
صفحة 1

تقرير مجلس الإدارة
ةللسنة المالية المنتهي

2020

37-07083ترخيص هيئة السوق املالية رقم 



صفحة 2

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا ورعاه 



صفحة 3

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



صفحة 4

المحتويات 

11 .النشاطًالرئيسيًللشركةًوأهمًالخدماتًوالمنتجاتًالاستثمارية: أولا ً

19 .تشكيلًمجلسًالادارةًوتصنيفًالأعضاء: ثانيا ً

19 .مشاركةًأعضاءًمجلسًالإدارةًفيًالشركاتًالمساهمةًالأخرى: ثالثا ً

22 .الشركاتًالتابعة: رابعا ً

22 .وصفًالخططًوالقراراتًالمهمة: خامسا ً

23 .اجتماعاتًمجلسًالإدارةً: سادسا ً

23 .لجانًمجلسًالإدارة: سابعا ً

26 .مكافآتًوتعويضاتًأعضاءًمجلسًالإدارةًوكبارًالتنفيذيين: ثامنا ً

27 .ترتيباتًأوًاتفاقًتنازلًلأحدًأعضاءًمجلسًإدارةًأوًكبارًالتنفيذيينًعنًأيًتعويضات: تاسعا ً

27 .العقوباتًوالجزاءاتًالمفروضةًعلىًالشركة: عاشرا ً

27 .نتائجًالمراجعةًالسنويةًلفاعليةًإجراءاتًالرقابةًالداخليةًللشركة: الحاديًعشر

28 .المخاطرًالتيًتتعرضًلهاًالشركةًوإدارتها: الثانيًعشر

29 .تقريرًالمحاسبًالقانونيًللشركة: الثالثًعشر

30 .الأصولًوالخصومًونتائجًالأعمالًفيًالسنواتًالماليةًالخمسًالأخيرة: عشرالرابعً

31 .ملخصًنتائجًالأعمالًالتشغيلية: الخامسًعشر

31 .وصفًلأيًمصلحةًوأوراقًماليةًتعاقديةًوحقوقًاكتتابًأوًأدواتًدين: السادسًعشر

31 .القروضًعلىًالشركةًوإجماليًالمديونيةًمعًشركتهاًالتابعة: السابعًعشر

32 .وصفًلكلًصفقةًأبرمتًبينًالشركةًوشخصًذوًصلة: الثامنًعشر

32 .المعاملاتًمعًالجهاتًذاتًالعلاقة: التاسعًعشر

32 .إقراراتً:  العشرون

صفحةًً



صفحة 5

رزأبمنمكونةالشرقية،المنطقةفيماليةشركةكأولم2008عاممنذالماليةأرباحشركةمسيرةبدأت

قامتكةالشر نشاطبدءومنذالمنطقة،فيمتميزماليصرحلتكونالشرقيةبالمنطقةالاعمالرجال

تميزهاخلالمنالماليةأرباحاسموبرزسعودي،ريالمليار1.6قيمتهمتجاوزتاستحواذ12بعددأرباح

وكالةمن2016و2015و2014عامخلالاسهمصندوقأفضلعلىحصلتحيثالأصولإدارةفي

.رويترز

الصناديقوأالمحليةالأسهمطريقعنسواءللمستثمرينمميزةعوائدبتقديمهاالماليةأرباحوتميزت

خلالنمالاستثمارفيكبيرةبخبرةيتمتعمحترفعملفريقخلالمنوالدوليةالمحليةالعقارية

رتهامسيخلالللشركةمميزةسمعةبناءفيساهممماوالدولية،المحليةالبنوكأكبرفيعملهم

.بالإنجازاتالحافلة

ستثمارالاوملائمةواحدمكانفيالاستثماريةالخدماتكافةتقديمعلىرئيسيبشكلأرباحتركز

الشركةتساعدكماالمتناسق،المخاطرومستوىالاستثمارونوعالاستثماريالمدىحيثمنللعملاء

عنالخارجيةاتالاستثمار وأيضابلبالشركةالخاصةفقطليسالاستثماراتودراسةتحليلفيعملائها

.المتكاملةالاستثماريةالاستشاراتخدمةطريق

وذلك،(37–07083رقمترخيص)الماليةالسوقهيئةمنمرخصةشركةهيالماليةأرباحشركة

والمحافظةالاستثماريالصناديقوإدارةبالتغطيةوالتعهدووكيلاصيلبصفةالتعاملأعماللمزاولة

.الحفظوخدماتالمشورةوتقديمالترتيبونشاطالخاصة

:الرؤية

لاستثماريةاخبرتنامنوالاستفادةالمهنية،المعاييرأعلىتطبيقخلالمنناجحةاستثمارشركةنكونأن

الإسلاميةبقيمناوالالتزام

القيم التنظيمية

الثقة

والعمومالمصلحةأصحابجميعمناكتسبناهاالتي

التفوق

تعاملاتناجميعفيالمهنيةالمعاييرأعلىتحقيقفي

التفاني

ثقافةبالالتزاموكذلكوالدقة،والمهنيةوالسريةوالأمانةالإسلاميةالقيمانتهاجفي

الشركةمستوىعلىالعاليةالعملأخلاقيات

الشفافية

والنتائجوالعقودتعاملاتناجميعفي



صفحة 6

كلمة رئيس مجلس الإدارة 

منعديدالبإطلاقشركتناقامتالسنوات،مرفعلى.الماليةأرباحبإنجازاتجدا  فخورإنني

لىعأرباحوتعمل.منهاالخروجفيونجحتالشريعة،معالمتوافقةالاستثماريةالفرص

فرصلىعالحصولبإمكانهمأصبحالآنمستثمريناأنكماخدماتهادائرةفيالنمومواصلة

.متزايدة

مالي،الالقطاععلىتؤثرالتيالمستمرةالعالميةالاقتصاديةالتحدياتمنالرغموعلى

وجهةموأهدافهاورسالتهاالماليةأرباحرؤيةإن.الإيجابيالاتجاهنحوأرباحبتوجيهنفخر

جاتالمنتأفضلتقديمخلالمنالمستثمرينتوقعاتجميعتحقيقنحوجيدبشكل

أننابالإدارةمجلسوأعضاءأنانشعرذلك،إلىبالإضافة.المضافةالقيمةذاتوالخدمات

متههورفعالإدارةفريقلدعموالخلفياتوالخبراتالمهاراتبينالصحيحالتوازننحقق

نميةلتالمشتركهدفنافيمعهمالعملمواصلةإلىنتطلعونحن.أعمالناأهدافلتحقيق

.جيدا  مدروسةبفرصلديناالمستثمرينوتزويدالتقديراكتسابمنبمزيدوالتمتعقدرتنا،

الإدارةمجلسلأعضاءامتنانيخالصعنأعربأنأودالشخصي،المستوىوعلى

أقّدروإنني.الإدارةلمجلسرئيسا  بصفتيأرباحلقيادةليلاختيارهمالموقرينوالمساهمين

إلىنظمةالمتصلبأنهالشخصيالتحديوقبلتوثقةإيمانمنلديأوكلماكبيربشكل

.قيادتيتحت.جديدآفاق

.احالنجسنواصلبأنناراسخةومعرفةكبيرةبتوقعاتالمستقبلإلىأتطلعوإنني

الأنصاريعبدالعزيزبنسعود

الإدارةمجلسرئيس



صفحة 7

كلمة الرئيس التنفيذي 

منالعديدوأحرزت2008عامفيإنشائهامنذالنموتحقيقمنالماليةأرباحتمكنت

المنطقةفيتقعإسلامياستثمارشركةأولأننابحقيقةفخوروإنني.شركائنامعالنجاحات

.الشرقية

هناكفإنا،وإدارتهالثرواتخلقمنكلفيالحافلوالسجلبالالتزامالمتسمفريقوبفضل

.ثمرينامستحولتتمركزأعمالناأنأبدا  ننسىلمأننافييتمثلهويتنايحددهامجانب

لمستقبل،افيالاحتياجاتتلكستتطوركيفوتوقعاحتياجاتهم،لفهممتفانينوسنظل

.الطويلالمدىعلىعلاقتناعلىالحفاظفيللمساعدةجهودناوتركيز

الديناميكية،يةالمالالبيئةفهمفينستثمرأيضا  فنحن.البدايةمجردهومستثمرينافهمإن

المتعمقالفهمإلىمضى،وقتأيمنأكثرونسعى،.والجزئيالكليالمنظورينمن

هنيةالمبالكفاءةنفخرنحن.المتاحةالفرصمنالاستفادةأجلمنوالصناعاتللأسواق

يسمحمما-نوعهمنالفريدالسوقيالذكاءلمستثمرينايوفرونالذين-لديناالعمللفريق

.النتائجأفضلتحقيقأجلمنوشفافيةبنزاهةلصالحهمبالاستثمارلنا

تراتيجياتنااسبتصميمونقوم.العميقةوالبصيرةالمدروسالتحليلمنمزيجا  يتطلبوهذا

يينالحالالمستثمرينازدهاروحمايةتنميةعلىالمطافنهايةفيالتركيزمعوحلولنا

تقييمإجراءبقيامناهذاويستدعي.الإسلاميةالشريعةبمبادئالالتزاممعوالمستقبليين،

.السوقطليعةفيللبقاءمعاييرناوتطويرلأدائنامستمر

الكوهجييوسفمحمود

التنفيذيالرئيس



صفحة 8

مجلس إدارة الشركة 

سعود بن عبدالعزيز األنصاري

رئيس مجلس االدارة

رشيد بن عبدهللا الرشيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أبراهيم بن علي المجدوعي

عضو مجلس إدارة

عبد العزيز بن سعد المعمر 

عضو مجلس اإلدارة

محمد بن أحمد العوضيطالل بن على الزين

هاني ين حسن العفالق نايف بن عبدالعزيز القحطاني

حمد بن محمد الخالدي

فهد بن ناصر الراجحي

سامي بن راشد السنيد

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة



صفحة 9

الهيئة الشرعية للشركة

عبد الرحمن بن عبدهللا السند/ الشيخ الدكتور

رئيس الهيئة الشرعية

عبدالمحسن بن زايد المسعد/ الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبلي/ الشيخ الدكتور

عضو الهيئة الشرعية عضو الهيئة الشرعية



صفحة 10

الإدارة التنفيذية 

محمود يوسف الكوهجي

الرئيس التنفيذي

حسن خليل المصري. د

الرئيس المالي التنفيذي

وصيف أصغر

مدير إدارة الاستثمار–مدير تنفيذي  

عبدالعال الفهدمحمد 

مدير إداري أول، رئيس إدارة ما بعد 

الاستحواذ و إدارة المشاريع

مدير إداري ، مدير إدارة الأصول

عبد العزيز مبخوت الصيعريخالد عبدالعزيز عبدالواحدمحمد عادل فراج

يل صالح الجويعدإغِز حافظ أحمد نور

مدير إدارة الوساطةمدير إداري، مدير إدارة الثروات

مسؤول إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة مدير الرقابة الشرعية

غسل أموال وتمويل لإرهاب



صفحة 11

الموقرينالماليةأرباحشركةمساهمي/السادة

وبعد،وبركاتههللاورحمةعليكمالسلام

فيتهيةالمنالماليةالسنةعن(الماليةأرباح)لـعشرالثالثالسنويتقريرهيقدمأنالإدارةمجلسيسر

ماتوالمعلووالتطوراتالأعمالنتائجأهميتضمنوالذيالمدققة،الماليةالقوائمومرفقهم31/12/2020

:التاليالنحوعلىالتقريرسيشملهاوالتيبالشركةالخاصةوالأحداث

:النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها-:أولا  

"ملالعممارسةبدءخطاب"السعوديةالماليةالسوقهيئةمنالنظاميةالموافقاتعلىالشركةحصلت

حيثم،2009مارس7بتاريخرسميا ًمرخصةكشركةالماليةخدماتهاوتقدمبأنشطتهاالعملبممارسةلتبدأ

:ليةالتاالخمسةالماليةالأوراقأنشطةممارسةالشركةالماليةالسوقهيئةعنالصادرالترخيصمنح

.بالتغطيةوالتعهدووكيلأصيلبصفةالتعامل1.

.الأصولإدارة2.

.الترتيب3.

.المشورةتقديم4.

.الماليةالأوراقفيالحفظ5.

:الاستثماريةوالمنتجاتالخدماتبهذهالمتعلقةالإنجازاتبأهمملخصيليوفيما

:بالتغطيةوالتعهدووكيلأصيلبصفةالتعاملخدمات

التداولتخدماووالإنترنت،الهاتف،خلالمنوكيلبصفةالمحليالتداولخدماتالماليةأرباحشركةتقدم

عملاءطاباستقعلىالشركةوتعملبالعملاء،العنايةوقسمالعملياتفيوبمساندةالتداولفريقخلالمن

.داولالتخدمةتقديممجالفيللتوسعالشركةخطةضمنوذلكالوساطةنشاطعملاءزيادةبهدفُجدد

:أصيلبصفةالتعامل

فيشرالمباالاستثمارنتيجةعوائدالشركةحققتوقدبالشركة،خاصةمحفظةإدارةعلىالشركةتعمل

.للأرباحوتوزيعاترأسماليةكأرباحالماليةالسوق

:الأصولإدارةخدمات

ستأسيوكذلكالسعودي،السوقفيالعملاءمنلمجموعةالخاصةالمحافظإدارةخدماتتقديموتشمل

رابحةمصناديقأو(الخاصالطرح)العقاريةالصناديقأوالأسهمصناديقسواءً الاستثمارصناديقوإدارة

نيةالمهالخبرةذاتالمؤهلةبالكوادرودعمهالقسمهذابناءالشركةواصلتحيثالثابت،الدخلوعوائد

.اللازمة

الإدارةطةأنشعنونبذةأنواعهابمختلفالقائمةالاستثماريةالصناديقمنالمنتجاتأهميليفيماونورد

:لعملائهاالشركةتقدمهاالتي



صفحة 12

:للسيولةالخليجيأرباحصندوق

الماليةوقالسهيئةمنبترخيصعامطرحللسيولةالخليجيأرباحصندوقوطرحبتأسيسالشركةقامت

وسطةمتالثابتوالدخلالأجلقصيرةالنقدأسواقأدواتفييستثمرصندوقوهوم،2018مايو6بتاريخ

المالرأسيةوتنمالمستثمرطلبعندالسيولةتوفيرإلىيهدفالسعودي،بالريالومقّوممفتوحالأجل،

وغيرنفةالمصالأجلمتوسطةالثابتالدخلوأدواتالأجلقصيرةالماليةالأدواتفيالاستثمارخلالمن

منقرةوالمالشرعيةالمعاييرمعالمتوافقةالخليجي،التعاونمجلسلدولبأصولوالمدعومةالمصنفة

ُيَعادوسوفالوحداتمالكيعلىأرباحبتوزيعالصندوقيقوملن.للصندوقالشرعيةاللجنةِقبَل

ثلاثةلالسعوديبالريالالودائععلىالعائداتخاذتم.الوحداتمالكيلصالحالصندوقفياستثمارها

SAUDI،(سايبور)أشهر INTERBANK OFFERED RATE،أرباحصندوقأداءلمقارنةإرشاديكمؤشر

.رشاديالإالمؤشرأداءينافسأداءتحقيقعلىالأصولإدارةفيالعملفريقويعمل.للسيولةالخليجي

.السعوديةالبنوكمنأي ًأورويترزأوبلومبرغالخاصالموقععلىالمؤشرأداءمتابعةللمستثمرينيمكن

المصارفبينالقروضعلىالعائدأوالسعوديةالمصارفبينالقروضعلىالعائدهوالمؤشروهذا

.محددمرجحوهوالخليجية

:الصندوقأداء

:الخاصةالمحافظ

ديةالتعاقللشروطوفقا ًوذلكالسعودي،السوقفيالعملاءمنلمجموعةالخاصةالمحافظإدارةيتم

وتعمل.الاتفاقياتبتلكالمحددالمرجعيالمعيارتتجاوزلهممجزيةعوائدتحقيقتموقدمعهم،الموقعة

الشركةخطةضمنوذلكالإدارةتحتالأصولحجمزيادةبهدفُجُددعملاءاستقطابعلىالشركة

.المحافظإدارةخدمةتقديممجالفيللتوسع

:المحافظأداء

منذ التأسيسم2016عام م2017عام م2018عام م2019عام م2020عام 

%7.80______%1.56%4.28%1.78عائد صندوق أرباح الخليجي للسيولة

%5.55______%1.71%2.64%1.19ولةالمؤشر الإرشادي صندوق أرباح الخليجي للسي

م2018عام م2019عام م2020عام 

%2-%29.22%48.90اداء المحافظ الخاصة

TASI3.58%7.19%8.3%مؤشر السوق السعودي 

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 13

:العقاريةوالمشاريعالخاصةالصناديق

2-المرسى(مشروع)صندوق

فيتحققتالتيالانجازاتبعدوذلكم2014العامنهايةفي2المرسىلمشروعالتنفيذبأعمالالبدءتم

سكنيةفيلا(96)بناءإلى(الثانيةالمرحلة)المرسىمشروعيهدفحيث،1-المرسىلمشروعالأولىالمرحلة

:يليكماموزعه

.مختلفةومساحاتبنماذجشاطئيةفيلا(48)

.مختلفةومساحاتبنماذجللبحردخولمنطقةولهاالشارععلىتطلًّخلفيةفيلا(48)

صفنشاطئ-الخبرجنوبفي(الأولىالمرحلة)المرسىلمشروعالأولىالمرحلةبمحاذاةالمشروعيقع

تحويلاستراتيجيةإقراروتمسعودي،ريالمليون(137)حواليالمشروعتكلفةإجماليويبلغالقمر،

نسبةلغتوبعام،بشكلوالاقتصاديةالعقاريةالأوضاعِظلفيوالتأجيرللتشغيلمنتجعإلىالمشروع

.م2020ديسمبربنهاية(%78)حواليللمشروعالكليةالإنجاز

ميروتبرجمشروع

الأرضقطعةعلىبالخبرالخزامىحيفي)التجاري-السكني(الاستخدامالمتعددميروتبرجمشروعيقع

طابق(12)ووميزانينأرضيدورمنمكونبرجبناءإلىالمشروعيهدفمربع،متر(2,700)المساحةذات

معمجضمنالسكنيةللوحداتمختلفةبناءوبمساحةتصاميم(شقق(سكنيةوحدة(82)علىيحتوي

ومنم،2020ديسمبربنهاية(%99.95)للمشروعالإنجازنسبةبلغتكماتجارية،معارض(4)علىيحتوي

.م2021منالثانيالربعخلالالتشغيليتمأنالمتوقع

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 14

السكنيالمروجمشروع

علىمتكاملةخدماتيشملمغلقسكنيمجمععنعبارةوهوالخبر–المروجحيفيالمشروعيقع

خضراءمسطحاتعلىالمجمعويشملسكنيةوحدة(70)منويتألفمربعمتر9,050أرضمساحة

بتاريخسعودي،ريالمليون(66)حواليالمشروعقيمةللأطفال،وملعبومسبحومقهىرياضيونادي

كاملتقالانتمبموجبهاتموالتيالعقارية،السعيدشركةمعالصلحاتفاقيةتوقيعتمم2021فبراير4

استكمالعلىالعملوجاري.الماليةأرباحشركةإلىالعقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالملكية

الماليةأرباحةملكييعكسبماالقانونيةوالمستنداتالتجاريالسجللتعديلاللازمةالقانونيةالإجراءات

.للمشروعالمالكةالعقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالحصصلكامل

:الصناديق والمشاريع العقارية قيد الدراسة والتأسيس

أرض الأحساء 

شركةباسممربعمتر(19,868)بمساحةمستقلصكواستخراجالأرضفرزم2020فبراير23بتاريختم

أرباحةشركِقبَلمنبالكاملمملوكةمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركة)العقاريةالارباحصروح

.وبيعهاالأرضتجزئةعلىالعملوسيتم،(المالية

:الفرص والاستثمارات الخارجية 

علىطرحهاوتأسيسهايتمالتيالاستثماريةالمنتجاتتنويعبضرورةالإدارةمجلسرؤيةمنانطلاقا

الأفضلارواختيالخارجيةالاستثماراتنحوالتوجهوأهميةالجديدةالعملبخطةوَعَملا ًالشركة،عملاء

لولاياتاوفيالمتحدةالمملكةفياستثماريةفرصعدةوإطلاقبتأسيسالشركةقامتفقدمنها،

مجديةالالعوائدذاتالاستثماريةالفرصعنالبحثفيحاليا ًالشركةوتعملالأمريكية،المتحدة

.السوقفيالمطروحةالحاليةالفرصتنافسوالتيللمستثمرين

فيعالميةبأسماءمرتبطةمميزةفرصوتقديمالدوليةالاستثمارأسواقاختراقفيأرباحنجحتلقد

ينالمستثمًرقاعدةمنبالاستفادةباستمرارملتزمةأرباحفإنم2021لعامبالنسبةأما.م2020عام

.ومرنةمميزةبفرصمستثمريهالتزويدوالعلاقاتوالصناعةالإدارةوخبرات

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 15

:ومنًالاستثماراتًالخارجيةًالمطروحةًأوًقيدًالـتأسيسًوالطرحًماًيلي

زانين لمبنى التخارج من الاستثمار  في مشروع ارباح ريجنت كريسنت والمستخدم في تمويل المي: أولا  

ريجنت بارك  في لندن بالمملكة المتحدة 

مبنىهووكريسنتريجنتمشروعتطويرفيللاستثمارلعملائهاالفرصةبتوفيرالشركةقامت

قلبفيرئيسيموقعوهو"باركريجنت"لحديقةالمواجهلندنمدينةأحياءأرقىفيموجودتاريخي

الراحةوسائلأحدثمعفاخرةسكنيةوحدة76تسليمإلىالتطويرمخططيهدفلندنمدينة

قدمألف164حواليتبلغإجماليةداخليةبمساحةالخاصةالحدائقإلىوالوصولوالمرافقالمشتركة

CIT))“CITشركةالمشروعمطورمعبالشراكةوذلكمربع UK Development Company شركةوهي"

.المشاريعوإدارةوالإشرافالتصميمشركاتكبرىإلىبالإضافةعريقةبريطانيةتطوير

الشريعةأحكاممعمتوافقمرابحةتمويلتقديمعلىفيهاالاستثماراستراتيجيةوهيكلةالفرصةتمثلت

منيعتبرالذيالمشروعتطويرإعادةلغاياتسعوديريالمليون(131)حواليبقيمةالإسلامية

المعماريسالمهندِقبَلمنوبتصميمالرابعجورجالأميرعهدفيبناؤهاتمالتيالتاريخيةالمشاريع

.الملكيةللقصوربتصاميمهالمشهور(ناشجورج)

مارًبنسبةًكانتًمدةًالاستثمارًسنتينًونصفًحيثًحصلًالمستثمرونًعلىًعائدًداخليًعلىًالاستث

المشروعًوقدًتمًتخارجًالمستثمرينًفيًنهايةًالمطافًمن. ٪ًسنوي اًمنًخلالًتوزيعاتًربعًسنوية10

.الحالية19-مًعلىًالرغمًمنًتحدياتًجائحةًكوفيد2020فيًأكتوبرً

كو بالمملكة في غلاس( سوكي هول-أرباح )تمويل الميزانين للأصول العقارية ذات الدخل الثابت : ثانيا  

.المتحدة

المميزةةالتجاريالمبانيأفضلمنواحدفيللاستثمارلعملائهاالفرصةالماليةأرباحشركةقدمت

المؤجروالمتحدة،المملكةفيمدينةأكبرثالثوسطفييقعوالذيوالمستقرالثابتالدخلوذات

بالإضافة(Primark)شركةمثلالتجزئةتجارةفيومتخصصةمشهورةتجاريةعلاماتذاتشركاتإلى

TK)المشهورةالتجاريةالعلامةإلى Maxx)وصيدلية(Superdrug)الشهيرالكتبومتجر(WH Smith)،

تةوسأرضيوطابققبومنالمبنىيتكون.مباشرةالمبنىمقابلالشهير(M&S)متجرويقعكما

الطوابقفيالمبنىيحتويكمامربع،قدم(206,500)إلىتصلتأجيريهوبمساحةعلويةطوابق

منئيسيا ًًرجزءً ويشكلالاستراتيجيةالعقاراتمنالمبنىويعتبرللسياراتموقف(372)علىالعلوية

إلىرينالزائعددويصلجلاسكو،مدينةوسطفيالمزدحمةالرئيسيةالثلاثللطرقالذهبيالمربع

.السنةفيمليون(16)

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 16

والدخللموقعاحيثمنالمميَّزالعقارهذاعلىبالاستحواذالفرصةهذهفيالاستثماراستراتيجيةتتلخص

لثابتاالدخلتوزيعمعالمدةهذهخلالبهوالاحتفاظسنوات،خمسإلىتصلالتيالاستثمارمدةطيلة

ثموالتمويل،التشغيلتكاليفخصمبعدسنويربعبشكلتوزع(8%)إلىيصلالذيالمستثمرينعلى

مدةمنالخامسةأوالرابعةالسنةبعدالبيعخلالمنالتخارجسياسةبتطبيقالماليةأرباحستقوم

.الاستثمار

،2019يويونفيهولسوكيلمبنىالإسلاميةالشريعةأحكاممعالمتوافقالاستحواذعمليةأرباحأكملت

تجاريةشوارعثلاثةأهممنجزء اهولسوكيشارعيشكلكما.المتحدةالمملكةفيعقارياستثماروهو

.الأخرىالهامةبالشوارعمقارنةالزوارعددناحيةمنالأكثرويعتبرجلاسكووسطفيرئيسية

اطرافمنالأصلفيالمقدمةالميزانينتسهيلاتتمويلإعادةمنالماليةأرباحتمكنت،م2020عامخلال

التمويلدةإعااستراتيجيةوتعكس.سنويةربعتوزيعاتلهميقدموالذينمستثمريهاخلالمناخرى،خارجية

.بمشاريعهاأرباحالتزاممدىهذه

وتوزيعوقعةمتسنواتخمسلمدةوحيازتهالمتميزالعقارعلىبالاستحواذالاستثمارإستراتيجيةتتضمن

فترةحتى(NOI)للممتلكاتالتشغيليالدخلصافيلرفعبفعاليةالأصولإدارةإلىأرباحتهدف.ثابتدخل

منذسنويةربعتوزيعاتخلالمنسنويا ً%8بنسبةبتوزيعاتالاستثماروقامبها،الموصيالتخارج

.لهمخططهوكماالاستحواذ

.المتحدةبالولاياتفلوريدافيالمسنينرعايةمرفقوتشغيلتطوير:ثالثا  

معإسلاميةالالشريعةأحكاممعمتوافقةبآليةالمسنينلرعايةمرفقوتشغيللتطويرفرصةأرباحتوفر

منلسنالكبارمعيشيمجتمعتطويرخلالمنالاستثمارويقدم.المتحدةالولاياتفيرائدومشغلمطور

مركزيقع.والذاكرةالمعيشةبمساعدةالرعايةمنكلاتضمسريرا144بهاوحدة136معالأولىالدرجة

.متحدةالبالولاياتفلوريدابراندون،فيتامبامدينةوسطمنالشرقإلىميلا 12ًبعدعلىالمسنينرعاية

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 17

المستقرةإشغالالمستوياتلتحقيقتشغيلهاثمومنالمنشأة،تطويرالاستثمارإستراتيجيةتتضمن

داخليعائدمعدلإلىالمطافنهايةفيمنهاوالتخارجسنوات،4مدتهااستراتيجيةخلالمنالمحتملة

فيللنقصمواكبةمجتمعيومرفقتجربةأفضلتوفيرخلالمنذلكوسيتم.٪15قدرهمستهدف

متمرسمطورمعبالشراكةوذلكمشابهةقديمةبمشاريعمقارنةتنافسيةوبأسعارالعرض

""Madison Marquetteلشركةوالتابعة""Capital Guidance Company،هورائدومشغل”Meridian

Senior Living"لمحةوذاتالنموسريعةمنطقةفيوالمدروسالمتميزبموقعهالاستثماريتميزكما

.الشخصيةالدخلضريبةتطبقلاولايةوهيفلوريداولايةفيويقعجذابة،سكانية

يواجهايالتالتحدياتمنالرغمعلىإيجابيبشكليسيرالتطويرأنتعلنأنالماليةأرباحيسركما

الحاليالعاممنتصفالتشغيلبدءالمتوقعومن,م2020العامخلال19-كوفيدجائحةبسببالعالم

فترةوالطالتطويرعملياتتقدمتوضحيوتيوبفيحسابناعلىفيديومقاطعنشرتموقد.م2021

.الآنوحتىالتطوير

ا ناعية أرباح للعقارات الص)الاستحواذ على عقارات صناعية متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية : رابع 

(1–والمستودعات المتنوعة في الولايات المتحدة 

قطاعاتالمتعددةصناعيةمحفظةفيللاستثمارالشريعةأحكاممعمتوافقةفرصةالماليةأرباحعرضت

وهوةاللوجستيالعقاراتفيمتخصصمعبالشراكةقوية،مستأجرينقاعدةمع،المتحدةالولاياتفي

الصناعيةالعقاريةالمعاملاتمندولارمليارات3عنيزيدمااستحوذتوالتيللاستثماربرينانمجموعة

ةحاليمحفظةولديهاالصناعيةالعقاراتفيمتخصصةشركةوبرينان.اليوموحتىم2010العاممنذ

.مربعقدممليون42منأكثروتشملولاية30منأكثرتغطي

قطاعاتوتشمل،TeslaوWalmartوAT&Tمثلعالمي ارائدةشركاتمنالعقاراتمستأجروويتألف

.والتصنيعوالأدواتوالسياراتوالتوزيعوالاتصالاتالصناعة

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 18

منادةالاستفبغرضبهاوالاحتفاظالعقاراتعلىالحصولعلىتتركزهذهالاستثماراستراتيجيةإن

ولالأصإدارةخلالمنالإيجارعقودعلىالتفاوضإعادةبعدأعلىبسعرمنهاوالتخارجالنقديةالعوائد

.م2020سبتمبر21فيالعقاراتعلىالاستحواذتموقد,الفعالة

1الاستحواذ على مجّمع طبي في الولايات المتحدة : خامسا  

مجّمعفيةالإسلاميالشريعةأحكاممعمتوافقةاستثماريةفرصةالمستثمرينعلىالماليةأرباحعرضت

جامعيطبيمجمععنعبارةوهيدولار،مليون57.5بقيمة–1المتحدةالولاياتفيالطبيأرباح

.استراتيجيموقعوفيالمستأجرينمنقويةقاعدةمعالمتحدةبالولايات

إلىالثالثالطرفتقييمعلىكبيربخصمفيلادلفيافيالمتنوعالمرفقعلىالاستحواذالاستثماروتضمن

إدارتهاتحتراتعقاحالي اتمتلكوالتيسايدستايتهابمشايروشركةأرباحبينإستراتيجيةشراكةجانب

.أمريكيدولارمليار2.4بقيمة

،بارتنرزتايسونورثأمبروجياعلاجومركزهيلثتمبلجامعةذلكفيبمامستأجرينلـعدةالعقارتأجيرتم

للمجمعالإيجاريوالمعدلمشتركصحيمركزإلىبالإضافةالمجمعمن٪80بحوالييساهمونوهؤلاء

.سنوات9.2يبلغالاستحواذتاريخعند

(بعيت)النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية-:أولا  



صفحة 19

أعضاءالوتصنيفالادارةمجلستشكيل:ثانيا

:تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة  في الشركة

ومراجعتهايةالدولالمعاييرمعتتماشىوالتيالشركاتحوكمةومتطلباتمعاييرتطبيقعلىالشركةتحرص

اتذالمختصةالجهاتومنالماليةالسوقهيئةمنالصادرةوالقواعدالأنظمةمعيتعارضلابما،دوريا ً

حيثمناتالشركحوكمةبمتطلباتأوفتقدالشركةتكونوبذلك.السعوديةالعربيةالمملكةفيالعلاقة

.الشركاتمةلحوكالتحتيةالبنيةوتهيئةالإدارةمجلسأعضاءواستقلاليةالإدارةمجلسعنالمنبثقةاللجان

ةحوكملائحةحسبوتصنيفهمومناصبهمالحاليالإدارةمجلسأعضاءأسماءيوضحجدوليليوفيما

:الشركات

التصنيفالمنصبالاسم

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيرئيسًمجلسًالإدارةسعودًبنًعبدالعزيزًالأنصاري

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذينائبًرئيسًمجلسًالإدارةرشيدًبنًعبدهللاًالرَّشيد

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةعبدالعزيزًبنًسعدًالمعمَّر

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةهانيًبنًحسنًالعفالق

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةإبراهيمًبنًعليًالمجدوعي

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةحمدًبنًمحمدًالخالدي

لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةنايفًبنًعبدالعزيزًالقحطاني

مستقل/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةطلالًبنًعليًالزين

مستقل/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةساميًبنًراشدًالّسنيد

مستقل/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةفهدًبنًناصرًالراجحي

مستقل/ غيرًتنفيذيعضوًمجلسًالإدارةمحمدًبنًأحمدًالعوضي

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى: ثالثا  

وفيماًيليًبيانًبأسماءًأعضاءًمجلسًالإدارةًفيًالشركةًو عضويتهمًيتكونًمجلسًالإدارةًمنًأحدًعشرًعضواً 

:فيًالشركاتًالمساهمةًالأخرى

مؤسس/ مدير / عضو/ الشركات الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها الاسم

سعود بن عبدالعزيز 

الأنصاري

oنائبًرئيسًمجلسًالإدارةًوالعضوًالمنتدبًشركةًالأنصاريًالقابضة.

oًصنعًللخرسانةًالمسبقةًالدويداغالعضوًالمنتدبًشركةًقنبرً-نائبًرئيسًمجلسًالادارة

.المحدودة

oًالعضوًالمنتدبًشركةًقنبرًللخرسانةًالجاهزة-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oًالسعوديةًالمحدودةستيتليالعضوًالمنتدبًشركةًقنبرً-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oًالعضوًالمنتدبًشركةًالأنصاريًللمقاولاتًالعامة-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oًالعضوًالمنتدبًشركةًعبدالرزاقًقنبرًالأنصاريًالتجارية-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oًالعضوًالمنتدبًشركةًالطاقةًالمتخصصة-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oًالعضوًالمنتدبًشركةًالحلولًالسكنيةًالعقارية-نائبًرئيسًمجلسًالادارة.

oرئيسًمجلسًالإدارةًشركةًجاسًالدوليةًللمقاولات.

oعضوًمجلسًالإدارةًالشركةًالأولىًلوساطةًالتامين.

oرئيسًمجلسًالإدارةًشركةًابيانًالمحدودة.



صفحة 20

(يتبع)الأخرى مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة : ثالثا  

يدرشيد بن عبدهللا الرّش

oًاراتًشركةًالرشيدًللاستثم)وابنهًالرشيدعضوًمجلسًإدارةًشركةًعبدًهللاًالرشيد

(.البترولية

oعضوًمجلسًإدارةًشركةًكميرونًالرشيدًالمحدودة.

oًللصماماتًوالاجهزةدرسرعضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيد.

oعضوًمجلسًإدارةًًشركةًسايبمًطاقةًالرشيدًللتصنيعًالمحدودة.

oًالقياسًالمحدودةلاجهزةالرشيدًاشكروفتعضوًمجلسًإدارةًشركة.

oعضوًمجلسًإدارةًشركةًًالمنتزهًللمقاولات.

oًالمحدودةالبحريهللاعمالعضوًمجلسًإدارةًًشركةًالطاقةًوالرشيد.

oًًالرشيدًالمحدودةوذرفوردشركةعضوًمجلسًإدارةًشركة.

oًالعربيةًالسعوديةًالمحدودةوذرفوردعضوًمجلسًإدارةًشركة.

oًالرشيدًالمحدودةفلوسيرفعضوًمجلسًإدارةًشركة.

oًالانشائيةًالمحدودةللاعمالعضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيد.

oعضوًمجلسًإدارةًالشركةًالعربيةًلمثاقبًومعداتًالحفر.

oعضوًمجلسًإدارةًشركةًجاكًرايكًالرشيدًللمقاولاتًوالخدماتًالمحدودة.

oًالعربيةًالمحدودةكومباسعضوًمجلسًإدارةًشركة.

oعضوًمجلسًإدارةًشركةًالرشيدًباركرًلحفرًالآبارًالمحدودة.

oمديرًشركةًالرشيدًالتجارية.

oمديرًشركةًنوبلًللحفرياتًالعربيةًالمحدودة.

oمديرًشركةًكليفلاندًبريدجًللحديدًالمحدودة.

oمديرًشركةًنوفلًالعربيةًالشرقًالاوسطًالمحدودة.

oمديرًشركةًًعبدهللاًرشيدًالرشيدًلحفرًآبارًالزيتًوالغازًالمحدودة.

oمديرًمصنعًشركةًبوينتًايتًبورًالعربيةًالمحدودة.

oًالعقاريةللاستثماراتًمديرًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيد.

oمديرًشركةًالرشيدًللتكنولوجيا.

oمديرًًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيدًالزراعية.

oمديرًًشركةًاميكًبيًكًدبليوًالعربيةًالمحدودة.

oًالرشيدًالمحدودةبنلبينامديرًشركة.

oًإسًالرشيدًالشرقًالاوسطًالمحدودةإفآيمديرًشركة.

oًالمتحدةالآولىمديرًشركةًالعربية.

oمديرًشركةًهولًكورًعربيةًللحفرًالمحدودة.

oمديرًشركةًصيدلياتًدلتاًالشفاءًالطبية.

oمديرًًشركةًمجمعًبرجًالشفاءًالطبيًالمحدودة.

oمديرًمصنعًشركةًعبدهللاًرشيدًالرشيدًلصناعةًالحاوياتًالصناعية.

oمديرًًشركةًمركزًالرشيدًلصيانةًالآلاتًوالمعدات.

oًالعربيةًالمحدودةانسكومديرًًشركة.

ر عبدالعزيز بن سعد المعمّ 

oالقابضةالدوليةالمستثمرونشركةادارةمجلسعضو.

oالقابضةالعزشركةومديرمؤسس.

oوالاستثمارللتجارةالعزشركةومديرمؤسس.

هاني بن حسن العفالق

oالأولىتمويلشركةإدارةمجلسرئيس.

oالعماليةللخدماتالسعوديةالشركةإدارةمجلسرئيس.

oالقابضةالكفاحإدارةمجلسعضو.
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إبراهيم بن علي المجدوعي

oعضو مجلس ادارة مجموعة المجدوعي  .

oنائب الرئيس وعضو مجلس ادارة شركة المجدوعي للصناعات المعدنية.

oعضو مجلس إدارة شركة الباحة القابضة.

oعضو مجلس إدارة شركة راية للتمويل.

oعضو مجلس الأمناء لمركز الشرق الأوسط للوجستيات التدريبي.

حمد بن محمد الخالدي

o اليمامةمجموعة.

o للمقاولاتشركة نباتات.

o فمكو شركة.(FMCO)

نايف بن عبدالعزيز 

القحطاني

o وأولاده القابضةالجضعيمجموعة عبدالعزيز بن عبدالهادي.

oشركة موارد العزيزية للزراعة والتجارة.

o شركة القحطاني فيسك للمقاولات.

o شركة عالم تولين للأطعمة.

o وتقنية المعلومات للإتصالاتشركة المعامل المستقلة.

o للإستثمارشركة جسور الروابط.

طلال بن علي بن عبدهللا

الّزين

oجيت كابيتالديفيدند.

سامي بن راشد بن سنيد

الّسنيد

o يوجد لديه أي عضوياتلا.

فهد بن ناصر بن حمد 

الراجحي

o شركة نبض للاستثمارمدير.

محمد بن أحمد بن عبدهللا

العوضي

o مجلس إدارة شركة مبان العقاريةرئيس.

o لتقنية المعلوماترايترئيس مجلس إدارة مجموعة.

(يتبع)مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى : ثالثا  
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التابعةالشركات:رابعا  

العقاريةالأرباحصروحشركة

وغيررةمباشبحصصالماليةأرباحشركةِقبَلمنبالكاملمملوكةمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةوهي

ومقرهاالدمامبمدينةالسعوديةالعربيةالمملكةفيوسجلتالعقاريةالأرباحصروحشركةتأسست.مباشرة

رمضان17بتاريخ2050067007رقمالتجاريالسجلبموجبللأعمال،المعمرالعبدالكريمسعدمجمعالحالي

منهاكلقيمةحصة،500إلىمقسمةسعوديريـال50,000قدرهمالبرأس(م2009سبتمبر7الموافق)هـ1430

فيالرئيسينشاطهاويتمثلالشركة،قيمةمن%99نسبتهماالماليةأرباحشركةتمتلكحيثسعودي،ريـال100

العقارطويروتوصيانةوإدارةالعقاروتملكوشراءالإيجارأوبالبيعواستثمارهاعليهاالمبانيوإقامةالأراضيشراء

أعمالومقاولاتوالمطارات(وصحيةوترفيهيةتعليميةومنشآتوتجاريةسكنية)للمبانيالعامةوالمقاولات

الملاعبوتجهيزوصيانةوالأنفاقالطرقوإصلاحوصيانةالميكانيكيةوالأعمالالصحيوالصرفوالمياهالطرق

.الرياضيـة

العقاريللتطويرالسعيدحدائقشركة

من%50والمالية،أرباحشركةقبلمن%50بنسبةمملوكةمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةوهي

الدمامةبمدينالسعوديةالعربيةالمملكةفيوسجلتالشركةتأسست.العقاريةالسعيدشركةقبل

2050234861رقمالتجاريالسجلبموجبللأعمال،المعمرالعبدالكريمسعدمجمعالحاليومقرها

ويتمثل.سعوديريـال100,000قدرهمالبرأس(م2017أغسطس17الموافق)هـ25/11/1438بتاريخ

لمؤجرةاأوالمملوكةالعقاراتوتأجيروإدارةوالعقارات،الأراضيوتأجيروبيعشراءفيالرئيسينشاطها

وقد.عقاريالوالاستثمارالتطويروأنشطةعمولة،مقابلالعقاراتإدارةوأنشطةالسكنية،وغيرالسكنية

.(سكنيمجمع)العقاريالمروجمشروععلىللاستحواذالشركةهذهتأسيستم

انتقالمتبموجبهاتموالتيالعقارية،السعيدشركةمعالصلحاتفاقيةتوقيعتمم2021فبراير4بتاريخ

لىعالعملوجاريالمالية،أرباحشركةإلىالعقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالملكيةكامل

أرباحملكيةسيعكبماالقانونيةوالمستنداتالتجاريالسجللتعديلاللازمةالقانونيةالإجراءاتاستكمال

.العقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالحصصلكاملالمالية

المهمةوالقراراتالخططوصف:خامسا  

علىم15/07/2020الموافقه24/11/1441بتاريخانعقدتالتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت1.

عنوذلكسعودي،ريال142,780,000الىسعوديريال220,000,000منالشركةمالرأستخفيض

14,278,000التخفيضبعدالأسهمعددتصبحبحيثالشركة،أسهممنسهم7,722,000إلغاءطريق

منالهدفوان.الشركةمالراسمن%35.1قدرهاتخفيضوبنسبةسهم،22,000,000منبدلا ًسهم

النظاميةالموافقاتعلىالحصولوتم.سعوديريال77,220,000بمبلغالمتراكمةالخسائراطفاء

.الماليةالسوقوهيئةالتجارة،وزارةمناللازمة

لتطويريةالتشغيلوالخططوالسياساتالشركةعملونموذجالاستثماريةالاستراتيجيةتطويرتم2.

:خلالمنوذلكالاستثمارية،وخدماتهاالشركةأعمال

المتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكةفيوتحديدا ًالخارجيةالدوليةالاستثماراتعلىالتركيز▪

.ثمرينالمستاحتياجاتمعيتماشىوبماوالاستثماري،الجغرافيالتنويعبهدفالأمريكية

المرتبطةاريةالاستثمالفرصفيالاستثماروتخفيضللدخل،الُمِدرَّةالأصولعلىالتركيز▪

.العقاريبالتطوير

Fee)متكررةإيراداتتحققالتيالاستثماريةالفرصعلىالتركيز▪ Based)تحقيقبهدف

.للشركةمستمرةنقديةتدفقات

Investment).المصرفيبالاستثمارالمتعلقةالتشغيليةالأنشطةعلىالتركيز▪ Banking)



صفحة 23

التصنيف/المنصبالاسم

رقم وتاريخ الاجتماع

إجماليً

الحضور

1/2020

م15/06/2020

2/2020

م28/09/2020

3/2020

م15/12/2020

3√√√لغيرًمستق/ غيرًتنفيذيً/ رئيسًالمجلسيسعود بن عبدالعزيز الأنصار 

2√√×غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ نائبًالرئيسرشيد بن عبدهللا الرّشيد

3√√√غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسعبدالعزيز بن سعد المعّمر

3√√√غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسهاني بن حسن العفالق

إبراهيم بن علي 

المجدوعي

2√×√غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلس

2×√√غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسحمد بن محمد الخالدي

نايف بن عبدالعزيز 

القحطاني 

2√√×غيرًمستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلس

1×√×مستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسطلال بن علي الزيّن

3√√√مستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسسامي بن راشد الّسنيد

3√√√مستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسفهد بن ناصر الراجحي

3√√√مستقل/ غيرًتنفيذيً/ عضوًالمجلسمحمد بن أحمد العوضي

الإدارةمجلساجتماعات:سادسا  

والتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةإلىبالإضافةم،2020عامخلالاجتماعات(3)الإدارةمجلسعقد

أعمالجدولفيالمدرجةالموضوعاتاجتماعاتهفيالمجلسويبحثم،15/07/2020بتاريخعقدت

:كالتاليوهيالاجتماعاتحضورعددالتاليالجدولويبين.لصلاحياتهوفقا ًومحددموثق

الإدارةمجلسلجان:سابعا  

فوَّضهامختلفةلجانبتشكيلالإدارةمجلسقاموفعاليته،كفاءتهوزيادةالمجلسأعمالتنظيمبهدف

هذهكيلتشتموقدالشركة،واستراتيجياتأهدافمعيتوافقوبشكلوالمسؤولياتالصلاحياتبعض

يعفيالاللجانهذهوجودبأنعلم االعامة،والجمعيةالمجلسمنُأقرّتوبتعليماترسميبشكلاللجان

.بالشركةالمتعلقةالامورلجميعالمباشرةالمسؤوليةتحملمنالمجلس

:يليلماوفقا  الإدارةمجلسعنالمنبثقةاللجان

:اللجنة التنفيذية: أولا  

نـايفًبـنًعبـدالعزيزًالقحطـاني،ًوعضـويةًكـل/ أعضاءًوهـيًبرئاسـةًالأسـتاذ3تتألفًاللجنةًالتنفيذيةًمنً

اجتماعـاتً( 5)حمدًبنًمحمدًالخالـديً،ًوعقـدتًاللجنـةً/ عبدالعزيزًبنًسعدًالمعّمر،ًوالأستاذ/ منًالأستاذ

.م2020خلالًعامً

طاعاتهــاًتتــولىًاللجنــةًمســؤوليةًمراجعــةًتقــديمًالمقترحــاتًبشــأنًالتوجهــاتًالإســتراتيجيةًللشــركةًوق

ــاتًالتقديًر ــدًمــواطنًالقــوةًوالضــعفًفــيًالشــركةًومراجعــةًالميزاني ــذها،ًوتحدي ــىًتنفي ــةًوالإشــرافًعل ي

مجلــسًكمـاًتتــولىًمراجعـةًأداءًوخطـطًالعمــلًالسـنوية،ًإضـافةًإلــىًرفـعًالتوصـياتًلل. السـنويةًللشـركة

:ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات. بخصوصًالمهامًالموكلةًإليه
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:لجنة الاستثمار: ثانيا  

عبـدالعزيزًبـنًسـعدً/ وهـيًبرئاسـةًالأسـتاذ. أعضاءًمنًأعضاءًمجلـسًالـإدارة5تتألفًلجنةًالاستثمارًمنً

ًمــنًالأســتاذ / حمــدًبــنًمحمــدًالخالــديًوالأســتاذ/ طلــالًبــنًعلــيًالــزين،ًوالأســتاذ/المعمــرً،ًوعضــويةًكــل 

.م2020اجتماعاتًخلالًعامً( 6)فهدًبنًناصرًالراجحيًوعقدتًاللجنةً/ ساميًبنًراشدًالسنيد،ًوالأستاذ

افًعلــىًتتــولىًاللجنــةًمســؤوليةًمراجعــةًالسياســاتًوالأهــدافًالاســتراتيجيةًللشــركةًوقطاعاتهــاًوالإشــًر

تثمارًالمختلفـة،ًتنفيذها،ًبماًفيًذلكًإستراتيجيةًوسياسةًالاستثمارًوأدواتهًوالحـدودًالعليـاًلسـقوفًالاسـ

وطـرقًوالوقوفًعلىًالمخاطرًالتيًتتعرضًلهاًالشـركةًوتحديـدًمتابعـةًمـدىًكفـاءةًأدواتًالرقابـةًعليهـا

.  تقييمًوقياسًهذهًالمخاطرًوالحدًمنها

المهـامًكماًتتولىًوضعًومراقبةًخطـطًالعمـلًالسـنوية،ًإضـافةًإلـىًرفـعًالتوصـياتًللمجلـسًبخصـوص

:ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات. الموكلةًإليه

التصنيف/المنصبالاسم

رقم وتاريخ الاجتماع

1/2020

م08/01/2020

2/2020

م23/04/2020

استثنائي

م10/05/2020

3/2020

م22/09/2020

4/2020

م04/11/2020

إجماليً

الحضور

نايفًبنًعبدالعزيزً

القحطاني

غيرً/ رئيسًاللجنة

غيرًمستقل/ تنفيذي
√√√√×4

عبدالعزيزًبنًسعدً

المعّمر

غيرً/ عضوًاللجنة

غيرًمستقل/ تنفيذي
√√√√√5

حمدًبنًمحمدًالخالدي
غيرً/ عضوًاللجنة

غيرًمستقل/ تنفيذي
√×√×√3

(يتبع)الإدارةمجلسلجان:سابعا  

الاسم
/  المنصب

التصنيف

رقم وتاريخ االجتماع

إجمالي 

الحضور

1/2020

م23/02/2020

2/2020

م13/05/2020

3/2020

م28/07/2020

4/2020

م01/10/2020

5/2020

م24/11/2020

استثنائي

م31/12/2020

راملعم ّسعدبنالعزيزعبد
غيرّ/ رئيسّاللجنة

غيرّمستقل/ تنفيذي
√√√√√√6

ينعليبنطالل الز 
غيرّ/ عضوّاللجنةّ

مستقل/ تنفيذي
×√×√√×3

الخالديمحمدبنحمد
غيرّ/ عضوّاللجنةّ

غيرّمستقل/ تنفيذي
√√√×√√5

نيدراشدبنسامي الس 
غيرّ/ عضوّاللجنةّ

مستقل/ تنفيذي
√√√√√√6

الراجحيناصربنفهد
غيرّ/ عضوّاللجنةّ

مستقل/ تنفيذي
√√√√√√6



صفحة 25

(يتبع)الإدارةمجلسلجان:سابعا  

:لجنة المراجعة: ثالثا  

كـلًسـاميًبـنًراشـدًالسـنيد،ًوعضـوية/ أعضاءًمستقلينًوهيًبرئاسةًالأستاذ( 3)تتألفًلجنةًالمراجعةًمنً

خيل،ًوالأستاذ/ منًالأستاذ .وليدًبنًعبدهللاًرشدان/ عبدًالمجيدًبنًسليمانًالّدِ

مـنًلائحـةًحوكمـةًالشـركاتًالصـادرةً( 55)تتولىًاللجنةًالقيامًبالمهامًوالمسؤولياتًالواردةًفيًالمادةًرقمً

:منًهيئةًالسوقًالماليةًالسعودية،ًومنًأبرزًمهامًهذهًاللجنة

الأعمالتنفيذفيفاعليتهامدىمنالتحققأجلمنللشركة،الداخليةالمراجعةإدارةعلىالإشراف▪

.الادارةمجلسلهاحددهاالتيوالمهمات

.شأنهفيوتوصياتهارأيهاعنمكتوبتقريرووضعالداخليةالرقابةنظامدراسة▪

منوالتأكدأتعابهموتحديدالخارجيينالحساباتمراجعيبتعيينالإدارةلمجلسالتوصية▪

.استقلاليتهم

يةوالتوصالرأيوإبداءالإدارةمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةالأوليةالماليةالقوائمدراسة▪

.بشأنها

التيالمراجعةأعمالنطاقخارجعملأيواعتمادالخارجيين،الحساباتمراجعيأعمالمتابعة▪

.بمهامهمقيامهمأثناءبهايكلفون

.بشأنهاالإدارةلمجلسوالتوصيةالرأيوإبداءالمتبعةالمحاسبيةالسياساتدراسة▪

م،ًوتبحثًاللجنةًفيًاجتماعاتهـاًالموضـوعاتًالمدرجـةًفـي2020ًاجتماعاتًخلالًعامً( 6)وقدًعقدتًاللجنةً

لصلاحياته :ويبينًالجدولًالتاليًعددًحضورًالاجتماعات. جدولًأعمالًموثقًومحددًوفقاً 

التصنيف/المنصبالاسم

رقم وتاريخ الاجتماع

1/2020

م22/03/2020

2/2020

م30/06/2019

3/2020

م13/09/2020

4/2020

م21/09/2020

5/2020

م28/10/2020

6/2020

م08/12/2020

إجماليًالحضور

سامي بن راشد الّسنيد
/  غيرًتنفيذي/ رئيسًاللجنة

مستقل
√√√√√√6

عبد المجيد بن سليمان 

الّدخيل

/  غيرًتنفيذي/ عضوًاللجنة

مستقل
√√√√√√6

وليد بن عبد هللا رشدان
/  غيرًتنفيذي/ عضوًاللجنة

مستقل
√√√√√√6



صفحة 26

:والمكافآتالترشيحاتلجنة:رابعا  

/الأستاذمنكلوعضويةالمعّمر،سعدبنعصام/الأستاذبرئاسةوهيأعضاء(3)مناللجنةهذهتتألف

.العوضيأحمدبنمحمد/والأستاذالّزين،عليبنطلال

الشركاتحوكمةلائحةمن(61/65)رقمالمادةفيالواردةوالمسؤولياتبالمهامالقياماللجنةتتولى

:اللجنةهذهمهامأبرزومنالسعودية،الماليةالسوقهيئةمنالصادرة

.المعتمدةوالمعاييرللسياساتوفقا ًالمجلسلعضويةبالترشيحالإدارةلمجلسالتوصية▪

أعضائهبينتعديلأيوإجراءقرارتهوتنفيذاجتماعاتهعقدوطرقالإدارةمجلسلهيكلالدوريةالمراجعة▪

.الماليوأدائهاالشركةبأعمالالمحيطةالتغيراتلمواكبة

إذاالحمصتعارضأيوجودعدممنوالتأكدالمستقلين،المجلسأعضاءلاستقلاليةالدوريةالمراجعة▪

.أخرىشركةإدارةمجلسعضويةيشغلالعضوكان

نفيذيين،التوكبارلهالتابعةواللجانالإدارةمجلسأعضاءومكافآتلتعويضاتواضحةسياساتوضع▪

.بالأداءترتبطمعاييراستخدامالسياساتتلكوضععندويراعي

.الشركةلموظفيالسنويةالمكافآتمنحبسياساتالخاصةالتوصياتإعداد▪

فيالمدرجةالموضوعاتاجتماعاتهافياللجنةوتبحثم،2020عامخلالاجتماعات(3)اللجنةعقدتوقد

:الاجتماعاتحضورعددالتاليالجدولويبين.لصلاحياتهوفقا ًومحددموثقأعمالجدول

(يتبع)الإدارةمجلسلجان:سابعا  

التصنيف/ املنصباالسم

رقم وتاريخ االجتماع

1/2020

م08/01/2020

2/2020

م03/02/2020

استثنائي

م27/08/2020
إجمالي الحضور 

3√√√غيرّمستقل/ غيرّتنفيذي/ رئيسّاللجنةعصام بن سعد املعّمر

3√√√مستقل/ غيرّتنفيذي/ عضوطالل بن علي الّزين

3√√√مستقل/ غيرّتنفيذي/  عضومحمد بن أحمد العوض ي

التنفيذيينوكبارالإدارةمجلسأعضاءوتعويضاتمكافآت:ثامنا  

والعمولاتوالمكافآتوالبدلاتوالأجورالرواتبوتشمل)والتعويضاتالمكافآتعنتفاصيليليفيما

بمانالتنفيذييكبارمنوخمسةالإدارةمجلسلأعضاءالمدفوعة(ونحوهاعينيةومزاياتعويضاتوأي

:(السعوديبالريالالمبالغ)الماليوالمديرالتنفيذيالرئيسفيهم

البيان
ن أعضاء املجلس التنفيذيي

وغير املستقلين

/  أعضاء املجلس غير التنفيذيين

وأعضاء املجلس املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

يذي املكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنف

واملدير املالي

2,933,544الّيوجدالّيوجدواألجور الرواتب

138,000176,000982,386البدالت

240,261الّيوجدالّيوجدوالسنويةالدوريةاملكافآت

الّيوجدالّيوجدالّيوجدالتحفيزيةالخطط

الّيوجدالّيوجدالّيوجدالعموالت

الّيوجدالّيوجدالّيوجدأخرى عينيةمزاياأو تعويضاتأي

138,000176,0004,156,191املجموع



صفحة 27

تنفيذيينالكبارأوإدارةمجلسأعضاءلأحدتنازلاتفاقأوترتيبات:تاسعا  

.تعويضاتأيعن

.يوجدلا

.الشركةعلىالمفروضةوالجزاءاتالعقوبات:عاشرا  

م،20/09/2020الموافقهـ03/02/1442وتاريخ(3/7/4955/20/ص)رقمالهيئةخطابإلىإشارة

القيمةملائمةعدمبسببوذلكسعوديريالألف(30)قدرةبإجماليالشركةمخالفهبخصوص

Bid)المشاركةطلبفيالمطلوبة Form)قيمةمعالخاصةالاستثماريةالمحافظعملاءمن(3)لعدد

للخدماتيبالحبسليمانالدكتورمجموعةاكتتابفيالمشاركةطلبتقديمعندالاستثماريةالمحفظة

.الطبية

.للشركةالداخليةالرقابةإجراءاتلفاعليةالسنويةالمراجعةنتائج:عشرإحدى

عندوريةالالتقاريرودراسةالشركة،فيالمطبقةالمحاسبيةالسياساتبمراجعةالمراجعةلجنةتقوم

التصحيحيةاتالاجراءتنفيذومتابعة.والتطبيقالتنظيمحيثمنالداخليةالرقابةوإجراءاتنظمتقييم

ةالدوريالمراجعةعملياتمنالعديدتنفيذتموقد.فيهاالواردةالهامةوالتوصياتللملحوظات

لداخليةاالرقابةوإجراءاتنظموفعاليةدقةمنالتأكدشأنهامنكانوالتيالشركةبعملياتوالخاصة

حوكمةجراءاتإذلكفيبماالداخليةالرقابةوإجراءاتبالقوانينوالتزامهاكفاءتهامدىلتقييمبالشركة

.الشركات

:الداخليةالرقابةنظامكفايةمدىفيالمراجعةلجنةرأي

للإدارةالمتعلقةالمهامبعضبخصوصالتنفيذيةالادارةتوصياتفيبدورهاالمراجعةلجنهقامت

لجنةليتبينولم،المخاطرلأدارهداخليةلجنةلتكويناشادتهاالىبالإضافةوالداخليةالمراجعة

انكماالشركة،وضعتهاالتيالداخليةالرقابةوإجراءاتنظمفيجوهريضعفايوجودالمراجعة

ابةالرقإجراءاتبأنالمراجعةلجنةوترى.الشركةونشاطلحجممناسبوالرقابيالمحاسبيالنظام

بصورةمراقبتهاويتموكفاءةفعاليةذاتم2020الماليالعامخلالالشركةفيالمطبقةالداخلية

أولهتنبيهاليقتضيالداخليةالرقابةإجراءاتفيقصورأوجوهريةملاحظاتأيةلديهاتوجدولامنتظمة

.عنهالافصاح

وإدارتهاالشركةلهاتتعرضالتيالمخاطر:عشرإثنى

الائتمانمخاطر

آخرالالطرفتكبدإلىيؤديممابالتزاماته،الوفاءعلىماطرفمقدرةعدمالائتمانمخاطرتمثل

لبنكالدىنقدمنبالأساسالائتمانمخاطرلتركيزالخاضعةالماليةالأصولتتألف.ماليةخسارة

استثماراتوالالنقديةبالأموالتحتفظالشركةفإنالمخاطرهذهولإدارة.واستثماراتإسلاميةومرابحات

.مخاطرهتحددوبالتاليجيدائتمانيتصنيفذاتأخرىوأطرافبنوكلدى



صفحة 28

العملاتمخاطر

الصرفعارأسفيللتقلباتنتيجةالماليةالأدواتقيمةتذبذبعنالناجمةالمخاطرالعملاتمخاطرتمثل

ضئيلخطريوجدبأنهالإدارةوتعتقدالأجنبي،الصرفأسعارفيالتغييراتبمراقبةالإدارةتقوم.الأجنبي

.الصرفأسعارفيالتقلباتنتيجةبالخسارة

العمولاتأسعارمخاطر

تقبليةالمسالأرباحعلىالعمولاتأسعارفيالتقلباتتؤثرأناحتمالمنتنشأالعمولاتأسعارمخاطرإن

.مهمةعمولاتأسعارمخاطرلأيةمعرضةليستالشركةإن.الماليةللأدواتالعادلةالقيمةأو

السيولةمخاطر

أيةخفيضتلتفاديكافيةوبسرعةالحاجةعندماليأصلبيعمنالتمكنعدممخاطرالسيولةمخاطرتمثل

بأيةوفاءللالكافيةالسيولةتوفرمنللتأكدبانتظامبمراقبتهاوذلكالسيولةمخاطرولإدارة.خسارة

.ومستقبليةحاليةالتزامات

السوقمخاطر

بسببالماليةداةللأالمستقبليةالنقديةالتدفقاتأوالعادلةالقيمةتقلبمخاطرفيالسوقمخاطرتتمثل

اطرمختدار.الأسهموأسعارالأجنبيةالعملاتصرفوأسعارالعمولاتأسعارمثلالسوقفيالتغيرات

الماليكشافوالانالاستثماريالتركزدرجةوتحديدالأصوللتوزيعقواعدووضعبانتظامبمراقبتهاالسوق

بهاحالمسمًوالحدوديتجاوزوتعرّضانكشافأيحلًّيتمفإنهالمخاطرهذهولإدارة.الماليةالأدواتفي

.اللازمةالاجراءاتلاتخاذالاستثمارللجنةبهاتقريرإعدادويتمفوريبشكل

العملياتمخاطر

و،أالداخليةالإجراءاتإخفاقأوكفاية،عدمعنالناتجةالخسارةمخاطرأنهاعلىالعملياتمخاطرتعرف

.خارجيةأحداثعنأوالأنظمةأوالأفراد

ومراقبتهاالمخاطرإدارةسياسة

بأنواعهارللمخاطالشركةمستوىعلىتعريفا ًالإدارةمجلسقبلمنالمعتمدةالمخاطرإدارةسياسةتوفر

لشركةاأنشطةعنالناتجةالمخاطرتحديدفيهايتعينالتيالمبادئوتحددالشركة،لهاتتعرضالتي

للمخاطرمرالمستوالتقييموالمتابعةعليها،والسيطرةومراقبتهاوتقييمهاتعريفهاخلالمنوعملياتها

بكثعنوالمراقبةللمخاطرالذاتيالتقييمإجراءاتخلالمنوذلكالعمل،أقسامكافةفيوضبطها

.للمخاطرالذاتيالتقييملإجراءاتكنتيجةعليهاالمتفقالعمللخطط

مخاطرعنالناتجةخسائرمراقبةأجلمنككلالشركةلمخاطرخارطةأوجدولبوضعالشركةتقوم

تقليلأوبعادلاستالتصحيحيةالإجراءاتواتخاذمتواصل،أساسعلىتكبدهايتمالتيوالعملياتالأنشطة

جميعهاابطوضووالإجراءاتوالإطارالسياسةلهذهالرئيسيةالمكوناتتتضمنمستقبلا ،الخسائرتلك

.وشاملةموثَّقة

(يتبع)وإدارتهاالشركةلهاتتعرضالتيالمخاطر:عشرإثنى



صفحة 29

ركةللشالقانونيالمحاسبتقرير:عشرثالث

يونجاندإيرنستمكتبتعيينعلىم15/07/2020بتاريخعقدتوالتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

(Ernst & Young)م2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةعنللشركةقانونيكمحاسب.

فظوالتح.للشركةالموحدةالماليةالقوائمحولمتحفظا ًرأيا ًم،2020لعامللشركةالقانونيالمحاسبأبدى

المالكةقاريالعللتطويرالسعيدحدائقشركةالتابعةالشركةفيالماليةأرباحشركةباستثماريتعلق

القيمةدتحديمنالتمكنيتملمحيثالماليةأرباحلشركةمديونيتهاورصيدالسكني،المروجلمشروع

دالسعيحدائقشركةادارةمنتأييدعلىالحصوليتملمكمام،2020نهايةفيكماالاستثمارلهذاالعادلة

.الماليةأرباحشركةسجلاتفيالظاهرالرصيدعلىالعقاريللتطوير

انتقالمتبموجبهاتموالتيالعقارية،السعيدشركةمعالصلحاتفاقيةتوقيعتمم2021فبراير4بتاريخ

لىعالعملوجاريالمالية،أرباحشركةإلىالعقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالملكيةكامل

أرباحملكيةيعكسبماالقانونيةوالمستنداتالتجاريالسجللتعديلاللازمةالقانونيةالإجراءاتاستكمال

.العقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالحصصلكاملالمالية

.الأخيرةالخمسالماليةالسنواتفيالأعمالونتائجوالخصومالأصول:عشرالرابع

م2020ديسمبر31فيالمنتهيللعامللشركةالماليةالقوائمبنودأهمعنملخصأدناهالجدوليوضح

:الأخيرةالخمسالماليةالسنواتمعبالمقارنة

المبالغ بالريال السعودي

العام
إجمالي

الموجودات
المساهمينحقوقالمطلوباتإجمالي

من( الخسارة)الربح 

العمليات

صافي الربح

(الخسارة)
الدخل الشامل

===(5,265,158)(4,314,970)237,332,19044,799,645192,532,545م2016ديسمبر 31

===(13,325,820)(6,014,936)230,788,43856,748,641174,039,797م2017ديسمبر 31

(35,307,392)(29,685,037)(24,490,294)187,722,96948,990,564138,732,405م2018ديسمبر 31

174,499,78130,250,636144,249,1452,577,1571,463,4214,850,581م2019ديسمبر 31

179,886,20530,216,099149,670,1068,122,6546,386,5956,416,229م2020ديسمبر 31



صفحة 30

غالمبال)الأخيرةالخمسالماليةالسنواتمعبالمقارنةم2020الدخلقائمةبنودالتاليالجدولويوضح

:(السعوديبالريال

ةالماليالسنواتفيالأعمالونتائجوالخصومالأصول:عشرالرابع

(يتبع)الأخيرةالخمس

202020192018201720162015البيان

7,319,4103,403,0471,538,0215,404,97111,209,77713,044,444إدارة الأصول

=========9,530,0009,193,0783,688,141(خارجية)استثمارات مصرفية 

2,463,3451,440,2842,488,3432,074,4561,980,1523,064,822عمولات الوساطة

من استثمارات( خسائر/ )الإيرادات 

الشركة
4,261,0466,030,520(4,402,005)1,115,213(4,681,013)5,754,180

23,573,80120,066,9293,312,5008,594,6408,508,91621,863,446إجمالي الإيرادات

9,470,12910,282,22110,892,7316,823,1676,406,5115,945,727مصاريف متعلقة بالموظفين

4,262,3315,476,23414,518,0907,027,0605,461,4395,685,834مصاريف إدارية وعمومية أخرى

210,813512,261349,706225,020703,6661,067,865مصاريف تسويقية

1,507,8741,219,0561,758,736534,329641,600489,917ةمصاريف استشارات وأتعاب مهني

15,451,14717,489,77227,519,26314,609,57613,213,21613,189,343مجموع المصاريف

8,674,103(4,704,300)(6,014,936)(24,206,763)8,122,6542,577,157من العمليات( الخسارة)الربح 

449,0851,743,925480,14355,423389,330138,151إيرادات أخرى

======728,4852,119,6182,071,60357,454مصاريف التمويل

======(24,159)(433,423)712,468407,645فرق صرف العملة( خسارة)إيراد 

8,812,254(4,314,970)(6,041,126)(26,231,646)8,555,7222,609,109اةقبل الزك( الخسارة)صافي الربح 

(1,437,198)(950,188)(7,284,694)(3,453,389)(1,145,688)(2,169,127)الزكاة

7,375,056(5,265,158)(13,325,820)(29,685,035)6,386,5951,463,421(الخسارة)صافي الربح 

من خلال الدخل ( خسائر)إيرادات 

الشامل
29,6343,387,160(5,622,353)=========

=========(35,307,392)6,416,2294,850,581الدخل الشامل

ماريةالاستثوالخدماتوالمنتجاتالأنشطةحسبللإيراداتالنسبيالتوزيعالتاليالجدوليوضحكما

:(السعوديبالريالالمبالغ)

20202019201820172016البيان

7,319,4103,403,0471,538,0215,404,97111,209,777إدارة الأصول

======9,530,0009,193,0783,688,141(خارجية)إيرادات مصرفية 

2,463,3451,440,2842,488,3432,074,4561,980,152عمولات الوساطة

(4,681,013)1,115,213(4,402,005)4,261,0466,030,520إيرادات استثمارات الشركة

23,573,80120,066,9293,312,5008,594,6408,508,916إجمالي الإيرادات

1,161,5532,151,570480,14355,423389,330إيرادات أخرى

24,735,35422,218,4993,792,6438,650,0638,898,246صافي الإيرادات

%%%%%النسبة من صافي الإيرادات

%126.0%62.5%40.6%15.32%29.59إدارة الأصول

%0.0%0.0%97.2%41.38%38.53(خارجية)إيرادات مصرفية 

%22.2%24%65.6%6.48%9.96عمولات الوساطة

( %52.6)%12.9%(116.1)%27.14%17.23إيرادات استثمارات الشركة

%4.4%0.6%12.7%9.68%4.70إيرادات أخرى



صفحة 31

.فيهاوالفروقاتالأعمالنتائجملخص:عشرخامس

ريال8,122,654قدرهاالعملياتمنأرباحصافيتحقيقتعالىهللابحمدالشركةاستطاعت•

ائجنتفيإيجابيا ًاتجاهاالعامنتائجوأظهرت.السابقالعامعن%215.18قدرهانمووبنسبةسعودي

الخارجيةيةالمصرفالاستثماراتمنالمتحققةالتشغيليةالإيراداتفيالنموبسببالشركةأعمال

.اتوالمصروفالتكاليفضبطفيالإدارةوسياساتالشركةمالرأسواستثمارالأصولوإدارة

إجماليانخفاضمع%336بحدودالسابقبالعاممقارنةالشركةأرباحصافيفيالنمونسبةبلغت•

.ةالشركفيالتشغيليةوالفعاليةالكفاءةإلىُيشيرمما،%13.19بنسبةالزكاةقبلالمصاريف

ضاءلأعتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةلأيوصف:عشرالسادس

شركةلدينأدواتأوأسهمفيوأقاربهمالتنفيذيينوكبارالماليةأرباحإدارةمجلس

التابعةشركاتهامنأيأوالماليةأرباح

.تهملشركاممثلينالأعضاءبعضوانالشركة،أسهمفيشخصيا ًيملكمنالأعضاءمنيوجدلا

.التابعةشركاتهامعالمديونيةوإجماليالشركةعلىالقروض:عشرالسابع

(13)لغبمبالوطنيالعربيالبنكمنالأجلقصيرةائتمانيةتسهيلاتعلىالشركةحصلت1.

امشهزائدسايبورمرابحةوبنسبةميروت،مشروعأرضرهنمقابلوذلكسعودي،ريالمليون

(750)البالغةالأولىالدفعةسدادتمحيثسنوية،نصفدفعات(7)علىتسددبحيث،2.5%

البنكلقراراتوفقا ًالمستحقةالأقساطتأجيلتم.م2019أكتوبر31فيسعوديريالألف

نشآتالموشركاتمؤسساتأقساط/دفعاتسدادتأجيلببرنامجالمتعلقةالسعوديالمركزي

.والمتوسطةوالصغيرةالصغرالمتناهية

مليون(22)غبمبلالوطنيالعربيالبنكمنالأجلقصيرةائتمانيةتسهيلاتعلىالشركةًحصلت2.

،%3هامشزائدسايبورمرابحةوبنسبةعقاري،مشروعأرضرهنمقابلوذلكسعودي،ريال

الأقساطتأجيلتم.م2020يونيو30بتاريختبدأسنويةربعدفعات(4)علىالسداديكونبحيث

أقساط/اتدفعسدادتأجيلببرنامجالمتعلقةالسعوديالمركزيالبنكلقراراتوفقا ًالمستحقة

.والمتوسطةوالصغيرةالصغرالمتناهيةالمنشآتوشركاتمؤسسات

البنكمنسعوديريالمليون(34)بمبلغالأجلقصيرةائتمانيةتسهيلاتعلىالشركةًحصلت3.

حدائقشركةخلالمنوذلك(سكنيمجمع)العقاريالمروجمشروعلتمويلالوطنيالعربي

والنسبة%50بنسبةمملوكةالماليةأرباحلشركةتابعةشركةوهيالعقاري،للتطويرالسعيد

%3هامشدزائسايبوربمعدلالمرابحةنسبةوتبلغ.العقاريةالسعيدلشركةمملوكةالمتبقية

يونيو30بتاريختبدأسنويةنصفدفعات(9)علىتسددشهر،(53)الائتمانيةالتسهيلاتومدة

متوالتيالعقارية،السعيدشركةمعالصلحاتفاقيةتوقيعتمم2021فبراير4بتاريخ.م2018

أرباحشركةإلىالعقاريللتطويرالسعيدحدائقشركةفيالملكيةكاملانتقالتمبموجبها

م2021مارسشهرخلالتمكما.اللازمةالقانونيةالإجراءاتاستكمالعلىالعملوجاريالمالية،

.البنكمعالتسهيلاتهذهجدولةاتفاقيةتوقيع

شركاتهاوأالشركةعلىقروضأيهناكليسأعلاه،المذكورةالتسهيلاتباستثناءأنهالشركةوتقر

.م2019ديسمبر31تاريخحتىتمويليةجهةلأيالتابعة



صفحة 32

ةصلذووشخصالشركةبينُأبرمتصفقةلكلوصف:عشرالثامن

.لاًيوجد

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة: التاسع عشر

نمعليهاالموافقةتمتقدالمعاملاتهذهشروطجميعوإنعلاقة،ذاتجهةمعبالتعاملالشركةقامت

الشركةوأجرت.القادمالعموميةالجمعيةاجتماعخلالعليهاالتصويتوسيتمالشركة،إدارةمجلسِقبَل

:أدناهالمبينةالمعاملات

فيهتوجدكانتأووتوجدفيهطرفا ًالشركةتكونعقودأومعاملاتأييوجدلابأنهالإدارةمجلسيقر

علاقةذوشخصلأيأوالمالي،الرئيسأوالتنفيذيين،كبارأوالإدارة،مجلسأعضاءلأحدجوهريةمصلحة

.أعلاهالمذكورةالمعاملاتبا ستثناءمنهمبأي

الاقرارات: عشرون

:  يقّرًمجلسًالإدارةًبماًيلي

وذشخصوأيالإدارةمجلسلأعضاءتعوداكتتابوحقوقتعاقديةماليةوأوراقمصلحةأيتوجدلا1.

أولحةالمصتلكفيتغييروأيالتابعة،شركاتهامنأيأوللشركةدينأدواتأوأسهمفيبهعلاقة

.الأخيرةالماليةالسنةخلالالحقوقتلك

فينةالمبيوكذلكأعلاهالواردةباستثناءبهعلاقةذوشخصوأيالشركةبينصفقةأيتوجدلا.2.

.للشركةالماليةالقوائممن(16)رقمالإيضاح

.الصحيحبالشكلالشركةحساباتسجلاتوحفظإعداديتم3.

.بفعاليةتنفيذهوتمسليمةُأُسسعلىُأِعدًَّالداخليةالرقابةنظامإن4.

.نشاطاتهابممارسةالاستمرارعلىالشركةقدرةفيشكًّأيالمجلسلدىيوجدلا5.

الخاتمة

الشريفينالحرمينخادملمقاموالتقديرالشكربجزيلعنكمنيابةالماليةأرباحشركةإدارةمجلسيتقدم

نميةالتمسيرةلدفعالشركةتلقاهوالذيالمتواصلالدعمعلىالرشيدةوحكومتناالأمينعهدهوولي

لماليةاالسوقهيئةفيالعاملينالمجلسيشكركما.والاستثمارالمالصناعةوتشجيعالاقتصادية

ذلونهيبوماتعاونهمعلىالعلاقةذاتالجهاتوكافة(تداول)السعوديةالماليةالسوقوشركةالسعودية

.والاستثماريةالماليةالشركاتلخدمة

فيالعاملينوالماليةأرباحشركةومنسوبيلإدارةوالتقديرالشكربخالصعنكمنيابةالمجلسيتوجهكما

الشكربيتوجهوكذلكوازدهارها،الشركةتقدماستمرارعلىوحرصهمالمخلصةجهودهمعلىإداراتهاكافة

.لهاالدائموالدعمومنتجاتهابالشركةثقتهمعلىومساهميهاالشركةعملاءإلى

وهللا ولي التوفيق،،

البيان
العقد/ مبلغ المعاملة

(ريال سعودي)
طبيعة العلاقةالجهة ذات العلاقة

432,500إيجارات

المستثمرونشركة

ممساه)القابضةالدولية

.(الشركةفي

عقدًايجارًالمكتبًالرئيسيًلشركةًأرباح

فيًحينًأنًشركةً( المستأجر)الماليةً

(.  المؤجر)المستثمرونًالدوليةًالقابضةً

مشاريعًتطويريةً

(مشروعًبرجًميروت)
8,000

بالحمرسالمشركة

المحدودةالعقارية

.(الشركةفيمساهم)

مكيفًلغرفًالمصاعدً( 2)عقدًتوريدًعددً

فيًمشروعًبرجًميروتًمعًشركةًسالمً

.  بالحمرًللمقاولاتًالعامةًالمحدودة


