 

ةالمملكفيالعقاربصناعة  االرتقاء  فيوأسهمتالشركةنموفيساهمتالتيالنوعيةالمشاريع  من

.2030المملكةرؤيةمعالتامباالنسجام

منظومةمعواتساقهاأعمالهاتطّور  بوضوح  يعكسللشركةالتشغيلياألداء  فإنالنهجهذاإطاروفي

العقاريةياجاتواالحتالطلبتلبية  فيالمستمرةالدولةمبادراتتواكببطريقةالمملكة،فيالعقاريالتطوير

وعةمتنحلوللهموتقّدمالمواطنينتخدمالتيالنوعيةوالمشاريعالمتكاملةاألحياءتطويرمجالفي

رفعيفُيسهمبماالعقاري،القطاعواستدامةوتمكينحوكمةجهودمعالشركةأداءيتوافقكماومتكاملة،

مؤخرا  ركةالشوقعتحيثالمواطنين،تملكنسبةرفعنحوالمضيعلىالمملكةقدرةوتعزيزاإلنجاز،مستويات

.لكةالمممناطقبمختلفوالفوقيةالتحتيةالبنيةمشاريعمنكبيرعددلتطويراالتفاقياتمنعدد

طبيق  وتوأدواتهاوسائلهاتطويرفيالشركةستستمروالبعيدالمتوسطالمدىوعلىالمرحلةهذهوخالل

فيلفّعالااإلسهامعلىوقدرةكفاءةأكثروتجعلهاوالمستقبل،الحاضرتحدياتتواكبالتيالتقنياتأحدث

،المواطنين  بطموحاتوجديرة  ومتميزة  فريدة  عقارية  مشاريعإنشاء يقتحقعلىوتعملوالمستثمرين 

.الحديثالعقارصناعةفيوريادتهاالشركةتجاربيعكسبماالوطنيةوالرؤيةالمملكةمستهدفات

وفريقيةالتنفيذواإلدارةالعقاريةسموشركةإدارةمجلسألعضاءوالتقديرالشكربخالصأتقدمالختاموفي

اللهوسائال  والسدادالتوفيقوالمسـتثمرينالعمالءولجميـعلهممتمنيا  وانجازاتهم،جهودهمعلىالعمل

.الخيرفيهلماجميعا  يوفقناأنالقديرالعلي

.2021لعامللشركةالسنويالتقريرأيديكمبينأضعاإلدارةمجلسعنوبالنيابة

القحطانيفرحانعايض

اإلدارةمجلسرئيس
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كلمة الرئيس التنفيذي

7



ازاتاإلنجمنانطالقا  والتمّيزالريادةمنإليهتسعىمالتحقيقثابتةخطواتالعقاريةسموشركةخطت

ورغبةة،المملكفيالعقارصناعةفيالرائدودورهالهاوصلتالتيالمتقدمةوالمكانةحققتهاالتيالكبيرة

وتحّققةالشركمكانةتعّززالتيالمتميزةالتطويريةالفرصواستقطابأعمالهاتطويرفيالدائمةالشركة

.للمستثمرينالعوائدأعلى

العاماهذأطلقتفقدبالمملكةمتميزةعقاريةصناعةتعزيزفيالمشاركةعلىوحرصهاالشركةمنوالتزاما  

فيبذلكهملتسالمملكةمنمختلفةمناطقفيالكبيرةالفوقيةوالبنيةالتحتيةالبنيةمشاريعمنعدد

.األداءفيواالحترافيةالعاليةوالمهنيةالتمّيزعلىمعتمدةالجودةعاليةعقاريةمنتجاتتوفير

طاعقفيمتكاملةسكنيةحلولتوفيرعلىعملتفقدالشركةبذلتهاالتيالكبيرةالجهودإطاروفي

علىبيعالولجنةلإلسكانالوطنيةوالشركةواإلسكانوالقرويةالبلديةالشئونوزارةمعبالتعاوناإلسكان

لعاماالقطاعينبينالتعاونتفعيلفيأسهممماالعالقةذاتالرسميةوالجهاتاألماناتوشركاتالخارطة

.واحتياجاتهاالسكنيةالمجتمعاتوتوفرالتطلعاتتلبينوعيةمشاريعلتأسيسوالخاص

أعمالهاطويروتبتكييفالشركةتقومبلتحققت،التياإلنجازاتعلىالريادةنحوالشركةسعييتوقفولم

رؤيةبذلكائملتوالعاليةالسكنيةوالمبانياألبراجلبناءالتطويرخدماتوتقديمجديدةعقاريةمنتجاتوطرح

إشراقا  أكثرمستقبلصناعةفي2030المباركةرؤيتهاويدعمالدولةتطّلعاتمعوتنسجمالمستقبليةالشركة

.المستداموالتطورالنموويحّقق

صارىقسنبذلبأنناالشركةمساهمينعدفإنناواألفكار،والرؤىبالتحدياتمليئا  جديداعامانبدأإذونحن

مينللمساهمجزيةعوائدوتحقيقللشركةمضافةقيمةوتقديمالتمّيزمسيرةمواصلةأجلمنجهودنا

علىحفاظللاألفضللتقديمالعزيمةنستلهمومنهمللشركةالحقيقيالمالرأسباعتبارهموالمستثمرين

.الشركةاليهاوصلتالتيوالممّيزةالرائدةالمكانة

اإلدارةلسلمجوالتقديربالشكرأتقدمكمابالشركة،ثقتهمعلىللمساهمينالجزيلبالشكرأتقدم.وختاما

بالنمومرارواالستباإلنجازلالرتقاءخبراتهموتسخيرالمستمروالدعمالمبذولةالجهودعلىالشركةومنسوبي

.عليهاوالمحافظةالشركةمكانةلتعزيزوالمستدامالدائموالتطّور

عمرهآلمحمدجارالله

التنفيذيالرئيس
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عن الشركة
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العقاريةسموشركة

السابعالدور–سموبرجالعزيزعبدبنتركياألميرشارع–الخبر

السعوديةالعربيةالمملكة،31952الخبر،250.ب.ص

+887808013966:فاكس+887888813966:هاتف

info@sumou.com.sa:اإللكترونيالبريد

www.sumou.com.sa:اإللكترونيالموقع

الشركةعن-3

الشركةعننبذة3-1

الموافق)هـ1427/07/15فيالمؤرخالتأسيسعقدبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةبداية  العقاريةسموشركةتأسست

سعوديريالألفخمسمائة(500.000)بلغمالبرأس،(م2007/06/18الموافق)ه1428/06/03بتاريخالصادرالتجاريوالسجل(م2006/08/09

بينتوزيعهاتمنقديةعاديةحصصوجميعهاسعوديريالخمسمائة(500)منهاكلقيمةالقيمة،متساويةحصةألف(1.000)إلىمقسم

(%50نسبتهمايمتلك)القحطانيسعدآلمباركبنفرحانبنوعايض،(األولالشريك)(%50نسبتهماتمتلك)القابضةسموشركةمنكل

لعام(63)بالعدديةالشرقبالمنطقةالصناعيةالتجاريةبالغرفةبالعملالمكلفالعدلكاتبلدىالمثبتالشركاءلقرارووفقا  .(الثانيالشريك)

األولالشريكملكيةنسبةلتصبحالشريكينبينفيماالحصصتوزيعإعادةتمت(م2008/08/13الموافق)هـ1429/08/11بتاريخ(هـ1429)

.%5الثانيوالشريك95%

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

السجلةشهادبموجبتسجيلهاوتمالخبربمدينةالمساهمةالشركاتبسجلقيدهاوتممقفلة،مساهمةشركةإلىمحدودةمسؤولية

.(م2007/06/18الموافق)ه1428/06/03وتاريخ(2051034841)رقمالتجاري

بتاريخ"نمو"الموازيالسوقفيإدراجهاوتمعامةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتالتجارةووزارةالماليةالسوقهيئةموافقةصدوربعد

،م11/5/2020

مليونوثالثونسبعة(37,500,000)إلىمقسمسعوديريالمليونوسبعونوخمسةثالثمائة(375,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

.بالكاملالقيمةمدفوعةعاديسهمألفوخمسمائة

:كالتاليوعنوانهالخبرمدينةفيالرئيسالشركةمقرويقع
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%النسبة عدد األسهماالسم

23,617,26562,97شركة  سمو القابضة 

2,062,5005.50بينه حسن عبدالكريم القحطاني

1,912,5005.10فواز سليمان عبدالعزيز الراجحي

الشركةأسهممنأكثرأو%5يملكونالذينالكبارالمساهمون

الشركةفيالكبارالمساهمينوملكيةأسماءالتاليالجدوليوضح

11



الشركةأنشطة3-2

(2والعقاريةاألنشطة(1:هياألساسينظامهافييردمابحسبألجلهاالشركةكونتالتياألغراضإن

.عنيةالمالمختصةالجهاتمنالالزمةالتراخيصعلىالحصولبعداألنشطةهذهالشركةوتمارس.التشييد

:يليبماالقيامللشركةالترخيصتمالتجاريالسجللشهادةووفقا  

تشفياتالمسالمدارس،)يشملالسكنية،غيرللمبانيالعامةاإلنشاءاتالسكنية،للمبانيالعامةاإلنشاءات

الجاهزةانيالمبإنشاءاتالحديدية،السكنيةغيرللمبانيالعامةاإلنشاءاتومرافقها،المطاراتإنشاء(الفنادق

.الخارطةعلىالبيعأنشطةالسكنية،وغيرالسكنيةالمبانيترميماتالمواقع،في

.جدةمدينةفيوفرعهاالخبرمدينةفيالرئيسيمقرهاخاللمنأنشطتهاالشركةتزاول

ارجخممتلكاتأوأصولأّي لديهاوليسالمملكةخارجنشاطأيالشركةتزاولال،التقريرهذابتاريخوكما

.المملكة
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سعودية،الالعربيةالمملكةفيالعقاراتمنالمقاوالتوالعقاراتتطويرإدارةفيالحاليالشركةنشاطيتمثل

:يليمامنهاعديدةمهامذلكويشمل

أعمالكذلكو،(غيرهاوالسفلتةووالكهرباءوالمياهالصحيالصرف)التحتيةالبنيةأعمالوتنفيذتطويرإدارة

.الفوقيةالبنية

لباتطإلرسالتمهيدا  اعتمادهابغرضالعميلعلىوعرضهاواالستشاريةالهندسيةبالمكاتبقائمةإعداد

.األسعارعروض

اختيارمناقصةلطرحلجانوإعدادمناقصةفيللطرحوالتجهيزباالستشاريينالخاصةالعقودإعداد

.االستشاريين

الزمنينامجوالبر التدفقجدولوإعداداألوليةالتقديريةالتكلفةوتحديدالمشروعلتطويرالعملبرنامجإعداد

.للمشروع

مراحلعلجميوالمخططاتالتصاميمإعداديتمبموجبهالذيالعملبرنامجلوضعالهندسيالمكتبمعالعمل

.المشروع

عملسيرعنللعميل(وماليةفنية)شهريةتقاريروتقديمالتطوير،مراحلجميعخاللالتنفيذأعمالجميعإدارة

.اتخاذهواجبإجراءأيبصددالعميلإلىالالزمةالتوصياتوإصدارالمشروع،
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بأعماليامللقالهندسي،المكتبمعللمشروعالتفصيليةوالدراساتوالمخططاتالتصاميمومراجعةمتابعة

عميلللبتوصيةوالرفعتنفيذهاالمرادالكمياتجداولمراجعةلسهولةآليةوإيجادوالكمياتالمهامحصر

.النهائيوالمخططالتصميمالعتماد

.وجودهاحالةفيوالتنفيذالتطويربعمليةالمتعلقةوالمعوقاتالمشاكلحلفيالمساعدة

التجريبوإجراءاتالنهائيةالمعاينةوإجراءاتاالستشاريينقبلمناعتمادهابعدالمستخلصاترفع

.والتشغيل

.لإلفراغقابلةقطعإلىالمشروعأرضبتقسيمالالزمةوالمتطلباتاإلجراءاتعلىالعمل

تثمارهاواسوصناعيةتجاريةسكنيةمجمعاتوإقامةودوبلكساتفللمنالمختلفةالسكنيةالوحداتإقامة

.تأجيرهاأووإدارتها

للشركةواء  سوإدارتهاوالفندقيةوالترفيهيةالسياحيةالمشاريعوتشغيلوصيانةوإدارةوتملكوشراءإقامة

.للغيرأو

ذلكسواء  رمستثمكشريكفيهاتدخلاالقتصاديةجدواهاقوةالشركةترىالتيالمشاريعبعضفيأنهكما

شركةالتقومكذلكآخر،إلىمشروعمنتتفاوتمعينةبنسبةمشتركة،مشاريعخاللمنأومباشربشكل

.عوائدتحقيقوبيعهابغرضاألراضيفيباالستثمار
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الشركةأعمالنموذج3-3

:التاليالنحوعلىوذلكللعملنموذجينخاللمنخدماتهاوتقدمعملهاالشركةتؤدى

للعمالءالمشاريعوتنفيذتطوير-العقاريالتطوير

باستالماريةالعقسموشركةقيامطريقعنوذلكبالكاملالمشروعوتنفيذإدارةخدمةبتقديمالنشاطهذايتمثل

.المختلفةالتنفيذأعمالجميعيشملمتكاملكتطويرالمشروع

(فقطخدمةمقدم)المشاريعتطويرمدير-العقاريالتطويرإدارة

الدخولوندالمشروعتطويرمديربدورالقيامخاللمنالمشاريعوإدارةالمشاريعأفكاربتطويرالنشاطهذايتمثل

.بالمشروعالخاصةالتنفيذيةاألعمالفي
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اريالعقالتطويرإدارةفيتميزا  األكثرالعقـاريةسـمـوشركةتكونأن

الشركةرؤية

المشاريعتطويرفيخاصةمنظومةبناءعلىالعقاريةسموحرصت

للمخرجاتجودةوأعلىالتفاصيلوبأدقباحترافيةالعمللضمان

الشركةاستراتيجية

ةتنميفيتسهمعاليةجودةذاتمبتكـرةعقـاريةمشاريعنطورأن

للعمالءمجزيةعوائدوتحققالمجتمع

الشركةرسالة

العمالءرضى-االبتكار-الريادة-الشفافية-الجودة-الثقة

الشركةقيم



التطويريةالعقاريةسمومنظومة3-8
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التنافسيةوالمزاياالقوةنقاط3-9

60تجاوزتبمساحةمشروعا  26مناكثربتطويرالعقاريةسموشركةقامتسنة15خالل:االنجازاتمنتاريخ1.

.2ممليون

إلىافةباإلضالعقارية،المشاريعوتنفيذتطويرإدارةخدماتتقديمعلىالشركةتعتمد:األعمالنموذجكفاءة2.

.وازيةالمالسوقفيأسهمهاتطرحعقاريكمطورتعملشركةأولوتعتبرالعقاري،التطويرمجالفياالستثمار

ومنمربعمترمليون48منأكثراإلجماليةمساحتهاتبلغحاليةمشاريعمحفظةالشركةتدير:المشاريعمحفظة3.

.جديدةمستقبليةتطويريةلمشاريععقودالشركةتبرمأنالمتوقع

.السابقةالسنواتمدىعلىمستقربنموأرباحالشركةحققت:األرباحصافيفيمستقرنمو4.

بإدارةيا  حالالشركةوتقومالمملكةمدنمنالعديدفيعقاريةمشاريعبتطويرالشركةقامت:الجغرافيالتنوع5.

.والشماليةوالغربيةوالوسطىالشرقيةبالمنطقةعقاريتطويرمشاريع

أتعابهامنكجزءبتطويرهاتقومالتيالمشاريعمنعددفيحصصالشركةتملك:واالستقرارالماليةالكفاءة6.

.العقارياالستثمارطريقعنللشركةمجزيةعوائدتحقيقفييساعدوذلك

العقاريةشاريعالموإدارةلتطويرشركاتعدةمعاتفاقياتبتوقيعالعقاريةسموشركةقامت:استراتيجيةتحالفات7.

.عميرللتالرياضوشركةالعمرانيوالتطويرللتنميةجدةشركةاألمين،البلدشركةلالستثمار،اإلنماءمثل

بسوق2ممليون30منأكثربتنفيذفيشاركالذيالقحطانيعايض/األستاذمنابتداء  :مختصعملفريق8.

ويريةتطحلولوتقديمالفرصلدراسةالعقاريةسموشركةفيمتخصصفريقببناءوقام،العقاريالتطوير

.وماليةوتنفيذية
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المملكةبالمدنمختلففيعمالقةمشاريعتنفيذفيوالخبراتالدعمبتوفيرالشركةقامت:النوعيةالحلول9.

.الدمامفيواألعمالالتجارةومركزمكةبوابةمشروعمثلالسعوديةالعربية

الشركةإدارةخبرةعمقمنباالستفادةالعقاريةالتطويرجوانبجميعبتغطيةالشركةقامت:الخدماتشمولية10.

يلألراضالجديدةالمواقعواختيارالربحيةذاتالمشاريعاختيارفي(عملهاوفريقومستشاريهاقياداتها)

.العقاريالسوقمتغيراتمنواالستفادة

بكلمجهزةإداريةومكاتب،(MIS)اإلداريةللمعلوماتاألنظمةأحدثبتجهيزالشركةقامت:التطويرمواكبة11.

.العمالءحاجاتتلبيةعلىوالقدرةالتشغيلمتطلبات

المجتمعاجاتاحتيوتحقيقوالمستثمرينالعمالءوتطلعاتمتطلباتبتلبيةالشركةقامت:العمالءعلىالحرص12.

.القادمةواألجيال

منمكنهاتاستراتيجيةعالقاتالسابقةالسنواتخاللالشركةكونتحيث:والشراكاتاالستراتيجيةالعالقات13.

.العقاريالتطويرقطاعفيضخمةمشاريعتنفيذ

معتمد،جودةدليلولديهاالمستوياتأعلىعلىوتنظيميإداريهيكلببناءالشركةقامت:اإلداريالتنظيم14.

اريعالمشوإدارةوالهندسةوالتخطيطالتطويرمجالفيالجودةدرجاتأعلىلبلوغالشركةسياساتيتضمن

والكفاءاتالمواردجميعتوفيرخاللمنوذلك9001:2008المواصفاتمعالجودةنظامتطبيقعلىوالمحافظة

.التوقعاتيفوقماالىاألداءبمستوىلالرتقاءالالزمالتدريبوتقديمالالزمة

(افيو)الخارطةعلىوالتأجيرالبيعلجنةمنمعتمدعقاريكمطورتأهيلشهادةعلىالشركةحصلت:المؤهالت15.

لةومؤهمصنفةالعقاريةسموشركةأنكماوالدخل،الزكاةوهيئةلإلسكانالوطنيةوالشركةإتماموبرنامج

الطيرانهيئة،القدية،نيوم،السعوديةأرامكوشركةمنهاالمملكةداخلعديدةجهاتلدىعقاريكمطور

.أخرىوجهاتالمدني
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مشاريع الشركة واستثماراتها
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المنفذةالمشاريع4-1
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المنفذةالمشاريع4-1



الحاليةالمشاريع4-2
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الحاليةالمشاريع4-2
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(متر مربع)المساحة نوع األراضيالموقعالمخططم

48,177متعددة االستخداماتالدمامصك ( 17)واحة األعمال 1

8,850سياحية-سكنية الخبرالهاف مون2

العقاريةسمولشركةالمملوكةالعقارات4-3

مرهونةكانتوالتيالشركةتمتلكهاأرضقطعة(18)عددعنالرهنوفكالقرضسدادتمم16/02/2021بتاريخ

أدناهدولالجويوضحالبنك،منالشركةعليهاحصلتالتيالبنكيةللتسهيالتكضمانالجزيرةبنكلصالح

:األراضيهذهتفاصيل

الشركةهاعليحصلتالتيالبنكيةللتسهيالتكضمانالفرنسيالسعوديالبنكلصالحاألراضيمنجزءرهنتم

.م10/10/2021بتاريخالبنكمعالتسهيالتاتفاقيةتجديدوتم2020عامخاللالبنكمن
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عدد الحصصنسبة التملكالمساهمونم
قيمة الحصص 

(بالريال)

7,50075,000%75شركة سمو القابضة1

2,50025,000%25شركة سمو العقارية 2

10,000100,000%100اإلجمالي

:والتابعةالزميلةالشركات4-4

الغربيةالضاحيةشركة4-4-1

القابضةسموشركةقبلمن%75بنسبةمملوكةمحدودة،مسؤوليةذاتشركةهيالغربيةالضاحيةشركة

موجببالغربيةالضاحيةشركةتأسستأدناه،بالجدولموضحهوكماالعقاريةسموشركةقبلمن%25وبنسبة

يبلغمالوبرأسم2010/06/15الموافقهـ1431/07/04بتاريخوالصادر4030202037رقمالتجاريالسجل

.جدةمدينةفيالرئيسمركزهايقعسعودي،ريالألفمائة100,000

سمواحيةضشركةتأسيسفيمكةبوابةشركةمعمشاركةفيالدخولبغرضالغربيةالضاحيةشركةتأسست

سموضاحيةشركةتأسيسمنوالهدف(مكةبوابةلشركة%25والغربيةالضاحيةلشركة%75)المحدودة

.سموضاحيةمشروعتنفيذعلىالعملهوالمحدودة
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20202021البند

1,345,496,0051,310,704,668اجمالي األصول

10,795,96122,498,051اجمالي االلتزامات

1,334,700,0441,288,206,617اجمالي حقوق الملكية

(3,791,269)(1,381,796)خسارة السنة

(39,270,373)(42,689,235)صافي الخسارة الشاملة

(947,817)(345,449)حصة سمو العقارية من خسارة السنة

(9,817,593)(10,672,309)حصة سمو العقارية من الخسارة الشاملة للسنة

:ديسمبر31فيكمابهاالعقاريةسمووحصةالغربيةالضاحيةشركةلنتائجتحليليليفيما
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قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالشركاءم
اجمالي قيمة 

الحصص

6,9381069,380%69.38شركة الرياض للتعمير1

2,0621020,620%20.62شركة سمو القابضة 2

1,0001010,000%10.00شركة سمو العقارية3

10,00010100,000%100اإلجمالي

العقاريوالتطويرلالستثمارتنالشركة4-4-2

رقمجاريالتالسجلبموجبتأسستمحدودة،مسؤوليةذاتشركةهيالعقاريوالتطويرلالستثمارتنالشركة

مركزهايقعسعودي،ريالألفمائة100,000يبلغمالوبرأسهـ1440/09/22بتاريخوالصادر1010580864

الرياضمدينةفيالرئيسي

:يليكماالشركةمالرأسويتكون
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2021البند

678,789,797اجمالي األصول

28,719,315اجمالي االلتزامات

650,070,482اجمالي حقوق الملكية

326,485,103أرباح السنة

326,485,103صافي الربح الشامل

32,648,510حصة سمو العقارية

ديسمبر31فيكمابهاالعقاريةسمووحصةالعقاريوالتطويرلالستثمارتنالشركةلنتائجتحليليليفيما

2021:
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قيمة الحصةعدد الحصصنسبة التملكالشركاءم
اجمالي قيمة 

الحصص

80010080,000%80شركة سمو العقارية1

18010018,000%18زياد بسام محمد البسام2

201002,000%2مازن محمد ابراهيم بترجي3

1,000100100,000%100اإلجمالي

المحدودةوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركة4-4-3

السجلبموجبتأسستمحدودة،مسؤوليةذاتشركةهيالمحدودةوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركة

يقعسعودي،ريالألفمائة100,000يبلغمالوبرأسهـ1420/04/15بتاريخوالصادر4030127728رقمالتجاري

.جدةمدينةفيالرئيسمركزها

المحدودةوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركةمن%80قدرهاحصةعلىالعقاريةسموشركةاستحوذتوقد

فيالواقعةاألرضوتطويرباستثمارالمحافلشركةستقومحيثهـ1443-02-29الموافقم2021-10-06بتاريخ

والتيمربعمتر1,321,749.48مساحتهاوالبالغالهجرة،طريقعلى-عسفانبلدية-المكرمةمكةمنطقة

شركةوستقوماألغراض،متعددعامنفعسوقإلقامةوذلك-(سنة25)المدةطويلايجاربعقدالشركةتستأجرها

.المشروعوتنفيذتطويربإدارةالعقاريةسمو
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2021البند

20,926,263اجمالي األصول

22,599,754اجمالي الخصوم

(1,673,491)اجمالي حقوق الملكية

(1,699,168)خسارة السنة

(1,359,334)حصة سمو العقارية

:2021ديسمبر31فيكمابهاالعقاريةسمووحصةوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركةلنتائجتحليليليفيما
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النتائج المالية للشركة
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ريال )والدخل الشامل  قائمة الدخل

(سعودي

ديسمبر 31

م 2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر 31

م2019

ديسمبر 31

م2020

ديسمبر 31

*موحدةم2021

113,169,228257,749,363179,985,63497,158,599103,128,366اإليرادات 

(38,329,104)(9,883,438)(82,934,668)(164,243,229)(11,611,015)تكلفة اإليرادات 

101,558,21393,506,13497,050,96687,275,16164,799,262مجمل الربح السنوي

(11,524,120)(7,253,043)(13,553,950)(13,346,605)(16,394,394)المصاريف االدارية والعمومية 

85,163,81980,159,52983,497,01680,022,11853,275,142دخل السنة من األنشطة التشغيلية 

(1,561,427)(7,406,596)(11,306,557)(10,120,949)(16,988,425)تكاليف التمويل 

31,700,693(345,449)(591,251)(908,744)(1,795,553)من استثمارات شركات ( الخساره )حصة  الربح 

(98,821)265,090115,90916,000964,677أخرى ( مصاريف ) ايرادات 

66,644,93169,245,74571,615,20873,234,75083,315,587صافي دخل السنه قبل مخصص الزكاه الشرعية 

(2,445,894)(1,853,524)(1,817,195)(1,766,668)(1,763,540)مخصص الزكاه الشرعية 

64,881,39167,479,07769,798,01371,381,22680,869,693صافي الدخل للسنه 

64,881,39167,479,07769,798,01371,381,22681,209,527صافي ربح السنة العائد للمساهمين

(339,834)------------صافي خسارة السنة للحصص غير المسيطرة

(9,005,273)(10,699,782)(9,444,046)5,943,938(456,390)الشامله االخرى ( الخسارة ) الدخل 

64,425,00173,423,01560,353,96760,681,44471,864,420مجموع الدخل الشامل للسنة 

للشركةاألعمالنتائجمقارنة5-1

:2021حتى2017منللفترةالعقاريةسمولشركةالماليةللنتائجملخص-5
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تعتبرم2021أكتوبرشهرخاللوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركةمالرأسمن%80نسبةعلىالعقاريةسموشركةالستحواذنتيجة*

.موحدةماليةقوائمم2021لعامالصادرةالماليةالقوائم



(ريال سعودي)المركز المالي 
ديسمبر 31

م 2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر 31

م2019

ديسمبر 31

م2020

ديسمبر 31

*موحدةم2021

38,390,96741,587,93236,788,48237,130,502127,750,375المتداولةاألصولمجموع

526,488,099531,259,983532,293,725521,306,927492,269,176المتداولةغيراألصولمجموع

564,879,066572,847,915569,082,207558,437,429620,019,551األصولمجموع

96,721,63933,430,64924,776,022154,425,83454,785,104المتداولةااللتزاماتمجموع

163,288,774215,871,257166,371,2142,895,180110,998,476المتداولةغيرااللتزاماتمجموع

260,010,413249,301,906191,147,236157,321,014165,783,580االلتزاماتمجموع

304,868,653323,546,009377,934,971401,116,415454,570,669المساهمينحقوق

(334,698)------------األقليةحقوق

564,879,066572,847,915569,082,207558,437,429620,019,551المساهمينوحقوقااللتزاماتمجموع

للشركةوالخصوماألصولمقارنة5-2
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تعتبرم2021أكتوبرشهرخاللوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركةمالرأسمن%80نسبةعلىالعقاريةسموشركةالستحواذنتيجة*

.موحدةماليةقوائمم2021لعامالصادرةالماليةالقوائم



ريال سعودي)التدفقات النقدية 
ديسمبر 31

م 2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر31

م2019

ديسمبر31

م2020

ديسمبر 31

*موحدةم2021

72,405,5767,197,3138,194,2136,773,8207,635,012النقد وأرصدة البنوك بداية السنة

صافي النقد المتحقق من األنشطة 

التشغيلية
44,571,20599,617,08661,398,94364,721,12047,176,146

دم المستخ/ )صافي النقد المتحقق من

األنشطة االستثمارية( في
96,718,784(645,113)(27,819,336)3,640,072146,070,316

ة صافي النقد المستخدم في األنشط

التمويليه 
(206,498,252)(97,975,073)(35,000,000)(67,500,000)(129,026,800)

**7,197,3138,194,2136,773,8207,635,012471,854,67السنةنهايةالنقد وأرصدة البنوك 

للشركةالنقديةالتدفقاتمقارنة5-3
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تعتبرم2021أكتوبرشهرخاللوالمقاوالتللتجارةالمحافلشركةمالرأسمن%80نسبةعلىالعقاريةسموشركةالستحواذنتيجة*

.موحدةماليةقوائمم2021لعامالصادرةالماليةالقوائم

،2020لعامسعوديريال(6,251,491)سعودي،ريال(53,544,521)البنوكلدىالمقيدةاألرصدةبلغتم2021/12/31فيكما**

تلكعلىرفالصعلىالنقدهذااستخدامويقتصر(وافي)الخارطةعلىالبيعلمشاريعالمقيدةالبنكيةالحساباتأرصدةفيوالمتمثلة

.حكمهفيومانقداعتبارهاتموبالتاليبها،تتعلقالتيالنقديةوالتحصيالتفقطالمشاريع



البند 
ايرادات عام 

2017

ايرادات عام 

2018

ايرادات عام 

2019

ايرادات عام 

2020

ايرادات عام 

2021

13,646,019201,644,64866,897,83192,518,52767,910,738أتعاب إدارة مشاريع

33,217,628---88,273,20956,104,665113,087,803إيرادات مشاريع عقارية

1,000,0002,000,000---11,250,00050ايرادات أعمال مقاوالت

---3,640,072---------ايرادات بيع أراضي

113,169,228257,749,363179,985,63497,158,599103,128,366المجموع

الشركةأعمالنتائجفيوإسهامهاالشركةأعمالحجمفيالرئيسيةاألنشطةتأثير5-4

التطويرةتكلفمنكنسبةاحتسابهايتموالتيالتطويرادارةعنالمستحقةاألتعابمنأساسيبشكلالشركةإيراداتتتمثل

التنفيذأعمالجميعتشملمتكاملةكمقاولةالمشروعباستالمالعقاريةسموشركةقيامفيتتمثلوالتيالمشاريعمنوالمقاوالت

إدارةبدورتقوماكمالمختلفة،المهاملتنفيذمقاولينبتعيينالعقاريةسموتقومحيثنهايته،وحتىالمشروعبدايةمنالمختلفة

المشروعتكاليفإجمالياحتسابخاللمنتحسبالمشاريعمنالمقاوالتمنالشركةإيراداتفإنوعليهنفسه،الوقتفيالمشروع

الأعمأيفيالدخولدونفقطالمشروعتطويرإدارةبدورالقيامفيفتتمثلالمشاريعإدارةأمامحدد،ربحهامشإليهامضافا  

.العميلعمعليهااالتفاقيتمالمشروعتكلفةإجماليمنمحددةكنسبةالعقاريةبسموالخاصاإليرادفيهاويحسبتنفيذية
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نسبة التغير (-+/ )التغيرات م 2020م 2021البند 

%103,128,36697,158,5995,969,7676اإليرادات

%(287.81)(28,445,666)(9,883,438)(38,329,104)تكلفة اإليرادات 

%(25.75)(22,475,899)64,799,26287,275,161مجمل الربح 

%81,209,52771,381,2269,828,30114صافي الدخل العائد لمساهين الشركة

للشركةالسابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيالجوهريةالفروقات5-5

ارتفاعالى%14بنسبة2020لعامالفترةنفسمعمقارنه2021لعامالشركةلمساهمينالعائدالدخلصافيارتفاعفيالسببيعزى

ةالشركحصةمنناتجةاستثماريةعوائدتحقيقالىباإلضافة%6بنسبة2020عاممعمقارنةالتشغيليةاألنشطةمنالشركةايرادات

التكلفةيضتخفالىأدىمماللقروض،المبكربالسدادالشركةولقيامالعقاري،واالستثمارللتطويرتنالشركةفياالستثمارفي

.م2020لعامالفترةنفسمعمقارنةم2021لعامالتمويلية

:التاليالنحوعلىوذلك2021و2020لعاميالشركةإيراداتإلجماليالجغرافيالتحليل5-6

السنة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

المجموعة المنطقة الشماليالمنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الوسطي

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

73,458,65414,669,71215,000,000103,128,366--م2021
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المؤشرات المالية 
ديسمبر 31

م2017

ديسمبر 31

م2018

ديسمبر31

م2019

ديسمبر31

م2020

ديسمبر31

م2021

%6%(46)(30,17 %)%127,76%321,56معدل النمو في اإليرادات

الدخل معدل النمو في صافي 

للمساهمين في الشركة 
5,19%4%3%2%14%

%63%90%54%36,28%89,74هامش مجمل الربح

الدخل العائد للمساهمين في هامش 

الشركة
57,33%26,18%39%73%79%

2.33%1,241,4824%39(مرة)نسبة التداول 

%17.5%17%32%45%20إجمالي األصول/ اإليرادات

%36.5%39%51%52,55%65,61حقوق الملكية/ نسبة الديون 

%26.7%28%34%29,68%35,41إجمالي األصول/ نسبة الديون 

للمساهمين فيالعائد على األصول 

الشركة
11,48%11,78%13%13%13.8%

العائد على حقوق المساهمين في 

الشركة
21,28%20,86%18%18%19%

:الماليةالمؤشراتاهم5-7
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الحكوميةالجهاتمعوالتعامالتالقروض5-8

البنكيةالقروض5-8-1

:يليماالقرضلهذاالماليالموقفبلغوقدالجزيرةبنكمنممنوحهوقروضتسهيالتالبندهذايمثل

يناير1الرصيد كما في ية السنه المال
المتحصل خالل السنه 

المالية

المسدد خالل السنه  

المالية 

31الرصيد كما في  

ديسمبر

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

---(110,000,000)---110,000,000م2021

:البنكيةالتسهيالت5-8-2

،إلسالميةاالشريعةمعمتوافقةالالفرنسيالسعوديالبنكمعاالئتمانيةلتسهيالتااتفاقيةتجديدتمم2021أكتوبر10بتاريخ

ري،عقارهنلىإباإلضافةالممولةالجهةحلصالالمبلغبكاملألمرسندمقابلوذلكسعوديريال114,020,000بلغتاجماليةبقيمة

.الشركةعيرامشتمويلهواالتفاقيةمنوالهدف
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سياجمالي قيمة التسهيالت من البنك السعودي الفرنية السنه المال

64,000,000م2020

114,020,000م2021



48

البيان  
المسدد خالل عام 

م 2021

المسدد خالل عام 

م 2020

المستحق عن عام 

2021

المستحق عن عام 

2020

1,853,5241,806,6452,409,5801,853,524الزكاة

---(3,371,006)3,555,2543,523,777ضريبة القيمة المضافة

الخروج –التأشيرات )  الرسوم الحكومية 

(أخرى–رخص العمل –والعودة 

324,86682,057------

الحكوميةالجهاتمعالتعامالت5-8-3

:يليكماالحكوميةالجهاتمعبالتعاملالشركةموقفالبندهذايمثل

دادسيجببأنهوالجماركوالضريبةالزكاةلهيئةالتنفيذيةلالئحةووفقا2020و2019عاميعنزكويربطاستالمتمالعامخالل

ومبلغ،2019عاماعتراضيخصريال1,300,180.95مبلغبسدادالعقاريةسموشركةوقامتاالعتراض،قبولليتمنقديتأمين

.المقدمةاالعتراضاتقبولتمفقدوعليهالتوالي،على2020عاماعتراضيخصريال812,086.02



الماليةللتقاريرالدوليةالمحاسبةمعاييرتطبيق5-9

الماليللتقريرالدوليةللمعاييروفقا  تعدللشركةماليةقوائمهيم2021ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةالماليةالقوائمإن

عامبدايةمنذوذلك(IFRS)الدوليةالمحاسبةمعاييرتتبعالشركةأنبالذكرالجديرومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمعتمدة

محاسبيةالالمعاييرعنجوهرياختالفأييوجدالفإنهوبالتاليالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةاعتمادحسبم2017

السعوديةالهيئةعنالصادرةعليهاالمتعارفالمحاسبيةالمعاييرمنالتحولعنالناتجاألثربتقويمالشركةقامتوقدالمعتمدة،

فيالالزمةوياتالتسوإجراءالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقريرالدوليةالمعاييرإلىالقانونيينللمحاسبين

.م2017ديسمبر31و2017يناير1فيكماللشركةالماليةالقوائم

وقوائمموحدةغيرماليةقوائموهيماليةقائمتينستصدر2021-12-31فيالمنتهيةالماليةالسنةمناعتباراأنهمالحظةمع

IFRSرقمالدوليةالماليةالقوائممعياربموجبوذلكموحدة،مالية # والمقاوالتللتجارةمحافلشركةعلىالسيطرةعنوالناتج10

.%80بنسبةالمحدودة

49



المخاطر
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ناسبةالماإلجراءاتووضعالمخاطرلهذهدوريةبمراجعةالشركةوتقومالمحتملة،بالمخاطراهتماماالشركةتولي

تواجههاأنيمكنالتيالمخاطرجميععلىتشتملوالالرئيسيةالمخاطرهيالتاليةوالمخاطرعليها،للتغلب

شركةالتعدهاقدأوالحاليالوقتفيللشركةمعلومةليستإضافيةمخاطروجودالممكنمنأنهبلالشركة،

:جوهريةغير

المخاطر-6

وعملياتهاالشركةبنشاطالمتعلقةالمخاطر6-1

الحوكمةقواعدتطبيقوعدماإلدارةمجلسلجانتشكيلحداثةمخاطر

أصدرتيثحالمالية،السوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةبنودبعضوتطبيقباعتمادالشركةقامت

شركةبالالعاديةغيرالعامةالجمعيةمناعتمادهاتموقدالشركةبحوكمةالخاصةقواعدهاالعقاريةسموشركة

ملعوالئحةوالتعويضاتالمكافآتسياسةوالئحةالمراجعةلجنةعملالئحةوهيم16/8/2020بتاريخالمنعقدة

الشركاتةحوكمالئحةمنجزءتطبقالشركةفإنالسابقةاللوائحالىوباإلضافةوالمكافآتالترشيحاتلجنة

نمو،الموازيقالسوفيالمدرجةللشركاتبالنسبةاسترشاديةالئحةتعدوالتيالماليةالسوقهيئةعنالصادرة

وممارساتبقواعدااللتزامتضمناإلدارةمجلسمنومعتمدةمكتوبةأخرىسياساتالشركةوضعتوقد

السليمةالحوكمة

مستحقاتهاتحصيلمنالشركةتمكنبعدمالمتعلقةالمخاطر

عطلتأوالماليةمالءتهاعدمبسببوذلكمستحقاتهاسدادفيالشركةمعالمتعاقدةالجهاتإحدىتعثرإن

ونتائجيةالنقدوتدفقاتهاللشركةالماليالمركزعلىسلبيبشكلسيؤثرافالسها،أومماطلتهاأوعملياتها

الجهةتعثرإنفمتكاملة،كمقاولةبتنفيذهاالعقاريةسموشركةتقومالتيالمشاريعحالةفيأنهكماعملياتها،

.الباطننمالمقاولينمستحقاتسدادلتأخيرالشركةسيضطرالشركةمستحقاتسدادفيتأخرهاأوالمتعاقدة
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العالقةذاتاألطرافوتعامالتبعقودالمرتبطةالمخاطر

إلىضافةباإلسموضاحيةكشركةزميلةشركاتبينهممنعالقةذاتأطرافمعوعقودبتعامالتالشركةترتبط

مزاياأيودونبحتهتجاريةأسسعلىالعقودهذهوتتم(القابضةسموشركة)الرئيسيالمساهممعتعامالتها

فقةوموااإلدارةمجلسلموافقة(العالقةذاتاألطرافمعالعقود)والتعامالتالعقودتلكوتخضعتفضيلية،

عدمعلىللشركةالعاديةالعامةالجمعيةتصويتحالفيفإنهوبالتاليللشركة،العاديةالعامةالجمعية

إيراداترتتأثفسوفاألسباب،منسببأليالعالقةذوياألطرافمعللتعاملالتراخيصتجديدعلىالموافقة

.الشركة

المستهدفةالنمواستراتيجيةوتحقيقالعملخطةتنفيذعلىالقدرةعدممخاطر

النموةاستراتيجيوتطبيقعملهاخطةتنفيذفيونجاحهاقدرتهاعلىيعتمدالمستقبليالشركةأداءإن

األسبابمنسببأليبنجاحالمستقبليةخططهاتنفيذمنالشركةتتمكنلمحالفيوعليهالمستهدفة،

.غيرهاأوالالزمةالتراخيصعلىالحصولعدماوالعمالةتوفرعدمأوالتمويلكنقص

االئتمانمخاطر

يؤديمماةالتعاقديبالتزاماتهبالوفاءالماليةاألدواتلعقوداألطرافأحدالتزامعدمفياالئتمانمخاطرتتمثل

:يليكماينةالمدوالذممالبنكيةأرصدتهاعلىاالئتمانلمخاطرالشركةتتعرضمالية،لخسائرالشركةتكبدالى
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71,854,6747,635,012نقد لدى البنوك

1,150,00011,308,855ذمم مدينة

73,004,67418,943,867اجمالي



السيولةمخاطر

لمتعلقةابااللتزاماتللوفاءاألموالتوفيرفيالشركةتواجههاالتيالصعوباتفيالسيولةمخاطرتتمثل

يقاربمبلغوببسرعةماماليةموجوداتبيععلىالمقدرةعدمعنالسيولةمخاطرتنتجأنيمكن.الماليةباألدوات

للوفاءزمةالالاألموالتوفرلضمانمنتظمةبصورةبمراقبتهاوذلكالسيولةمخاطرادارةتتم.لهاالعادلةالقيمة

.للشركةالمستقبليةبااللتزامات

المضافةالقيمةضريبةأثرمخاطر

رسومبرفعشركةالتقومأنالمتوقعمنفإنهالعميل،قبلمنتحملهايتمبطبيعتهاالمضافةالقيمةضريبةأنبما

فيليهوعالضريبة،بمقدارالشركةخدماتسعرزيادةإلىيؤديمماالمضافة،الضريبةقيمةلتعكسخدماتها

ممازيدستخدماتهاأسعارفإنالعميل،علىبالكاملالمضافةالقيمةضريبةتحميلفيالشركةتمكنتحال

سلبي،بشكلوأرباحهاالشركةعملياتتتأثروبالتاليعليهاالطلبخفضإلىيؤدي
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والقطاعبالسوقالمتعلقةالمخاطر6-2

التنافسيةبالبيئةالمتعلقةالمخاطر

وبالتاليالعالية،بالمنافسةالمجالهذاويتسمالعقاري،التطويروتنفيذإدارةفيللشركةالرئيسالنشاطيتمثل

تلكمنضلأفحلولأوتنافسيةشروطأوأسعاربتقديمالمحتملينأوالحاليينالمنافسينقيامحالفيفإنه

.الشركةتقدمهاالتي

العالقةذاتوالقوانيناألنظمةفيالتغيرمخاطر

قدالتينوالقوانياألنظمةمنلعددالشركةتخضعالسعودية،العربيةالمملكةفيالعاملةالشركاتمنكغيرها

رسميةالالجهاتمنجديدةوأنظمةقوانينتصدرفقدكذلكالمختصة،الجهاتقبلمنتحديثهايتمأوتتغير

.آخرإلىحينمنالعالقةذات

أخرىوضرائبرسومبفرضالمتعلقةالمخاطر

وضرائبرسومفرضالمحتملومنالعقاريةالتصرفاتوضريبةالمضافة،القيمةلضريبةحاليا  الشركةأعمالتخضع

ركاتالشعلىجديدةرسومأوضرائبفرضتمحالوفيالمستقبل،فيالحكومةقبلمنالشركاتعلىأخرى

.الصافيةالشركةأرباحعلىوجوهريسلبيبشكلعلىسيؤثرذلكفإنحاليا،المطبقبخالف
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العقاريةاالستثماراتتسييلصعوبة

خاصة  األخرى،اتباالستثمار مقارنةبيعهايصعبالمدىطويلةاستثماراتبطبيعتهاالعقاريةاالستثماراتتعتبر

سوقاللظروفالمتغيرةالطبيعةتجعلقدولهذاالمملكة،فيوالعقاراتاألراضيعلىالطلبتباطؤظلفي

،وقتأيفيمالئمغيروضعفيالتجاريةوعقاراتهاللشركةالعقاريةالمحفظة صعوبةمنسيزيدممامستقبال 

.العقاريةالشركةاستثماراتتسييل

الفائدةأسعارتذبذبمخاطر

أوالثابتةسواء  ،عالميا  أومحليا  التنظيميةأوالسياسيةأواالقتصاديةللمتغيراتتبعا  الفائدةأسعارتتغيرقد

الذيويلالتمتكاليفزيادةإلىذلكيؤديسوفوبالتاليللشركةالممولةللجهاتتستحقالتيالمتغيرة

.الشركةتحتاجه
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العقود مع األطراف ذات العالقة
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أواإلدارةلسمجلرئيسيكون،الشركةألعمالالمفعولساريةترتيباتأوعقودأيةتوجدالبأنهالشركةتقر

هوماسوىفيهاجوهريةمصلحةالماليةاإلدارةمديرأوالتنفيذيالرئيسأواإلدارةمجلسأعضاءأحد

شروطأيتتضمنوالالشركة،وإيراداتأعمالعلىسلبيا  األشكالمنشكلبأيتؤثرالوأنهاأدناه،مذكور
:عالقةذاتأطرافمععقوداتعدالتيالتاليةالتعامالتللشركةأنكما,.تفضيليةمعامالتأو

فياهمالمسالقابضةلسمومملوكةشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية1.

التيوبعرعرالمباركيةدرةمشروععليهاالمقاملألرضالتحتيةالبنيةتطويرإدارةبغرض(الشركة

الموافق)هـ1441/05/06بتاريخاألساسيةلالتفاقيةملحقتوقيعتموقدالعقارية،أديرشركةتمتلكها

عنالشركةإيراداتبلغتوقدسعودي،ريالمليونثالثون(ريال30,000,000)بمبلغ(م2020/01/01

توجدوالسعوديريالمليونعشرخمسة(ريال15,000,000)قدرهمبلغ2021عامعنالمشروعهذا

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقد

فياهمالمسالقابضةلسمومملوكةشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية2.

ومدةميالدي،(14/01/2021)بتاريخالعقدهذاوقعوقدجدة،بمدينةمكتبهافرعتأجيربغرض(الشركة

عنالشركةدفعتهاالتيالمبالغبلغتوقدميالدي،(31/12/2023)بتاريختنتهيسنواتثالثالعقد

والي،سعودريالوثالثونواثنانوستمائةآالفوثمانيةثالثمائة(ريال308,632)وقدرهمبلغ2021عام

.تفضيليةمزايااوشروطبالعقدتوجد
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فيساهمالمالقابضةلسمومملوكةشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية3.

شركةتمتلكهاوالتيأرين،مشروععليهاالمقاملألرضالفوقيةالبنيةتطويرادارةبغرض(الشركة

ميالدي2020/01/01الموافقهجري1441/01/06بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدالعقارية،ادير

عنالمشروعهذاعنالشركةايراداتبلغتوقدالمشروع،تكلفةإجماليمن%10قدرهااتعابمقابل

امزايأوشروطبالعقدتوجدوالسعودي،ريالماليينخمسة(ريال5,000,000)وقدرهمبلغ2021عام

.تفضيلية

أرضيرتطوادارةبغرض(بالشركةمساهم)القابضةسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية4.

بضةالقاسموشركةتمتلكهاوالتيبترومين،مخططشرقالنورسبحيالواقعةالخبركورنيش

عنالشركةايراداتبلغتوقدميالدي،2021/03/23بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقداخرون،وشركاء

وسبعمائةالفوستونوتسعةوستمائةماليينتسعة(ريال9,669,712)وقدرهمبلغ2021عام

.تفضيليةمزاياأوشروطبالعقديوجدوالسعودي،ريالعشرواثنى
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قابضةالسمولشركةمملوكة)العقاريللتطويرأسمووشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية5.

لعقارياللتطويرأسموشركةأبراجمشروعلتطويرفنيةخدماتتقديمبغرض(بالشركةالمساهم

ايراداتبلغتوقدميالدي2021/10/28بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدجدة،مدينةفيالواقعة

23)وقدرهمبلغ2021عامعنالشركة 000 يوجدوال،سعوديريالمليونوعشرونثالثة(ريال000

.تفضيليةمزاياأوشروطبالعقد

يتمةالقابضسموشركةمعقرضسداداتفاقيةبتوقيعالعقاريةسموشركةقامتالفترةخالل6.

مشروعفيحصتهامنسعوديريال113,160,313مبلغعنالعقاريةسموشركةتنازلبموجبها

علىمالقائالقرضبسدادالقابضةسموشركةقياممقابلالقابضةسموشركةلصالحمكةمدخل

معحصصةمبادلاتفاقيةبتوقيعالفترةخاللالشركةقامتكماالبنك،لصالحالعقاريةسموشركة

شركةملكيةفيحصتهامن(٪10)عنالقابضةسموشركةتنازلبموجبهايتمالقابضةسموشركة

بمبلغالعقاريةسموشركةلصالح2020ديسمبر31فيكماالعقاريواالستثمارللتطويرتنال

القيمةبنفساستثماريةحصةعلىالقابضةسموشركةحصولمقابلسعوديريال68,055,780

.مكةمدخلمشروعفي
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فيساهمالمالقابضةلسمومملوكةشركة)العقاريةاديروشركةالعقاريةسموشركةبيناتفاقية7.

حيفيوالواقع(2منطقة)السكنيخياالمشروعضمنسمو،دارمشروعتسويقبغرض(الشركة

بموجبهتتحصلم2020/9/10الموافقهـ1442/1/22بتاريخاالتفاقيةتوقيعتموقدجدة،-الحمدانية

بلغوقدالمشروع،أرضقيمةشاملةغيرالمبيعاتاجماليمن%2,5نسبةعلىالعقاريةأديرشركة

ماليينثمانية(ريال8,352,632)وقدرهمبلغم2021عامخاللالمشروعهذاعنالتعاملحجم

مزايااوروطشبالعقدتوجدوالسعودي،ريالوثالثوناثنينوستمائةألفوخمسوناثنينوثالثمائة

.تفضيلية
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مجلس إدارة الشركة 

واللجان واإلدارة التنفيذية
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اإلدارةمجلسأعضاء
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المجلسسروأميناإلدارةمجلسأعضاء8-1

.سنواتثالث(3)عنتزيداللمدةللمساهمينالعاديةالعامةالجمعيةتنتخبهمأعضاءخمسة(5)منمؤلفإدارةمجلسالشركةإدارةيتولى

اعتبارا  تبدأوالتي،(م2021/12/08الموافق)ه1443/05/04بتاريخعقدتالتيالعاديةالعامةالجمعيةقبلمناإلدارةمجلسأعضاءتعيينتموقد

.م2024-12-23فيتنتهيسنواتثالثولمدة،م2021-12-24تاريخمن

اإلدارةمجلسأعضاء

ةالجنسيالمنصباالسم
صفة 

العضوية

نسبة 

الملكية 

المباشرة

نسبة الملكية غير

-31بتاريخ المباشرة

المنصباالسمةتاريخ العضويم12-2021

بعد الطرح بعد الطرح 

الرئيس*عايض فرحان القحطانيم2021/12/24%59.1-غير تنفيذيسعوديالرئيس*عايض فرحان القحطاني

سنائب الرئيسعيد سالم النهديم2021/12/24--غير تنفيذيبحرينينائب الرئيسسعيد سالم النهدي

عضوفيصل عبد الله الخالديم2021/12/24--مستقلسعوديعضوفيصل عبد الله الخالدي

عضوخالد صالح عبدالله العقيلم2021/12/24--مستقلسعوديعضوخالد صالح عبدالله العقيل

عضوعصام أحمد محمد كلثومم2021/12/24--غير تنفيذيسعوديعضوعصام أحمد محمد كلثوم
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تكونوبالتاليالعقاريةسموشركةمن%4.86نسبتهماتملكالتيالمجتمعسموشركةفي%100نسبتهماالقحطانيعايضيمتلك

.%4.86المجتمعسموشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبة

سموشركةمن%2.24نسبتهماتملكالتيوالعقاريالتجاريلالستثماربيسانشركةفي%60نسبتهماالقحطانيعايضيمتلك

.%1.34نسبتهمابيسانشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكونوبالتاليالعقارية

تمتلكيالتالقابضةسموشركةفيملكيتهخاللمنالعقاريةسموشركةفيأسهممباشرغيربشكلالقحطانيعايضيمتلك

ما-%60هافيالقحطانيعايضيملكالتي-والعقاريالتجاريلالستثماربيسانشركةتملكحيثالعقارية،سموشركةمن62.98%

فييسانبشركةملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكونوبالتالي،القابضةسموشركةمن%40نسبته
شركةمن%60نسبتهما-القحطانيلعايضبالكاملالمملوكة-المجتمعسموشركةتمتلككما،%24نسبتهماالقابضةسموشركة

%52.9نسبتهامالقابضةسموشركةفيالملكيةخاللمنالعقاريةسموبشركةالقحطانيعايضنسبةتكونوبالتاليالقابضةسمو



القحطانيفرحانعايضاالسم

سعوديالجنسية

اإلدارةمجلسرئيسالمنصب

م1999عامالسعودية،–الظهران،والمعادنللبترولفهدالملكجامعة–الصناعيةاإلدارةبكالوريوسةالعلميالمؤهالت

العمليةالخبرات

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

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

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

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

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2019منذ عام تنال للتطوير واالستثمار العقاريرئيس مجلس إدارة شركة -

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

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

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

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

.م وحتى تاريخ هذا التقرير 2013منذ عام خدمات الطاقة والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة -

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

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

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

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

وحتي تاريخ هذا التقرير 2020رئيس مجلس إدارة شركة بيسان لالستثمار التجاري والعقاري منذ عام -

.وحتى تاريخ هذا التقرير م2008منذ عام البيت واكثر للتجارة عضو مجلس إدارة شركة -

.وحتى تاريخ هذا التقرير م2013منذ عام روبي األبنية العقارية عضو مجلس إدارة شركة -
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النهديمحمدسالمسعيداالسم

بحرينيالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

م1993البحرين، عام –جامعة البحرين، المنامة –بكالوريوس إدارة أعمال ةالعلميالمؤهالت

العمليةالخبرات

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

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

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

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

. وحتى تاريخ هذا التقرير م2020مجلس إدارة شركة أجار لالستثمار منذ عام رئيس-

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

.م2004م وحتى عام 1992لمنطقة الخليج واليمن وشمال أفريقيا منذ يونيليفرالمدير التنفيذي لشركة -

.م1995وحتى 1992عضو الوفد الشبابي لمركز البحرين للدراسات االستراتيجية و الدولية و الطاقة منذ -

. وحتى تاريخ هذا التقرير 2019منذ عام تنال للتطوير واالستثمار العقاري مجلس إدارة شركة عضو-

. وحتى تاريخ هذا التقرير م2019منذ عام سمت المحتوي لتقنية المعلومات مجلس إدارة شركة رئيس-

. وحتى تاريخ هذا التقرير م2020منذ عام منصة مكسب المالية مجلس إدارة شركة رئيس-

. وحتى تاريخ هذا التقرير م2019منذ عام خيرات االعالف مجلس إدارة شركة رئيس-

. وحتى تاريخ هذا التقرير م2020منذ عام ارفاء للسياحة مجلس إدارة شركة رئيس-

.وحتى تاريخ هذا التقرير م2019منذ عام روبي األبنية العقارية مجلس إدارة شركة رئيس-

.وحتى تاريخ هذا التقرير م2017منذ عام سيكور العربية  مجلس إدارة شركة رئيس-
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الخالدياللهعبدفيصلاالسم

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

ةالعلميالمؤهالت
عادن،والمللبترولفهدالملكجامعة–التطبيقيةالمدنيةالهندسةفيعلومهندسةبكالوريوس

م1990عامالسعودية–الظهران

العمليةالخبرات

.التقريرهذاإعدادتاريخوحتىم2007عاممنذالمعدنيةللصناعاتبريزماشركةإدارةمجلسرئيس-

.م2018عاموحتىم2008عاممنذلإلنشاءاتالسعوديةبايتورشركةإدارةمجلسرئيسنائب-

هذاإعدادتاريخوحتىم2007عاممنذالقابضةتناميلشركةالمنتدبوالعضواإلدارةمجلسرئيسنائب-

.التقرير

.التقريرهذاإعدادتاريخوحتىم2014عاممنذللتجارةالريفزهورلشركةالمنتدبالعضو-

.التقريرهذاإعدادتاريخوحتىم2008عاممنذالقابضةالهنديلشركةالمنتدبالعضو-
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العقيلصالحخالداالسم

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

م1987عامالسعودية،–الرياضسعود،الملكجامعة–محاسبةبكالوريوسةالعلميالمؤهالت

العمليةالخبرات

هذاتاريخوحتىم2017منذالماليةلألوراقالخليجلشركةالسعوديةاألسهمصندوقإدارةمجلسرئيس-

.التقرير

.2020يونيوحتىم2016عاممنذالمصرفيةاألنشطةلجميع(ساب)البريطانيالسعوديالبنكمستشار-

.التقريرهذاتاريخوحتىم2015عاممنذالماليةمشاركةشركةفيالمراجعةلجنةرئيس-

.التقريرهذاتاريخوحتىم2014عاممنذالماليةمشاركةشركةإدارةمجلسعضو-

عاممنذةالسعوديالبنوكلجميعالسعوديالعربيالنقدمؤسسةفياإلسالميةالمصرفيةاللجنةرئيس-

.م2016عاموحتىم2012عاممنذاللجنةوعضوم2013عاموحتىم2012

.م2016وحتىم2011منذ(ساب)البريطانيالسعوديالبنكفياإلسالميةالمصرفيةالخدماترئيس-

.م2011عاموحتىم2010منذاإلسالميةالمصرفيةسيبياساتشبنكلمنتجاتالعالميالرئيس-

.م2010عاموحتىم2007عاممنذالبالدببنكالخزينةعاممدير-

م2002عامذمنساببنكفي(اإلسالميةالمصرفيةالخدمات)للشركاتالمصرفيةللخدماتالتنفيذيالمدير-

.م2007عاموحتى

.م2002عاموحتىم2000عاممنذالراجحيبنكفيالدوليةالشركاتقطاعمدير-

67



كلثوماحمدعصاماالسم

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

م1982عامالسعودية،–الظهرانوالمعادن،للبترولفهدالملكجامعة–مدنيةهندسةبكالوريوسةالعلميالمؤهالت

العمليةالخبرات

م2020وحتىم2016عاممنذالعامةاالستثماراتصندوقفيالحرمرؤىمشروعلاستشاريمدير-

.التقريرهذاتاريخوحتىم2018عاممنذاالعمالوخدماتللعقارنتيجةشركةإدارةمجلسورئيسمؤسس-

.م2017عاموحتىم2011عاممنذمكةبوابةلشركةالمنتدبالعضو-

.م2011عاموحتىم2007عاممنذالعقاريللتطويرالشاميةلمجموعةالتنفيذيالمدير-

هذاتاريخوحتىم2017عاممنذعمرجبلمشروعلتمويلبمكةالعقارياإلنماءصندوقإدارةمجلسعضو-

.التقرير

.م2007عاموحتىم2005عاممنذالثمامةمجموعةرئيسنائبمستشار-

.م2005عاموحتىم2004عاممنذالسيفمجموعةشركةرئيسنائبمستشار-

.م2004وحتىم1999منذوينبعللجبيلالملكيةبالهيئةواالستثمارالعامةللخدماتالعامالمديرنائب-

.م1999وحتيم1990عاممنذالصناعيةكريستلشركةرئيس-

التقريرهذاتاريخوحتيم2019منذجدةمروجشركةإدارةمجلسعضو-

التقريرهذاتاريخوحتيم2017منذالعقاريمكةاالنماءصندوقإدارةمجلسعضو-
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البطاطحمديمحمداالسم

مصريالجنسية

أمين سر المجلسالمنصب

ةالعلميالمؤهالت
م2008عام,العربيةمصرجمهورية,اإلسكندريةجامعةمنانجليزيتجارةبكالوريوس_

م2020رنوفمب(تداول)السعوديةالماليةالسوق–لإلفصاحالمهنياالختبارعلىحاصل_

العمليةالخبرات

.التقريرهذاتاريخوحتىم2020عاممنذالعقاريةسموشركةإدارةمجلسسرأمين-

.التقريرهذاتاريخوحتيم2018عاممنذالقابضةسموبشركةاولاستثماريمحلل-

.م2018عاموحتيم2016عاممنذالقابضةسموبشركةماليمحلل-

.م2016عاموحتيم2013عاممنذالراشدسعدعبدالرحمنبشركةحساباترئيسنائب-
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اسم العضو م
االجتماع األول 

م26-01-2021

االجتماع الثاني 

م28-02-2021

االجتماع الثالث 

م15-08-2021

االجتماع الرابع 

م28-10-2021

حضر حضر حضر حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر حضر حضر حضر النهديسالمسعيد2

حضر حضر حضر حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر حضر حضر حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر حضر حضر حضر كلثوممحمدأحمدعصام5

اسم العضو م
االجتماع األول 

م29-12-2021

حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر النهديسالمسعيد2

حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر كلثوممحمدأحمدعصام5

م2021عامعنالمجلسومكافآتالعموميةوالجمعيةاإلدارةمجلساجتماعات8-2

:م2021عامخاللتاجتماعا4عدد(م2021-12-23بتاريخالمنتهيةالدورة)اإلدارةمجلسعقد

:م2021عامخاللاجتماع1عدد(م2021-12-24منابتداءالجديدةالدورة)الحاليبالتشكيلاإلدارةمجلسعقد
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اسم العضو م
االجتماع األول 

م26-01-2021

االجتماع الثاني 

م28-02-2021

االجتماع الثالث 

م15-08-2021

االجتماع الرابع 

م28-10-2021

حضر حضر حضر حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر حضر حضر حضر النهديسالمسعيد2

حضر حضر حضر حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر حضر حضر حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر حضر حضر حضر كلثوممحمدأحمدعصام5

اإلدارةمجلساجتماعات

:م2021عامخاللتاجتماعا4عدد(م2021-12-23بتاريخالمنتهيةالدورة)االدارةمجلسعقد

اسم العضو م
االجتماع األول 

م29-12-2021

حضر القحطانيفرحانعايض1

حضر النهديسالمسعيد2

حضر الخالدياللهعبدفيصل3

حضر العقيلعبداللهصالحخالد4

حضر كلثوممحمدأحمدعصام5

:م2021عامخاللتاجتماعا1عدد(م2021-12-24منابتداءالجديدةالدورة)الحاليبالتشكيلاالدارةمجلسعقد
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م2021عامخاللالعامةالجمعيات

:يليكماعامتينجمعيتينم2021عامخاللالشركةعقدت

التاريخنوع الجمعيةم

م2021-05-05عاديةغيرعامةجمعية1

م2021-12-08عاديةعامةجمعية2

.أعالهالمذكورتينالجمعيتيناإلدارةمجلسأعضاءجميعحضروقد

المساهمينلسجلالشركةطلبات

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلباتم

ملف أرباح 1126-09-2021

22
05-05-2021

08-11-2021
الجمعية العامة

32
30-06-2021

31-12-2021
القوائم المالية

44

04-01-2021

23-02-2021

29-04-2021

26-08-2021

أخرى
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المكافآت الثابتة اسم العضو م
بدل حضور جلسات

(*اجتماعات4)

بدل حضور جلسات

(**اجتماع1)
المجموع

150,00012,0003,000165,000عايض فرحان القحطاني1

150,00012,0003,000165,000سعيد سالم النهدي2

150,00012,0003,000165,000فيصل عبد الله الخالدي3

150,00012,0003,000165,000خالد صالح عبدالله العقيل4

150,00012,0003,000165,000عصام أحمد محمد كلثوم5

750,00060,00015,000825,000المجموع

-:م2021عامعناإلدارةمجلسأعضاءمكافآتبلغتوقد

م2021-12-23بدل حضور ألعضاء الدورة المنتهية بتاريخ *

م2021-12-24بدل حضور ألعضاء المجلس الدورة الجديدة والتي بدأت ** 
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اإلدارةمجلسلجان8-3

اإلدارةسمجلومهاملمسؤولياتفصلمنذلكفيبماالشركاتحوكمةفيمتقدمةمعاييرتبنيفيالشركةسياسةتتمثل

حوكمةحةالئأنمنالرغموعلى.المساهمينمصالحيحققبماالشركةإدارةمجلسعملتضمنالتيوالسياساتالتنفيذيةواإلدارة

فيلواردةااألحكامبكافةااللتزامعلىستعملالشركةأنإالاآلن،حتىالشركةعلىإلزاميةوليستاسترشاديهتعتبرالشركات

حوكمةامنظبإعدادقامتقدأنهاكماالقادمة،الفترةخاللتدريجيبشكلالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحة

الجديرمنو.بنودهابكافةالشركةالتزاميضمنوبماالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمعيتوافقبهاخاص

وتعملم2021عامخاللللشركةالعموميةالجمعيةمنباللجانالخاصةالحوكمةولوائحسياساتمنعدداعتمادتمأنهبالذكر

.الحوكمةالئحةموادبجميعااللتزامعلىالشركة
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المراجعةلجنة8-3-1

(48)رقمالمادةالسادسوالفصلالمالية،السوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمن(54)للمادةوفقا  المراجعةلجنةشكلت

:يليفيماومسؤولياتهامهامهاوتتلخصالعقارية،سموشركةحوكمةدليلمن

لتياوالمهماتاالعمالتنفيذفيفاعليتهامدىمنللتحققالعقارية،سموبشركةالداخليةالمراجعةإدارةعلىاإلشراف1.

.اإلدارةمجلسحددها

.شأنهفيوتوصياتهارأيهاعنمكتوبتقريرووضعالداخليةالرقابةنظامدراسة2.

.فيهاالواردةللمالحظاتالتصحيحيةاإلجراءاتتنفيذومتابعةالداخليةالمراجعةتقاريردراسة3.

.همأتعابوتحديدوفصلهماستقالليتهممنالتأكدبعدالقانونيينالمحاسبينبتعييناإلدارةلمجلسالتوصية4.

البأعمقيامهمأثناءبهايكلفونالتيالمراجعةأعمالنطاقخارجعملأيواعتمادالقانونيين،المحاسبينأعمالمتابعة5.

.المراجعة

.عليهااللجنةمالحظاتوإبداءالقانونيالمحاسبمعالمراجعةخطةدراسة6.

.شأنهافيتمماومتابعةالماليةالقوائمعلىالقانونيالمحاسبمالحظاتدراسة7.

.شأنهافيوالتوصيةالرأيوإبداءاإلدارةمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةاألوليةالماليةالقوائمدراسة8.

.شأنهافياإلدارةلمجلسوالتوصيةالرأيوإبداءالمتبعةالمحاسبيةالسياساتدراسة9.
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:المراجعةلجنةأعضاءالتاليالجدولويبين

المراجعةلجنةأعضاء

الصفةاالسمم

رئيس لجنة المراجعةالخالدياللهعبدفيصل1

عضوالنهديمحمدسالمسعيد2

عضوقايدأحمدخالد3

المراجعةلجنةألعضاءالذاتيةالسيريليوفيما

.اإلدارةمجلسألعضاءالذاتيةالسيرضمنالنهديسعيد،الخالديفيصل/للسادةالذاتيةالسيرةوردت
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قايدأحمدخالداالسم

مصريالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

ةالعلميالمؤهالت
.م1987مصر عام –بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة، القاهرة -

.م1992مصر عام –ليسانس حقوق، جامعة القاهرة، القاهرة -

العمليةالخبرات

.التقريرهذاتاريخوحتىم2011عاممنذالقابضةسموشركةفيلالستثمارالرئيسنائب-

.م2011وحتىم2009منذالعقاريوالتطويرلالستثمارتمكينشركةفياالستثمارومديرالماليالمدير-

.م2009عاموحتىم2007عاممنذللتجارةالعوهليمجموعةفيالماليالمدير-

.م2007عاموحتىم2002عاممنذالتجاريلالستثمارالثاقبشركةفيالماليالمدير-

.م2002عاموحتىم1994عاممنذالرياضفياالقتصاديالمكتبفيماليمستشار-

وحتىم1990عاممنذالعربيةمصرجمهوريةفيللتنميةإيرانمصربنكفياالستثمارمتابعةقسمرئيس-

.م1994عام
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وذلكللجنةاأعضاءحضوروموقفاللجنةاجتماعاتوعدداللجنةفيعضوكلعضويةوطبيعةاللجنةأعضاءبأسماءبيانيليوفيما

:كالتالي

طبيعة العضويةاسم العضو م
االجتماع األول 

م21-02-2021

االجتماع الثاني 

م23-02-2021

االجتماع الثالث 

م09-08-2021

حضر حضر حضراللجنةرئيس الخالدياللهعبدفيصل1

حضر حضر حضرعضوالنهديمحمدسالمسعيد2

حضر حضر حضرعضوقايدأحمدخالد3
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المكافآتوالترشيحاتلجنة8-3-2

بمااليةالمالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةفيوردماوفقوالمكافآتالترشيحاتلجنةومسؤولياتمهامتشمل

:يلي

أيرشيحتعدممراعاةمعالمعتمدة،والمعاييرللسياساتوفقا  المجلسلعضويةبالترشيحاإلدارةلمجلسالتوصية-أ

.واألمانةبالشرفمخلةبجريمةإدانتهسبقتشخص

للقدراتوصفوإعداداإلدارة،مجلسلعضويةالمناسبةالمهاراتمنالمطلوبةلالحتياجاتالسنويةالمراجعة-ب

جلسمألعمالالعضويخصصهأنيلزمالذيالوقتتحديدذلكفيبمااإلدارة،مجلسلعضويةالمطلوبةوالمؤهالت

.اإلدارة

.إجراؤهايمكنالتيالتغييراتشأنفيالتوصياتورفعاإلدارةمجلسهيكلمراجعة-ج

.الشركةمصلحةمعيتفقبمامعالجتهاواقتراحاإلدارة،مجلسفيوالقوةالضعفجوانبتحديد-د

عضويةيشغلالعضوكانإذامصالح،تعارضأيوجودوعدمالمستقليناألعضاءاستقالليةمنسنويبشكلالتأكد-ه

.أخرىشركةإدارةمجلس

لسياساتاتلكوضععندويراعىالتنفيذيين،وكباراإلدارةمجلسأعضاءومكافآتلتعويضاتواضحةسياساتوضع-و

.باألداءترتبطمعاييراستخدام
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والمكافآتالترشيحاتلجنةأعضاء

الصفةاالسمم

اللجنةرئيس الخالدياللهعبدفيصل1

عضوالنهديسالمسعيد2

عضوكلثوممحمدأحمدعصام3

اإلدارة،مجلسألعضاءالذاتيةالسيرضمنوالمكافآتالترشيحاتلجنةألعضاءالذاتيةالسيروردتوقد

وذلكللجنةاأعضاءحضوروموقفاللجنةاجتماعاتوعدداللجنةفيعضوكلعضويةوطبيعةاللجنةأعضاءبأسماءبيانيليوفيما

:كالتالي

ةطبيعة العضوياسم العضو م
االجتماع األول 

م07-01-2021

االجتماع الثاني

21-2-2021

االجتماع الثالث

م14-09-2021

الرابعاالجتماع 

م21-10-2021

حضر حضر حضر حضررئيس الجنة الخالدياللهعبدفيصل1

حضر حضر حضر حضرعضوالنهديسالمسعيد2

حضر حضر حضر حضرعضوكلثوممحمدأحمدعصام3
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المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة 

المراجعةلجنةأعضاء

9,0009,000فيصل عبد الله الخالدي

9,0009,000سعيد سالم محمد النهدي  

40,0009,00049,000خالد أحمد قايد                     

40,00027,00067,000المجموع

والمكافآتالترشيحاتلجنةأعضاء

12,00012,000فيصل عبد الله الخالدي

12,00012,000سعيد سالم النهدي

12,00012,000عصام أحمد محمد كلثوم

36,00036,000المجموع

م2021عامعناللجانأعضاءمكافآت
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رةالملكية غير المباشرةالملكية المباشتاريخ التعيينالمسمى الوظيفيالجنسيةاالسمم

--م2008/08/20الرئيس التنفيذيسعوديعمرةآلمحمدجارالله1

--م2020/10/18لياتالرئيس التنفيذي للعمسعوديأبوالفرجعادلعاصم2

--م2021-10-17مدير اإلدارة الماليةمصريالحفناويالدينجمالمحسن3

العليااإلدارة8-4

للشركةالعليااإلدارة

:العليااإلدارةأعضاءعننبذةيليوفيما
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عمرهآلمحمدبنجاراللهاالسم

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذيالمنصب

ةالعلميالمؤهالت
سعود،الملكجامعةوالتخطيطالعمارةكلية–العمرانيوالتصميمالتخطيطفيبكالوريوس-

.م2002عامالسعودية،–الرياض

العمليةالخبرات

.التقريرهذاتاريخوحتىم2013عاممنذجدةمروجضاحيةشركةإدارةمجلسعضو-

.التقريرهذاتاريخوحتىم2012عاممنذالعقاريللتطويرسموضاحيةشركةإدارةمجلسعضو-

.م2015ديسمبرإلىم2015مايومنذالعقاريةسموشركة–للعملياتالتنفيذيالرئيس-

.م2015عاموحتىم2012عاممنذالعقاريةسموشركة–للمشاريعالرئيسنائب-

.م2012عاموحتىم2008عاممنذالعقاريةسموشركة–المشاريععاممدير-

.م2008عاموحتىم2007عاممنذإدارشركة–الوسطىبالمنطقةاإلقليميالمدير-

.م2007عاموحتىم2006عاممنذالعقاراتلتطويراألولىالشركة–الوسطىبالمنطقةاإلقليميالمدير-

.م2006عاموحتىم2004عاممنذالعقاريللتطويرالدريبيصالحمجموعة–عقارياستثمارمستشار-

عاموحتىم2003عاممنذوالقرويةالبلديةالشؤونوزارة–المدنتخطيطبوكالةمساعدتخطيطمهندس-

.م2004

.م2003إلىم2002عاممنذوالقرويةالبلديةالشئونوزارة–المكانيةالمعلوماتمؤسسة–تخطيطمهندس-
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ابوالفرجعادلبنعاصماالسم

سعوديالجنسية

للعملياتالرئيس التنفيذيالمنصب

ةالعلميالمؤهالت

–الرياضسعود،الملكجامعةوالتخطيطالعمارةكلية–البناءوعلومعمارةالفيبكالوريوس-

.م2000عامالسعودية،

.م2012–أمريكا–هامبشرنيوجنوبجامعة–المشاريعإدارةماجستير-

العمليةالخبرات

.اآلنحتىم2020أكتوبرمنذالعقاريةسموشركة–للعملياتالتنفيذيالرئيس-

.م2020عامحتىم2014عاممنذجدةمروجضاحيةشركة–التنفيذيالرئيس-

.م2014عاموحتىم2012عاممنذالعقاريةسموشركة–المشاريعإدارةمدير-

.م2010عاموحتىم2008عاممنذالعقاريللتطويرالعقيقشركة–المشاريعبرامجإدارةمدير-

.م2008عاموحتىم2007عاممنذالقابضةطيبةشركة–والعقاراتالسياحةإدارةمدير-

عاموحتىم2004عاممنذالعقاريواالستثمارللتطويرالدريبيشركة–الغربيةبالمنطقةاإلقليميالمدير-

.م2006

.م2004عاموحتىم2001عاممنذوالقرويةالبلديةالشئونوزارة–عمرانيتخطيطمهندس-

م2001عاموحتىم2000عاممنذاألمريكيالسعوديالبنك–ماليتخطيطمسؤول-
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الحفناويالدينجمالمحسناالسم

مصريالجنسية

مدير اإلدارة الماليةالمنصب

ةالعلميالمؤهالت

.م1988عاممصر–القاهرةجامعة(ماليةمحاسبة)تجارةبكالوريوس-

.م2006معااألمريكيةفلوريدابواليةكامبريدجأكاديميةمن(ماليةمحاسبة)بعدعنتدريبيةدورة-

م2020نوفمبر(تداول)السعوديةالماليةالسوق–لإلفصاحالمهنياالختبارعلىحاصل-

العمليةالخبرات

.م1995عاموحتىم1990عاممنذ(اميسال)والمعادنلألمالحالمصريةبالشركةماليمحاسب-

.م2001عاموحتىم1995منذوالتطويرللتنميةالدوليةالمجموعةبشركةحساباتمديرثممحاسب-

.م2007عاموحتىم2002عاممنذالمنورةبالمدينةللفنادقأريسلمجموعةحساباترئيس-

.م2010عاموحتىم2008عاممنذاالماراتبدولةممذللعقاراتريجالبشركةماليمدير-

.م2015عاموحتىم2011منذوجدةالمنورةبالمدينةالمحيسنشركاتبمجموعةأولحساباتمراجع-

.م2021عاموحتىم2015عاممنذالمنورةوالمدينةبجدةامبروسيانااديلبشركةحساباترئيس-
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المجموع الكليرة المكافآت  الثابتة أو المتغيالراتبالوظيفة

بماالتنفيذينكبارومكافآتالرواتب

والرئيسالتنفيذيالرئيسفيهم

الماليوالمديرللعملياتالتنفيذي

ريال2,940,000ريال800,000ريال2,140,000

م2021عامعنالتنفيذيينكبارومكافآترواتب8-5
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سياسة توزيع األرباح
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بتوزيعارقر أيفإنللشركة،األساسيللنظامووفقا  ,الشركةعنهاتعلنالتياألرباحعلىالحصولفيالحقحامليهااألسهمتمنح

لهذهصدارهإعنداالعتبارفييأخذالذياإلدارةمجلسمنتوصيةعلىبناء  العاديةالعامةالجمعيةقبلمنيصدرأنيجبنقدية،أرباح

بموجباألرباحتوزيععمليةلهاتخضعالتيوالقيودالمالي،والوضعالشركة،أرباحفيهابماوقتها،السائدةالعواملمختلفالتوصية

،حاليا  النقدمنالشركةواحتياجاتالشركة،نشاطاتونتائجوالدين،التمويلاتفاقيات طلباتومتالتوسعوخططومستقبال 

.الشركةاستثمارات

عمليةخضعوتمحددة،سنةأيفيتوزيعهاتعتزمالتياألرباحتلكقيمةتضمنوالأرباحا ،ستدفعبأنهاضماناتأيالشركةتقدمال

للشركةاألساسيالنظاممنواألربعونالثامنة(48)المادةنصتحيثاألساسي،الشركةلنظاموفقا  معينةقيودإلىاألرباحتوزيع

:التاليالنحوعلىاألخرىوالتكاليفالمصاريفكافةخصمبعدصافيةسنويةأرباحتوزيعيتمأنعلى

هذاوقفةالعاديالعامةالجمعيةتقررأنويجوز,للشركةالنظامياالحتياطيلتكويناألرباحصافيمنبالمئةعشرة%10يجنب-أ

.المدفوعالمالرأسمن%30المذكوراالحتياطيبلغمامتىالتجنيب

,أخرىطياتاحتيالتكوينالصافيةاألرباحمنمتساويةنسبةتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية-ب

أنكذلكرةالمذكووللجمعية,المساهمينعلىاإلمكانقدرثابتةأرباحتوزيعيكفلأوالشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلك

.اتالمؤسسهذهمنقائما  يكونمالمعاونةأوالشركةلعاملياجتماعيةمؤسساتإلنشاءمبالغاألرباحصافيمنتقتطع

العامةالجمعيةتقررهماووفقالمدفوعالشركةمالرأسمن%5عنتقلالنسبةالمساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع-ج

,الشركةمصلحةتقتضيهماوبحسب

نظاممنوالسبعينالسادسة(76)والمادةللشركة،األساسيالنظاممنالعشرون(20)المادةفيالمقررةاألحكاممراعاةمع-د

عينيةأوماليةومزايامكافآتمناإلدارةمجلسعضوعليهيحصلمامجموعيتجاوزالبمااإلدارةمجلسمكافأةتخصصالشركات،

.والعضيحضرهاالتيالجلساتعددمعمتناسبا  المكافأةهذهاستحقاقيكونأنعلىسنويا ،ريالألفخمسمائةمبلغ
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بتاريخقدةالمنعبالشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةمناعتمادهاتموقدالشركةبحوكمةالخاصةقواعدهاالعقاريةسموشركةأصدرت

:وهيم16/8/2020

.المراجعةلجنةعملالئحة

.والتعويضاتالمكافآتسياسةالئحة

.والمكافآتالترشيحاتلجنةعملالئحة

الئحةتعدوالتيالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحةمنجزءتطبقالشركةفإنالسابقةاللوائحالىباإلضافة

جلسممنومعتمدةمكتوبةأخرىسياساتالشركةوضعتوقد،نموالموازيالسوقفيالمدرجةللشركاتبالنسبةاسترشادية

االحكامباستثناءالمستهدفوالنموللتطورالشركةجاهزيةوتتضمنالسليمةالحوكمةوممارساتبقواعدااللتزامتضمناإلدارة

:التاليةاالسترشادية

اسباب عدم التطبيق الفقرة/ نص المادة  الفقرة/ رقم المادة 

استرشاديةالمادةتزالال التدريب 39

.األداءاسقيمؤشراتوضعدونبالتقييمالشركةتقومكمااسترشادية،المادةتزالال التقييم 41

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرلجنةتشكيل 70

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرإدارةلجنةاختصاصات 71

استرشاديةالمادةتزالال المخاطرإدارةلجنةاجتماعات 72

الشأنبهذاخاصبرنامجلتطويرتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال الداخليةالمراجعةإدارةأووحدةتكوين 76

استرشاديةالمادةتزالال الداخليةالمراجعةخطة 77

استرشاديةالمادةتزالال الداخليةالمراجعةتقرير 78

الشأنبهذاخاصبرنامجلتطويرتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال العاملينتحفيز 85

استرشاديةالمادةتزالال اإلجتماعيةالمسؤولية 87

استرشاديةالمادةتزالال اإلجتماعيالعملمبادرات 88

.الشأنبهذاحوكمةدليللوضعتخططوالشركةاسترشاديةالمادةتزالال الشركةحوكمةلجنةتشكيل 95
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إقرارات مجلس اإلدارة
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:يليبمااإلدارةمجلسيقر

.الصحيحبالشكلالحساباتسجالتإعدادتمأنه

.بفاعليهتنفيذهوتمسليمةأسسعلىأعدالداخليةالرقابةنظامأن

.نشاطهااستمراريةعلىالشركةقدرةفيشكأييوجدالأنه

بانكديؤالعقاريةسموشركةإدارةمجلسفانالرئيسيةللسوقاالنتقالقواعدلمتطلباتوفقأ

لسوقلاالنتقالقواعدمتطلباتبحسبالمطلوبةالحوكمةمتطلباتجميعاستوفتقدالشركة

الرئيسية

92



اإلفصاح

93



ظيميةتنأواشرافيةجهةأيأوالهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأييوجدال

.قضائيةأو

أوتنفيذيالالرئيسأواالدارةمجلسأعضاءمنعضوألىيوجدالبأنهالشركةتقر،المجلستقريرفيتوضيحهتممابخالف

أنماكالشركة،لحسابتتمالتياألعمالفيمباشرةغيرأومباشرةمصلحةأيبهم،عالقةذوشخصأيأوالماليالمدير

اتضمنالشركةأنأوقرضأيفياشتراكأيلهمليساإلدارةمجلسأعضاءجميع وأقرضلقاءاالدارةمجلسأعضاءمنأي 

االتزام .نوعهكانأي 

كبارمنأحدأواإلدارةمجلسأعضاءمنأيبموجبهاتنازلاتفاقياتأوترتيباتعنمعلوماتايةالشركةلدىيوجدال

.تعويضأوراتبأيعنالتنفيذيين

تنفيذيالالرئيسأواالدارةمجلسبأعضاءعالقةذويأطرافمععقودأيتوجداال،المجلستقريرفيتوضيحهتممابخالف

.أقاربهممنأيأوالماليالمديرأومساعديهأو

فيهحقوقعنبالتنازلالشركةمساهميمنأيبموجبهاقاماتفاقياتأوترتيباتعنمعلوماتأيةالشركةلدىيوجدال

.االرباح

بالشركةالعاملينمنأيلمصلحةإنشاؤهاتمأخرىاحتياطياتأواستثماراتأييوجدال

الماليةنةالسخاللالحقوقتلكفيتغييروأيالتصويتفياألحقيةذاتاالسهمفئةفيمصلحةبأيالشركةتبلغلم

.األخيرة

.مشابهةحقوقأواكتتابحقمذكراتأوخيارحقوقوأيأسهم،إلىللتحويلقابلةدينأدواتالشركةلدىيوجدال

قحمذكراتأوخيار،حقوقأوأسهم،إلىللتحويلقابلةدينأدواتبموجباكتتابأوتحويلحقوقأيالشركةتصدرلم

مشابهةحقوقأواكتتاب،

.لالستردادقابلةدينأدواتألىإلغاءأوشراءأواستردادالشركةلدىيوجدال
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