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 العام 2009 2010 2011 2012 2013

   المبالغ بماليين الرياالت
 اجمالى االصول 604 650 702 738 644

المساهيمنحقوق  495 542 567 593 614  

 صافى الدخل 4.0 46.9 48.7 48.9 44.0

( *لاير )العائد على السهم 0.08 0.98 1.03 1.03 0.93  

*للسهم القيمة الدفترية  10.42 11.41 11.94 12.48 12.93  
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 م 2013تقرير جملس إدارة شركة عقارات اخلليج عن السنة املالية 

 مساهمي شركة عقارات اخلليج                     احملرتمني/ السادة 
 

 وبركاته ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 
، ويقرر م تقريرررس السررن   عررن  الماديررة يسررر جملررس اةدارة رح يركرريف بكررم   اعمميررة المامررة  رر     

تقرير مراجع احلسابات والبيانات املاليرة اخلتاميرة عرن     بهنشاطات الشركة ونتائجها املالية مرفقا 

 .م2013ديسمرب 31السنة املالية املنتهية   

 
م متماشية مرع   2013خالل عام االيجابية بفضل من اهلل استمرت الشركة فى حتقيق األداء والنتائج 

  :التاىل  ،  ن جزها فى السابقة  وإجنازات مهمة خالل االع ام  ايجابيةما كققته من نتائج 
 

  (2013 -  2009) من  لالع اماملؤشرات املالية اهلامة ألداء الشركة : روال 

 تقرير مجلس اإلدارة 

ملي ح   47.48كسبت القيمة ال فرتية للسهم والمائ  على السهم على اساس ع د االسهم احلالية  •

 .سهم 

 

ملي ح ريرال  614اىل   م2005ملي ح ريرال عن  التأسيس عام  325منت كق ق املساهمني بالشركة من 

، خالف االرباح النق ية  املاضية خالل السن ات %  89حمققة نسبة من  تمادل  2013بنهاية عام 

  . التاسيسمن راس املال عن  %  25ملي ح ريرال ما يمادل نسبة  81امل زعة وق رها 
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 :املالية النتائج   -ثانيًا

 

م  باخنفاض عن صافى الربح احملقق  2013ملي ح ريرال فى عام  44كققت الشركة صافى ربح ق رس  

، ويمزى اخنفاض االرباح اىل رك د عام بالس ق المقارى خرالل  ريرال ملي ح  48.9والبالغ   2012لمام 

  .المام

 

، وكرلل  بيررع اراضرى لرى اليررا ني    املكتبرى  مررن اربراح بيرع برررا الضربا      2013نتجرت اربراح عرام    

، إضافة ةيرادات التأج  لبمض مشاريع الشركة الترى انتهرت الشرركة مرن ته يرهرا وهرى       بالرياض 

 .كهني  كريستال بالزا ومبنى سكنى لى 

 

م  مقارنرة   2013/ 12/31ملير ح ريررال فرى     644و على الر م من اخنفاض امجاىل اص ل الشرركة اىل  

م   2013/12/31اح كقر ق املسراهمني فرى     اال، %  12م بنسبة قر رها   2012/ 12/31ملي ح     738 بر

  % 4بنسبة من  ق رها    م2012/12/31ملي ح ريرال فري   593 برملي ح رريال مقارنة  614ارتفمت إىل 
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 : الشركةررس مال  -ثالثًا 

 

ملي ح رريال ومت زيادته بت زيع اسهم جمانية ليصل ررس مال  325ب رت الشركة بررس مال ق رة 

، والرسم البيانى التاىل ي ضح الزيادة فى ررس املال م  2013ملي ح رريال فى عام   474.84الشركة اىل  

   : التاسيسمنل 
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 :االستثمارات المقارية  –رابمًا 

   :األراضي -1

ملي ح   88.6ملي ح ريرال من   27اىل  م2013اخنفض خمزوح االراضى املم ة للبيع بنهاية  عام 

، وقررت ته ير   2013، كيث باعت الشركة جزء من املخزوح خالل عام  م2012ريرال بنهاية  عام 

 .بالرياض جزء من االراضى لى اليا ني 
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  : واملستقبلية الته يراملشاريع المقارية حتت -2

ملير ح ريررال بنهايرة عرام       260مقابرل    م2013ملي ح ريرال بنهاية عرام    333ارتفمت قيمتها اىل 

 واالرض، املشرراريع م فرى اسررتمرار االنفراق علرى     2013، وتتمثرل الرتا ات خررالل عرام    م   2012

 .الته ير املضافة على املشروع السكنى لى اليا ني بالرياض بارض 

  (:حتت اةنشاء) امللقالي  وفللمشروع شقق  -ر
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،   مراكل الرتخيص   م57.000على ررض مساكتها  بال ماممشروع س ق جتار   -  

  .التنفيل النهائية للب ء   

  .النهائيةمب ينة الرياض   مراكل ال راسة (  ربراا سكنية و مركز جتار ) مشروعني  –ا 
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  :املؤجرة  االستثمارات المقارية  -3

املكاترريف خررالل األعرر ام القادمررة   الريرراض وبالتررالي تررأث س  مررن املت قررع زيررادة المرررض فررى قهرراع 

من برا املكاتيف ال اقع على  بالتخارا، للل  قامت الشركة اةجيارات السليب املت قع على مست ى 

، وكررلل  برررا املكاترريف بشررارع الضرربا  خررالل عررام      م  2012طريررق امللرر  فهرر  بالريرراض خررالل عررام     

   .م2013

 متلكها التى المقارات ون عية اماكن فى  والتن ع التاج  ايرادات زيادة على الشركة من وكرصًا

  فرصة على البحث وكلل  ، بال مام جتارى مشروع ته ير على كاليًا الممل فجارى التاج  بارض

 ريرال ملي ح 177 قيمتها مؤجرة عقارات حمفظة كاليًا متل  الشركة اح كما ،  ج ة مب ينة مناسبة

   .سن يًا ريرال ملي ح 20 ق رس  دخل  حتقق

  :التالية تتضمن المقارات 
 

 س ق كريستال التجار   -ر

 ، جاسم بن كراا مبنهقة الرياض م ينة جبن   اعن بي ال ائر  الهريق على يقع جتار  س ق

 شهر خالل تشايله وب ر ، مكتيف 63 و حمل 513 على حيت   2م 53.000 ررض مساكة على

 عام بنهاية للمكاتيف %50 و للممارض %100 تاج س نسبة وبلات  م 2010 عام من ا سهس

   .   م2013
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 مبنى سكنى لى كهني  - 

 

شررقة  62، واملبنررى يضررم عرر د  اعرراممى  كهررني مررؤجر علررى املستشررفى   مبنررى سرركنى لرري  

 .وخ مات متكاملة تشمل م اقف للسيارات وناد  رياضي متكامل وك يقة تت سط املبنى
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 :  لالصولالتوزيع النسبى  –خامساً 

  .م  2013، م  2012لألصول بنهاية عامى الجدول ادناه يوضح  التوزيع النسبى   

 مشاريع   االراضى

 التطوير

 العقارات

 المؤجرة

 اجمالى واخرى النقدية

   االصول

2013 27 333 177 107 644 

2012 88 260 253 137 738 
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 النقدية واخرى  العقارات المؤجرة  مشاريع التطوير  االراضى 

 2012عام 
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 :التم يل  –سادسًا 

 

 250لرر ى الشررركة اتفاقيررة تسررهيالت بنكيررة مررع البنرر  السررم د  لالسررتثمار مببلررغ     

 .ملي ح ريرال

 

 :املقرتح ت زيع األرباح  –سابمًا 

، ريررال  ملير ح   44مبلغ  31/12/2013كققت الشركة ررباح للسنة املالية املنتهية   

مرن  % 5ملير ح ررريال مبرا يمرادل نسربة        23.74ومن املقرتح ت زيع ارباح نق ية مببلغ 

مررن % 10مليرر ح ريرررال مبررا يمررادل   47.48، وت زيررع رسررهم جمانيررة  مببلررغ  املررال ررس 

  .املبقاة ررس املال وذل  من ربح المام واألرباح 

 

 :االدارة جملس  مكافاة  –ثامنًا 

 320.118) عنرره بلارت مصراريف برر الت اجتماعرات جملرس االدارة واللجرراح املنبثقرة      

  .م  2012خرررالل عرررام  ( ريررررال  143.304)مببلرررغ م مقارنرررة  2013خرررالل عرررام  ( ريررررال 

، وهرى نفرس   م  2013ملي ح رريال عرن عرام    1.4للمجلس مبلغ   مكافاةويقرتح ت زيع 

 .املاضى التى اقرتها اعممية فى المام  املكافاة
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    : االدارة جملس ت صيات  – تاسمًا

 

 ج ول بن د على والتص يت باملناقشة الشركة مساهمي السادة االدارة جملس ي صي

    :التالية المامة اعممية اجتماع

 

   .31/12/2013   املنتهية املالية السنة عن اةدارة جملس تقرير على وامل افقة اةطالع•

 املالية السنة عن احلسابات مراجع تقرير وعلى للشركة املالية الق ائم على امل افقة•

  .31/12/2013   املنتهية

 .م2013 املالي المام خالل رعماهلم عن اةدارة جملس رعضاء ذمة إبراء•

 للقيام  املراجمة عنة قبل من املرشحني بني من احلسابات مراجع تميني على امل افقة•

   . رتمابه وحت ي  م2014 املالي للمام املالية الق ائم مبراجمة

  جمانية ورسهم املال ررس من %5 نسبة يمادل مبا نق ية ارباح ت زيع مقرتح على امل افقة•

 . ريرال ملي ح 1.4 مببلغ االدارة جملس ومكافأة املال ررس من %10 يمادل مبا

  وثقتهم املت اصل دعمهم على الشركة مساهمي يشكر رح اةدارة جملس ي د اخلتام فى 

                                          . بالشركة وللماملني اةدارة جمللس رول ها اليت

    ،،، امل فق واهلل          

 

اةدارة جملس   
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 تقرير مراجع الحسابات
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 القوائم المالية 

 قائمة المركز المالي
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 قائمة الدخل
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 قائمة التدفقات النقدية 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  (لاير سعودي) 2013ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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