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�جنة املراجعة وا�خاطر 

الرئيس                     -مشاري بدر املذن 
نائب الرئيس-عبدالعز�ز أسعد السند       
عضو -�شار ع�� عبدالرحمن          

�جنة ال��شيحات وامل�افآت

الرئيس-عي�ىى عبدهللا الوقيان          
عضو -عبدالوهاب أسعد السند     
عضو  -عبدهللا بن ثامر القدي�ي      

عبدالوهاب أسعد السند
نائب الرئيس 

مشاري بدر املذن 
عضو

بدر إبراهيم بن سعيدان. د
عضو

عي�ىى عبدهللا الوقيان
عضو

الفر���وسام بن حس�ن 
عضو

عبدالعز�ز أسعد السند
عضو

القدي�يعبدهللا بن ثامر 
عضو

البداحعبدهللاناصر 
العضو املنتدب

عبدهللا بن عبدا�حسن  العي�ىى 
الرئيس 



الرسالة

ثمارواإلسالتطو�رخاللمنومجتمعناعمالئنا�خدمةنتطلع

بأع��واإلل��اممساهميناعوائدو�عظيم،املبتكرالعقاري 

.واألمانةاإلح��افيةمستو�ات

الرؤ�ــــة

العقاري واإلستثمارالتطو�رمجال��األفضلا�خيارن�ون أن

.واملوثوق املبتكر

عن الشركة 

سعوديةمساهمةكشركةا�خليج،عقاراتشركةتأسست
القعدةذي22بتار�خ19484رقمالوزاري القراربموجبمقفلة
ةالعر�ياململكة��وم�جلة،)2005يناير3املوافق(هـ1425

بتار�خ1010207612رقمالتجاري ال�جلبموجبالسعودي
.)م2005أبر�ل3املوافق(هـ1426صفر24

الر�اضمدينة��للشركةالرئي�ىياملقريقع
11372الر�اض،300817:ب.ص

السعوديةالعر�يةاململكة



تقرير مجلس اإلدارة 

م2021/12/31للسنة اِّـالية اِّـنتهية َّـ 



ا�ح��م�نا�خليجعقاراتشركةمساه�ي/السادة

،،و�ر�اتھهللاورحمةعليكمالسالم

السنوي التقر�ر الكرامالشركةملساه�ييقدمواأنا�خليجعقاراتشركةإدارةمجلسوأعضاءرئيس�سر 

 املاليةونتائجهاالشركة�شاطاتعن
ً
31��املنت�ياملا��للعاما�حساباتمراجعتقر�ر بھمرفقا

خططهاو أداءهاو املاليةونتائجهاالشركةأ�شطةعنمعلوماتالتقر�ر ويستعرض.م2021د�سم��

.املستقبلية

جا�خليعقاراتشركةإدارةمجلستقر�ر 

م2021املاليةالسنةعن

1



:مقدمة

 السعودياالقتصادشهد
ً
 وتحسنا

ً
الذيم2020�عاممقارنة2021العام��نموا

 تأثر
ً
 العقاري القطاعو�جل.�وروناجائحة�سببسلبا

ً
 طفيتحسنا

ً
 فا

ً
��و�رتفاعا

اءاتاإلجر فإنذلكمنو�الرغم.عام�ش�لالعقار�ةواأل�شطةالعقاراتأسعار

�عضع��أثرتم2021عامخالل�وروناف��وسإنتشاررافقتال�ياإلح��از�ة

إ��دىأمماوال��ف��يةالتجار�ةاملراكزحركةإنكماشمثلالعقار�ةاأل�شطة

.اإليجاراتأسعاروتد�يالفنادق��األشغال�سبإنخفاض

البة،الساإلقتصاديةالعواملبتلكالر���و�جلهاالشركةأداءتأثرلقد

عامنتائج��عاثرتال�ىمتكررةالغ��االستثانيةاالحداث�عضإ��باإلضافة

:ي��ما��نوردهام2021

 
ً
 والدخلللز�اةالعامةالهيئةأجرت:أوال

ً
منلألعواماملاليةالقوائمع��فحصا

13.5م��ا،ر�المليون 14بمبلغإضافيةز�اةوفرضت،م2018وح�ىم2015

خليجا�عقاراتملكيةصندوق ��الشركةاستثماراتمعا�جةتخصمليون 

ذلك��ز�اةللبالت�جيلللصناديق�سمحتكنلمالز�اةهيئةانحيث،ر�ت

 الت�جيلع��الهيئةوافقتوقد،الوقت
ً
وسداددوق الصن��جيلوتمحاليا

 ز�اتھ
ً
.2019عاممناعتبارا

 
ً
خصمتأجراملسبمنحالصادرا�حكم�سبباملستودعاتإيجارإنخفاض:ثانيا

�سببااليجاراتانخفاضاد��الذىاملستحقاإليجارعن%42بنسبة

.�وروناجائحة

ا�حا��مالعاخاللتدر����ش�ليتصاعدسوفالشركةأداءبأنو�توقعهذا

اإلدارةمجلستبناهاال�ياإلس��اتيجيةا�خطةوفقالقادمةواألعوامم2022

تمحيثاإليرادات،��تحسنام2022عامسيشهدو.الشركةإدارةوتنفذها

 املستودعاتتأج��
ً
املفتوح�يال��فيالتجاري السوق �شغيلوسيبدأ،حاليا

.بالر�اضانباركوفندق
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 +8%

-0.5%

 +0.9%

بنسبةم2021عام��اإليراداتإرتفعت-
مقارنة،ر�المليون 51,5إ��لتصل8%

.م2020عامر�المليون 47.8بمبلغ

3,8قدرهاخسارةالشركةحققت-
بر�حمقارنةم2021عام��ر�المليون 

.م2020عام��ر�ـالمليون 2,04قدره
منار�احتحقيقمنالرغمع��

مليون 7,9بلغتالتشغيليةاال�شطة
.ر�ال

م2021عام��اية��االصول إجما��بلغ-
بـمبلغمقارنةر�ـال،مليون 851مبلغ
.م2020عام��اية��مليون 814

اية����املساهم�نحقوق إجما��بلغ-
ر�ـال،مليون 614مبلغم2021عام

��ايةفـير�ـالمليون 618بمبلغمقارنة

.م2020عام

للعاميسيةالرئاالداءومؤشراتاملاليةالنتائجتو�حالتاليةالبنود
م2021د�سم��31��املن��يةللف��ةم2021املا��

-0.9%

  
ً
: النتائج املالية : أوال
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2021 2020 2019 2018 2017 العام 

851 815 816 746 818 االصول اجما��

614 618 616 619 656 املساهيمنحقوق 

)3,8( 2.36 5,03 2,07 68,35 الدخلصا��

----- 0,05 0,10 0,04 1,31 *)ر�ال(السهمع��العائد

11,76 11,84 11,79 11,85 12,56 *للسهمالدف��يةالقيمة

 
ً
:م 2021ا�� 2017املؤشرات املالية الهامة ألداء الشركة خالل الف��ة من -ثانيا

.مليون سهم 52,23حسبت القيمة الدف��ية للسهم والعائد ع�� السهم ع�� اساس عدد االسهم ا�حالية * 

المطلوبات حقوق المساھمین األصــــول

مليون 614مليون 852

818
746

816 815 852

656 619 616 618 614

162 127
200 197 238

2017 2018 2019 2020 2021

لایر 
ن 

لیو
الم

االعوام 

م 2021الى عام2017صافى االصول من عام

االصول حقوق المساھمین المطلوبات

مليون 238
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ملیون 325

ملیون 522

2005 2007 2008 2009 2013 2014 2020

0 10% 15% 5% 10% 10% 0%

325

357.5

411.12

431.68
474.84

522.33 522.33 522.33

0%

2021

راس املال و�سب األسهم ا�جانية املوزعة منذ التأسيس 

:التأسيسمنذاملالرأس��الز�ادةيو�حالتا��البيا�يالرسم

 
ً
:الشركةمالرأس-ثالثا

لتوزيعنتيجةم2021عام��ر�المليون 522,33ا��وارتفعر�المليون 325قدرهمالبرأسالشركةبدأت

 مجانية،اسهم
ً
عامب��ايةر�ـالمليون 614املساهم�نحقوق إجما��و�لغ،%61قدرهاز�ادة�سبةمحققة

194وقدرهااملوزعةالنقديةاالر�احخالفاملاضية،السنواتخالل%89�عادلنمو�سبةمحققةم2021

.التأسيسعنداملالراسمن%60�سبة�عادلبمار�ـالمليون 

.

62% +
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ً
ات عقــــــار -االســــــتثمار �ــــــ� صــــــندوق ملكيــــــة–را�عــــــا

: ا�خليج ر�ت

ر�ـــال 10مليـــون وحـــدة بقيمـــة إســـمية 26,5تملـــك الشـــركة 

مـــــــن حجـــــــم الصـــــــندوق ،   % 39للوحـــــــدة بمـــــــا �عـــــــادل �ســـــــبة 

مليـــون ر�ـــال �ـــ� 248,57بلغـــت قيمـــة االســـتثمارات الدف��يـــة 

ة م  ،  نتيجـــــة الفـــــرق بـــــ�ن توزيعـــــات النقديـــــ2021��ايـــــة عـــــام 

ر�قـة املستلمة وا�حصة مـن صـا�� دخـل الصـندوق حسـب ط

لتوزيعـات بلغـت ا).  طر�قـة حقـوق امللكيـة(الت�جيل املتبعـة 

. 2021مليون ر�ال خالل عام 13النقدية املستلمة 

الدمام

مساحة إجمالیة
2م 57,935

المساحة التأجیریة
2م 30,300

مملوك لصندوق 
عقارات -ملكیة

الخلیج ریت

مساحة البناء
2م 51,146

سنة اإلنشاء 
2017
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:ي��مااملؤجرةالعقاراتتتضمن

حط�نب��سك�ىمب�ى-أ
مساحةبحط�ن،ب��الر�اضمدينة��السك�يحط�نمجمعيقـع

يضم،)مواقفوبناءمسطحات(مر�عم��10,548قدرهاإجمالية
وناديللسياراتمواقف�شملمت�املةوخدماتشقة62عدد

ع��مؤجروا�جمع.املب�ىتتوسطوحديقةمت�املر�ا�ىي

.ا�جام��املستشفى

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 4,261

عدد الشقق
شقة 62

مملوك للشركة 
بالكامل  سنة اإلنشاء 

2012

 
ً
:العقار�ةاالستثمارات-خامسا

-:املؤجرةالعقار�ةاالستثمارات1.

ر�ـالمليون 289املؤجرةالعقاراتمحفظةقيمةبلغت

:م2021عامب��اية
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امللقاب��السك�ىفيوال مجمع-ب

امللقا،��بالر�اضمدينة���ومباوندفيواليقع
فاخرة،شقة148��امبا�يعشرةع��يحتوى و

صلمنفبمدخلللمجمعخدماتتضمومبني�ن
 مو�ض.االمنيةواملراقبةالسائق�نلسكن

ً
أيضا

وصاالتومسبحر�ا�ىيونادىحديقة

.بال�املمؤجرارضية،ومواقفللمناسبات،

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 8,836

عدد الشقق
شقة148

مساحة البناء
2م 34,510

سنة اإلنشاء 
2012

77 2021التقرير السنوي 

مملوك للشركة 
بالكامل



:تجار�ةمستودعات–ج

الر�اضجنوبطيبةب��اللوجستيةمستودعاتتقـع•
،2م63,717مساح��اأرضع��)مستودع105(وعددها

.الشركةوتديرهابال�املمؤجرة
.

ع��ءالبيضاالدارب��اللؤلؤةمستودعاتمستودعاتتقـع•
ع��)مستودع31(وعددهاالر�اض،جنوبا�حايرطر�ق
.الشركةوتديرهابال�املمؤجرة،2م23,819مساح��اأرض

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 63,717

مملوك للشركة 
بالكامل

سنة اإلستحواذ 
2015

عدد المستودعات
105

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 23,819

مملوك للشركة 
بالكامل

سنة اإلستحواذ 
2017

عدد المستودعات
31
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ن،إبارك(بالر�اضفندقيةوشققفندق-أ
:)نجومأر�عة

ع��نالياسم�ب��الر�اضمدينة��الفندقيقع-
يةإجمالبمساحةللشركةاململوكةاألرضمنجزء
شقة100وغرفة100�عدد.2م5,311تبلغ

االتاحتفقاعةع��الفندقسيحتوي كمافندقية،
ص��ناديا��اضافةاالستخداماتمتعددة
.مت�امل

ادقللفنالعامليةراد�سون شركةمعالتعاقدتم-
.إنباركماركةتحتالفندقإلدارة

عاممناالول النصفخاللباملشروعالعملبدأ-
ري وجااإل�شائيةاألعمالمناإلن��اءوتمم،2020
 
ً
.التشطيبأعمالمناإلن��اءحاليا

عاممن��األخالر�عاملشروعإلن��اءاملتوقعالتار�خ-
.م2022

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 5,311

مملوك للشركة 
بالكامل

مساحة البناء
2م 32,928

سنة اإلنشاء 
2019

-:التطو�رتحتالعقار�ةاملشاريع-2
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:مفتوحترفي�يتجاري سوق _ب

ع��م�نالياسب��الر�اضمدينة��السوق يقع-
اح��امسوالبالغإنباركلفندقا�جاورةاألرض
ومقا��مطاعمع��ويشتمل،2م5,369

.فخمةوم�اتب
مناإلن��اءوتمم،2019عامخاللالتطو�ربدأ-

 وجاري اإل�شائيةاألعمال
ً
أعمالحاليا

.التشطيب
اري وجواحد،�عقدبال�املامل�اتبتأج��تم-

 
ً
.التجار�ةا�حالتتأج��حاليا

عاممن�يالثاالنصفلإلفتتاحاملتوقعالتار�خ-
.م2022

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 5,369

المساحة التأجیریة
2م 8,038

مملوك للشركة 
بالكامل

مساحة البناء
2م 25,209

سنة اإلنشاء 
2019
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لويستا�جاورةوللشركةاململوكةاألرضع��مفتوحترفي�يتجاري سوق تطو�راملستقبليةالشركةخططضمن
أنإ��الشركةو��دف.2م17,922مساح��اوالبالغبالدمام،الفيصليةب��هللاعبدامللكطر�قع��مول افنيو

.ا�خدماتمت�املةتجار�ةمنطقةتصبح
.

:بالدمامترفي�يتجاري وسوق فندقمشروع_ج

:املستقبليةاملشاريع-3
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مشاريعالعام

التطو�ر

العقارات

املؤجرة

استثمارات

��وحدات

ر�تصندوق 

حق

استخدام

موجودات

النقدية

واالخرى 

إجما��

االصول 

20212592892491737851

20201992932503834814

 
ً
:التوزيع الك�ي لألصول –سا�عا

. م 2020م ، 2021ا�جدول أدناه يو�ح  التوزيع الك�ي لألصول ب��اية عامي 

مشاریع تحت التطویر 

عقارات مؤجرة 

استثمار الریت

عقارات مستأجرة

نقدیة واخرى

إجمالي األصول

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

االصــــول 

2021 2020

 
ً
:التمو�ل-ثامنا

.ر�ـالمليون 250بمبلغلالستثمارالسعوديالبنكمعبنكية�سهيالتإتفاقيةالشركةلدى
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ً
:االدارةمجلسم�افاة-تاسعا

م2021إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 
تاریخ إجتماعات مجلس اإلدارةالمنصباإلسمم

30/09/202115/11/202128/12/2021م11/04/2021
الرئیسعیسى عبدهللا بن عبدالمحسن عبداللطیف ال1

نائب الرئیسعبدالوھاب أسعد عبدالعزیز السند 2

عضوبدر إبراھیم محمد بن سعیدان . د3
عضوعیسى عبدهللا سلیمان الوقیان 4
عضومشاري بدر أحمد المذن 5
عضوعبدالعزیز أسعد عبدالعزیز السند 6
عضووسام بن حسین الفریحي 7
عضوعبدهللا بن ثامر القدیمي 8
عضوناصر عبدهللا محمد البداح 9

بدل حضور المنصب االسم
الجلسات

ر تكالیف السف
واإلقامة

ة مكافآت أداء سنوی
)م2021لعام (

المجموع

لایر70.000لایر50.000---لایر20.000الرئیس عیسى عبدهللا بن عبدالمحسن عبداللطیف ال1
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000نائب الرئیس عبدالوھاب أسعد عبدالعزیز السند 2
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو بدر إبراھیم محمد بن سعیدان . د3
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو عیسى عبدهللا سلیمان الوقیان 4
لایر73.700لایر3.70050.000لایر20.000عضو مشاري بدر أحمد المذن 5
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو عبدالعزیز أسعد عبدالعزیز السند 6
لایر70.000لایر50.000----لایر20.000عضو وسام بن حسین الفریحي 7
لایر70.000لایر50.000----لایر20.000عضو عبدهللا بن ثامر القدیمي 8
لایر65.000لایر50.000----لایر15.000عضو ناصر عبدهللا محمد البداح 9

 
ً
:الشركةمع/��عامل�نبوصفهماإلدارةمجلسبأعضاءاملرتبطةوالعقوداألعمال:عاشرا

إجتماعات لجنة المراجعة 
تاریخ إجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر المنصب اإلسمم

29/09/202115/11/202128/12/2021م11/04/2021
الرئیسمشاري بدر المذن 1
نائب الرئیسعبدالعزیز أسعد السند 2

عضوبشار علي عبدالرحمن 3

: مكافآت لجنة المراجعة 
بدل حضور المنصب االسم

الجلسات
تكالیف السفر 

واإلقامة
أة مكاف(مكافآت سنویة 

)2021عام 
المجموع

لایر20.000---------لایر20.000الرئیس مشاري بدر المذن 1
لایر15.000----------لایر15.000نائب الرئیس عبدالعزیز أسعد السند 2

لایر30.000لایر 30.000---------مستقل-عضو بشار علي عبدالرحمن 3

:  �جان مجلس اإلدارة 1.
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إجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت 
تاریخ إجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت المنصباإلسمم

م13/04/2021
الرئیس عیسى عبدهللا الوقیان  1

عضو  عبدالوھاب أسعد السند 2

عضو عبدهللا بن ثامر القدیمي 3

مكافآت لجنة الترشیحات والمكافآت 
ر ت�اليف السفبدل حضور ا�جلساتاملنصب االسم

واإلقامة
م�افآت سنو�ة 

)2021م�افأة عام (
ا�جموع

ر�ال5.000--------ر�ال5.000الرئيس عي�ىى عبدهللا الوقيان  1

ر�ال5.000--------ر�ال5.000عضو  عبدالوهاب أسعد السند 2

ر�ال5.000--------ر�ال5.000عضو عبدهللا بن ثامر القدي�ي 3

) :  العضو املنتدب( األعمال املرتبطبة بأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن -2

المبلغالبیان

ر�ال 1440.000الرواتب 

ر�ال 432.000البدالت 

----األتعاب الدوریة والسنویة 

----ذیة الخطط التحفیذیة أو مكافأة اإلدارة التنفی

----أي تعویضات أو مزایا عینیة

ر�ال 15.000بدالت حضور جلسات مجلس اإلدراة 

ر�ال 50.000مكافآة بصفتھ عضو في مجلس اإلدارة 

ر�ال 1.937.000المجموع 
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:االدارةمجلستوصيات-عشرا�حادي

يوماءمسالرا�عةالساعةتمام��للشركةالعاديةالعموميةا�جمعيةا�عقادع��اإلدارةمجلسوافق
جدول بنودع��والتصو�تملناقشةوذلكم،17/05/2022املوافقهـ16/10/1443بتار�خالثالثاء
-:التا��األعمال

.م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقر�رع��التصو�ت1.

م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمع��التصو�ت2.

.م2021املا��العامعنا�حساباتمراجعتقر�رع��التصو�ت3.

.م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعنوا�خاطراملراجعة�جنةتقر�رع��التصو�ت4.

بمراجعةمللقيااملراجعة،�جنةقبلمناملر�ح�نب�نمنا�حساباتمراجع�عي�نع��التصو�ت5.

.أ�عابھتحديدوم2022املا��للعاماملاليةالقوائم

.م2021املا��العامخاللأعمالهمعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءع��التصو�ت6.

ـتار�خمنتبدأال�يللمجلسالسادسةللدورةاملر�ح�نب�نمنجديدإدارةمجلسانتخاب7.

.سنوات3وملدةم2022/05/17املوافقهـ1443/10/16

ال�يواألعمالا�جهودع��اإلدارةمجلسألعضاءم�افأة)ر�ال450.000(مبلغصرفع��التصو�ت8.

.عضول�ل)ر�ال50.000(بواقع،م2021عامخاللقدموها

.ةالشركأل�شطةمماثلأومنافسعمل��باملشاركةاإلدارةمجلسأعضاءل�افةالتصو�ت9.

�جلسوهاأولال�يوثق��ماملتواصلدعمهمع��الشركةمساه�ي�شكرأناإلدارةمجلسيودا�ختام��
.بالشركةوللعامل�ناإلدارة

،،،املوفقوهللا
اإلدارةمجلس
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القوائم اِّـالية 
م2021/12/31للسنة اِّـنتهية َّـ  

مع

تقرير مراجع الحسابات اِّـستقل 









 (يتبع) تقرير مراجع الحسابات المستقل
  ) مقفلة سعوديةشركة مساهمة (  شركة عقارات الخليج مساهمي  /لسادةإلى ا

يتبع) الرئيسية (أمور المراجعة 

كيفية معالجة األمر اثناء مراجعتنا الرئيسيمراجعة الأمر 

قمنا باإلجراءات التالية من بين أمور أخرى: 
 سياسة مناسبة  مدى  باثبات  الشركة    تقييم  الخاصة 

م  رق يالمالاإليرادات بناء على المعيارالدولي للتقرير  
 ". عقود اإليجار ) "١٦(

 لية  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار مدى الكفاءة التشغي
اإلدارة   بإجراءات  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  لنظم 

 االيرادات. على اثبات المتعلقة بالرقابة 
  المسجلة اإليرادات  معامالت  من  عينة  إختبار 

وجود  من  للتحقق  المؤيدة  المستندات  مع  ومقارنتها 
 اإليرادات المسجلة.

  بمخاطر معرفتهم  بشأن  اإلدارة  ممثلي  من  إستعلمنا 
 الغش وعن ما إذا كانت هناك حاالت غش فعلية. 

  الماليةمدى مالئمة اإلفصاحات المستخدمة بالقوائم . 

 إيراداتاثبات 

السياسة   إلى  اإليراباإلشارة  باثبات  المتعلقة  دات  المحاسبية 
رقم اإليضاح  المتعلقة  ١٨(  وكذلك  باإلفصاحات  المتعلق   (

عقارية   تأجير إيرادات    بلغت   فقد باإليرادات     استثمارات 
  ٣٩مبلغ    م٢٠٢١ديسمير  ٣١عن السنة المنتهية في    للشركة
  .سعودي لایر مليون

األداء   لقياس  الجوهرية  المؤشرات  أحد  اإليرادات  تعتبر 
عملية   في  متأصلة  مخاطر  وجود  ذلك  على  اثبات  ويترتب 

ثبات  يرادات بأكثرمن قيمتها. يتم ااإليراد من خالل اثبات اإل
  . للعمالءاإليرادات عند تقديم الخدمات 

إيرادات   قيمة  لجوهرية  عقارية   تأجير ونظراً    استثمارات 
اثبات   عملية  في  المتأصلة  المخاطر  وكذلك  المسجلة 

أمر  كاإليرادات. تم اعتبار اثبات إيرادات الخدمات التعليمية  
  رئيسي للمراجعة.
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