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يطيبببي لبببي م  ممبببتم لربببس التقريبببر السبببنوي للبببروح ايبببا المببباة العليجبببي ي سببباااتها العتاميبببح للعبببام المبببالي 

 .2020ديسمبر  31المنتهي في 

 

اسببببتيناليا للعببببالس م مببببجا فقببببت واتببببا  ال ببببح ووريتببببا ت ببببتيا   يببببر مسبببببو ا  يبببب  عامببببا   2020وبببا  عببببام 

مصببببااا ماارمببببا  ميببببج  واتببببي ال يبببباة دي  اسببببتينا ا ي علببببا  ميببببج دية العببببالس ممببببام ت ببببتيا   مببببحا 

يتروبببا رابببارا وارايبببح علبببا اامتيبببادا  العالميبببح يميبببودا علبببا  روبببح النبببا  يالع مبببا  ايبببنهس يسببب رمس 

 ا يلقببببت عايلببببا ا دتببببا الت ببببتيا  وايرمببببا مببببن دية العببببالس ييا هببببا تببببتاعيا  مبببب   يتببببنقلهس اببببين البلببببتا

 الجال ح ار ا ة عاليح.

 

ة صبببناعح البببن ش العالميبببح علبببا يمبببج ت لبببي فيبببري  ووريتبببا  2020إ  عبببام  سبببيعال ع مبببح فارمبببح فبببي ت بببوا

عببببتما تطببببورا  تاريعيببببح عببببتة علببببا صببببعيت مسببببوا  الببببن شا مببببا اببببين إ  امببببا  ترللببببا االعببببالس يمببببت  ببببهت 

ا عنببببتما ارت عببببا  بببباا  2020مببببار   ببببهر ر لببببح اتهيببببار مسببببعار الببببن ش فببببي   يبببب  اببببتم اإتجببببا ا ا 

اإلصبببااح ارريتببباا يمدرل العبببالس  طبببورة الوابببا ا فاتعرسبببا المعبببايع علبببا ا سبببعارا ابببس ترا عبببا البببرال 

ا  موببببر عنبببتما تطبببرر الطلبببي علبببا البببن ش البببتة اسببببي عمليبببا  اإل ببب   التبببي معلنتهبببا البلبببتا  فبببي مت ببب

ير بببس ا العبببالس. ي اد اتهيبببار صبببناعح الطيبببرا  مبببن معبببايع الطلبببيا  يببب  توم بببا  روبببح الم  بببح البببتيلي

ذلبببس اسببببتطاعا مسببببوا  الببببن ش م  تتجبببباي  م مببببح  ال بببح ووريتبببباا يتسببببتعيت عافيتهببببا مببببرة م ببببر  لنببببر  

 ديسمبر.  هرفي  .ديارا  ممريرا  للبرميال 50ا سعار مرب مستو  

 

وبببا  عبببام الببب مي اامتيبببا  فربببا  مفطبببال اسبببتيمار فبببي ا سبببوا ا فالببب مي دالمبببا  مبببا يعبببرع  2020إ  عبببام 

ابببالم ذ ا مبببن يذي ا دا  الرصبببين يالت اببب اا  الم بببتيدة تسببببيا فبببي ااسبببعارا اا اتببب  فبببي مببب ا العبببام  قببب  

لببب  علبببا  ديار لأليتيبببح ممبببا يعتببببر معلبببي سبببعر 2089الببب مي ارت اعبببا  وبيبببرة يصبببال فيهبببا إلبببا سبببعر 

مبببن  % 40ا ي قببب  ت اببب اا  الابببا 2020مبببن سبببعر فبببت  التبببتاية لعبببام  % 35ااطببب  ا م ققبببا  راببب  الببب  

 ارااح مجزيح.  نيالمطارايتعام   العاما مما  اد التعام   ي ق  المتعاملين 

 

 لببي ممببا فببي القطببال المببالي فقببت  ببهت  ا سببوا  الماليببح علببا اليببعيت العببالمي تقلبببا   ببادةا يذلببس اعببت ت

فيببري  ووريتببا فببي العببالسا  يبب  وبببا  لبب  اتعرببا  مبا ببر علببا اامتيببباد العببالمي البب ي تباطبب  مببج اتجبببا  

يتزايبببت ملببب  المسبببتيمرين تجبببا  تبببتاعيا  ووريتبببا ي بببهت  ا سبببوا  الماليبببح  إ ببب  االبببتية إلبببا فتبببرا  

ريج ل مايبببح ترا عبببا   بببادة فبببي الرابببج ا ية مبببن العبببام. يمامبببا ال رومبببا  فبببي العبببالس فبببي الت بببرل السببب

 ت  يبببزيدعبببس  مبببن  ببب ةمعببباطر ووريتببباا لموا هبببح فئبببا  المجتمبببج ياللبببروا ا للسبببيطرة علبببا ا  مبببح 

فبببي المالبببح مبببن النببباتا الم لبببي العبببالميا يسبببامس  12تريليبببو  ديار اتعبببادة  11اامتيببباد اقيمبببح تجببباي   

تع بببي   ايطبببا فبببيذلبببس فبببي ت بببرل ا سبببوا  البببرال إيجبببااي فبببي الرابببج اليببباتي ي تبببا تهايبببح العببباما يمسبببهس 

 .اامتياد علامار الجال ح 
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لعبببببام               ل رومببببح المملرببببح العرايببببح السببببعوديح  العامببببحممببببا علببببا اليببببعيت الم لببببي فقببببت  ببببهت  الميزاتيببببح 

 .مليار لاير للعام المقبال 990 مبل  تقتير اإلت ا  في ميزاتيح السعوديح عنتم 2021

مليبببار لايرا يم بببار  التومعبببا  إلبببا م  ت قبببا  ميزاتيبببح السبببعوديح للعبببام  846مبلببب   يتقبببتير اايبببرادا  عنبببت

س مببب   الن قبببا  السياسبببا  الماليبببح العامبببح التبببي تنتهجهبببا المملربببح لبببتعر .مليبببار لاير 1068ا تقبببارب 2020

ا 2020فبببي ااسبببتمرار االم افعبببح علبببا ا سبببقق المعتمبببتة للن قبببا  يالمعطبببش لهبببا سبببااقا فبببي ميزاتيبببح العبببام 

يذلبببس مبببن  ببب ة الترويبببز علبببا ميلويبببا  اإلت بببا ا مبببج ابببما  مريتبببح وافيبببح فبببي التعامبببال مبببج التايبببرا  

ي سبببببي متطلببببببا   2020مرارا للجهبببببود المب يلبببببح فبببببي موا هبببببح ا  مبببببح لعبببببام الماليبببببح السبببببريعح ياسبببببت

 .المر لح

ا 2020عببببن المتومببببج ت قيقبببب  فببببي عببببام  2021فببببي  %10يمببببن المتومببببج تمببببو إيببببرادا  السببببعوديح ان ببببو 

 .متعوما اتعافي ا سوا  الم ليح يالعالميح

 2023مليببار لاير فببي العبببام  928يمببن المقببتر م  يسببتمر إ مبببالي اإليببرادا  فببي النمبببو لييببال إلببا  بببوالي 

 .%6.4امتوسش تمو سنوي يبل  

 %5إلبببا  2021ييفببب  البيبببا  التمهيبببتي للميزاتيبببحا فمبببن المتومبببج ترا بببج عجبببز ميزاتيبببح السبببعوديح لعبببام 

مببن النبباتا الم لببي اإل مبباليا ممببا يعنببي تومعببا  اترا ببج العجببز فببي ميزاتيببح السببعوديح ان ببو النيببق فببي 

 .2021عام 

 

 هبببودا وبيبببرة اهبببتع ت يبببين اامتيببباد السبببعودي فبببي موا هبببح تبببتاعيا   ال بببح  2020 ومبببا  بببهت عبببام

مليبببار لايرا  200 ميمتهبببا ووريتببباا ابببإط   ال رومبببح عبببتدا مبببن المببببادرا  الم ليبببح ا بببزم دعبببس تجببباي  

لبببتعس القطبببال العبببان يالمبببواطنين امتيبببان رابببار الجال بببح مبببن  ببب ة سلسبببلح مبببرارا   بببملا البببتعس 

 .يالطراليالرسوم يت  يال  ايتع ي  اا ياإلع ا المبا ر 

 

يعلببا الببر س مببن الت ببتيا  التببي سببببتها الجال ببح يمببا تبعهببا مببن ااببار امتيبباديح اسببتمر  يتيببرة التطببوير 

فبببي القطبببال المبببالي يالتبببي  بببملا تت بببين سبببو  للملبببتقا  الماليبببح فبببي المملربببح العرايبببح السبببعوديح يالسبببماح 

 الموا يح تمو. التين يتسجيال مية ادراج مبا ر في السو لأل اتي اااستيمار المبا ر في مديا  

 

 

مظهبببر  مالمبببح البببت ال  فقبببت ا2020ممبببا االنسببببح للنتبببالا الماليبببح العامبببح للبببروح ايبببا المببباة العليجبببي للعبببام 

ا ومبببا اتع طبببا الن قبببا  اعبببت تطبيببب  عبببتة 2019مقارتبببح مبببج العبببام  %28 انسببببحاتع ببباي فبببي اإليبببرادا  

 اقيمببح رابب يمببت  ققببا اللببروح صببافي ا 2019مقارتببح مببج العببام  %31إ ببرا ا  سببامما فببي ذلببس انسبببح 

 . 2020لعام لاير سعودي  1,689,049

 

لاير سبببببعودي للعبببببام  63,694,647 اقيمبببببحياظهبببببر  مالمبببببح المروبببببز المبببببالي ا مبببببالي مصبببببوة اللبببببروح 

ا مببببالي التزامببببا  اللببببروح للعببببام ي سببببعوديالاير  61,653,446اقيمببببح  2019مقارتببببح مببببج العببببام  ا2020

لاير  14,019,668اقيمببببببببح  2019لاير سببببببببعودي مقارتببببببببح مببببببببج العببببببببام  14,371,820اقيمببببببببح  2020

 لاير 49,322,827 يببببب  الابببببا صبببببافي ميمتببببب   2020يتايبببببر فبببببي  قبببببو  المسببببباممين لعبببببام  سبببببعوديا

 لاير سعودي.  47,633,778اقيمح  2019مقارتح اعام  اسعودي

 



 

5 

 

 م 2020ديسمبر 31 السنة المالية المنتهية فيعن اإلدارة تقرير مجلس 

 

 

 

 671,218اقيمبببح  2020اينمبببا مظهبببر  مالمبببح التبببتفقا  النقتيبببح لللبببروح صبببافي مصبببوة تقتيبببح انهايبببح عبببام 

 لاير سعودي. 2,227,077اقيمح  2019لاير سعودي مقارتح اعام 

 

 

يامناسببببح صبببتير مببب ا التقريبببر فبببإتني تياابببح عبببن مجلبببس إدارة  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي متقبببتم اجزيبببال 

اللببببرر يالعرفببببا  لمقببببام  ببببادم ال ببببرمين اللببببري ين يسببببمو يلببببي العهببببت ا مببببين   عهببببس  ا يالببببا اإلدارة 

م لنببببا التن ي يببببح يمعطببببا  اللجببببا  يفريبببب  العمببببال فببببي  ببببروح ايببببا المبببباة العليجببببيا يإلببببا مسبببباممينا يع

 م انجاح.2020ي روالنا لما متمو  من  هود مسهما في ترليال العام 

 

 

 

 

 التوفيق،وهللا ولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بن علي الداود نعبد الرحم

             

 

اإلدارة    مجلس رئيس                                                                                       
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 الشركة نع )(1

ييفقبببا  لتبببر ي  ميئبببح  2050065112ايبببا المببباة العليجبببي  بببروح مسببباممح مق لبببح اسبببجال تجببباري رمبببس 

معمبببببباة اإلدارة ي التعامببببببال ايبببببب ح مصببببببيال ( لممارسببببببح08123-37-السببببببو  الماليببببببح السببببببعوديح  رمببببببس 

 يالملورة.يالترتيي يال  ظ 

ااسبببتيماريح الم لمبببح فبببي معتلبببق القطاعبببا  فبببي تهبببتع  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي إلبببا ا تنبببام ال بببرن 

يفريبببب  اسببببتيماري متميببببزا امببببباد  مساسببببيح  ماليببببحامرترببببزة  علببببا ماعببببتة  اا سببببوا  الماليببببح العليجيببببح

 .عنواتها المعرفحا ياااترارا يالمهنيحا يالنزامح يالبييرة الناف ة

عودي مبببن مببببال تعببببح مبببن مليبببو  لاير سببب 80لقبببت ت سسبببا  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي ابببرم  مببباة مبببتر  

ر بببباة ا عمبببباة اللببببروا  فببببي المملرببببح العرايببببح السببببعوديح يدية مجلببببس التعبببباي  العليجببببي. يتتطببببمن 

مالمببببح المبببب ل ال بببباليين وببببال مببببن  ببببروح الببببتمام للتعميببببر يمببببي  ببببروح مسبببباممح سببببعوديح مق لببببح ي ببببروح 

السبببيت  البببت م مبببت را بببت  مبببن يوبببالالمتراملبببح واايتببباة  سبببااقا إتجبببا  مينبببا ل سبببتيمار(  بببروح اماراتيبببح ذ.م.  

 .م مت را ت التيسري يالسيت م مت م مت را ت التيسري يالسيت  لي حالتيسري 

يافببب  مجلبببس ميئبببح السبببو  الماليبببح السبببعوديح علبببا  يبببادة رم  مببباة  بببروح ايبببا  ا2010و مببباي 6 يفبببي

ومببببا يافبببب  مجلببببس ميئببببح السببببو  الماليببببح السببببعوديح علببببا  سببببعوديامليببببو  لاير  65المبببباة العليجببببي إلببببا 

 .2012 مديسمبر عا 09مليو  لاير سعودي في  80 يادة رم  ماة  روح ايا الماة العليجي إلا 

 

 الرؤية

م  تببببوفر للمجتمببببج  لببببوا اسببببتيماريح ار ببببا ة يا تببببراع ممببببا يطببببيق فالببببتة علببببا م ببببافعهس يا تيبببباراتهس 

 ااستيماريح.

 

 االستراتيجية الرسالة

م  تقبببتم مويبببر المنتجبببا  ااسبببتيماريح  بببودة مبببن  يببب  المربببا  يالزمبببا  معتمبببتين علبببا فريببب  م تبببرع 

 .يرالت في  ل  تلس المنتجا 

 

 قيمنا

ت ببببن فببببي ايببببا المبببباة العليجببببي تعتمببببت علببببا مواعببببت راسببببعح للعمببببال العبببب   القببببالس علببببا ااترببببار مفطببببال 

يتقبببتيمها للنعببببح مببببن العمببب   المميببببزينا  يببب  تلبببببي المنتجبببا  ااسبببتيماريحا ي لببببوة تمويبببال اللببببروا  

 ا تيا اتهس يتواوي تطلعاتهس ت و النمو يالنجاح التالس.
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 شركة بيت المال الخليجي مساهمي

 النسبح القيمح االرياة السعودي القيمح اإلسميح للسهس عتد ا سهس اسس المسامس

  روح التمام للتعمير
6,435,000 10 64,350,000 80,4375% 

  روح المتراملح واايتاة 
1,300,000 10 13,000,000 16,25% 

  الت م مت را ت التيسري
100,000 10 1,000,000 1,25% 

  لي ح م مت را ت التيسري
100,000 10 1,000,000 1,25% 

 م مت م مت را ت التيسري
65,000 10 650,000 0,8125% 

 %100 80,000,000  8,000,000 المجمول

 وصف ألنواع األنشطة والخدمات والمنتجات( 2)

 التعامال اي ح مصيال: 

يذلببس مببن  بب ة اسبببتيمار رمسببماة  ببروح ايبببا المبباة العليجببي الببرال مبا بببر فببي ااوتتااببا  مي اليبببنادي  

المببببتارة مببببن مبببببال  ببببروح ايببببا المبببباة العليجببببي مي مي فببببرن اسببببتيماريح مناسبببببح فببببي مسببببوا  ا سببببهس مي 

  رن.السنتا  مي  يرما من ال

 إدارة ا صوة:

ومببببا يتطببببطلج اللببببروح فببببي إدارة  ايذلببببس مببببن  بببب ة ت سببببيس يإدارة اليببببنادي  ااسببببتيماريح المتنوعببببح

الم بببافظ العاصبببح لرببببار العمببب   يالم سسبببا  فبببي سبببو  ا سبببهس السبببعوديح يالعليجيبببح ياإلمليميبببح. يتقبببتم 

 .إدارة م افظ العم   المتعيرة في سو  ا سهس السعوديح يتقتيس ال لوة ا ميال  ياة تلس الم افظ

 الترتيي:

العليجبببي علبببا طبببرح مسبببهس اللبببروا  ل وتتببباب العببباما تلبببمال  بببتما  تمويبببال اللبببروا  فبببي ايبببا المببباة 

عمليبببا  الببببتما يااسبببت واذا  يببببادة رتي  ممببببواة  بببروا  المسبببباممحا الطببببرح العبببانا إعببببادة الهيرلببببح 

 .الماليح لللروا ا تقييس يت ليال اللروا  يال رن ااستيماريح

  تما  ال  ظ:

ا صبببوةا يا يرا  الماليبببح يإدارة  تقبببتم  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي  بببتما  ال  بببظ فبببي الم افعبببح علبببا

 ميببببج المهببببام اإلداريببببح الطببببريريح امسبببب يليح يمهنيببببح عاليببببحا يذلببببس فببببي ظببببال ي ببببود البنيببببح ا ساسببببيح 

المتراملببببح التببببي تببببوفر التقببببارير ال  مببببح لجميببببج تلبببباطا  ال  ببببظ. ومببببا يتقببببوم اللببببروح اتقببببتيس  ببببتما  

  رااح يالتو يعا .المتااعح يإ را  التسويا  لأليرا  الماليحا يمتااعح ا
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 الب وث يالملورة: 

تتروبببز  بببتما  تقبببتيس الملبببورة فبببي ا يرا  الماليبببح فبببي  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي علبببا يابببج دراسبببا  

يا بببوث متعييبببح فبببي ا سبببوا  ياامتيببباديا  الم ليبببح ياامليميبببحا يوببب لس اللبببروا  المتر بببح فبببي مببب   

 .ا سوا 

 

 :منتجات الشركة

  .العليجي المر  لألسهس السعوديحصنتي  ايا الماة 

صنتي  ايا الماة العليجي المر  لألسهس السعوديح مو صنتي  مسهس استيماري عام م توحا يهتع إلا تنميح 

رم  الماة علا المت  البعيت من   ة ااستيمار في مسهس اللروا  السعوديح يالينادي  العقاريح المتتايلح 

السو  الرليسيح  تاسي( اما في ذلس  قو  ا يلويحا يااستيمار في صنادي   ريا( يا سهس المتر ح في م  ر 

ااستيمار العامح ذا  ااستراتيجيح ااستيماريح الملااهح يصنادي  اإلصتارا  ا يليح يصنادي  مسوا  النقت 

  مسوا  ا دياالمتوافقح مج اوااش اللجنح اللرعيح يالمر يح من ميئح السو  الماليح. وما سيستيمر الينتي  

النقت المتوافقح مج اوااش اللجنح اللرعيح الرال مبا ر عن طري  ااستيمار في المراا ا  يعقود تمويال التجارة 

يالتي تتسس اسيولتها العاليح يمعاطرما المنع طح ياليادرة من مبال طرع تنعم  م سسح النقت العراي السعودي 

ادر عن يوالح يا تيار تلس البنول انا  علا التينيق االتماتي ال مي ميئح تنعيميح مماالح  ارج المملرحا يسيتس

 A) موديز يا ت مدتا فئح

  .صنتي  ايا الماة العليجي لإلصتارا  ا يليح

الينتي  مو من النول الم توحا يسوع يستيمر في مسهس اللروا  السعوديح المتر ح في السو  الماليح 

في ت قي  تمو في رم  الماة من   ة ااستيمار الرال مساسي في السعوديحا  ي  تتميال ممتاع االينتي ا 

اإلصتارا  ا يليح يمسهس اللروا  المتر ح  تييا    ة مية  مس سنوا  من إدرا ها في السو  الماليح 

السعوديح اتتايةا من   ة ت قي  عالت تسبي إيجااي مقارتح االم  ر اإلر ادي يمو م  ر اي ام وي يستاتترد 

ور  لإلصتارا  ا يليح يي   للينتي  استيمار السيولح النقتيح المتوفرة ل  في مديا  يصنادي  مسوا  متت ا

 .النقت يصنادي  اإلصتارا  ا يليح يالمر يح من ميئح السو  الماليح السعوديح

      .صنتي  ايا الماة العليجي لألسهس السعوديح

تنميح رم  الماة علا المت  البعيت من   ة ااستيمار  يهتع الينتي ا يمو صنتي  استيماري م توحا إلا

في مسهس اللروا  السعوديح   ة فترة الطرح العام ا يلي يا سهس المتر ح في سو  ا سهس السعوديح اما في 

ج م السعوديحا  ر سو  ا سهس ذلس  قو  ا يلويح يت قي  عوالت إيجاايح مقارتح االم  ر اإلر ادي يمو م

  الينتي  تو يج مرااح تقتيح مرة يا تة سنويا  يذلس اعت ال يوة علا موافقح مجلس إدارةإمراتيح 

    .صنتي  ايا النعبح لألسهس العليجيح

يهتع الينتي   صنتي   ان م توح( إلا تنميح رم  الماة علا المت  البعيت من   ة ااستيمار في مسهس 

اما في ذلس  قو  ا يلويح يصنادي  ااستيمار المر يح في  اللروا  العليجيح المتر ح في ا سوا  الماليح

 .دية مجلس التعاي  العليجي يت قي  عوالت إيجاايح مقارتح االم  ر اإلر ادي
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 الهيكل التنظيمي للشركة
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 القرارات المهمةووصف لخطط الشركة ( 3)

 

ا  ر في ظال التقتيرا   2021إتنا تتطلج إلا العام ا االت تيا  مليئا   عاما   م سيرو  2021 عام م  في   س ا مما

العاصح االنمو اامتيادي الم لي يالعالمي يتتيجح ل لس سنعمال علا ا ة المزيت من الجهود في سبيال تعزيز 

معمالنا يت قي  ممتافنا يرفج مستو  ا دا  لها علا المت  المتوسش يالبعيت اما ييي في ممتاع اللروح 

يالرمي امستو   التعريق امنتجا  ي تما  اللروح  م   تن ي    ة من العمال بليحا سنسعا  امتينالمستق

 العتمح  ودة من يالت وت للعم   المقتمح مفطال وما تسعا لتقييس العتما  متطلباتهس ايورة يفهس العم    تمح

 .الراا مستويا  معلا علا للم افعح لهس المقتمح

ت سين مدا   االترويز عليصنتي  في القطال العقاري الا اتلا  م 2021وح في عام تلمال استراتيجيح اللر

المنتجا  ال اليح ي يادة  جس ا صوة ت ا اإلدارةا يتو يج م  عح ااستيمارا  العاصح االلروح لرفج مستو  

 السيولح يالعالت السنوي.

معطا ا وما تس اعقت  معيح  ير عاديح لزيادة عتد معطا  مجلس اإلدارة إلا ستح  2020ماما اللروح   ة 

 ح من مجلس اإلدارة.قإعادة تلريال اللجا  المنبي

 مجلس اإلدارة( 4)

 

 يترو  مجلس إدارة  روح ايا الماة العليجي من  مسح معطا ا اانا  منهس مستقلين وما في الجتية التالي:

 تينيق العطويح ص ح العطويح ااسس

 /  ير تن ي ي ير مستقال  رليس مجلس اإلدارة عبت الر من علي التايد

 عطو  ير مستقال / تن ي ي تالي رليس مجلس اإلدارة يالعطو المنتتب   الت م مت التيسري

 / ير تن ي يال ير مستق عطو مجلس اإلدارة م مت م مت التيسري

 مستقال مجلس اإلدارةعطو  ط ة  مت الوااال

 مستقال عطو مجلس اإلدارة م مت سعيت التيسري
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 يشغل فيها عضوية في مجلس اإلدارةاعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي 

 

 موقعها 2020عضوية مجالس اإلدارات األخرى خالل العام  االسم

  تا تاريع . 2017العليجي من رليس مجلس اإلدارة  روح ايا الماة  علي التايد عبت الر من

 م  تا تاريع . 2014عطو مجلس إدارة  روح التمام للتعمير 

 2018تالي رليس مجلس اإلدارة  روح العليا للمراوز الطبيح من عام 

 يلتاريع .

 

 المملرح العرايح السعوديح

 تا  2017تالي رليس مجلس إدارة  روح ايا الماة العليجي من   الت م مت التيسري

 تاريع .

 م  تا تاريع .2003عطو مجلس إدارة  روح التمام للتعمير من 

عطو مجلس إدارة  روح يوسق م مت التيسري ي روا  للعقارا  من 

 م  تا تاريع . 2007

 2018عطو مجلس اإلدارة  روح العليا للمراوز الطبيح من عام 

 يلتاريع .

اصرين من عطو مجلس إدارة الهيئح العامح للوايح علا ممواة الق

 ي تا تاريع . 2018

 

 

 

 المملرح العرايح السعوديح

من  تالي رليس مجلس اإلدارة يالرليس التن ي ي للروح التمام للتعمير م مت م مت التيسري

 م  تا تاريع .2007

 م  تا تاريع .2017عطو مجلس إدارة  روح ايا الماة العليجي من 

 2018الطبيح من عام مجلس اإلدارة  روح العليا للمراوز  رليس

 يلتاريع 

 

 المملرح العرايح السعوديح

  تالي رليس  روح الوااال القااطح  ط ة  مت الوااال

 عطو مجلس إدارة  روح الوااال للتجارة ياليناعح.

 عطو مجلس إدارة  روح الوااال العقاريح.

 عطو مجلس إدارة  روح مينج القريا  لل تيت.

 لل  س البتريلي المرلس. عطو مجلس إدارة اللروح السعوديح

 عطو مجلس إدارة منارا  العطا  التعايتي للتعوة ياإلر اد.

 

 

 المملرح العرايح السعوديح

 

 م مت سعيت التيسري

 

 

 عطو مجلس إدارة  روح ايا الماة العليجي

 

 المملرح العرايح السعوديح
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 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع

 

 

 اسس العطو

 اا تمال الياتي اا تمال ا ية
اا تمال 

 اليال 

اا تمال 

 المجمول الرااج

30/03/2020  15/07/2020  13/09/2020  24/11/2020  

     4 عبت الر من علي التايد 1

     4  الت م مت التيسري 2

     4 م مت م مت التيسري 3

  × ×  2 ط ة  مت الوااال 4

     4 سعيت التيسريم مت  5

 

 ( لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها 5)

( لجا  رليسيح ُمنبيقح من مجلس اإلدارة. يله   اللجا  ديرما المهس يال يوي في مساعتة 5لمجلس اإلدارة ا ث  

ال  معط مجلس اإلدارة علا القيام اوا بات  النعاميح المناطح ا  ت قيقا لألدا  ا ميال يااست ادة من  برا 

 المتنوعح ياإلسهام في ياج السياسا  يالبراما يتطبي  اللوال  يرفج التوصيا ا يذلس علا الن و التالي:

 اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنح التن ي يح اتقتيس التوصيا  إلا مجلس اإلدارة  وة معتلق المواايج ميال العطش ااستراتيجيح ي طش 

ا. وما ي وي اليها دراسح يياج العطش يالميزاتيا  التقتيريح العاصح العمال اللاملح ياإل راع علا تن ي م

االلروح يرسس السياسح العامح لللروح يمتااعح ا دا  ياإلتجا ا  اما يتواف  مج العطش المرسومح مسبقا. يرفج 

 التقارير الا المجلس عن ا مور التلايليح يااستراتيجيح.

 ا  والتالي:تت لق اللجنح التن ي يح من ا اح معط

 

 الي ح اسس العطو
 اا تمال الياتي اا تمال ا ية

 المجمول

26/01/2020  11/02/2020  

   2 رليس م مت م مت التيسري 1

   2 عطو عبت الر من علي التايد 2

   2 عطو  الت م مت التيسري 3
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 لجنة المراجعة

اللروح يمت  التزام  عمليا  علا التا ليح االرمااح المتعلقح يالنوا ي الماليح النوا ي علا المرا عح لجنح تلرع

ااط ل علا التقارير التيريح إلدارة  اللروح امتطلبا  يتعاميس يلوال  ميئح السو  الماليح. يتلمال مس يلياتها

لللروح.  يالسنويح الم متح القوالس الماليح يمناملح المطااقح ياالتزاما يتقارير المرا ج التا ليا يمرا عح

 يالتا ليح العار يح المرا عا  فعاليح يترا ج العار يين ال سااا  مرا عي علا ميطا   المرا عح لجنح يتلرع

 عاتقها علا يقج امس يلياتها. وما للقيام ذلس رم  إذا العار يين العبرا  م ا  مج التعامت الي  يح في يلها

في  يالر ايح الماليح الم اسبيح المعلوما  يتعس االلروح العان لتا ليحا تعام المرا عح فعاليح مس يليح مرا عح

 امتطلبا  ميئح السو  الماليح. او  االتزام

 تت لق لجنح المرا عح من ا اح معطا  والتالي:

 

 الي ح اسس العطو
 اا تمال الياتي اا تمال ا ية

 المجمول

15/07/2020  26/10/2020  

   2 رليس م مت سعيت التيسري 1

  1 × عطو البا عي عبت  م مت  2

  1 × عطو يالال سليما  الوويال 3

  13/09/2020تس إعادة تلريال لجنح المرا عح امو ي مرار مجلس اإلدارة اتاريخ  

 

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 تعري ا دا  لتقييس مواوعيح معايير يتقترح اإلدارة مجلس مدا  تقييس وي يح يالمرافآ  التر ي ا  لجنح تقرر

 المساممين ميمح  يادة   لها من اإلدارة لمجلس يمرن التي مج الطريقح للتعامال اإلدارةا مجلس علا للموافقح

تعس  مرا عح ذلس في اما االموارد البلريح المتعلقح ا مور اجميج تعت  اللجنح الطويال وما يإ  المت  علا

 مس يلح اللجنح م  وما .ت سين إلا ت تاج التي المجاا  لت تيت التنعيميح يالمعططا  البلريح الموارد إدارة

 االتزام امتطلبا  ميئح السو  الماليح  وة المناصي التي ا يمرن  اورماا و لس يتسي سعودة مرا عح عن

 القالمح. اا تعمح االتزام لطما  اللروح

 

 معطا  والتالي:تت لق لجنح التر ي ا  يالمرافآ  من ا اح 

 

 الي ح اسس العطو
 اا تمال ا ية

 المجمول

28/10/2020  

  1 رليس م مت م مت التيسري 1

  1 عطو م مت سعيت التيسري 2

  1 عطو ط ة  مت الوااال 3

   13/09/2020تس إعادة تلريال لجنح التر ي ا  يالمرافآ  امو ي مرار مجلس اإلدارة اتاريخ  
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 المخاطر لجنة

تتولا لجنح المعاطر المنبيقح عن مجلس اادارة مسئوليح مرا عح يمرامبح المعاطر التي تتعري لها اللروح 

ياستراتيجيح ادارة المعاطر يالطوااش الرماايح المتعلقح اها. وما تتولا اللجنح إدارة متطلبا  رم  الماة لللروح 

يالسيولح اما يتما ا مج متلطتها ااإلاافح إلا  عن طري  الت وت من اا ت اظ امستو  مناسي من رم  الماة

(؛ ع ية علا ذلسا اإل راع علا  طح التعافي من الروارث ICAAPعمليح التقييس التا ليح لر ايح رم  الماة  

ي طح استمراريح ا عماة يتقوم اللجنح امرا عح العمليا  المرتبطح االمعاطر ياامتياة يتقييس مار التايرا  

الت ق  من تطبي  ا را ا  المساللح علا اادارةا ياإلفادة عن مي ا را ا /معام   تنطوي علا القاتوتيح ي

 معاطر مرت عح يفقا  للسياسا  التا ليح يالقواعت اليادرة من الجها  الرماايح.

 المعاطر من ا اح معطا  والتالي:تت لق لجنح 

 

 الي ح اسس العطو
 اا تمال الياتي اا تمال ااية

مولالمج  

25/07/2020  28/10/2020  

  1 × رليس البا عيعبت   م مت 1

   2 عطو عبت الر من علي التايد 2

   2 عطو  الت م مت التيسري 3

  13/09/2020تس إعادة تلريال لجنح المعاطر امو ي مرار مجلس اإلدارة اتاريخ  

 

 

 لجنة االستثمار

ممام مجلس اإلدارة عن تطوير يمرامبح استراتيجيح ااستيمار المبا را فيما تتولا لجنح ااستيمار المس يليح 

 يع  ا دا  العام للينادي 

   تت لق لجنح ااستيمار من مراج معطا  والتالي:

 

 الصفة اسم العضو
 االجتماع الثاني االجتماع االول

 المجموع

19/08/2020  31/08/2020  

   2 رليس عبت الر من علي التايد 1

   2 عطو م مت م مت التيسري 2

   2 عطو  الت م مت التيسري 3

  13/09/2020تس إعادة تلريال لجنح ااستيمار امو ي مرار مجلس اإلدارة اتاريخ  
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 سعودي( )لاير ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين6)

 

 

 ( التنازالت عن الرواتب والتعويضات7)

 .يح  ة السنح المال ا مي تعويط مرافآ معطا  مجلس اإلدارة مي م ت وبار التن ي يين عن مي  لس يتنا ة مي من

 

 ( الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة8) 

  ة العام  مطاليح تنعيميح مي مي إ رافيح  هح مي من اللروح علا م رياح  زا ا  مي عقواح مي يو ت ا

2020. 

 

 البيا 

 

 

معطا  مجلس اإلدارة 

 التن ي يين *

 

 

التن ي يين  يرمعطا  المجلس   

 

 معطا المجلس المستقلين

 20,000 30,000 17,500  طور  لسا  المجلس اتة

    اتة  طور  لسا  اللجا 

    المرافآ  التيريح يالسنويح

    المعططا  الت  يزيح

مي تعويطا  مي مزايا عينيح 

م ر  تتفج الرال  هري 

 سنوي   مي

 
780,000  

 20,000 810,000 17,500 المجمول

 

 البيا 

 

 

 مسح من وبار التن ي يين ممن تلقوا معلا المرافآ  يالتعويطا  

 يطاع إليهس الرليس التن ي ي يالمتير المالي عن لس يروتا امنهس

 

 1,477,000 الرياتي يا  ور

  البتا 

 27,000 المرافآ  التيريح يالسنويح

  العطش الت  يزيح

  العموا 

تعويطا  مي مزايا عينيح م ر  تتفج الرال  هري مي مي 

 سنوي

 

 1,504,000 المجمول
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 ( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية9)

تت وت  روح ايا الماة العليجي من س مح اإل را ا  الماليح يالم اسبيح ياتسامها مج المعايير المهنيح يالقواتين 

ذا  الع مح المنعمح للممارسا  الماليح يالم اسبيح ياعتاد التقارير الرال ديري  ي  ماما اللروح االتعامت مج 

مواوميح يس مح المعلوما  الماليح يالتلايليح يت تيت  طرع  ار ي لمرا عح فاعليح الرمااح التا ليح لطما 

ال رن المتا ح لت سين الرمااح التا ليح  ي  يتس رفج تقارير ديريح إلا مجلس اإلدارة ياإلدارة العليا االم  عا  

  يتقاط الطعق العاصح اإ را ا  الرمااح التا ليح يو لس التوصيا  العاصح اري يح التعامال مج م   الم  عا

اعت ف   يا تبار تعام الرمااح التا ليح يما يتطلب  ذلس من إ را  يلرفج مستو  إ را ا  الرمااح التا ليح 

 ا تبار لإل را ا  يالمستنتا  يعناصر الرمااح التا ليح يذلس اهتع الت ق  من و ا ة يفاعليح متعمح الرمااح 

تا ليح علي  ف   المرا عح الا إلا ف   يا تبار الرمااح لللروح ييفقا  إلطار العمليح المت   عليها يالتي تهتع

 م للبياتا  التلايليح يالماليح تعلو من مي ت ريق.2020ديسمبر  31ي تا  2020يناير  1عن ال ترة من 

 

 

 المتعلقة باألعمال وإدارتها رالمخاط 10)(

 المخاطر السياسية

السياسيح العالميح ياإلمليميح يالم ليح مت ت ار الرال سلبي علا إ   اا  عتم اليقين التي تنتا عن التايرا   

 اامتياد الم لي يالعالمي ياالتالي من الممرن م  يرو  لها مار سلبي علا معماة  روح ايا الماة العليجي.

 المخاطر االقتصادية

 ال يببببر إ  التايببببر فببببي ا ياببببال يالسياسببببا  اامتيبببباديح العامببببح يالتببببي تلببببمال علببببا سبببببيال الميبببباة ا 

التايبببر فبببي سياسبببح اإلت بببا  ال ربببوميا ااسبببتيمارا  روبببح ااسبببتيراد يالتيبببتيرا ااسبببته لا سبببعر ال البببتةا 

التطببعسا التايببر فببي سببعر اليببرعا ت ابب اا  ااسببهس فببي سببو  ا سببهس السببعوديحا مببت تبب ار الببرال سببلبي 

 .علا معماة  روح ايا الماة العليجي

 الصندوقمخـاطر االعتماد على موظفي مدير 

يعبببدتمت مبببدتير الينبببدتي  علبببا العبببدنير البلبببري البببرال مساسبببيا ياالتبببالي فببب   ا عمببباة مبببت يتببب ار سبببلبا  

اعسبببارة المبببترا  التن يببب يين يالمبببوظ ين المتعييبببين يصعبببدواح تبببدوفير ابببدتالال علبببا المسبببتو  ذاتببب  مبببن 

 العليجي. العدبرة علا الدمت  القيير ما مت ي ار الرال سلبي علا معماة  روح ايا الماة

 مخاطر التغير في التشريعات

معمببباة اللبببروح معرابببح لمعببباطر التايبببر فبببي التلبببريعا   يببب  ا   بببروح ايبببا المببباة العليجبببي سبببتعمال 

يفقببببا للتلببببريعا  ياإل ببببرا ا  اليببببادرة مببببن مبببببال السببببلطا  الرسببببميح المعتيببببح اببببالتنعيس ياإل ببببراع 

 التعتي   الم رياح علا اللروح.يالرمااح عليها يمت تت ار معماة اللروح سلبا يفقا لطبيعح 
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 مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

 الرييبببر تتوا بببت ال تييبببحا التقنيبببح ايئبببا  فبببي إتببب معمببباة اللبببروح معرابببح لمعببباطر تقنيبببح المعلومبببا   يببب  

لمعببباطر  الت تيبببح لتقنيبببح المعلومبببا  يالبنيبببح المعلومبببا  تُعبببري مبببت التبببي ا منيبببح ياليابببرا  التهتيبببتا  مبببن

 التعطال مي اا ترا  ما مت ي ار الرال سلبي علا سير معماة اللروح. 

تبببتس إدارة المعببباطر يالتعامبببال معهبببا عبببن طريببب  لجنبببح المعببباطر التااعبببح لمجلبببس اإلدارة  يببب  م   بببروح 

 ايا الماة لتيها سياسح  املح للتعامال مج المعاطر يمرامبتها.

 المالية( تقرير مراجعي الحسابات والقوائم 11)

يعهببر تقريببر مرا عببي ال سببااا  م  القببوالس الماليببح  اليببح مببن مي م طببا   ومريببحا يمتبب  ليسببا منببال مي 

 ت  عا   يالها.

 سعودي( )لاير السنوات الخمسة السابقة جنتائ )12(

 البند/ السنة 2016 2017 2018 2019 2020

 ا مالي اإليرادا   9,685,431 6,689,127 5,134,745 9,512,788 7,406,114

 ا مالي الميريفا   8,972,397 6,550,358 6,296,536 7,462,260 5,717,065

صافي الرا  /  713,034 138,769 (1,161,791) 2,050,528 1,689,049

 العسارة 

 

 البنت/ السنح 2016 2017 2018 2019 2020

 ا مالي ا صوة   47,693,691 47,653,886 46,886,456 61,653,446 63,694,646

 ا مالي االتزاما  1,070,528 891,954 1,303,206 14,019,668 14,371,818

صافي  قو   46,623,163 46,761,932 45,583,250 47,633,778 49,322,827

 المساممين
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 سعودي( )لاير 2020 ملخص النتائج المالية لعام

 مجموع األصول 63,694,646

 مجموع الخصوم 14,371,818

 مجموع حقوق المساهمين 49,322,827

 مجموع اإليرادات 7,406,114

 مجموع المصروفات 5,717,065

 

 عن نتائج السنة المالية السابقة التشغيليةالجوهرية في النتائج  تالفروقا )13(

عببببتم ي ببببود فريمببببا   ومريببببح فببببي النتببببالا التلببببايليح عببببن تتببببالا السببببنح الماليببببح السببببااقح يا يو ببببت مي 

 تومعا .

 وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة ةمصلح (14)

القيمح اإلسميح  عتد ا سهس اسس المسامس

 للسهس

 النسبح القيمح االرياة السعودي

  روح التمام للتعمير
6,435,000 10 64,350,000 80,4375% 

  روح المتراملح واايتاة 
1,300,000 10 13,000,000 16,25% 

  الت م مت را ت التيسري
100,000 10 1,000,000 1,25% 

  لي ح م مت را ت التيسري
100,000 10 1,000,000 1,25% 

 م مت م مت را ت التيسري
65,000 10 650,000 0,8125% 

 %100 80,000,000  8,000,000 المجمول

 

  تو ت ميال  ياريا  ماليح في مسهس  روح ايا الماة العليجي لرال من السيت / م مت ان م مت ان را ت التيسري 

 .مع  يالسيت /  الت ان م مت ان را ت التيسري يمس معطا  مجلس إدارة  روح ايا الماة العليجي وما مو مواوح 
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  المتعلقة بقروض الشركةالمعلومات  (15)

 

 البنس السعودي ل ستيمار الجهح المات ح للقري

 سنوا  3 متة القري

 لاير سعودي 6,320,435 ميمح القري

 0 المستد من القري

 لاير سعودي 6,320,435 من القري المتبقي

 

 

 لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلةل فوص  16)(

 .17في البنت  رالماة العليجي ي ع  ذي صلح اع ع ما ذو ص قح اارما اين ايا تا يو 

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والتعامالت مع أطراف ذات عالقة (17)

 يمس معطا  مجلس إدارة  روح ايا  من م ل  روح التمام للتعمير م مت را ت التيسري/ م مت م مت را ت التيسري يالسيت /  الت السيت

 .الماة العليجي

 

 

 م  فبببإتني تياابببح عبببن مجلبببس إدارة  بببروح ايبببا المببباة العليجبببي ليلبببرفني يامناسببببح صبببتير مببب ا التقريبببر

 سبببعود رة العزيبببز عببببت سبببلما  ابببن الملبببس اللبببري ين ال بببرمين لمقبببام  بببادم يالعرفبببا  اللبببرر ريبببا  مرفبببج

السبببمو الملربببي ا ميبببر م مبببت ابببن سبببلما  ابببن عببببت  صبببا ي عهبببت  يلبببي يسبببمو البببو را  مجلبببس رلبببيس

 المتواصبببالعلبببا البببتعس   ميعبببا       عهبببسالعزيبببز يلبببي العهبببت تالبببي رلبببيس مجلبببس البببو را  ي يبببر البببتفال 

 البيئببببح لنببببا ميابببب  البببب ي ا مببببر الماليببببح للم سسببببا  المسببببتمر يتلببببجيعهس اامتيبببباديحلببببتفج مسببببيرة التنميببببح 

يااتجبببا  يالبببا ا بببواتي معطبببا  مجلبببس اإلدارة يمعطبببا  اللجبببا  يمبببوظ ي اللبببروح يإلبببا  للعمبببال المناسببببح

 عم لنا ي روالنا لما متمو  من  هود.

 

 القيمح االرياة السعودي التاريخ يالمتة طبيعح العمال/العقت الطرع ذي الع مح

 

 رليس مجلس اادارة

 

 تقتيس  تما  استلاريح يفنيح
 لمتة سنح مي ديح م20/4/2020

 

 لاير سنويا 780,000

 

عقت ايجار المقر الرليسي   روح التمام للتعمير

 لللروح

م يلمتة ا ث سنوا  1/1/2020

 مي ديح

م يلمتة ا ث سنوا  22/7/2019

 مي ديح

 لاير سنويا 718,080

 

 لاير لمتة سنتين 151,223


