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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ,

يســر	رئيــس	وأعضــاء	مجلــس	إدارة	شــركة	األندلــس	العقاريــة	أن	يقــدم	
لمســاهمي	الشــركة	الكــرام	التقريــر	الســنوي	عــن	العــام	المالــي	المنتهــي	
فــي	31	ديســمبر	2016	م	,	والمعــد	وفقــا	لمتطلبــات	الئحــة	الحوكمــة	
الماليــة	 الســوق	 هيئــة	 عــن	 الصادرتيــن	 واإلداراج	 التســجيل	 وقواعــد	

ونظــام	الشــركات	والنظــام	األساســي	للشــركة	.
ويســتعرض	التقريــر	معلومــات	عــن	أنشــطة	الشــركة	ونتائجهــا	الماليــة	
وأدائهــا	وإنجازاتهــا	وخططهــا	المســتقبلية	خــالل	العــام	المالــي	المنتهــي	

فــي	31	ديســمبر	2016 .

السادة	مساهمي	شركة	األندلس	العقارية
	المحترمين

مقدمة

1
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مجلس	اإلدارة	
أعضاء

2
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الشيخ
محمد عبد العزيز الحبيب
شركة	بروج	العالمية	المحدودة

المهندس
عبد المحسن محمد الزكري
شركة	الزكري	للصناعة	والتجارة

األستاذ
عبد السالم عبد الرحمن العقيل
شركة	بروج	العالمية	المحدودة

األستاذ
أحمد عبد الرحمن الموسى

شركة	عبد	الرحمن	عبدالله	الموسى	
وأوالده

الشيخ
موسى بن عبدالله آل اسماعيل

األستاذ
عبدالعزيز عبدالله الراشد

الدكتور
سليمان محمد الداود

المهندس
أيمن محمد المديفر

األستاذ
خالد محمد الصليع
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التنفيذية	والرئيس
التنفيذي	

اللجنة  
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المهندس
صالح بن محمد الحبيب
رئيس	اللجنة	التنفيذية

األستاذ
أحمد بن عبدالرحمن الموسى

عضو	اللجنة	التنفيذية

األستاذ
عبد السالم عبد الرحمن العقيل

عضو	اللجنة	التنفيذية

المهندس
أيمن بن محمد المديفر

الرئيس	التنفيذي

األستاذ
محمد بن عبدالمحسن الزكري

عضو	اللجنة	التنفيذية
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عن  
الشركة ,,

,,
3

العقاريــة  األندلــس  شــركة 
شــركة  هــي  »الشــركة« 
مســاهمة ســعودية بموجــب 
رقــم  التجــاري  الســجل 
وتاريــخ   1010224110
17/09/1427 هـــ )الموافــق 
والقــرار  10/10/2006م( 
الــوزاري رقــم 2509 وتاريــخ 
03/09/1427هـــ )الموافــق 

26/09/2006م(.
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2.3 األنشطة الرئيسية للشركة

يتركــز النشــاط الرئيســي الحالي للشــركة فــي التطوير 
واالســتثمار العقاري.   

لنظامهــا	 وفقــًا	 الرئيســية	 الشــركة	 أغــراض	 وتتمثــل	
يلــي:	 بمــا	 األساســي	

التجاريــة	والســكنية	 المراكــز	والمجمعــات	 إنشــاء	وتملــك	
وإدارتهــا

مقــاوالت	عامــة	للمبانــي	الســكنية	والتجاريــة	والمنشــآت	
والســدود	 والطــرق	 والصحيــة،	 والترفيهيــة	 التعليميــة	
ومشــاريع	الميــاه	والصــرف	الصحــي	واألعمــال	الكهربائيــة	

والميكانيكيــة

صيانة	وتشغيل	المنشآت	العقارية	والمباني	التجارية

تملــك	األراضــي	والعقــارات	وتطويرهــا	واســتثمارها	لصالــح	
الشــركة	فــي	حــدود	أغراضهــا

والمجمعــات	 المراكــز	 وتشــغيل	 وصيانــة	 وتملــك	 إنشــاء	
والســياحية والفندقيــة	 الطبيــة	

 

3.3 القطاعات المدارة من قبل الشركة

 1 - قطاع عقارات التجزئة

فــي	 االســتثمار	 علــى	 العقاريــة	 األندلــس	 شــركة	 تعتمــد	
كالمراكــز	 التجزئــة	 بقطــاع	 المرتبطــة	 العقاريــة	 األنشــطة	

األحيــاء تســوق	 ومراكــز	 التجاريــة	
1- المراكز التجارية

ــة	بنســب	ملكيــة	 ــة	)3(	مراكــز	تجاري وتمتلــك	الشــركة			ثالث
متفاوتــة	وهــي:

*“األندلــس	مــول”	المقــام	فــي	مدينــة	جــدة،	
وتبلــغ	ملكيــة	الشــركة	فيــه	100%

*“حيــاة	مــول”	المقــام	فــي	مدينــة	الريــاض،	
وتبلــغ	ملكيــة	الشــركة	فيــه	25%

*“داريــن	مــول”	المقــام	فــي	مدينــة	الدمــام،	
وتبلــغ	ملكيــة	الشــركة	فيــه	50%

1.3  تأسيس الشركة

ســعودية	 مقفلــة	 مســاهمة	 كشــركة	 الشــركة	 تأسســت	
بــرأس	مــال	بلــغ	مائتــان	وثمانيــة	وثالثون	مليون	وتســعمائة	
ــى	ثــالث	 ــال	ســعودي	مقســم	إل ألــف	)238,900,000(	ري
وعشرين	مليون	وثمانمائة	وتسعون	الف	)23,890,000( 
ســهم	عــادي	بقيمــة	إســمية	للســهم	بلغــت	عشــرة	)10( 

ريــاالت	مدفوعــة	بالكامــل.	

وفــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العامــة	غيــر	العاديــة	للمســاهمين	
27/10/2007م(،	قــرر	 )الموافــق	 15/10/1428هـــ	 فــي	
المســاهمون	زيــادة	رأس	مــال	الشــركة	مــن	مائتــان	وثمانيــة	
 )238,900,000( ألــف	 وتســعمائة	 مليــون	 وثالثــون	
مليــون	 وأربعــون	 وثالثــة	 ثالثمائــة	 إلــى	 ســعودي	 ريــال	
أربعــة	 إلــى	 مقســم	 ســعودي	 ريــال	 	)343,000,000(
ســهم	 	)34,300,000( الــف	 وثالثمائــة	 مليــون	 وثالثــون	
عــادي،	وتــم	تغطيــة	الزيــادة	البالــغ	مقدارهــا	مئــة	وأربعــة	
مليــون	ومئــة	الــف	)104,100,000(	ريــال	إصــدار	أســهم	

جديــدة	تــم	الوفــاء	بهــا	نقــدًا	مــن	قبــل	المســاهمين.	

وفــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العامــة	غيــر	العاديــة	للمســاهمين	
فــي	19/05/1436هـــ	)الموافــق	10/03/2015م(،	قــرر	
اخــرى	مــن	 الشــركة	مــرة	 زيــادة	رأس	مــال	 	 المســاهمون	
ثالثمائــة	وثالثــة	وأربعــون	مليــون	)343,000,000(	ريــال	
ريــال	 	)700,000,000( مليــون	 ســبعمائة	 إلــى	 ســعودي	
 )70,000,000( مليــون	 ســبعين	 إلــى	 مقســم	 ســعودي	
المــال	 رأس	 فــي	 الزيــادة	 تغطيــة	 وتــم	 عــادي	 ســهم	
مليــون	 وخمســين	 وســبعة	 ثالثمائــة	 مقدارهــا	 البالــغ	
)357,000,000(	ريــال	ســعودي	عــن	طريــق	حســاب	األربــاح	

المبقــاة

فــي	ديســمبر	2015	وبعــد	صــدور	موافقــة	هيئــة	الســوق	
لالكتتــاب	 أســهمها	 مــن	 	30% الشــركة	 طرحــت	 الماليــة	
العــام	حيــث	بلــغ	عــدد	األســهم	المطروحــة	واحــد	وعشــرين	
اســمية	 بقيمــة	 عــادي	 ســهم	 	)21,000,000( مليــون	
ريــاالت	 ريــاالت	)10(	 مدفوعــة	بالكامــل	وقدرهــا	عشــرة	

الواحــد،				 ســعودية	للســهم	

مليــون  ســبعمائة  الحالــي  الشــركة  مــال  رأس  ويبلــغ 
ســبعين  إلــى  مقســم  ســعودي  ريــال   )700,000,000(
مليون )70,000,000( ســهم عادي بقيمة أســمية قدرها 
الواحــد. ريــاالت ســعودية للســهم  ريــاالت )10(  عشــرة 



  16

2- مراكز تسوق األحياء

وباإلضافــة	إلــى	المراكــز	التجاريــة	المذكــورة	أعــاله،	طــورت	الشــركة	ثالثــة	مــن	مراكــز	تســوق	األحيــاء	)Strip Malls(	بنســبة	
ملكيــة	مقدارهــا	%100	لهــذه	المشــاريع	الـــمقامة	علــى	أراضــي	مســتأجرة		وهــي	)اليرمــوك	ســنتر،		تــالل	ســنتر،	الصحافــة	

سنتر(.		

2- قطاع الضيافة

ستيبريدج سويتس جدة االندلس مول )البرج الفندقي(

قامت	شــركة	األندلس	العقارية		بإنشــاء	وتطوير	برج	فندقي	مالصق	لألندلس	مول	)ســتيبريدج	ســويتس	جدة	االندلس	
مــول(،	بمســاحة	إجماليــة	قدرهــا	28,225	متــر	مربــع		وتــم	إنجــاز	اكثــر	مــن	%99	مــن	األعمــال	اإلنشــائية	للمشــروع	ومــن	

المتوقــع	افتتــاح	الفنــدق	وتشــغيله	فــي	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2017م.

ويتكــون	ســتيبريدج	ســويتس		جــدة	األندلــس	مــول	مــن	164	جنــاح	باإلضافــة	الــى	المرافــق	الترفيهيــة	وغــرف	اإلجتماعــات	
والمطاعــم	العالميــة	ونــادي	صحــي.	
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اسم الشركة 
النشاط الرئيسيالشقيقة

رأس المال
)ريال سعودي(

الدولة محل 
التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة	األسواق	
المتطورة

وصيانتهــا	 للمبانــي	 العامــة	 المقــاوالت	 	
والميكانيكيــة	 الكهربائيــة	 واألعمــال	
والخدمات	التجارية	وكذلك	شــراء	االراضي	
إلقامــة	المبانــي	عليهــا	واســتثمارها	بالبيــع	

الشــركة. لصالــح	 بالتأجيــر	 أو	

%50السعودية500,000

شركة	الحياة	
العقارية

والمجمعــات	 المراكــز	 وتملــك	 إنشــاء	
ومقــاوالت	 وإدارتهــا	 والســكنية	 التجاريــة	
والتجاريــة	 الســكنية	 للمبانــي	 عامــه	
والترفيهيــة	 التعليميــة	 والمنشــات	
ومشــاريع	 والســدود	 والطــرق	 والصحيــة	
واألعمــال	 الصحــي	 والصــرف	 الميــاة	
وصيانــة	 والميكانيكيــة	 	 الكهربائيــة	
والمبانــي	 العقاريــة	 المنشــات	 وتشــغيل	
األراضــي	 وتملــك	 التجاريــة	 والمجمعــات	
والعقــارات	وتطويرهــا	واســتثمارها	لصالــح	

أغراضهــا حــدود	 وفــي	 الشــركة	

%25السعودية5,000,000

شركة	هامات	
العقارية

الشــركة	 لصالــح	 العقــار	 وشــراء	 تملــك	
عليهــا	 المبانــي	 إلقامــة	 األراضــي	 وشــراء	
لصالــح	 والتأجيــر	 بالبيــع	 واســتثمارها	
وصيانــة	 وتشــغيل	 وإقامــة	 الشــركة	
والمراكــز	 الســكنية	 المبانــي	 ونظافــة	
المــدن	 ونظافــة	 والســكنية	 التجاريــة	
للمبانــي	 العامــة	 اإلنشــاءات	 ومقــاوالت	
الســكنية	والتجاريــة	والمجمعــات	التجاريــة	
المدنيــة	 األعمــال	 وتشــمل	 والحكوميــة	
واإللكترونيــة	 والكهربائيــة	 والمعماريــة	

البنــاء. مــواد	 وتجــارة	

%33,40السعودية500,000

شركة	صروح	
المراكز

والصناعيــة	 التجاريــة	 المشــاريع	 إقامــة	
وخدمــات	 التجاريــة	 المراكــز	 وتشــغيل	
للغيــر	 والتســويق	 والتصديــر	 االســتيراد	
عليهــا	 المبانــي	 إلقامــة	 االراضــي	 وشــراء	
لصالــح	 اإليجــار	 أو	 بالبيــع	 واســتثمارها	
العقــار	 وتطويــر	 وصيانــة	 وإدارة	 الشــركة	
الشــركة	 لصالــح	 العقــار	 وتملــك	 وشــراء	
واألراضــي	 العقــارات	 واســتغالل	 وشــراء	

الشــركة لصالــح	

%25السعودية500,000

4.3 الشركات الشقيقة

ــراوح	مــا	بيــن	%25	و	 تشــمل	اســتثمارات	الشــركة	عــدد	مــن	الشــركات	الشــقيقة،	والتــي	تمتلــك	الشــركة	فيهــا	نســب	تت
%50	مــن	رأس	مــال	تلــك	الشــركات.	وفيمــا	يلــي	جــدول	يبيــن	أســماء	الشــركات	الشــقيقة	ونســبة	ملكيــة	شــركة	األندلــس	

فيهــا	كمــا	فــي	31	ديســمبر	2016م.
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الشركة	ورؤيتها
إستراتيجية

4
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أن	نكــون	المســتثمر	والمطــور	المفضــل	واألكثــر	تأثيــرًا	فــي	
قطــاع	العقــارات	المــدرة	للدخــل	المرتبطــة	بقطــاع	التجزئــة،	
ومكمالتهــا	مــن	مشــاريع	الضيافــة،	والمشــاريع	متعــددة	

اإلســتخدامات	فــي	المملكــه	العربيــة	الســعودية.

تنميــة	مكانــة	الشــركة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	
والمحافظــة	عليهــا	مــن	خــالل	التركيــز	علــى	تطويــر	مشــاريع	
التجزئــة	التجاريــة	المــدرة	للدخــل	ومكمالتهــا	مــن	مشــاريع	
الضيافــة	والمشــاريع	متعــددة	اإلســتخدامات	ذات	الجــوده	
العاليــة،	واإلســتثمار	فــي	الفــرص	الواعــدة	وذلــك	بالعمــل	
ذات	 يشــاطروننا	 الذيــن	 اإلســتتراتيجين	 شــركائنا	 مــع	

األهــداف.

التحســين	المســتمر	لــألداء	التشــغيلي	وتطويــر	وإدارة	وتأجيــر	
المراكــز	التجاريــة	التابعــة	للشــركة	لتحقيــق	أعلــى	مســتويات	
اإلشــغال	والوصــول	إلــى	المزيــج	األمثــل	مــن	المســتأجرين					

تطويــر	مشــاريع	المراكــز	التجاريــة	الجديدة	ومشــاريع	الضيافة	
باإلضافة	إلى	مشــاريع	متعددة	اإلســتخدامات	

االســتحواذ	كليــًا	أو	جزئيــًا	علــى	المشــاريع	المماثلــة	األخــرى	
القائمــة	ذات	األداء	المتميــز	أو	التــي	تعتقــد	الشــركة	بــأن	

ذلــك	ســيمكنها	مــن	الوصــول	إلــى	أداء	متميــز

	االســتثمار	االســتراتيجي	فــي	الــذراع	التشــغيلي	والتأجيــري	
التابــع	للشــركة	والمتمثــل	بشــركة	هامــات	العقاريــة	وذلــك	
بهــدف	توســيع	محفظــة	الشــركة	مــن	المشــاريع	وشــبكات	
األعمــال	وتلبيــة	طلبــات	العمــالء	)المســتأجرين(	المتناميــة.

الدخــول	فــي	شــراكات	اســتراتيجية	مــع	مســتثمرين	آخريــن	
لتنفيــذ	مشــروعات	فــي	المجــاالت	التــي	تعمــل	بهــا	الشــركة.	

تتميــز	الشــركة	بقيــم	مؤسســية	تســعى	مــن	خاللها	لتحقيق	
أهدافهــا	وهي	كالتالي:

الطموح
الشغف
اإلصرار

الرؤية

الرسالة

االستراتيجية

القيم

 الثقة
المشاركة
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البشرية
الموارد

االستثمار في اإلنسان هو 
االســتثمار،  درجــات  أرفــع 
الجهــد  بــذل  خــالل  مــن 
ــر  فــي تنميــة ذاتــه، وتطوي
علــى  وإعانتــه  مداركــه، 
المناســب  الــدور  تحقيــق 

وقدراتــه. إلمكاناتــه 

,,

,,
5
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1.5 الموارد البشرية

1- توطين الوظائف

آمنــت	شــركة	األندلــس	العقاريــة	بأهميــة	الفريــق	العامــل	
ودوره	المركــزي،	ووضعــت	نصــب	عينيهــا	أهميــة	المــوارد	
البشــرية؛	ألن	الــكادر	البشــري	يمثــل	أهــم	عناصــر	العمليــة	
اإلنتاجيــة	فــي	المنشــأة،	فــكان	هــذا	دافعــا	للحــرص	علــى	
اســتقطاب	الكفاءات	المتميزة،	وتوفير	األجواء	المناســبة	
للعمــل،	ممــا	يرقــى	بالعمــل	الوظيفــي	والجهــد	اإلنتاجــي	

ألعلــى	مســتوى	يتميــز	بالكفــاءة	والجــودة	والفاعليــة.

وال	شــك	أن	واجبنــا	الوطنــي	يحملنــا	مســئولية	المشــاركة	
الفرصــة	لالنضمــام	 الســعودي	وإعطائــه	 الشــباب	 فــي	

إلــى	أســرة	العامليــن.

2- محضن اإلبداع

ولن	يتحقق	اإلستثمار	في	اإلنسان	إال	إذا	توفر	له	تدريب	
يحفــز	قدراتــه	ويبــرز	مواهبــه،	ويكشــف	لــه	ذاتــه.	وقــد	جــاء	
التدريــب	والتطويــر	علــى	رأس	أولويــات	األندلــس	العقاريــة	
؛	حيــث	يتــم	التدريــب	وفــق	خطــة	ُتَراعــى	فيهــا	احتياجــات	
التدريبيــة	,	 الجهــة	 تأهيــل	 الشــركة	والموظــف،	ومــدى	
وفــي	هــذا	الســياق	تقــدم	الشــركة	برامــج	ودورات	تدريبية	
ــة	بالشــركة	بمتابعــة	 ــع	المســتويات	الوظيفي تشــمل	جمي
وتنســيق	مــن	قبــل	المــوارد	مــن	خــالل	الئحــة	تبيــن	أنــواع	
تناســب	 التــي	 البرامــج	والــدورات	 تلــك	 ومــدة	وشــروط	
احتياجــات	الموظفيــن	فــي	مجاالتهــم	المختلفــة	كاألتــي:

بواســطة	 ذلــك	 تنفيــذ	 ويتــم	 الشــركة	 داخــل	 التدريــب	
خارجهــا. أو	 الشــركة	 داخــل	 مــن	 مختصيــن	

التدريــب	خــارج	المملكــة	ويتــم	ذلــك	عــن	طريــق	متابعــة	
دورات	 تطــرح	 والتــي	 المتخصصــة	 والمعاهــد	 المراكــز	
وبرامــج	تســاعد	الموظفيــن	علــى	تأديــة	أعمالهــم	بصــورة	

احترافيــة.	

3- تكريم موظفي الشركة 

بحضــور	 العــام	 لهــذا	 الســنوي	 حفلهــا	 الشــركة	 أقامــت	
منطلــق	 مــن	 الحفــل	 هــذا	 ويأتــي	 	، الموظفيــن	 جميــع	
لموظفيهــا	 العقاريــة	 األندلــس	 توليــه	 الــذي	 اإلهتمــام	
بإعتبارهــم	أداة	التطويــر	األساســية	وحجــر	الزاويــة	الــذي	
علــى	مســتوى	 وتطويــره	 العمــل	 تحســين	 عليــه	 يقــوم	

عــام. بشــكل	 الشــركة	

4- العناية بموظفي الشركة

ــر،	كلهــا	روافــد	 ــز	والمشــاركة	وروح	الفريــق،	والتقدي التحفي
تصــب	فــي	نهــر	التقديــر	النفســي	والذاتــي،	ولحبنــا	التكامــل	
لموظفــي	 الصحيــة	 العنايــة	 أولينــا	 وقيمنــا،	 أعمالنــا	 فــي	
كبــرى	 مــع	 التعاقــد	 تــم	 فقــد	 االهتمــام؛	 كل	 الشــركة	
صحيــة	 عنايــة	 لضمــان	 المملكــة	 فــي	 التأميــن	 شــركات	
فائقــة	للموظفيــن	وأســرهم،	وهــو	بــال	شــك	عنــوان	اعتــزاز	
لدينــا،	ومصــدر	فخــر	ووفــاء	لموظفــي	الشــركة	وألســرهم	

الكريمــة.

2.5 االلتزام بالسعودة

البالتينــي	 النطــاق	 اللــه	 بحمــد	 الشــركة	 بلغــت	 لقــد	 	 	 	
يحتــل	 كمــا	 التوطيــن،	 نســبة	 حيــث	 مــن	 	) الممتــاز	 	(
اإلداريــة	 المناصــب	 الوطــن	 هــذا	 أبنــاء	 مــن	 الســعوديون	
ــا	فــي	الشــركة،	وتأتــي	اســتراتيجية	توطيــن	الوظائــف	 العلي
فــي	مقدمــة	اهتمامــات	الشــركة،	وفــي	رأس	أولوياتهــا	في	
خططهــا،	كمــا	إننــا	ال	نعــد	توطيــن	الوظائــف	فــي	الشــركة	
مجــرد	خيــار	لتحقيــق	متطلبــات	وزارة	العمــل،	بقــدر	مــا	هــو	
االقتصــاد	 علــى	 اإليجابيــة	 النعكاســاته	 وطنــي	 مطلــب	
الكــوادر	 فــي	 االســتثمار	 طريــق	 عــن	 وذلــك	 الســعودي،	
الوطنيــة	بمــا	يتوافــق	مــع	متطلبــات	ســوق	العمــل	فــي	
المجــاالت	المختلفــة،	إيمانــًا	منــا	بأهميــة	تكويــن	قاعــدة	
بشــرية	وطنيــة	تحمــل	علــى	عاتقهــا	المضــي	قدمــًا	نحــو	

العصــر. تطــورات	 التنميــة	وفــق	

فقــد	بلــغ	عــدد	العامليــن	فــي	الشــركة	ونســبة	الســعودة	
فــي	31	ديســمبر	2016	كمــا	يلــي:

تصنيف 
النشاط

إجمالي 
السعوديينالعاملين

غير

سعوديين

نسبة 
النطاقالسعودة

شركة 
األندلس 
العقارية

التشييد 
والبناء – 
مقاوالت 

عامة 
للمباني

بالتيني46153131,39%
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اإلجتماعية
المسئولية

,,

,,
6

األندلــس  شــركة  تحــرص 
تحقيــق  علــى  العقاريــة 
المتعلقــة  اســتراتيجيتها 
اإلجتماعيــة  بالمســؤولية 
البرامــج  دعــم   خــالل  مــن 

... االجتماعيــة 
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اإلجتماعيــة  المســئولية  فــي  الشــركة  1.6 دور 
.2016 خــالل 

ترعــى مراكــز الشــركة التجاريــة بالتعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة ، الجمعيــات التوعويــة والخيريــة العديــد 
وهــي  المجتمــع  لخدمــة  الهادفــة  البرامــج  مــن 
مســؤلية و التــزام  تســعد الشــركة بتقديمهــا تأكيــدا 

لرســالتها نحــو المجتمــع..

2016 ســاهمت شــركة األندلــس العقاريــة  وخــالل 
مــن خــالل مراكزهــا التجاريــة فــي إســتضافة العديــد 
المختلفــة  واإلنســانية  اإلجتماعيــة  االنشــطة  مــن 
وذلــك تأكيــدًا لدورهــا فــي المجتمــع وكان أبرزهــا:

*حمــالت	التوعيــة	والكشــف	المبكــر	عــن	مــرض	ســرطان	
الثــدي	بالتعــاون	مــع	وزارة	الصحــة

وزارة	 مــع	 بالتعــاون	 كورونــا	 لمــرض	 التوعويــة	 *الحملــة	
الصحــة.

وزارة	 مــع	 بالتعــاون	 الســكري	 لمــرض	 العالمــي	 *اليــوم	
الصحــة.

*فعاليــة	جــرب	الكرســي	بالتعــاون	مــع	جمعيــة	األطفــال	
المعوقيــن.

*اليــوم	العالمــي	لســرطان	الطفــل	بالتعــاون	مــع	جمعيــة	
ســند	الخيريــة.

*اليــوم	العالمــي	للتوحــد	بالتعــاون	مــع	الجمعية	الســعودية	
للتوحد.

*اليــوم	العالمــي	للقلــب	بالتعــاون	مــع	مركــز	األميــر	ســلطان	
ألمــراض	القلب.

وزارة	 مــع	 بالتعــاون	 العظــام	 لهشاشــة	 العالمــي	 *اليــوم	
الصحــة.

الهــالل	 مــع	 بالتعــاون	 األحمــر	 للهــالل	 العالمــي	 *اليــوم	
الســعودي. األحمــر	

*الحملــة	التوعويــة	ضــد	داء	الســكري	بالتعــاون	مــع	جمعيــة	
الســكري	الســعودية.

*الحملــة	التوعويــة	لمكافحــة	المخــدرات	وتجنب	المهلكات	
بالتعــاون	مــع	المديريــة	العامة	لمكافحــة	المخدرات.

الكبــدي	 اإللتهــاب	 علــى	 للقضــاء	 التوعويــة	 *الحملــة	
كبــدك. جمعيــة	 مــع	 بالتعــاون	

بالــدم	 التبــرع	 ألهميــة	 لهــم(	 )دمــي	 التوعويــة	 *الحملــة	
الصحــة. وزارة	 مــع	 بالتعــاون	
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1.7 أبرز التطورات واإلنجازات منذ تأسيس الشركة

يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها.

الشركة	منذ	التأسيس

أبرز	تطورات	

وإنجازات

الحدث السنة
تأسيس	الشركة	برأس	مال	قدره	مائتان	وثمانية	وثالثون	مليون	وتسعمائة	ألف	)238,900,000(	ريال	

سعودي	مدفوعة	بالكامل

بداية	أعمال	البناء	في	األندلس	مول	في	مدينة	جدة
2006م

زيادة	رأس	مال	الشركة	من	مائتان	وثمانية	وثالثون	مليون	وتسعمائة	ألف	)238,900,000(	ريال	
سعودي	إلى	ثالثمائة	وثالثة	وأربعون	مليون	)343,000,000(	ريال	سعودي

افتتاح	األندلس	مول	في	مدينة	جدة

بداية	أعمال	البناء	في	دارين	مول	في	مدينة	الدمام

توقيع	مذكرة	تفاهم	مع	أمانة	مدينة	جدة	لتطوير	مشروع	األندلس	سكوير	كمشروع	ريادي

2007م

استحواذ	الشركة	على	نسبة	%50	من	حياة	مول	في	مدينة	الرياض

شراء	حصة	أرض	في	مدينة	االحساء		بالشراكة	مع	عبدالله	سعد	عبدالرحمن	الراشد	والواقعة	شرق	
مستشفى	الملك	عبدالعزيز	للحرس	الوطني	في	مدينة	االحساء	بحصة	مساحة	بلغت	185,083	متر	

مربع	بنسبة	)%15,06(	وبقيمة	30	مليون	ريال	من	أصل	مساحة	االرض	اإلجمالية	البالغة	1,228,969 
متر	مربع

2008م

افتتاح	دارين	مول	في	مدينة	الدمام	

صدور	رخصة	بناء	مشروع	األندلس	سكوير	من	أمانة	جدة
2009م

7
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الحدث السنة

بيع	%25	من	ملكية	الشركة	في	حياة	مول	 2010م

بيع	حصة	الشركة	في	أرض	في	مدينة	االحساء	لصالح	علي	حسين	علي	الجبران	وبلغ	نصيب	مساهمة	
الشركة	فيها	51,3	مليون	ريال. 2011م

)Staybridge Suites(	مول	األندلس	جدة	سويتس	ستيبريدج	الفندقي	البرج	مشروع	بناء	بداية

استحواذ	الشركة	على	نسبة	%33,40	من	شركة	هامات	العقارية	
2012م

بداية	بناء	مراكز	تسوق	األحياء	وهي	الصحافة	سنتر،	تالل	سنتر،	واليرموك	سنتر

اإلستحواذ	على	%25	من	أرض	في	مدينة	جدة	لغرض	إقامة	بانوراما	جدة	مول	

توقيع	اتفاقية	ادارة	وتشغيل	مشروع	البرج	الفندقي	ستيبريدج	سويتس	جدة	األندلس	مول	
المالصقة	لألندلس	مول	مع	شركة	هوليداي	إن	الشرق	األوسط	المحدودة	تحت	االسم	التجاري	

»ستيبريدج«	والمملوكة	بنسبة	%100	من	قبل	مجموعة	انتركونتينال	)IHG(	لمدة	15	سنة

2013م

اكتمال	إنشاء	مراكز	تسوق	األحياء	وهي	الصحافة	سنتر،	تالل	سنتر،	واليرموك	سنتر

اكتمال	المرحلة	األولى	من	مشروع	البرج	الفندقي	ستيبريدج	سويتس	جدة	األندلس	مول

)Staybridge Suites(
تأسيس	شركة	صروح	المراكز	ومساهمة	الشركة	فيها	بنسبة	%25	بهدف	تملك	بانوراما	جدة	مول	

في	مدينة	جدة

2014م

إفتتاح	مراكز	تسوق	األحياء	)	الصحافة	سنتر	,	تالل	سنتر	,	واليرموك	سنتر(

زيادة	رأس	مال	الشركة	من	ثالثمائة	وثالثة	وأربعون	مليون	)343,000,000(	ريال	سعودي	إلي	
سبعمائة	مليون	700,000,000		ريال	سعودي.

بدء	أعمال	توسعة	االندلس	مول	واالنتهاء	من		اكثر	من	%90	منها.

اإلنتهاء	من	اكثر	من	90	%	من	مشروع	البرج	الفندقي	ستيبريدج	سويتس	جدة	األندلس	مول	
المالصقة	لألندلس	مول.

طرح	30%	من	أسهم	الشركة	لإلكتتاب	العام.

2015م

إدراج	وتداول	أسهم	الشركة	في	السوق	المالية	السعودية	»	تداول	«		في	أوائل	عام	2016	م

اإلنتهاء	بالكامل	من	أعمال	توسعة	األندلس	مول	وتأجير	أكثر	من	%90	منها.

اإلنتهاء	من	أكتر	من	%99	لمشروع	البرج	الفندقي	ستيبريدج	سويتس	جدة	األندلس	مول	المالصق	
لألندلس	مول.

2016م
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مول
األندلس

,,

,,
8 أنشطة الشركة واالداء التشغيلي والمشاريع الحالية

8

مــول  األندلــس  ويتميــز 
االســتراتيجي  بموقعــه 
إطاللتــه   إلــى  باإلضافــة 
ميــدان  علــى  المباشــرة 
الملــك عبدالعزيز بمســافة 
والكثافــة  متــر،   800
فــي  العاليــة  الســكانية 
المحيطــة  المناطــق 
المشــروع  يقــع  بالموقــع، 
طريقيــن  تقاطــع  علــى 
حيوييــن مــن أهــم الطــرق 
ــة جــدة : تقاطــع  فــي مدين
اللــه  عبــد  الملــك  طريــق 
األميــر ماجــد. مــع طريــق 



  27

1.8 أنشطة الشركة

األندلس مول

اُفتتــح	األندلــس	مــول	فــي	عــام	2007م	ويقــع	بمدينــة	
جــدة	علــى	طريــق	الملــك	عبــد	اللــه	مقابــل	ميــدان	الملــك	
عبــد	العزيــز	فــي	منطقــة	مركــز	المدينــة	)المطــار	القديــم	
ســابقًا(	بمســاحة	إجماليــة	)مســطحات	مبانــي	ومواقــف	(	
قدرهــا	148,481	متــر	مربــع	ويضــم	األندلــس	مــول	316 
مســتأجر	موزعيــن	علــى	375	متجــر	بمســاحة	تأجيريــة	تبلــغ	
89,700	متــر	مربــع	مقســمة	علــى	دوريــن.	ويتميــز	األندلس	
مــول	بتنــوع	مزيجــه	التأجيــري		باإلضافــة	إلــى	المتاجــر	التــي	
تتخــذ	العالمــات	التجاريــة	المشــهورة	إســمًا	تجاريــًا	لهــا	مثــل
H&M	،	مــوذر	كيــر،	فافافــوم،	باريــس	غاليــري،	ســنتر	بوينــت	
مــن	 والعديــد	 	 كيابــي	 	, ريــد	 أوســتون	 	, أيجــل	 أمريــكان	 	,
العالمــات	التجاريــة	المشــهورة	االخــرى	ومنطقــة	مطاعــم	

مميــزة	ومنطقــة	ترفيــة.

مــول	 األندلــس	 التــي	حققهــا	 اإلنجــازات	 أبــرز	 مــن	 ولعــل	
نســبة	التشــغيل	التــي	بلغــت	مســتويات	رائعــة	تصــل	الــي	
%99	ووصــل	تقديــر	عــدد	زوار	المركــز	رقمــا	كبيــرا	يزيــد	عــن	

13.5	ميــون	زائــر	خــالل	2016	م.

ويتميــز	األندلــس	مــول	بموقعــه	االســتراتيجي	باإلضافــة	
الملــك	عبدالعزيــز	 المباشــرة	علــى	ميــدان	 	 إلــى	إطاللتــه	
فــي	 العاليــة	 الســكانية	 والكثافــة	 متــر،	 	800 بمســافة	
المناطــق	المحيطــة	بالموقــع،	يقــع	المشــروع	علــى	تقاطــع	
طريقيــن	حيوييــن	مــن	أهــم	الطــرق	فــي	مدينــة	جــدة	:	طريق	

الملــك	عبــد	اللــه	وطريــق	األميــر	ماجــد.

ليكــون	 وتميــزه	 بخدماتــه	 مــول	 األندلــس	 أرتقــي	 وقــد	
للحصــول	 المســتأجرون	 ,فتوافــد	 المنطقــة	 فــي	 األول	
علــي	مســاحة	فــي	هــذا	المركــز	التجــاري	الرائــد	ممــا	صعــد	
بأســهم	النشــاط	التأجيــري	للمركــز	مــن	الناحيــة	المســاحية	

والســعرية.

فعاليات األندلس مول 2016 

الحملــة	الترويجيــة	لشــهر	رمضــان	المبــارك،	لمــدة	  -1
30	يــوم		تــم	فيهــا	إقامــة	خيمــة	رمضانيــة	تواجــد	بهــا	بعــض	
الشــخصيات	الشــعبية	والشــخصيات	االجتماعيــة	المحببــة	
للجمهــور	مــن	خــالل	خلــق	أجــواء	رمضانيــة	بتقديــم	خدمــات	

الضيافــة	وتوزيــع	الجوائــز	علــى	الحضــور.	

 2016 مــول	 األندلــس	 تدشــين	مهرجــان	صيــف	  -2
حيــث	تــم	اســتقطاب	فــرق	متخصصــة	فــي	تقديــم	العــروض	
العالميــة	 الفنيــة	 العــروض	 وبعــض	 المميــزة	 الترفيهيــة	
يوميــًا	وتــم	خــالل	المهرجــان	توزيــع	هدايــا	تذكاريــة	علــى	

يومــي. بشــكل	 المتســوقين	

كعادتــة	إحتفــل	األندلــس	مــول	باليــوم	الوطنــي	  -3
كمــا	ازدانــت	ردهــات	المركــز	باألعــالم	الخضــراء	وتشــغيل	
األناشــيد	الوطنيــة	وتوزيــع	الهدايــا	علــى	األطفــال	الحاضرين	

يومــان. لمــدة	 الفعاليــة	 واســتمرت	

8 أنشطة الشركة واالداء التشغيلي والمشاريع الحالية
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مول
حياة

بموقعــه  مــول  حيــاة  يتميــز 
طريــق  علــى  االســتراتيجي 
وتنــوع  عبدالعزيــز  الملــك 
ــر،  ــة جري ــل مكتب المســتأجرين مث
,الدانــوب,  سبنســر   & ماركــس 
كافيــه،  وبــاول   ،21 فورايفــر 
ومدينــة مينيابوليــس الترفيهيــة 
والعديــد مــن العالمــات التجاريــة 

الرائــدة. 
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حياة مول

يقــع	حيــاة	مــول	بمدينــة	الريــاض	علــى	طريــق	الملــك	عبــد	
العزيــز	بمســاحة	إجماليــة	)	مســطحات	مبانــي	ومواقــف	(	
قدرها	226,108		متر	مربع.ويضم	حياة	مول	248	مستأجر	
موزعيــن	علــى	490	متجــر	بمســاحة	تأجيريــة	88,199	متــرا	
علــى	 االســتراتيجي	 بموقعــه	 مــول	 حيــاة	 ويتميــز	 مربعــا	
ــز	وتنــوع	المســتأجرين	مثــل	مكتبــة	 طريــق	الملــك	عبدالعزي
جريــر،	ماركــس	&	سبنســر	,الدانــوب,	فورايفــر	21،	وبــاول	
مــن	 والعديــد	 الترفيهيــة	 مينيابوليــس	 ومدينــة	 كافيــه،	

العالمــات	التجاريــة	الرائــدة.	

ــدة	 ــاة	مــول	علــى	مســتويات	تشــغيلية	جي وقــد	حافــظ	حي
ووصــل	تقديــر	عــدد	زوار	المركــز	رقمــا	كبيــرا	يزيــد	عــن	10 

مليــون	زائــر	خــالل	2016 

2016م	 عــام	 خــالل	 للمركــز	 التأجيريــة	 الجهــود	 وتركــزت	
بتكثيــف	النشــاط	التأجيــري	وتحســين	أداؤه	والــذي	ترتــب	
عليــه	رفــع	الســعر	التأجيــري	للمتــر	المربــع	مــن	خــالل	االتــي:

رفع	نسبة	االشغال 	.1

إعــادة	تنظيــم	مزيــج	المســتأجرين	مــن	خــالل	خطط	 	.2
اإلحــالل	ترتــب	عليهــا	إضافــة	كميــة	ونوعيــة	للمركــز	

الحمــالت	التســويقية	والترفيهيــة		فعاليــات	حيــاة	 	.3
مــول	2016   

 

فعاليات حياة مول 2016 

واحتضن	المركز	في	جنباته	عدًدا	من	الفعاليات	منها

1.فعالية	حارة	الطيبين	وذلك	من			26/05/2016م	
حتى	04/06/2016م

2.فعالية	خيمة	رمضان	وذلك		من	23/06/2016م	
حتى	02/07/2016م
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دارين مول 

يقــع	داريــن	مــول	فــي	منطقة	مميــزة	على	كورنيش	الدمام	
بمســاحة	إجماليــة	)	مســحطات	مبانــي	ومواقــف	(	قدرهــا	
99.960	متــرا	مربعــا.	ويضــم	المــول	العديــد	مــن	العالمــات	
المميــزه	مثــل	هايبــر	بنــده،	مانجــو،	مــذر	كيــر	والعديــد	مــن	
األســماء	االخــرى	باالضافــة	لمنطقــة	االلعــاب	والمطاعــم	

المميــزه	باطاللتهــا	علــى	البحــر.	

فــي	 كبيــرا	 إقبــاال	 المراكــز	 مــن	 كإخوانــه	 المركــز	 شــهد	
ــة،	حيــث	وصلــت	نســبة	اإلشــغال	الــي	 اإلشــغاالت	التأجيري
زوار	 عــدد	 تقديــر	 التأجيريــة،	ووصــل	 المســاحة	 مــن	 	99%
المركــز	رقمــا	كبيــرا	يزيــد	عــن	6	مليــون	زائــر	خــالل	2016	م

تبلــغ	عــدد	المتاجــر	فــي	داريــن	مــول	183	متجــر	مقســمة	
إلــى	خمســة	أنــواع	وهــي:	ســوبرماركت،	مراكــز	ترفيهيــة،	
مطاعــم	 ومنطقــة	 صغيــرة،	 متاجــر	 رئيســين،	 مســتأجرين	

تأجيريــة	41,355	متــر	مربــع. باجمالــي	مســاحة	

فعاليات دارين مول 2016

)منتصــف	 	 والســعادة	 المــرح	 حديقــة	 فعاليــات	 	-1
العــام(

االحتفال	بشهر	رمضان	المبارك	1437هـ. 	-2

دارين ,,

,, مول

يتميــز داريــن مــول بموقعــه 
اإلســتراتيجي علــى كورنيــش 
مــن  بنخبــة  الدمــام ويتميــز 

المســتأجرين  
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مراكز
تسوق	األحياء

الصحافة سنتر 

يقــع	الصحافــة	ســنتر	علــى	تقاطــع	طريــق	الملــك	عبدالعزيــز	
الصحافــة	 حــي	 فــي	 بــن	ســعود	 ناصــر	 االميــر	 مــع	شــارع	
مبانــي	 مســطحات	 	( إجماليــة	 بمســاحة	 الريــاض	 شــمال	

ومواقــف	(	قدرهــا	12,228	متــر	.

تــم	بحمــد	اإلنتهــاء	مــن	أعمــال	تطويــر	الصحافــة	ســنتر	فــي	
الربــع	الرابــع	مــن	عــام	2014م	كمــا	بــدأ		تشــغيل	المركــز	
فــي	الربــع	األول	مــن	عــام	2015م،	ونظــرا	لمــا	يتميــز	بــه	
مركــز	الصحافــة	ســنتر	مــن	موقــع	معتبــر	فــي	مدينــة	الريــاض		
ــة	فقــد	 حيــث	توجــد		كثافــة	ســكانية	ومؤسســات	خدماتي
ــا	ليواكــب	المحيــط	العمرانــي جــاء	المركــز	متطــورا	عمراني

يضم	الصحافة	ســنتر	23	مســتأجر	موزعين	على	29	وحدة.	
يضــم	الصحافــة	متاجــر	تجاريــة	ومكاتــب	إداريــة.	كمــا	تتواجــد	
أســواق	المزرعــة	باالضافــة	للعديــد	مــن	العالمــات	التجاريــه	
وايتــس	 صيدليــات	 مكياجــي،	 كروكــس،	 د.كيــف،	 مثــل	
ومغربــي	للبصريــات	,		وقــد	حقــق	الصحافــة	ســنتر	نســب	
اشــغال	ممتــازة	وصلــت	الــي	%100	خــالل	ســنة	2016م		.

,,,,
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اليرموك سنتر 

التنميــة	 إلــى	مواكبــة	 العقاريــة	 األندلــس	 تســعى	شــركة	
العمرانيــة	وإضافــة	لمســات	تطويريــة	لصناعــة	العقــار	وفــي	
هــذا	الصــدد	تــم	إحــداث	اليرمــوك	ســنتر	الــذي	يأتـــي	بهــدف	
وســاكنيها	 الريــاض	 ألحيــاء	 المتخصصــة	 الخدمــة	 إضافــة	

المجاوريــن	ومــن	حولهــم.

إنتهــت	أعمــال	تطويــر	اليرمــوك	ســنتر	فــي	الربــع	الرابــع	مــن	
عــام	 الثانــي	مــن	 الربــع	 التشــغيل	فــي	 بــدأ	 2014م	كمــا	
2015م،	ويقــع	علــى	طريــق	الدمــام	حــي	اليرمــوك		شــمال	
مبانــي	 مســطحات	 	( 	 إجماليــة	 بمســاحة	 الريــاض	 شــرق	

ومواقــف	(	قدرهــا	10,514	متــر	مربــع.

تالل سنتر 

عوضــا	 نفكــر	 مكان...ونحــن	 كل	 فــي	 يجدوننــا	 عمالؤنــا	
عنهــم	لتســويق	منتجاتهــم...	وجعــل	تلــك	المنتجــات	تصــل	
ذلــك	 أجــل	 ومــن	 يكونــون	 حيــث	 عمالئهــم	 أيــدي	 بيــن	
وضعــت	شــركة	األندلــس	قدمهــا	فــي	حــي	الملقــا	بالريــاض	
بعــد	تنفيذهــا	لمشــروع	تــالل	ســنتر	حيــث	إنتهــت	أعمــال	
بــدأ	 تطويــر	تــالل	ســنتر	فــي	الربــع	الرابــع	مــن	2014م	و	
التشــغيل	فــي	الربــع	الثالــث	مــن	عــام	2015م،	ويقــع	علــى	
طريــق	انــس	بــن	مالــك	الواقــع	بحــي	الملقــا	شــمال	الريــاض	

 25 علــى	 موزعيــن	 مســتأجر	 	19 ســنتر	 اليرمــوك	 يضــم	 	
وحــدة	مقســمة	إلــى	ثــالث	أنــواع	وهــم:	ســوبرماركت	بنــده	
،	مســتأجرين	رئيســين،	ومتاجــر	صغيــرة	حيــث	تتواجــد	أســواق	
مثــل	 التجاريــة	 العالمــات	 مــن	 للعديــد	 باإلضافــة	 بنــده،	
دومينــوز	بيتــزا،	حلويــات	ســعد	الديــن،	ومطعــم	الطــازج	,		
وقــد	حقــق	اليرمــوك		ســنتر	نســب	اشــغال	ممتــازة	وصلــت	

الــي	%100	خــالل	ســنة	2016م	.

بمســاحة	إجماليــة	)	مســطحات	مبانــي	ومواقــف	(	قدرهــا	
ــر.	يضــم	تــالل	ســنتر	15	مســتأجر	موزعيــن	علــى	 9,910	مت
18	وحــدة	مقســمة	إلــى	ثــالث	أنــواع	وهــم:	ســوبرماركت	
الدانــوب	،	مســتأجرين	رئيســين،	ومتاجــر	صغيــرة	,		حقــق	
 100% الــي	 وصلــت	 ممتــازة	 اشــغال	 نســب	 ســنتر	 تــالل	

خــالل	ســنة	2016م	.
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2.8 المشاريع الحالية

الشــركة	ومشــاريعها	 أنشــطة	 إســتكماال	ألعمــال	تطويــر	
واســتكماال	لمســيرة	التطويــر	المســتمر	والصعــود	بثبــات	
العقاريــة	 األندلــس	 شــركة	 قامــت	 قطاعاتهــا	 وتنويــع	
مــول	 لألندلــس	 مالصــق	 فندقــي	 بــرج	 وإنشــاء	 بتطويــر	
بمســاحة	 مــول(،	 االندلــس	 جــدة	 ســويتس	 )ســتيبريدج	
إجماليــة	)	مســطحات	مبانــي	ومواقــف	(	قدرهــا	28.255 
متــرا	مربعا.وقــد	تــم	البــدء	فــي	األعمــال	اإلنشــائية	فــي	
أواخــر	2012م	وتــم	بفضــل	اللــه	االنتهــاء	مــن	أكثر	من	99% 
مــن	األعمــال	اإلنشــائية	للمشــروع	ومــن	المتوقــع	افتتــاح	
الفنــدق	وتشــغيله	فــي	الربــع	الثانــي	مــن	عــام	2017م.

سويتس	جدة	االندلس	مول	
)البرج	الفندقي(

ستيبريدج ,,

,,

وحرصــا علــي تميز المشــروع وتفرده فقد 
الشــرق  إن  شــركة هوليــداي  اختيــار  تــم 
العالمــة  تحــت  المحــدودة  األوســط 
التجارية »ســتيبريدج« والمملوكة بنســبة 
%100 مــن قبــل مجموعــة انتركونتنينتال 
تحــت  الفنــدق  وتشــغيل  إلدارة   )IHG(
 STAYBRIDGE( التجاريــة  العالمــة 
ســويتس  ســتيبريدج   )SUITESHOTEL
جــدة األندلــس مــول ليكــون أول فنــدق 
يفتتــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

تحــت سلســلة فنــادق ســتيبريدج.

األندلــس  ســويتس  ســتيبريدج  ويتكــون 
الــى  باإلضافــة  جنــاح   164 مــن  مــول 
ــة وغــرف اإلجتماعــات  المرافــق الترفيهي

صحــي.  ونــادي  العالميــة  والمطاعــم 
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وتجــدر	اإلشــارة	بــأن	ســيتي	ســكيب	شــركة	عالميــة	مقرهــا	دبــي	–	دولــة	االمــارات	العربيــة	المتحــدة	وهــي	متخصصــة	فــي	
تقديــم	واقامــة	المعــارض	والمؤتمــرات	الدوليــة	الخاصــة	بالقطــاع	العقــاري	)ســكني	–	تجــاري(	حيــث	أنهــا	تقيــم	ســنويًا	عــدة	
معــارض	فــي	منطقــة	الشــرق	االوســط	وشــرق	اســيا.	وتعقــد	خــالل	المعــارض	مســابقات	عالميــة	تغطــي	الجوانــب	العقاريــة	

)	افضــل	مشــروع	عقــاري	-	افضــل	مشــروع	ناشــئ	-	افضــل	تصميــم	-		وغيرهــا(.

* التواجد	في	المدن	الرئيسية	في	المملكة.

* نوعية	المشاريع	وتنوعها	باالضافة	إلى	مكانة	كل	مشروع	في	المدينة	المتواجد	بها.

* العالقات	االستراتيجية	مع	قطاع	التجزئة	)غير	منافسين	لعمالئنا(.

ستيبريدج
فترة	االعتمادالتفاصيلالجهةالشهادة
سيتي	سكيب	

حصول	األندلس	مول	على	جائزة	افضل	مشروع	تجاري	وتجزئة	Cityscapeالعالمية
2009مبالمملكة

سيتي	سكيب	
حصول	حياة	مول	على	جائزة	افضل	مشروع	تجاري	وتجزئة	Cityscapeالعالمية

2010مبالمملكة

* االســتثمار	االســتراتيجي	فــي	الــذراع	التشــغيلي	والتأجيــري	التابــع	للشــركة	والمتمثــل	بشــركة	هامــات	العقاريــة	لتشــغيل	
مراكــز	الشــركة	ومراكــز	اخــرى.

3.8  الشهادات واالعتمادات

4.8  نواحي القوة والمزايا التنافسية 
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المستقبلية	للعام	2016م
الخطط 

االستثمارات المستقبلية التي 
تمتلكها الشركة بنسبة

%25 الى 70% 

تأسيس شركة تمتلك مشروع 
األمير ماجد سنتر 

شركة صروح المراكز 

شركة أصالة 
القابضة

بانوراما جدة مول

مستشفى 
الدكتور 
سليمان 
الحبيب 

للخدمات 
الطبية 
القابضة

األمير ماجد 
سنتر

شركة محمد  
عبد العزيز 

الحبيب 
وشركاؤه 
لالستثمار 

العقاري

مجموعة 
الدكتور 
سليمان 

الحبيب الطبية 
القابضة

شركة منافع 
القابضة

تأسيس شركة تمتلك مشروع 
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب 

للخدمات الطبية القابضة  25%
 70% 50%

 50%  30%
 50%  25%

 100%

 100%
 100%

9
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1.9 مشروع بانوراما جدة مول

للمشــروع	 المخصصــة	 فــي	االرض	 	25% الشــركة	 تملــك	
طريــق	 الصــواري	 حــي	 فــي	 جــدة	 مدينــة	 شــمال	 الواقــع	
مربــع	 متــر	 	130,477 تبلــغ	 مســاحة	 علــى	 المدينــة	
ومخصصــة	إلنشــاء	مركــز	تجــاري	)بانورامــا	جــدة	مــول(	عــن	

المراكــز	 صــروح	 شــركة	 طريــق	

	تعمــل	الشــركة	حاليــا	مــع	بقيــة	الشــركاء	و	الشــريك	المطــور	
)	شــركة	الحبيــب	(	علــى	إعــادة	تطويــر	التصاميــم	الخاصــة	
بالمشــروع	بمــا	يتناســب	مــع	موقعــه	المميــز	والتغيــرات	
المعــد	 الزمنــي	 للجــدول	 وفقــا	 وذلــك	 حولــه	 اإليجابيــة	
لتنفيــذ	المشــروع،	ومــن	المتوقــع	أن	تبــدأ	أعمــال	إنشــاء	
النهائيــة	 التصــورات	 بعــد	االنتهــاء	مــن	تعديــل	 المشــروع	
لمكونــات	المشــروع	وأخــذ	التصاريــح	الالزمــة	وذلــك	خــالل	
الربــع	الرابــع	مــن	عــام	2017	م	كمــا	أنــه	مــن	المتوقــع	أن	
يتــم	إنهــاء	أعمــال	اإلنشــاء	وبــدء	التشــغيل	خــالل	الربــع	الرابع	

مــن	عــام	2020	م	

2.9 مشروع طريق األمير ماجد  ) المروة سنتر( 

القابضــة		 منافــع	 شــركة	 مــع	 بالشــراكة	 الشــركة	 قامــت	
بالعمــل	علــى	تأســيس	شــركة	)	منافــع	األندلــس	(		لغــرض	
تملــك	مركــز	تســوق	األحيــاء	فــي	مدينــة	جــدة	علــى	طريــق	
األميــر	ماجــد			»			المــروة	ســنتر«	ولتتولــى	اإلشــراف	علــى	
ســير	األعمــال	وذلــك	مــن	خــالل	متابعــة	المشــغل		حيــث	
تبلــغ	حصــة	الشــركة	مــن	المشــروع	%70	و%30	لشــركة	

منافــع	القابضــة		

	وقــد	تــم	توقيــع	عقــد	تأجيــر	مــع	مســتأجر	رئيســي	لمنطقــة	
الهايبــر	ماركــت	فــي	المشــروع	و	مــن	الناحيــة	االنشــائية	مــا	
زالــت	الشــركة	تنتظــر	صــدور	موافقــة	األمانــة	بالترخيــص	

للمشــروع.

3.9 مشــروع إنشــاء مستشــفى  بالشــراكة مــع 
مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات 

الطبيــة القابضــة 

شــراكة		 اتفاقيــة	 إبــرام	 	 تــم	 30/10/2014م	 بتاريــخ	 	 	
لتصميــم	وتطويــر	وإدارة	وتشــغيل	مستشــفى	فــي	مدينــة	
جــدة		بيــن		شــركة	األندلــس	العقاريــة	ومجموعــة	الدكتــور	
ســليمان	الحبيــب	للخدمــات	الطبيــة	القابضــة	وســوف	يتــم	
تأســيس	شــركة	ذات	مســؤولية	محــدودة	مناصفــة	بيــن	
الطرفيــن		لتنفيــذ	المشــروع	المشــترك	بينهمــا	)%50	لــكل	
منهمــا(	ضمــن	أرض	األندلــس	ســكوير	المملوكــة	للشــركة	
الحبيــب	 ســليمان	 الدكتــور	 مجموعــة	 تتولــى	 وســوف	 	.
التشــغيلية	 القابضــة	جميــع	العمليــات	 للخدمــات	الطبيــة	
واإلداريــة	للمستشــفى	وينحصــر	دور	الشــركة	باالســتثمار	
الرأســمالي	فقــط	عــن	طريــق	تمويــل	حصتها	في	المشــروع.	
المملوكــة	 المشــروع	 أرض	 ملكيــة	 نقــل	 ســيتم	 وعليــه،	
حاليــا	مــن	قبــل	الشــركة	لشــركة	مستشــفى	جــدة	،	بينمــا	
الحبيــب	للخدمــات	 الدكتــور	ســليمان	 ســتدفع	مجموعــة	
الطبيــة	القابضــة	قيمــة	حصتهــا	نقــدًا	فــي	مستشــفى	جــدة	

المعادلــة	لقيمــة	األرض

و	 األرض	 تقســيم	 مــن	 االنتهــاء	 اللــه	 بحمــد	 تــم	 وقــد	
	، المشــروع	 لهــذا	 المخصصــة	 للقطــع	 الصكــوك	 إصــدار	
مربــع	 متــر	 	21,415,35 بمســاحة	 	1 ب	 القطعــة	 وهــم	
والقطعــة	 المستشــفى،	 مشــروع	 إلقامــة	 والمخصصــة	
ســتخصص	 والتــي	 مربــع	 متــر	 	8,835,73 بمســاحة	 ب4	
كســكن	تابــع	لمشــروع	المستشــفى	كمــا	تــم	البــدء	فــي	
وفقــا	 المشــترك	 المشــروع	 شــركة	 تأســيس	 	 إجــراءات	
التفاقيــة	الشــراكة	المبرمــة	بيــن	الشــريكين	و	التجهيز	النهاء	
المعنيــه. الجهــات	 و	 األمانــة	 إلــى	 التقــدم	 و	 التصاميــم	

يقــع	مستشــفى	جــدة	المزمــع	إنشــاؤه	علــى	ميــدان	الملــك	
عبدالعزيــز	عنــد	تقاطــع	طريــق	الملــك	عبداللــه	مــع	طريــق	
األميــر	ماجــد	فــي	مدينــة	جــدة	فــي	المنطقــة	الغربيــة	مــن	
المملكــة.		وجــاري	حاليــا	فــرز	قطــع	األراضــي	المخصصــة	
للمشــروع		لنقــل			ملكيتهــا	إلــى	الشــركة	صاحبــة	المشــروع،	
الهندســية	 المشــروع	 دراســات	 الشــركة	 وســتكمل	
والتشــغيلية،			وتحــدد	تاريــخ	بــدء	إنشــائه	أو	اكتمالــه		عنــد		

االنتهــاء	مــن	اجــراءات	الفــرز	ونقــل	ملكيــة	األرض
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المالية
النتائج
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1.10 قائمة الدخل

يبين	الجدول	التالي	قوائم	الدخل	الفعلية	للشركة	لألعوام	2012م	و	2013م	و	2014م	و	2015م	و	2016م

إيرادات التأجير )ألف ريال سعودي(

201420152016م2013م2012مألف ريال سعودي

92,53997,075102,610126,725131,218إيرادات	التأجير

)	49,399()51,649()31,943()26,018()26,861(تكلفة	إيرادات	التأجير

65,67871,05770,66775,07681,819مجمل	الدخل	من	التأجير

الدخل	من	استثمارات	في	شركات	
28,40333,15334,691شقيقة

37,78838,330

-----أرباح	بيع	مساهمات	في	أراضي

94,081104,210105,358112,864120,149مجمل	دخل	النشاط

)	1,265	()849()2,734()2,073()792(مصروفات	تسويقية

)	11,444	()8,628()5,577()5,760()7,803(مصروفات	عمومية	و	إدارية

85,48696,37797,047103,387107,440الدخل	من	األعمال	الرئيسية

)	6,315	()8,323()9,413()10,270()11,078(تكلفة	التمويل

2,0721,0467585801,113إيرادات	أخرى

76,48087,15388,39295,645102,238صافي	الدخل	قبل	الزكاة	الشرعية	

)	1,717	()1,573()1,585()1,602()2,719(مخصص	الزكاة	الشرعية

73,76185,55186,80794,072100,521صافي الدخل 

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2012 2013 2014 2015 2016

92.539 97.075 102.610

126.725 131.218
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ويبين	الجدول	التالي	التغيرات	في	النتائج	التشغيلية	ما	بين	عام	2015م	و	2016م

يعــود	ســبب	اإلرتفــاع	فــي	صافــي	الربــح	وإجمالــي	الربــح	والربــح	التشــغيلي	فــي	عــام	2016	م	عــن	العــام	الســابق	إلــي	
الزيــادة	فــي	إيــرادات	التأجيــر	والدخــل	مــن	اإلســتثمارات	باإلضافــة	إلــي	إنخفــاض	تكلفــة	اإليــرادات	وإنخفــاض	تكلفــة	التمويــل	

ورغــم	الزيــادة	فــي	المصروفــات	العموميــة	واإلداريــة	ومصاريــف	التســويق

نسبة التغير 2015م- 2016مالتغيير20152016ألف ريال سعودي

%4,4933.5	 126,725131,218إيرادات	التأجير

%4.4-2,250	 )	49,399	()51,649(تكلفة	إيرادات	التأجير

%6,7439.0	 75,07681,819مجمل	الدخل	من	التأجير

الدخل	من	استثمارات	في	شركات	
%5421.4  37,78838,330شقيقة

%7,2856.5	 112,864120,149مجمل	دخل	النشاط

%49.0)416(	)	1,265	()849(مصروفات	تسويقية

%32.6)2,816(	)	11,444	()8,628(مصروفات	عمومية	و	إدارية

%4,0533.9	 103,387107,440الدخل	من	األعمال	الرئيسية

%24.1-2,008	 )	6,315	()8,323(تكلفة	التمويل

%53391.9  5801,113إيرادات	أخرى

%6,5936.9	 95,645102,238صافي	الدخل	قبل	الزكاة	الشرعية	

%9.2)144(	)	1,717	()1,573(مخصص	الزكاة	الشرعية

%6,4496.9	 94,072100,521صافي	الدخل	

201420152016م2013م2012مألف ريال سعودي

ت	التأجير
إيرادا

 114,383 92,53996,237101,635106,634األندلس	مول

8389759921,032-مبنى	اإلدارة	الرئيسي

8,1925,983---الصحافة	سنتر

 4,303 5,052تالل	سنتر

 5,517 5,855---اليرموك	سنتر

ستثمار
الدخل	من	اال

شركة	األسواق	المتطورة/	
9,5789,3119,02711,83311,643دارين	مول

شركة	الحياة	العقارية/	حياة	
 22,893 18,49720,22021,55721,353مول

شركة	هامات	العقارية/	
3283,6224,1074,6153,804المشغل	

	)11(	)14(شركة	صروح

مجموع	إيرادات	التأجير	والدخل	من	
120,942130,228137,301164,512845,961االستثمار

النسبة إلى إجمالي مجموع 
إيرادات التأجير والدخل من 

االستثمار
20152016م2014م2013م2012م

ت	التأجير
إيرادا

%64.867.5٪74,0٪73,9٪76,5٪األندلس	مول

%0.60.6٪0,7٪0,6٪-مبنى	اإلدارة	الرئيسي

%4.93.5٪---الصحافة	سنتر

%3.02.5٪تالل	سنتر

%3.63.3٪---اليرموك	سنتر

ستثمار
ت	اال

إيرادا
شركة	األسواق	المتطورة/	

%7.26.9٪6,6٪7,1٪7,9٪دارين	مول

شركة	الحياة	العقارية/	حياة	
%12.913.5٪15,7٪15,5٪15,3٪مول

شركة	هامات	العقارية/	
%2.82.2٪3,0٪2,8٪0,3٪المشغل	

%0.010.0-٪شركة	صروح

مجموع	إيرادات	التأجير	والدخل	من	
%100,0100.0٪100,0٪100,0٪100,0٪االستثمار
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201420152016م2013م2012مألف ريال سعودي

ت	التأجير
إيرادا

 114,383 92,53996,237101,635106,634األندلس	مول

8389759921,032-مبنى	اإلدارة	الرئيسي

8,1925,983---الصحافة	سنتر

 4,303 5,052تالل	سنتر

 5,517 5,855---اليرموك	سنتر

ستثمار
الدخل	من	اال

شركة	األسواق	المتطورة/	
9,5789,3119,02711,83311,643دارين	مول

شركة	الحياة	العقارية/	حياة	
 22,893 18,49720,22021,55721,353مول

شركة	هامات	العقارية/	
3283,6224,1074,6153,804المشغل	

	)11(	)14(شركة	صروح

مجموع	إيرادات	التأجير	والدخل	من	
120,942130,228137,301164,512845,961االستثمار

النسبة إلى إجمالي مجموع 
إيرادات التأجير والدخل من 

االستثمار
20152016م2014م2013م2012م

ت	التأجير
إيرادا

%64.867.5٪74,0٪73,9٪76,5٪األندلس	مول

%0.60.6٪0,7٪0,6٪-مبنى	اإلدارة	الرئيسي

%4.93.5٪---الصحافة	سنتر

%3.02.5٪تالل	سنتر

%3.63.3٪---اليرموك	سنتر

ستثمار
ت	اال

إيرادا

شركة	األسواق	المتطورة/	
%7.26.9٪6,6٪7,1٪7,9٪دارين	مول

شركة	الحياة	العقارية/	حياة	
%12.913.5٪15,7٪15,5٪15,3٪مول

شركة	هامات	العقارية/	
%2.82.2٪3,0٪2,8٪0,3٪المشغل	

%0.010.0-٪شركة	صروح

مجموع	إيرادات	التأجير	والدخل	من	
%100,0100.0٪100,0٪100,0٪100,0٪االستثمار

2.10 تحليل اإليرادات بحسب انشطة الشركة
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3.10 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2016

إجمالي األصول /اإللتزامات وحقوق الملكية )ألف ريال سعودي(

تحليل إيرادات الشركة بالنشاط 2016

67.5%األندلس مول
0.6%مبنى اإلدارة الرئيسي

3.5%الصحافة سنتر
3.3%تالل سنتر

2.5%اليرموك سنتر
6.9%شركة األسواق المتطورة/ دارين مول

13.5%شركة الحياة العقارية/ حياة مول
2.2%شركة هامات العقارية/ المشغل 

0.0%شركة صروح

إيرادات 
الشركة
2016

67%جدة
26%الرياض
7%الدمام

التحليل 
الجغرافي
2016

اجمالي االصول اجمالي االلتزامات اجمالي حقوق الملكية

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012 2013 2014 2015 2016

912.017

300.226

611.791

1.006.494

309.151

697.345

1.053.261

269.110

784.151

1.155.441

277.218

878.223

1.183.231

239.491

943.744
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4.10 قائمة المركز المالي

قائمة	المركز	المالي	كما	في	31	ديسمبر	2012م	و2013م	و2014م	و	2015م	و	2016م

201420152016م2013م2012مألف ريال سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة

11,8759,23713,06450,27227,303نقد	ونقد	مماثل
10,430 12,608 9,7548,84511,304ذمم	المستأجرين

240 6,710 34,71735,4931,590مستحقات	من	أطراف	ذوي	عالقة
2,57210,30416,6106,91020,569دفعات	مقدمة	وأرصدة	مدينة	أخرى

58,91863,87942,56876,50058,542مجموع	الموجودات	المتداولة
الموجودات	غير	المتداولة

293,357306,291406,907402,828396,842استثمارات	في	شركات	شقيقة
---48,591-مساهمات	في	أراضي

547,412 532,761 538,784528,595508,741ممتلكات	استثمارية،	صافي
20,48858,51484,812133,294169,937مشروعات	تحت	التنفيذ

10,504 10,057 47062610,233ممتلكات	ومعدات،	صافي
853,099942,6171,010,6931,078,9411,124,695مجموع	الموجودات	غير	المتداولة

912,0171,006,4961,053,2611,155,4411,183,237مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
23,13828,39534,31636,24533,126ايجارات	مقبوضة	مقدمًا

الجزء	المتداول	من	تسهيالت	التورق	
اإلسالمي

62,41461,78851,141 62,462 68,169

---162ذمم	دائنة
11,3067,3204,4045,1052,306مطلوبات	ألطراف	ذوي	عالقة
2,2261,7142,0625,38613,329مستحقات	وأرصدة	دائنة	أخرى

2,800 1,457 1,8352,3511,777مخصص	الزكاة	الشرعية
119,730 110,655 101,081101,56893,700مجموع	المطلوبات	المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
117,145 164,514 198,338206,418173,786تسهيالت	التورق	اإلسالمي

2,617 2,049 8071,1651,624مخصص	مكافأة	نهاية	الخدمة

119,762 166,563 199,145207,583175,410مجموع	المطلوبات	غير	المتداولة

239,492 277,218 300,226309,151269,110مجموع	المطلوبات

حقوق المساهمين
343,000343,000343,000700,000700,000رأس	المال

35,59144,14752,82762,23572,287احتياطي	نظامي

233,200310,198388,324115,989171,457أرباح	مبقاة

611,791697,345784,151878,223943,744مجموع	حقوق	المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
المساهمين

912,0171,006,4961,053,2611,155,4411,183,237
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5.10 المعايير المحاسبية 

تــم	إعــداد	القوائــم	الماليــة	للشــركة	خــالل	العــام	المنتهــي	فــي	31	ديســمبر	2016	وفقــا	لمعاييــر	المحاســبة	المتعــارف	
عليهــا	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	,	والصــادرة	عــن	الهيئــة	الســعودية	للمحاســبين	القانونييــن	.

6.10 خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية  

وبنــاءا	علــى	تعميــم	الســوق	الماليــة	بشــأن	المعاييــر	المحاســبية	الدوليــة	فقــد	وضعــت	الشــركة	خطــة	لتطبيــق		المعاييــر	
الدوليــة	المشــار	إليهــا	ومراحــل	تطبيقهــا	ومــدى	اســتعداد	الشــركة	لتطبيــق	تلــك	المعاييــر	بــدءا	مــن	1/1/2017	,	وتهــدف	
خطــة	الشــركة	للتحــول	الــى	معاييــر	المحاســبة	الدوليــة	الــى	التأكــد	مــن	أن	عمليــة	التحــول	تتــم	بفاعليــة	وفــي	الوقــت	
المناســب	بحيــث	يتــم	التحــول	مــن	معاييــر	المحاســبة	الســعودية	المطبقــة	حاليــا	الــى	معاييــر	المحاســبة	الدوليــة	المعتمــدة	
مــن	الهيئــة	الســعودية	للمحاســبين	القانونييــن	وذلــك	عنــد	اعــداد	القوائــم	الماليــة	للشــركة	عــن	الفتــرات	الماليــة	التــي	تبــدأ	

مــن	أول	ينايــر	2017.

وتتضمن خطة التحول الى معايير المحاسبة الدولية العناصر اآلتية :

الوقت المتوقع لإلتماماالجراءمسلسل

1
تشكيل	فريق	عمل	مؤهل	من	أعضاء	اإلدارة	المالية	يوكل	اليه	اعداد	

مشروع	خطة	التحول	الى	معايير	المحاسبة	الدولية	وعرضها	على	
االدارة	العتمادها	واتخاذ	ما	يلزم	لتنفيذ	خطة	التحول.	

تم	خالل	2015

2

دراسة	نسخة	المعايير	الدولية	المعتمدة	من	الهيئة	السعودية	
للمحاسبين	القانونيين	والنسخة	الدولية	للمعايير	األخرى	التي	لم	

تعتمد	بعد	وعقد	اجتماعات	لفريق	العمل	لمناقشة	متطلبات	المعايير	
واالستعانة	في	ذلك	باإلصدارات	واالرشادات	الفنية	ذات	الصلة	مع	

التركيز	على	المعايير	ذات	الصلة	بطبيعة	نشاط	الشركة.

تم	خالل	2015	مع	متابعة	التحديثات	
أوال	بأول

تحليل	االختيارات	المتاحة	ضمن	معايير	المحاسبة	الدولية	واختيار	3
البدائل	المناسبة	لطبيعة	نشاط	الشركة	وقوائمها	المالية.

تم	خالل	2015	مع	التعديل	المستمر	
في	ضوء	التحديثات	التي	تتم	أوال	بأول

تحديد	االختالفات	بين	المعالجات	المحاسبية	المطبقة	بالشركة	وبين	4
متطلبات	معايير	المحاسبة	الدولية	بما	فيها	متطلبات	االفصاح.

تم	خالل	2015	ويناير	2016	مع	التعديل	
المستمر	في	ضوء	التحديثات	التي	تتم	

أوال	بأول

5
اتخاذ	الترتيبات	الالزمة	لقياس	القيمة	العادلة	لألصول	التي	تتطلب	أو	
تسمح	معايير	المحاسبة	الدولية	اظهارها	)أو	اإلفصاح	عنها(	بالقيمة	

العادلة	وذلك	بمعرفة	مقيم	معتمد.
تم	خالل	2016

6
الحصول	على	المشورة	الفنية	من	أحد	المكاتب	االستشارية	

ومناقشتهم	في	رؤية	فريق	العمل	في	تطبيق	معايير	المحاسبة	
الدولية.

تم	خالل	2016

7

اعداد	داخلي	لقائمة	المركز	المالي	في	31	ديسمبر	2015	طبقا	
لمعايير	المحاسبة	الدولية	كمركز	مالي	افتتاحي	والستخدامها	كأرقام	
مقارنة	مع	القوائم	المالية	في	عام	2017	والحصول	على	المشورة	

الفنية	من	أحد	المكاتب	االستشارية	في	أسلوب	االعداد	ومدى	
توافقه	مع	معايير	المحاسبة	الدولية.

تم	خالل	2016 

تحديد	واجراء	التعديالت	في	نظام	المعلومات	بالشركة	لمقابلة	8
تم	خالل	2016متطلبات	القياس	واالفصاح	طبقا	لمعايير	المحاسبة	الدولية.

9

اعداد	داخلي	للقوائم	المالية	األولية	خالل	عام	2016	طبقا	مع	
معايير	المحاسبة	الدولية	)فضال	عن	اإلصدار	الرسمي	للقوائم	المالية	

المعدة	طبقا	لمعايير	المحاسبة	السعودية(	الستخدامها	كأرقام	
مقارنة	للقوائم	المالية	خالل	2017.	ويتم	الحصول	على	المشورة	

الفنية	من	أحد	المكاتب	االستشارية	حول	سالمة	اعداد	هذه	القوائم	
المالية.

تم	خالل		2016مع	اصدار	القوائم	
المالية	األولية	لكل	ربع	في	2016

2016مألف	ريال	سعودي
2,049الرصيد	في	بداية	السنة
847مخصص	خالل	السنة
)279(المسدد	خالل	السنة

2,617الرصيد	كما	في	31	ديسمبر
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7.10 تسهيالت التورق اإلسالمي  

لــدى		الشــركة	كمــا	فــي	31/12/2016	م			ثالثــة		اتفاقيــات	قائمــة	مــع	مصــرف	الراجحــي	وهــي	تســهيالت	بنكيــة	طويلــة	
األجــل		بنظــام	التــورق	اإلســالمي		خــالل	األعــوام	2008م	و2012م	و2013م	وذلــك	ألغــراض	متعــددة.	ويبيــن	الجــدول	

التالــي	تفاصيــل	هــذه	التســهيالت.	)بــأالف	الريــاالت	الســعودية	(.

8.10 مخصصات  الموظفين

الخدمــة	 نهايــة	 التالــي	مخصــص	مكافــأة	 الجــدول	 يمثــل	
2016م.	 ديســمبر	 	31 فــي	 كمــا	

9.10 المدفوعات النظامية 

يمثــل	الجــدول	التالــي	المدفوعــات	النظاميــة	المســتحقة		
خــالل	الســنة	المنتهيــة		كمــا	فــي	31	ديســمبر	2016م.	

وبشــأن	االفصــاح	عــن	مراحــل	مواكبــة	الشــركة	للتحــول	إلــى	
المعاييــر	الدوليــة	للتقريــر	المالــي	IFRS	ووفقــا	لإلعــالن	
ــر	 المنشــور	علــي	موقــع	هيئــة	ســوق	المــال	بتاريــخ	30	يناي

2017،	فــإن	الشــركة	تــود	أن	توضــح	مايلــي	:

مــع	 المتوافقــة	 المحاســبية	 السياســات	 إعتمــاد	 تــم	 	 	.1
ــي	IFRS	مــن	قبــل	مجلــس	 ــر	المال ــة	للتقري ــر	الدولي المعايي
يتــم	 أن	 علــى	 	، 28/12/2016م	 بتاريــخ	 الشــركة	 إدارة	

01/01/2017م. مــن	 إعتبــارًا	 تطبيقهــا	

 2.		قامت	الشركة	بإعداد	قائمة	المركز	المالي	االفتتاحي	
للتقريــر	 الدوليــة	 للمعاييــر	 1/1/2016م	وفقــًا	 فــي	 كمــا	
المالــي	)تحــت	المراجعــة	مــن	قبــل	المحاســب	القانونــي(	
والقوائــم	الماليــة	األوليــة	)الربعيــة(	لعــام	2016م	وفقــًا	
للمعاييــر	الدوليــة	للتقريــر	المالــي	)لــم	تتــم	مراجعتهــا	مــن	

قبــل	المحاســب	القانونــي.

للتقريــر	 الدوليــة	 المعاييــر	 تطبيــق	 إثــر	 المترتبــة	 اآلثــار	 	.3
المالــي	ليســت	جوهريــة	علــى	القوائــم	الماليــة	للشــركة.

4.	ال	توجــد	معوقــات	هامــة	قــد	تؤثــر	فــي	قــدرة	الشــركة	
علــى	إعــداد	القوائــم	الماليــة	وفــق	المعاييــر	الدوليــة	للتقريــر	

المالــي	

5.	الشــركة	جاهــزة	إلعــداد	القوائــم	الماليــة	الخاصــة	بهــا	
والمتوافقــة	مــع	المعاييــر	الدوليــة	للتقريــر	المالــي	للربــع	
االول	مــن	عــام	2017م	خــالل	الفتــرة	النظاميــة	المحــددة.

اتفاقية 
تاريخ التوقيعالتسهيل

قيمة 
التسهيالت

 

المستخدم 
من 

مدة التسهيالت
الغرضاالتفاقية

المبلغ 
المسدد خالل 
العام المالي 
المنتهي في 

 31/12/2016
م

العملة

تسهيالت	
إسالمية	-	

مصرف	الراجحي
عشر	16/01/2008220,000220,000م

سنوات
لتمويل	شراء	حصة	

استراتيجية	في	مركز	حياة	
مول

ريال	سعودي43,000

تسهيالت	
إسالمية	-	

مصرف	الراجحي
سبع	21/11/2012100,000100,000م

سنوات

لتمويل	ما	قيمته	60٪	من	
تكلفة	انشاء	مشروع	فندق	
ستيبريدج	االندلس	مول	

في	جدة
ريال	سعودي14,070

تسهيالت	
إسالمية	-	

مصرف	الراجحي
خمس	01/07/201320,00020,000م

سنوات

لتمويل	ما	قيمته	٪60	
من	تكلفة	إنشاء	مراكز	

الصحافة		وتالل	واليرموك	
سنتر	بالرياض

5,755
ريال	سعودي

ريال	سعودي340.000340.00062,825اإلجمالي

2016مألف	ريال	سعودي
2,049الرصيد	في	بداية	السنة
847مخصص	خالل	السنة
)279(المسدد	خالل	السنة

2,617الرصيد	كما	في	31	ديسمبر

2016مألف	ريال	سعودي
2,800مصلحة	الزكاة	
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والتعامالت	مع	األطراف	ذات	
العالقة

العقود
,,

,,
اســتمرت  م   2016 المالــي  العــام  خــالل 
بعــض التعامــالت والعقــود التــي أبرمتهــا 
الشــركة قبــل عــام 2016 م  مــع أطــراف 
ذات عالقــة بالشــركة ، وســوف يتــم عــرض 
يوجــد  التــي  والتعامــالت  العقــود  جميــع 
فيهــا مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي 
للرئيــس  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن 
التنفيــذي أو للمديــر المالــي أو ألي شــخص 
الجمعيــة  علــى  منهــم  بــأي  عالقــة  ذي 
العامــة للحصــول علــى موافقــة الجمعيــة 
العامــة الســنوية عليهــا  ، ويوضــح الجــدول 
التالــي تفاصيــل تلــك العقــود والتعامــالت  
الذيــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بيــان  مــع   ،
العقــود  هــذه  بعــض  فــي  مصلحــة  لهــم 
أي  هنــاك  ليــس  بأنــه  علمــا  أوالتعامــالت 
العقــود  لتلــك  خاصــة  شــروط  أو  أفضليــة 

والتعامــالت.

ذات  األطــراف  مــع  والتعامــالت  العقــود   1.11
قــة   لعال ا

11
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الـطرف ذو العقد
العالقة

موضوع  العقد / 
التعامل

مدة العقد / 
التعامل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2016

وشــركة	 الشــركة	 بيــن	 التعامــل	
المتطــورة األســواق	

	)	شركة	تابعة	(	

شركة	
األسواق	
المتطورة

تقوم	شركة	األندلس	
العقارية	بتحميل	شركة	
األسواق	المتطورة	

حصتها	من	المصروفات	
المباشرة	العمومية	

واإلدارية

غير	محدد	
146.855ريال	المدة	

التعامــل	بيــن	الشــركة	وشــركة	الحياة	
العقارية	)	شــركة	شــقيقة	(	

شركة	الحياة	
العقارية

تقوم	شركة	األندلس	
بتحميل	شركة	الحياة	
العقارية		حصتها	من	
المصروفات	المباشرة	
العمومية	واإلدارية

غير	محدد	
92.603		ريال	المدة	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
مبــرم	مــع	شــركة		امتيــاز	العربيــة	)	
مباشــرة		 غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 توجــد	
لعضــو	مجلــس	اإلدارة	عبدالســالم	
المذكــورة	 الشــركة	 فــي	 العقيــل	
باإلضافــة	إلــى	كونــه	عضــو	مجلــس	

	) فيهــا	 مديريــن	

شركة		امتياز	
العربية	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	امتياز	العربية	
المحدودة			باستئجار	
مساحة	109		متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول	

 

خمس	سنوات	

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي

 

196.200	ريال	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
مبــرم	مــع	شــركة		امتيــاز	العربيــة	)	
مباشــرة		 غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 توجــد	
لعضــو	مجلــس	اإلدارة	عبدالســالم	
المذكــورة	 الشــركة	 فــي	 العقيــل	
باإلضافــة	إلــى	كونــه	رئيــس	مجلــس	

	) فيهــا	 إدارة	

شركة		امتياز	
العربية	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	امتياز	العربية	
المحدودة			باستئجار	
مساحة	218			متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول	

خمس	سنوات

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي

436.000	ريال	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
مبــرم	مــع	شــركة		امتيــاز	العربيــة	)	
مباشــرة		 غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 توجــد	
لعضــو	مجلــس	اإلدارة	عبدالســالم	
المذكــورة	 الشــركة	 فــي	 العقيــل	
باإلضافــة	إلــى	كونــه	عضــو	مجلــس	

	) فيهــا	 مديريــن	

شركة		امتياز	
العربية	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	امتياز	العربية	
المحدودة			باستئجار	
مساحة	321		متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول	

خمس	سنوات

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي

497.550	ريال	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
مبــرم	مــع	شــركة		امتيــاز	العربيــة	)	
مباشــرة		 غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 توجــد	
لعضــو	مجلــس	اإلدارة	عبدالســالم	
المذكــورة	 الشــركة	 فــي	 العقيــل	
باإلضافــة	إلــى	كونــه	عضــو	مجلــس	

	) فيهــا	 مديريــن	

شركة		امتياز	
العربية	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	امتياز	العربية	
المحدودة			باستئجار	
مساحة	105		متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول	

خمس	سنوات

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي

  241.500	ريال	

 

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
مبــرم	مــع	شــركة		امتيــاز	العربيــة	)	
مباشــرة		 غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 توجــد	
لعضــو	مجلــس	اإلدارة	عبدالســالم	
المذكــورة	 الشــركة	 فــي	 العقيــل	
باإلضافــة	إلــى	كونــه	عضــو	مجلــس	

	) فيهــا	 مديريــن	

شركة		امتياز	
العربية	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	امتياز	العربية	
المحدودة			باستئجار	
مساحة	83			متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول	

خمس	سنوات	

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي

157.700		ريال	

مسلسل

1

3

2

4

5

6

7
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الـطرف ذو العقد
العالقة

موضوع  العقد / 
التعامل

مدة العقد / 
التعامل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2016
مقــر	 فــي	 	 لمســاحة	 إيجــار	 عقــد	
الشــركة	 مــع	 	 مبرمــة	 الشــركة	

الصحيــة	 للرعايــة	 العالميــة	

)	توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	
للســيد	/	محمــد	عبدالعزيــز	الحبيــب	
)	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	(		مــن	خــالل	
ملكيته	في	شــركة	محمد	عبدالعزيز	
والتــي	 القابضــة،	 وأوالده	 الحبيــب	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	
الشــركة	العالميــة	للرعايــة	الصحيــة	(	

الشركة	
العالمية	
للرعاية	
الصحية

عقد	تقوم	بموجبه	
الشركة	العالمية	للرعاية	

الصحية		باستئجار	
مساحة	666	متر	مربع	
من	مبنى	المقر	الرئيسي	

للشركة

خمس	سنوات

ويتجدد	
تقلقائيا

525.000	ريال	

مقــر	 فــي	 	 لمســاحة	 إيجــار	 عقــد	
الشــركة	 مــع	 	 مبرمــة	 الشــركة	

الصحيــة	 للرعايــة	 العالميــة	

)	توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	
للســيد	/	محمــد	عبدالعزيــز	الحبيــب	
)	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	(		مــن	خــالل	
ملكيته	في	شــركة	محمد	عبدالعزيز	
والتــي	 القابضــة،	 وأوالده	 الحبيــب	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	
الشــركة	العالميــة	للرعايــة	الصحيــة	(

الشركة	
العالمية	
للرعاية	
الصحية

عقد	تقوم	بموجبه	
الشركة	العالمية	للرعاية	

الصحية		باستئجار	
مساحة	600	متر	مربع	
من	مبنى	المقر	الرئيسي	

للشركة

خمس	سنوات

ويتجدد	تلقائيا
450.266	ريال	

مقــر	 فــي	 لمســاحة	 إيجــار	 عقــد	
التوزيــع	 شــركة	 مــع	 مبــرم	 الشــركة	

طنيــة	 لو ا

)	توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة		
للســيد	محمــد	عبدالعزيــز	الحبيــب	)	
رئيــس	مجلــس	اإلدارة	(	مــن	خــالل	
ملكيته	في	شــركة	محمد	عبدالعزيز	
والتــي	 القابضــة،	 وأوالده	 الحبيــب	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

شــركة	التوزيــع	الوطنيــة(

شركة	
التوزيع	
الوطنية

تقوم		بموجبه	شركة	
التوزيع	الوطنية	باستئجار	
مساحة	74	متر	مربع	
تقع	في	الدور	الثاني	

من	مبنى	المقر	الرئيسي	
للشركة

	سنة	واحدة				

وال	يتجدد	
إال	باالتفاق	
الخطي	

51,500		ريال	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 	 عقــد	
مركــز	األندلــس	مــول	العائــد	للشــركة		
الصيدليــات	 	 شــركة	 مــع	 مبــرم	
ملكيــة	 نســبة	 )توجــد	 	 المتكاملــة	
محمــد	 	/ للســيد	 مباشــرة	 غيــر	
عبدالعزيــز	الحبيــب	)	رئيــس	مجلــس	
فــي	 ملكيتــه	 خــالل	 مــن	 	 	) اإلدارة	
الحبيــب	 عبدالعزيــز	 محمــد	 شــركة	
تمتلــك	 والتــي	 القابضــة،	 وأوالده	
بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	شــركة		

		) المتكاملــة	 الصيدليــات	

الشركة	
العالمية	
للصحة	
والجمال	

عقد	تقوم	بموجبه	
شركة	الصيدليات	
المتكاملة	باستئجار	

مساحة	206			متر	مربع	
من	مركز		األندلس	مول

خمس	سنوات		

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

453.200	ريال	

فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 عقــد	
للشــركة	 العائــد	 ســنتر	 تــالل	 مركــز	
الجمــال	 مبــرم	مــع	شــركة	صيدليــة	

للتجــارة الرابعــة	

)	توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة		
الحبيــب	 عبدالعزيــز	 محمــد	 للســيد	
شــركة	 فــي	 ملكيتــه	 خــالل	 مــن	
محمــد	عبدالعزيــز	الحبيــب	وأوالده	
بدورهــا	 تمتلــك	 والتــي	 القابضــة،	
نســبة	مــن	رأس	مــال	شــركة	صيدليــة	

الجمــال(	

شركة	
الصيدليات	
العالمية	

تقوم	بموجبه	شركة	
صيدلية	الجمال	باستئجار	
وحدات	تأجيرية	بمساحة	

إجمالية	قدرها	350 
متر	مربع	الستخدامها	
كصيدلية	تحت	االسم	
التجاري	“وايتس”	في	
تالل	سنتر	في	الرياض.

ثالث	سنوات	

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

385,000		ريال	

مسلسل

8

9
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الـطرف ذو العقد
العالقة

موضوع  العقد / 
التعامل

مدة العقد / 
التعامل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2016
فــي	 عقاريــة	 	 لوحــدة	 إيجــار	 عقــد	
مركــز	الصحافــة	ســنتر	العائد	للشــركة	
الجمــال	 مبــرم	مــع	شــركة	صيدليــة	

للتجــارة الرابعــة	

)	توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة		
الحبيــب	 عبدالعزيــز	 محمــد	 للســيد	
شــركة	 فــي	 ملكيتــه	 خــالل	 مــن	
محمــد	عبدالعزيــز	الحبيــب	وأوالده	
بدورهــا	 تمتلــك	 والتــي	 القابضــة،	
نســبة	مــن	رأس	مــال	شــركة	صيدليــة	

الجمــال(

شركة	
صيدلية	
الجمال	
الرابعة	
للتجارة	

تقوم	بموجبه	شركة	
صيدلية	الجمال	باستئجار	
وحدات	تأجيرية	في	
الصحافة	سنتر	في	
الرياض،	على	مساحة	
تأجيرية	تبلغ	249.3	متر	
مربع،	الستخدامها	أيضًا	
كصيدلية	تحت	االسم	

التجاري	“وايتس”

ثالث	سنوات	

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

300,000	ريال	

عليهــا	 المقــام	 األرض	 تأجيــر	 عقــد	
الريــاض فــي	 الصحافــة	ســنتر	 مركــز	

الســيد	 األرض	 مالــك	 مــع	 المبــرم	
اســماعيل	 آل	 عبداللــه	 بــن	 موســى	

) اإلدارة	 مجلــس	 )عضــو	

عضو	
مجلس	
اإلدارة	
السيد	/	
موسى	بن	
عبدالله	آل	
اسماعيل

استأجرت	الشركة	
بموجبه					قطع	
األراضي	رقم	913-

926			في	حي	الصحافة	
بالرياض	بمساحة	إجمالية	
تبلغ	12,395	والذي	بدء	

بتاريخ	28/1/2013

 

		عشرين	20 
سنة	هجرية	

3.100.000

لتطويــر	 المشــترك	 المشــروع	 عقــد	
مستشــفى	مــع	مجموعــة	الدكتــور	

الحبيــب ســليمان	

	)	حيــث	يرتبــط	بالمجموعــة	الطبيــة	
للســيد	 اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	
بصفتــه	 الحبيــب	 عبدالعزيــز	 محمــد	
مســاهم	بشــكل	غيــر	مباشــر	وعضــو	

) إدارة	 مجلــس	

مجموعة	
الدكتور	
سليمان	
الحبيب	
للخدمات	
الطبية	
القابضة

وينص	العقد	على	
قيام	مجموعة	الدكتور	

سليمان	الحبيب	
للخدمات	الطبية	

بتصميم	وتشغيل	وإدارة	
المستشفى			

يتملك	كل	طرف	50% 
من	مشروع	المستشفى

والذي	بدء	بتاريخ	
 30/10/2014

يظل	العقد	
ساريا	طيلة	
مدة	الشركة	
المؤسسة	
بين	الطرفين	
لتملك	

المستشفى	
)99(	سنة

يتملك	كل	طرف	50% 
من	مشروع	المستشفى،	
ويتم	تحديد	رأس	المال	
بعد	االنتهاء	من	تحديد	

إجمالي	مصاريف	المشروع	
،	و	تساهم	الشركة	في	
المشروع	بحصص	عينية	

عبارة	

عن	القطعة	ب	1	بمساحة	
21,415,35	متر	مربع	
والمخصصة	إلقامة	
مشروع	المستشفى،	
والقطعة	ب4	بمساحة	

8,835,73	متر	مربع	والتي	
ستخصص	كسكن	تابع	
لمشروع	المستشفى

وقد	قدرت	قيمة	
األرض	بسعر	3000 
ريال	للمتر	وبقيمة	

إجمالية		91.389.000  
ريال	سعودي.	وتدفع	
المجموعة	الطبية		قيمة	
حصتها	في	هذه	الشراكة	
من	خالل	تحملها	تكاليف	
أعمال	التطوير	بما	يعادل	
قيمة	األرض	،	و	مقابل	

خدمات	التطوير	والتصميم	
والبناء	تستحق	المجموعة	
الطبية	أتعاب	بنسبة	10 
%	من	تكلفة	التطوير	

باإلضافة	إلى	استحقاقها	
لرسوم	لقاء		إدارة	وتشغيل	
مقدارها	%5	من	الدخل	
السنوي	)	7.5	%	إذا	تجاوز	
عائد		االستثمار	السنوي	

 ) % 20

مسلسل

13

14

15
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الـطرف ذو العقد
العالقة

موضوع  العقد / 
التعامل

مدة العقد / 
التعامل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2016

والتشــغيل	 اإلدارة	 خدمــات	 عقــد	
فــي	 ســنتر	 المــروة	 لمركــز	 والتأجيــر	
غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 )توجــد	 	 جــدة	
ــز	 مباشــرة	للســيد	/	محمــد	عبدالعزي
		) اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	( الحبيــب	
ونســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	لعضــو	
عبدالســالم	 	/ الســيد	 المجلــس	
العقيــل	مــن	خــالل	ملكيتهمــا	فــي	
والتــي	 القابضــة	 أصالــة	 شــركة	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

) العقاريــة	 هامــات	 شــركة	

شركة	
هامات	
العقارية

تقوم		بموجبه	شركة	
هامات	العقارية	بإدارة	
وتشغيل	وتأجير	المركز	
التجاري	التابع	للشركة	
في	جدة	والمسمى	
بـ«المروة	سنتر«	مقابل	
أتعاب	محددة	في	

العقد

خمس	سنوات

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

نسب	محددة	من	إجمالي	
دخل	المركز	والمبالغ	

المحصلة	من	المستأجرين

والتشــغيل	 اإلدارة	 خدمــات	 عقــد	
مــول	 األندلــس	 لمركــز	 والتأجيــر	
فــي	جــدة	)توجــد	نســبة	ملكيــة	غيــر	
ــز	 مباشــرة	للســيد	/	محمــد	عبدالعزي
		) اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	( الحبيــب	
ونســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	لعضــو	
عبدالســالم	 	/ الســيد	 المجلــس	
العقيــل	مــن	خــالل	ملكيتهمــا	فــي	
والتــي	 القابضــة	 أصالــة	 شــركة	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

) العقاريــة	 هامــات	 شــركة	

شركة	
هامات	
العقارية

تقوم		بموجبه	شركة	
هامات	العقارية	بإدارة	
وتشغيل	وتأجير	المركز	
التجاري	التابع	للشركة	
في	جدة	والمسمى	
بـ«األندلس	مول«	
مقابل	أتعاب	محددة	

في	العقد

خمس	سنوات

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

نسب	محددة	من	إجمالي	
دخل	المركز	والمبالغ	

المحصلة	من	المستأجرين

والتشــغيل	 اإلدارة	 خدمــات	 عقــد	
والتأجيــر	لمركــز	الصحافــة	ســنتر	فــي	
غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 الرياض)توجــد	
ــز	 مباشــرة	للســيد	/	محمــد	عبدالعزي
		) اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	( الحبيــب	
ونســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	لعضــو	
عبدالســالم	 	/ الســيد	 المجلــس	
العقيــل	مــن	خــالل	ملكيتهمــا	فــي	
والتــي	 القابضــة	 أصالــة	 شــركة	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

) العقاريــة	 هامــات	 شــركة	

شركة	
هامات	
العقارية

تقوم	بموجبه	شركة	
هامات	العقارية	بإدارة	
وتشغيل	وتأجير	المركز	
التجاري	التابع	للشركة	
في	الرياض	والمسمى	
بـ«الصحافة	سنتر«	
مقابل	أتعاب	محددة	

في	العقد

خمس	سنوات

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

نسب	محددة	من	إجمالي	
دخل	المركز	والمبالغ	

المحصلة	من	المستأجرين

مسلسل

16

17

18

وقد	بلغت	قيمة	إجمالي	
المبالغ	المستحقة	

لشركة	هامات	العقارية		
خالل	عام	2016 

لقاء	خدمات	اإلدارة	
والتشغيل	والتأجير	

بموجب	العقود	المبرمة	
بينها	وبين	الشركة	مبلغ	
وقدره	2306371		ريال



  51

الـطرف ذو العقد
العالقة

موضوع  العقد / 
التعامل

مدة العقد / 
التعامل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2016

والتشــغيل	 اإلدارة	 خدمــات	 عقــد	
والتأجيــر	لمركــز	اليرمــوك	ســنتر	فــي	
غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 الرياض)توجــد	
ــز	 مباشــرة	للســيد	/	محمــد	عبدالعزي
		) اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	( الحبيــب	
ونســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	لعضــو	
عبدالســالم	 	/ الســيد	 المجلــس	
العقيــل	مــن	خــالل	ملكيتهمــا	فــي	
والتــي	 القابضــة	 أصالــة	 شــركة	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

) العقاريــة	 هامــات	 شــركة	

شركة	
هامات	
العقارية

تقوم	بموجبه	شركة	
هامات	العقارية	بإدارة	
وتشغيل	وتأجير	المركز	
التجاري	التابع	للشركة	
في	الرياض	والمسمى	
بـ«اليرموك	سنتر«	

مقابل	أتعاب	محددة	
في	العقد

خمس	سنوات		

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

نسب	محددة	من	إجمالي	
دخل	المركز	والمبالغ	

المحصلة	من	المستأجرين

والتشــغيل	 اإلدارة	 خدمــات	 	 عقــد	
فــي	 ســنتر	 تــالل	 لمركــز	 والتأجيــر	
غيــر	 ملكيــة	 نســبة	 الرياض)توجــد	
ــز	 مباشــرة	للســيد	/	محمــد	عبدالعزي
		) اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	( الحبيــب	
ونســبة	ملكيــة	غيــر	مباشــرة	لعضــو	
عبدالســالم	 	/ الســيد	 المجلــس	
العقيــل	مــن	خــالل	ملكيتهمــا	فــي	
والتــي	 القابضــة	 أصالــة	 شــركة	
تمتلــك	بدورهــا	نســبة	مــن	رأس	مــال	

) العقاريــة	 هامــات	 شــركة	

شركة	
هامات	
العقارية

تقوم	بموجبه	شركة	
هامات	العقارية	بإدارة	
وتشغيل	وتأجير	المركز	
التجاري	التابع	للشركة	
في	الرياض	والمسمى	
بـ«تالل	سنتر«	مقابل	
أتعاب	محددة	في	

العقد

خمس	سنوات

ويتجدد		
باالتفاق	
الخطي

نسب	محددة	من	إجمالي	
دخل	المركز	والمبالغ	

المحصلة	من	المستأجرين

مسلسل

19

20

وقد	بلغت	قيمة	إجمالي	
المبالغ	المستحقة	

لشركة	هامات	العقارية		
خالل	عام	2016 

لقاء	خدمات	اإلدارة	
والتشغيل	والتأجير	

بموجب	العقود	المبرمة	
بينها	وبين	الشركة	مبلغ	
وقدره	2306371		ريال
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الرئيسين	والتغير	في	حصص	
الملكية

,,

,,
المساهمين

12

1.12 التغيــر فــي مصلحــة كبــار المســاهمين 
خــالل عــام 2016   :

كبــار	 الســادة	 مــن	 إشــعارات	 أي	 الشــركة	 تتلــق	 لــم	
أو	 ملكيتهــم	 نســبة	 تغيــر	 بخصــوص	 المســاهمين	
مصلحتهــم		فــي	أســهم	الشــركة	وذلــك	بحســب	مــا	
قواعــد	 فــي	 الــواردة	 اإلفصــاح	 متطلبــات	 تضمنتــه	
التســجيل	واإلدراج	الصــادرة	مــن	هيئــة	الســوق	الماليــة	

 .

2.12 التغيــر  فــي ملكيــة و مصالــح أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن خــالل عــام 

:  2016

بــأي	 يتعلــق	 فيمــا	 إشــعارات	 أي	 الشــركة	 تتلــق	 لــم	
مصالــح	وحقــوق	الخيــار	وحقــوق	االكتتــاب	ألعضــاء	
وأزواجهــم	 التنفيذييــن	 وكبــار	 اإلدارة	 مجلــس	
وأوالدهــم	القصــر	أو	أي	تغيــر	فيهــا	,	فيمــا	يتعلــق	
أو	 الشــركة	 مــن	 الصــادرة	 الديــن	 وأدوات	 بأســهم	

. التابعــة	 شــركاتها	
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واللجان	التابعة	له

مجلس	إدارة	 ,,

,,
الشركة

13

يتألــف  إدارة  مجلــس  الشــركة  يديــر 
مــن تســعة )9( أعضــاء، منهــم ثمانيــة 
المجلــس  ويضــم  تنفيذييــن،  غيــر   )8(
وتجــدر  مســتقلين.  أعضــاء   )3( ثالثــة 
اإلشــارة بــأن األشــخاص االعتباريــة كل 
مــن: شــركة بــروج العالميــة المحــدودة 
والتجــارة  للصناعــة  الزكــري  وشــركة 
وشــركة عبدالرحمــن عبداللــه الموســى 
منتخبيــن  أعضــاء  هــم  وأوالده 
الغيــر  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن 
)الموافــق  19/05/1436هـــ  العاديــة 

10/03/2015م( 

مجلس اإلدارة
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1.13 مجلس اإلدارة

لمجلــس	اإلدارة	ممثليــن	كمــا	هــو	موضــح	فــي	الجــدول	التالــي.	وفيمــا	يلــي	بيــان	يوضــح	أســماء	أعضــاء	مجلــس	إدارة	
الشــركة		وتصنيفهــم	باإلضافــة	إلــى	عضويتهــم	فــي	مجالــس	إدارة	الشــركات	الـــمساهمة		األخــرى	:

المنصب أسم العضوم
العضوية في مجالس الشركات المساهمة األخرى تصنيف العضوية

غير تنفيذي
المنصبأسم الشركةمستقلتنفيذي

1

الشيخ	/	محمد	عبد	
العزيز	الحبيب

ويمثل	شركة	بروج	
العالمية	المحدودة

رئيس	مجلس	
√اإلدارة

1-	شركة	محمد	عبدالعزيز	الحبيب	
)	رئيس	المجلس(وأوالده	القابضة

)رئيس	المجلس	(2-شركة	الحياة	العقارية
3-شركة	مجموعة	سليمان	الحبيب	

)	عضو	مجلس	(للخدمات	الطبية	القابضة

2

المهندس	/	عبد	
المحسن	محمد	الزكري

ويمثل	شركة	الزكري	
للصناعة	والتجارة

عضو	مجلس	
√اإلدارة

3

األستاذ	/	عبد	السالم	
عبد	الرحمن	العقيل

ويمثل	شركة	بروج	
العالمية	المحدودة

عضو	مجلس	
√اإلدارة

)	رئيس	المجلس	(1-	شركة	مدارس	رياض	نجد

2-	شركة	كنان	الدولية	للتطوير	
)	عضو	مجلس	(العقاري

)	رئيس	المجلس	(3-	شركة	حرمة	الوطنية

)	عضو	مجلس	(4-	شركة	وادي	حرمة

)	عضو	مجلس	(5-	بنك	الجزيرة
)	العضو		المنتدب		(6-	شركة	جرير	لإلستثمارات	التجارية

)	العضو		المنتدب		(7-شركة	جرير	للتطوير	التجاري

)رئيس	مجلس	اإلدارة(8-	شركة	أمتياز	العربية

4

األستاذ	/	أحمد	عبد	
الرحمن	الموسى

ويمثل	شركة	
عبدالرحمن	عبدالله	
الموسى	وأوالده

عضو	مجلس	
√اإلدارة

1-	شركة	تنمية	
)	عضو	مجلس	(العقار	والسياحة

)	عضو	مجلس	(2-	شركة	أسواق	الجزيرة

3-	شركة	عبدالرحمن	الموسى	
)	عضو	مجلس	(القابضة

4-	شركة	عبدالرحمن	عبدالله	
)	عضو	مجلس	(الموسى	وأوالده
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األستاذ	/	عبدالعزيز	5
عبدالله	الراشد

عضو	مجلس	
√اإلدارة

)	عضو	مجلس	(1-	شركة	الفروج	الذهبي

2-	عبد	العزيز	بن	عبد	الله	بن	سعد	
الراشد	و	أوالده

)	عضو	مجلس		
والعضو	المنتدب(

الشيخ	/	موسى	بن	6
عبدالله	آل	اسماعيل

عضو	مجلس	
√اإلدارة

الدكتور	/	سليمان	7
محمد	الداود

عضو	مجلس	
√اإلدارة

األستاذ	/	خالد	محمد	8
الصليع

عضو	مجلس	
√اإلدارة

المهندس	/	أيمن	9
محمد	المديفر

عضو	مجلس	
اإلدارة	والرئيس	

التنفيذي

)	عضو	مجلس	(1-	الخير	كابيتال

)	عضو	مجلس	(2-	الحياة	العقارية√

المنصب أسم العضوم
العضوية في مجالس الشركات المساهمة األخرى تصنيف العضوية

غير تنفيذي
المنصبأسم الشركةمستقلتنفيذي

2.13 إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2016 م

عقد	المجلس		)4	(	إجتماعات	خالل	2016	م		وكان	سجل	الحضور	على	النحو	التالي	:

 أسم العضوم
سجل الحضور في اجتماعات عام 2016

28 ديسمبر28 سبتمبر26 ابريل11   ابريل

1
الشيخ	/	محمد	عبد	العزيز	الحبيب

ويمثل	شركة	بروج	العالمية	المحدودة
√√√√

2
المهندس	/	عبد	المحسن	محمد	الزكري

ويمثل	شركة	الزكري	للصناعة	والتجارة
√√√√

3
األستاذ	/	عبد	السالم	عبد	الرحمن	العقيل

ويمثل	شركة	بروج	العالمية	المحدودة
√√√

4
األستاذ	/	أحمد	عبد	الرحمن	الموسى

ويمثل	شركة	عبد	الرحمن	عبدالله	الموسى	
وأوالده

√√√√

××××األستاذ	/	عبدالعزيز	عبدالله	الراشد5

√√√√الشيخ	/	موسى	بن	عبدالله	آل	اسماعيل6

√√√الدكتور	/	سليمان	محمد	الداود7

√√√√األستاذ	/	خالد	محمد	الصليع8

√√√√المهندس	/	أيمن	محمد	المديفر9
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3.13 لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها:

وقــد	قــام	مجلــس	إدارة	الشــركة	بتشــكيل	عــدد	مــن	اللجــان	
الترشــيحات	 ولجنــة	 المراجعــة	 لجنــة	 وهــي:	 لــه	 التابعــة	
لوائــح	 اللجــان	 ولهــذه	 التنفيذيــة.	 واللجنــة	 والمكافــآت	
وقواعــد	معتمــدة	تشــكل	جــزء	مــن	نظــام	حوكمــة	الشــركة	
بــكل	 الداخلــي	وتحــدد	المهــام	والمســؤوليات	المنوطــة	
مجلــس	 إلــى	 واالقتراحــات	 التقاريــر	 اللجــان	 ترفــع	 منهــا.	
ســنوية	 مراجعــة	 بإجــراء	 اإلدارة	 مجلــس	 ويقــوم	 اإلدارة،	

لقواعــد	اللجــان	بنــاًء	علــى	توصياتهــا.

وقــد	اجتمعــت	لجنــة	المراجعــة		خــالل	العــام	المالــي	المنتهــي	بتاريــخ	31/12/2016	م		ســتة	اجتماعــات	وقامــت		خاللهــا	بمناقشــة	القوائــم	
ــر	 ــة	المنتهيــة	فــي	31/12/2016	م	واعتمــاد	تلــك	القوائــم	،	باإلضافــة	إلــى	قيامهــا	بمناقشــة	تقاري ــة	لــكل	ربــع	مــن	الســنة	المالي الماليــة	األولي
ــر	 ــرا	بمراجعــة	سياســات	إعــداد	التقاري ــر	المحاســبة	الدوليــة	،	وقامــت	أخي المراجعــة	الداخليــة	،	كذلــك	قامــت	بمناقشــة	خطــة	التحــول	إلــى	معايي

الماليــة	والمحاســبية	وفقــا	للمعاييــر	المحاســبة	الدوليــة	والتوصيــة	للمجلــس	العتمادهــا		.

أيضــا	قامــت	اللجنــة	بمناقشــة	إجــراءات	الرقابــة		الداخليــة	وأعمــال	المحاســبين	القانونييــن	وخطــط	المراجعــة	وقــد		تبيــن		للجنــة	أنــه	ال	يوجــد	أي	
إختــالف	عــن	معاييــر	المحاســبة	الصــادرة	مــن	الهيئــة	الســعودية	للمحاســبيين	القانونييــن،	كمــا	وأنــه	ال	توجــد	أي	تحفظــات	علــى	القوائــم	الماليــة	

الســنوية	تضمنهــا	تقريــر	المحاســب	القانونــي.

لجنة المراجعة

تــؤدي	اللجنــة	مهامهــا	المتمثلــة	فــي	دراســة	أنظمة	الرقابة	
المراجعــة	 تقاريــر	 ودراســة	 عليهــا	 واإلشــراف	 الداخليــة	
المحاســبية	 والسياســات	 الماليــة	 والقوائــم	 الداخليــة	
المتبعــة	واقتــراح	مراجعــي	الحســابات	للشــركة	وفــق	نطــاق	

العمــل	والمهــام	والمســؤوليات	المنوطــة	بهــا	.

وتضم	لجنة	المراجعة	األعضاء	التالية	أسمائهم

لجنة الترشيحات والمكافأت

ــة	مجلــس	اإلدارة	ووضــع	 تقــوم	اللجنــة	بمراجعــة	جميــع	األعمــال	والسياســات	والبرامــج	واالحتياجــات	المتعلقــة	بعضوي
سياســات	واضحــة	لتعويضــات	ومكافــأت	أعضــاء	المجلــس	وكبــار	التنفيذييــن		بنــاءا	علــى	وضــع	معاييــر	ترتبــط	بــاألداء	,	
والتأكــد	مــن	اســتقاللية	أعضــاء	المجلــس	,	ورفــع	التوصيــات	الالزمــة	لمجلــس	اإلدارة	إلقرارهــا	،	وقامــت	اللجنــة	خــالل	عــام	
2016	بعقــد	اجتمــاع	واحــد	اعتمــدت	بموجبــه	تحديثــات	علــى	الئحــة	الحوكمــة	فيمــا	يتعلــق	بالمعاييــر	الجديــدة	للمكافــأت	

وفقــا	للضوابــط	التنظيميــة	الصــادرة	مــن	هيئــة	ســوق	المــال	تنفيــذا	لنظــام	الشــركات			.	

المنصباالسم
	رئيس	اللجنةاألستاذ / خالد	محمد	حمد	الصليع

عضواألستاذ / خالد	محمد	عبدالله	الخويطر
عضواألستاذ	/	محمد	عبدالله	محمد	السماري

المنصباالسم
	رئيس	اللجنة	المهندس	/	صالح	محمد	الحبيب

عضواألستاذ / عبدالسالم	عبدالرحمن	العقيل
عضو	األستاذ / أحمدعبدالرحمن	الموسى
عضواألستاذ / محمد	عبدالمحسن	الزكري

وتتكون	لجنة	الترشيحات	والمكافأت	من	األعضاء	التالية	وأسمائهم:
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اللجنة التنفيذية

تتولــى	اللجنــة	التنفيذيــة	المهــام	المتعلقــة		بمراجعــة	االســتراتيجيات	وخطــط	العمــل	والموازنــة	الســنوية		المقدمــة	مــن	
اإلدارة	التنفيذيــة	واالشــراف	علــى	ســير	العمــل	بالشــركة	وتطــورات	األمــور	التشــغيلية	وأداء	الشــركة	وغيــر	ذلــك	مــن	

المهــام	المحــدد	لهــا	.	

4.13 اإلدارة التنفيذية

تتألــف	اإلدارة	التنفيذيــة	للشــركة	مــن	فريــق	يتمتــع	بالخبــرات	والمهــارات	الالزمــة	إلدارة	الشــركة	بكفــاءة	وفعاليــة	وفقــًا	
للتوجيهــات	الصــادرة	عــن	مجلــس	اإلدارة.		ويقــوم	الرئيــس	التنفيــذي	بتســيير	األعمــال	اليوميــة	للشــركة	وفقــًا	لتوجيهــات	

وسياســات	مجلــس	اإلدارة	لضمــان	تحقيــق	الشــركة	ألهدافهــا	المحــددة	مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة.

وتتكون	اللجنة	التنفيذية	من	األعضاء		التالية		أسمائهم	.

وقــد	عقــدت	اللجنــة	خــالل	العــام	المنتهــي	بتاريــخ	31/12/2016	م		ثالثــة	اجتماعــات	تــم	خاللهمــا	مناقشــة	العديــد	مــن	
المســائل	كان	أهمهــا	مناقشــة	النتائــج	الماليــة	والتشــغيلية	ومشــاريع	الشــركة	االســتثمارية	.	

المنصباالسم
	رئيس	اللجنة	المهندس	/	صالح	بن	محمد	الحبيب

عضواألستاذ / أحمد	بن	عبدالرحمن	الموسى
عضو	األستاذ / عبدالسالم	عبدالرحمن	العقيل
عضواألستاذ / محمد	بن	عبدالمحسن	الزكري

المنصباالسم
الرئيس	التنفيذيالمهندس/	أيمن	محمد	صالح	المديفر	
مدير	إدارة	الموارد	البشرية		والخدمات	المساندة	وسكرتير	مجلس	إدارة	الشركةاألستاذ	/	فهد	سعود	حسين	الطريقي	

مدير	إدارة	الممتلكاتاألستاذ	/	فهد	عبدالرحمن	إبراهيم	الدباسي	
مدير	إدارة	التسويق	وتطوير	االعمالاألستاذ	/	هذال	سعد	منير	العتيبي

المدير	المالياألستاذ	/	فواز	عبدالعزيز	عبدالله	بن	حويل	

5.13 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذين

يوضــح	الجــدول	التالــي	المكافــآت	والتعويضــات	المدفوعــة	لــكل	مــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وخمســة	مــن	كبــار	التنفيذيــن	
ممــن	تلقــوا	أعلــي	المكافــآت	والتعويضــات	مــن	الشــركة	خــالل	عــام	2016	م.

البند
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
التنفيذيين 

أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين / المستقلين

خمسة من كبار التنفيذين 
ممن تلقوا أعلى المكافأت 

والتعويضات بما فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي

002,915,376الرواتب	والتعويضات	والبدالت
00584,506المكافآت	الدورية	السنوية	

000الخطط	التحفيزية	

000التعويضات	والمزايا	العينية	األخرى	
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,, المخاطر
14

تعمل شركة األندلس العقارية شأنها 
شــأن معظــم الشــركات األخــرى فــي 
ظــل وجــود بعــض المخاطــر  ، وتولــي 
الشــركة اهتمامــا كبيــرا للتعامــل مــع 
المخاطــر  فيهــا  بمــا  المخاطــر  هــذه 
المنافســة  جــراء  مــن  المحتملــة 
 ، األخــرى   للشــركات  والتوســعات 
دوريــة  بمراجعــة  الشــركة  وتقــوم 
تشــكيل  تــم  حيــث  المخاطــر  لهــذه 
لجنــة خاصــة بالمخاطــر بهــدف وضــع 
اإلجــراءات المناســبة للتغلــب عليها أو  
الحــد مــن أثرهــا، والمخاطــر الموضحــة 
وال  الرئيســية  المخاطــر  هــي  أدنــاه 
تشــتمل علــي جميــع المخاطــر التــي 
يمكــن أن تواجههــا الشــركة, بــل مــن 
إضافيــة  مخاطــر  وجــود  الممكــن 
ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت 
غيــر  الشــركة  تعدهــا  قــد  أو  الحالــي 

جوهريــة.
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1.14 ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة

التابعــة	 التجاريــة	 المراكــز	 فــي	 المســتأجرين	 نشــاط	 يتركــز	
للشــركة	فــي	قطــاع	التجزئــة،	والذي	يعد	المحرك	الرئيســي	
ألداء	المراكــز	التجاريــة،	وبالتالــي	عنــد	تراجــع	قطــاع	التجزئــة	
أو	حــدوث	تباطــؤ	فــي	نمــوه	بشــكٍل	عــام	فــإن	ذلــك	ســوف	
ينعكــس	بشــكٍل	مباشــر	علــى	أداء	المســتأجرين	وقدرتهــم	
علــى	االســتمرار	فــي	اســتئجار	المتاجــر	المؤجــرة	لهــم	داخــل	
علــى	 قدرتهــم	 وعلــى	 للشــركة	 التابعــة	 التجاريــة	 المراكــز	
الوفــاء	بالتزاماتهــم	الماليــة	كمســتأجرين،	ممــا	ســيؤدي	إلــى	
التأثير	بشــكل	ســلبي	وجوهري	على	أعمال	الشــركة	ونتائج	

عملياتهــا	ووضعهــا	المالــي	وتوقعاتهــا	المســتقبلية.

2.14 تأثــر عقــود االيجــار طويلة األجل للمتغيرات 
فــي الســوق مع مــرور الوقت

ال	يوجــد	ضمــان	بــأن	الزيــادات	التــي	تحددهــا	الشــركة	وقــت	
ــادة	 ــة	لتعويــض	الشــركة	عــن	الزي ــرام	العقــد	ســتكون	كافي إب
فــي	تكاليــف	التشــغيل	أو	معــدالت	التضخــم	أو	أن	تكــون	
هــذه	الزيــادات	موازيــة	لمعــدالت	النمــو	التي	تطرأ	على	القيم	
اإليجاريــة	عنــد	حلولهــا.	وبالتالــي،		فــإن	ذلــك	ســيؤدي	إلــى	
التأثيــر	بشــكٍل	ســلبي	وجوهــري	علــى	أعمــال	الشــركة	ونتائــج	

عملياتهــا	ووضعهــا	المالــي	وتوقعاتهــا	المســتقبلية.	

التجاريــة  المراكــز  قبــل  مــن  المنافســة   3.14
حديثــًا  المنشــأة  أو  المقامــة 

الــزوار	 تعتمــد	المراكــز	التجاريــة	بصــورة	عامــة	علــى	عــدد	
وإقبــال	الجمهــور	عليهــا،	لذلــك	فــإن	تحديــث	بعــض	المراكــز	
مناطــق	 فــي	 جديــدة	 تجاريــة	 مراكــز	 نشــوء	 أو	 القائمــة،	
فيهــا	 وتتوفــر	 وســهولة	 بيســر	 المتســوقون	 إليهــا	 يصــل	
ميــزات	وخدمــات	تنافســية	تفــوق	تلــك	الموجــودة	لــدى	
ســلبي	 بشــكل	 ســيؤثر	 للشــركة	 التابعــة	 التجاريــة	 المراكــز	
وجوهــري	علــى	عــدد	زوار	المراكــز	التجاريــة	التابعــة	للشــركة	
يحققهــا	 التــي	 اإليــرادات	 انخفــاض	 إلــى	 ســيؤدي	 ممــا	
قيــام	 عــدم	 إلــى	 ذلــك	 ســيؤدي	 وبالتالــي	 المســتأجرون	
المســتأجرين	بتجديــد	عقودهــم	وبالتالــي	تخفيض	معدالت	
اإلشــغال	أو	قيامهــم	بالمطالبــة	بتخفيــض	قيمــة	اإليجــار.	
وفــي	كال	الحالتيــن	ســوف	يــؤدي	ذلــك	إلــى	التأثيــر	بشــكل	
ســلبي	وجوهــري	علــى	أعمــال	الشــركة	وتوقعاتهــا	ونتائــج	

المســتقبلية. المالــي	وتوقعاتهــا	 عملياتهــا	ووضعهــا	

4.14 التقلبات في القطاع العقاري 

إيجــارات	 علــى	 أساســية	 بصــورة	 الشــركة	 ربحيــة	 تعتمــد	
المبانــي،	لــذا	فــإن	التقلبــات	الجوهريــة	غيــر	المواتيــة	فــي	
القطــاع	العقــاري	ســيؤثر	بشــكل	ســلبي	وجوهــري	علــى	
ووضعهــا	 عملياتهــا	 ونتائــج	 وتوقعاتهــا	 الشــركة	 أعمــال	

المســتقبلية. وتوقعاتهــا	 المالــي	

5.14 ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة 

تشــمل	نفقــات	الشــركة	الدوريــة	مصاريــف	تشــغيل	وصيانــة	
المجمعــات	والمراكــز	التجاريــة	التابعــة	لهــا	لغــرض	الحفــاظ	
الصيانــة	 والمراكــز	 المجمعــات	 تلــك	 تحتــاج	 حيــث	 عليهــا،	
المســتمرة	للحفــاظ	علــى	حالتهــا	التشــغيلية	فــي	أفضــل	
والــزوار.	 للمســتأجرين	 بجاذبيتهــا	 ولالحتفــاظ	 مســتوياتها	
وفــي	حــال	ارتفــاع	هــذه	المصاريــف	عــن	القــدر	المتوقــع	لهــا	
نظــرًا	لعــدة	عوامــل	مــن	ضمنهــا	زيــادة	تكاليــف	العمالــة،	
وتكاليــف	العقــود	مــع	الغيــر،	وتكاليــف	اإلصــالح	والصيانــة،	
النفقــات	 تلــك	 عــبء	 نقــل	 الشــركة	 اســتطاعة	 عــدم	 أو	
أثــر	 واســتردادها	مــن	المســتأجرين،	فإنــه	ســيكون	هنــاك	
ســلبي	وجوهــري	علــى	أعمــال	الشــركة	ونتائــج	عملياتهــا	

ووضعهــا	المالــي	وتوقعاتهــا	المســتقبلية.

6.14 الدعاوى القضائية والغرامات

القضائيــة	 الدعــاوى	 إقامــة	 لمخاطــر	 الشــركة	 تتعــرض	
مــن	العديــد	مــن	األطــراف،	بمــا	فــي	ذلــك	المســتأجرين	
والعمــالء	وزوار	المراكــز	التجاريــة	التابعــة	للشــركة	أو	النــزالء	
المورديــن	أو	الموظفيــن	أو	 الشــركة	أو	 الشــركاء	فــي	 أو	
الهيئــات	التنظيميــة	أو	المشــغلين	ومــالك	األراضــي	التــي	
الوســطاء	 أو	 مشــروعاتها	 إلقامــة	 الشــركة	 تســتأجرها	
العقارييــن.	إن	األحــكام	الصــادرة	فــي	تلــك	الدعــاوى	متــى	
الشــركة	 ســتحمل	 فإنهــا	 الشــركة	 مصلحــة	 ضــد	 كانــت	
تكاليــف	التقاضــي	المتعلقــة	بهــا	أو	الغرامــات	الكبيــرة	التــي	
التنظيميــة،	 الهيئــات	 المحتمــل	أن	تفــرض	مــن	قبــل	 مــن	
كل	ذلــك	ســيكون	لــه	تأثيــر	ســلبي	وجوهــري	علــى	أعمــال	
وتوقعاتهــا	 المالــي	 ووضعهــا	 عملياتهــا	 ونتائــج	 الشــركة	
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الحكوميــة  المشــاريع  بعــض  تنفيــذ  تأثيــر   7.14
التابعــة  التجاريــة  المراكــز  و  العقــارات  علــى 

: كة للشــر

نظــرًا	لقيــام	الجهــات	الحكوميــة	المعنيــة	بتنفيــذ	العديــد	
فــي	 التحتيــة	 البنيــة	 وأعمــال	 اإلنشــاءات	 أعمــال	 مــن	
الشــركة	 عقــارات	 بعــض	 فــإن	 المملكــة،	 أنحــاء	 مختلــف	
ــزع	ملكيتهــا	ســواًء	بشــكٍل	كامــل	أو	 قــد	تكــون	معرضــًة	لن
جزئــي	للمنفعــة	العامــة،	وذلــك	بموجــب	نظــام	نــزع	ملكيــة	
العقــارات	للمنفعــة	العامــة	الصــادر	بالمرســوم	الملكــي	رقم	
نــزع	ملكيــة	 11/03/1424هـــ.	وفــي	حــال	 م/15	وتاريــخ	
الشــركة	ألي	مــن	المراكــز	التجاريــة	التابعــة	لهــا	فــإن	ذلــك	
المركــز	وبالتالــي	فقــدان	 ســيؤدي	لتوقــف	أعمــال	ذلــك	

دخــل	وإيــرادات	المركــز	المنزوعــة	ملكيتــه	.

ــة	 ــزع	ملكي ــه	فــإن	تعــرض	أي	مــن	عقــارات	الشــركة	لن وعلي
بموجــب	نظــام	نــزع	ملكيــة	العقــارات	للمنفعــة	العامــة،	فإن	
ذلــك	ســيؤثر	تأثيــرًا	ســلبيًا	وبشــكٍل	جوهــري	علــى	أعمــال	
وتوقعاتهــا	 المالــي	 ووضعهــا	 عملياتهــا	 ونتائــج	 الشــركة	

المســتقبلية	.

8.14 ترتيبات التسهيالت البنكية القائمة

قامــت	الشــركة	بالدخــول	فــي	عــدد	مــن	عقــود	التســهيالت	
االئتمانيــة	لتمويــل	مشــروعاتها	وتلتــزم	الشــركة	بموجــب	
هذه	العقود	بســداد	أقســاط	وعموالت	هذه	التســهيالت	
تحقيــق	 عــدم	 حالــة	 وفــي	 زمنــي	محــدد.	 لجــدول	 طبقــا	
ــة	مــن	أنشــطتها	الرئيســية	 ــة	كافي الشــركة	لتدفقــات	نقدي
ألي	ســبب	مــن	األســباب	ولــم	تتمكــن	الشــركة	مــن	توفيــر	
األمــوال	الالزمــة	مــن	مصــادر	أخــرى	فقــد	ال	تتمكــن	الشــركة	
مــن	الوفــاء	بالســداد	فــي	مواعيــد	االســتحقاق	بموجــب	
هــذه	العقــود	ممــا	يعتبــر	اخــالل	بالتزاماتهــا	األمــر	الــذي	قــد	
يطالــب	البنــك	الشــركة	بســداد	كامــل	رصيــد	الديــن	علــى	
علــى	 قضائيــًا	 والتنفيــذ	 الضمانــات	 علــى	 والحجــز	 الفــور	
الضمــان.	كمــا	قــد	يســبب	هــذا	الوضــع	أن	يقــوم	دائنــي	
المســتحقة	 الديــون	 بســداد	 بمطالتهــا	 اآلخريــن	 الشــركة	
عليهــا.	كمــا	أن	الشــركة	أيضــا	ملتزمــة	طبقــا	لهــذه	العقــود	
بعــدد	مــن	التعهــدات	التــي	يجــب	التقيــد	بهــا	بمــا	فيهــا	
وضــع	قيــود	تحــد	مــن	قــدرة	الشــركة	علــى	اجــراء	توزيعــات	
اذا	ترتــب	عليهــا	االخــالل	بنســبة	تغطيــة	الديــن	المنصــوص	

عليهــا	فــي	العقــود	وهــي	1.75. 

هــذه	 فــي	 عليهــا	 المنصــوص	 بالتعهــدات	 اخــالل	 إن	
االتفاقيــات	يعــد	اخــالال	يحــق	معــه	للمقــرض	أن	يطالــب	

الشــركة	بســداد	كامــل	رصيــد	الديــن	علــى	الفــور	واتخــاذ	
إجــراءات	أخــرى	الســتيفاء	حقــه.	هــذه	العوامــل	مــن	الممكن	
أن	يكون	لها	تأثير	ســلبي	جوهري	على	ســمعتها	االئتمانية	
وعلــى	أعمــال	الشــركة	ونتائــج	عملياتهــا	ووضعهــا	المالــي.

9.14 عدم توافر التمويل المطلوب لمشروعات 
الشــركة أو توافره بشــروط غير تفضيلية

الشــركة	 مشــروعات	 فــان	 الشــركة،	 نشــاط	 بطبيعــة	
مجــال	 فــي	 كونهــا	 ضخمــة	 اســتثمارات	 تمثــل	 الجديــدة	
االســتثمارات	العقاريــة	ممــا	يتطلــب	تمويــال	كبيــرا	قــد	تعجــز	
عنــه	مصــادر	التمويــل	الذاتيــة	وحدهــا،	وتعتمــد	الشــركة	
فــي	تغطيــة	احتياجاتهــا	لتمويــل	مشــروعاتها	المســتقبلية	
علــى	التســهيالت	التــي	تحصــل	عليــه	مــن	البنــوك	التجاريــة،	
مشــروعاتها	 تنفيــذ	 علــى	 الشــركة	 قــدرة	 فــان	 وبالتالــي	
علــى	 قدرتهــا	 علــى	 كبيــر	 بشــكل	 يعتمــد	 المســتقبلية	

البنــوك.	 مــن	 تمويــل	 علــى	 الحصــول	

تمويــل	 علــى	 الحصــول	 علــى	 الشــركة	 قــدرة	 وتعتمــد	
المالــي	 المركــز	 منهــا	 العوامــل	 مــن	 عــدد	 علــى	 خارجــي	
للشــركة	وحجــم	الديــون	القائمــة	مقارنــة	بحجــم	أصولهــا	
وحقــوق	الملكيــة،	المركــز	االئتمانــي	للشــركة،	التدفقــات	
الشــركة	 المالــي	 األداء	 للمشــروع،	 المتوقعــة	 النقديــة	
القطاعــات	 تمويــل	 فــي	 البنــوك	 رغبــة	 أعمالهــا،	 ونتائــج	
التــي	تعمــل	بهــا	الشــركة،	الضمانــات	المقدمــة	وعوامــل	
عــن	ســيطرتها	كالوضــع	االقتصــادي	ككل	 أخــرى	خارجــة	
ووضــع	األســواق	الماليــة	والســيولة	النقديــة	داخــل	الجهــاز	
المصرفــي	وتوجهــات	مؤسســة	النقــد	ومســتويات	أســعار	

الفائــدة.	

هــذه	 علــى	 الحصــول	 مــن	 الشــركة	 تتمكــن	 ال	 وقــد	
علــى	 جوهريــا	 يؤثــر	 ممــا	 جزئيــا	 أو	 بالكامــل	 التســهيالت	
قــدرة	الشــركة	علــى	تنفيــذ	مشــروعاتها،	كمــا	قــد	تحصــل	
الشــركة	علــى	التســهيالت	ولكــن	بشــروط	غيــر	تفضيليــة	أو	
بتكلفــة	أعلــى	مــن	توقعــات	الشــركة	ممــا	يحــد	مــن	عوائــد	
المشــروع	علــى	الشــركة	وكذلــك	تدفقاتــه	النقديــة.	كل	
ــر	ســلبي	جوهــري	علــى	 هــذه	العوامــل	قــد	يكــون	لهــا	تأثي

المالــي. الشــركة	ونتائــج	عملياتهــا	ووضعهــا	 أعمــال	
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,,

الحوكمة,,
15

مــن  )أ(  الفقــرة  لمتطلبــات  وفقــا 
المــادة التاســعة مــن الئحــة حوكمــة 
تقريــر  فــي  )اإلفصــاح  الشــركات 
مجلــس اإلدارة (  عــن مــدى تطبيــق 
الئحــة حوكمــة الشــركات , نســتعرض 
فيمــا يلــي مــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام 
لــم  التــي  واألحــكام  الالئحــة  هــذه 
تطبــق خــالل العــام المالــي المنتهيــة 
فــي 31/12/2016 م واســباب ذلــك 

 :
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اإليضاحات وأسباب عدم التطبيقالفقرات المطبقةموضوع المادةرقم المادة

المادة	الثالثة

والفقرة	األولى	
من		المادة	
الرابعة

الحقوق	العامة	
للمساهمين

وتسهيل	ممارسة	
حقوقهم	وحصولهم	
على	المعلومات

تم	تطبيق	جميع	الفقرات

الفقرة	)ب(	من	
المادة	الرابعة

تسهيل	ممارسة	
المساهمين	لحقوقهم	

وحصولهم	على	
المعلومات

تم	التطبيق

المادة	الخامسة
حقوق	المساهمين	
المتعلقة	بالجمعية	

العامة
تم	تطبيق	جميع	الفقرات	

حقوق	التصويتالمادة	السادسة

تم	تطبيق	
جميع	
الفقرات

باستثناء	:

الفقرة	)ب(

)التصويت	التراكمي(

مجلس	اإلدارة	الحالي	تم	انتخابه	من	قبل		الجمعية	العامة	
غير	العادية	المنعقدة	بتاريخ	2015/3/10	م	،	وتم	في	نفس	
الوقت	تعديل	النظام	األساسي	للشركة	،	وتضمينه	مبدأ	
التصويت	التراكمي	عند	انتخاب	مجلس	االدارة	،	وسوف	
تعتمد	الشركة	آلية	التصويت	التراكمي	في	انتخاب	أعضاء	

مجلس	اإلدارة	القادم	للشركة.

والفقرة	)	د	(

)	افصاح	ذوي	
الصفة	االعتبارية	عن	
سياسات	التصويت	(

وبالنسبة	للفقرة	)د(	ال	يوجد	في	النصوص	النظامية	ما	يخول	
الشركة	االطالع	أو	منع	األشخاص	ذوي	الصفة	االعتبارية	من	
حق	التصويت	عن	األسهم	المقيدة	في	سجالت	األسهم	.

حقوق	المساهمين	في	المادة		السابعة
تم	تطبيق	جميع	الفقراتأرباح	األسهم

وضع	سياسة	لإلفصاح	المادة		الثامنة
تم	التطبيقوالشفافية

اإلفصاح	في	تقرير	المادة		التاسعة
تم	تطبيق	جميع	الفقراتمجلس	اإلدارة

تم	تطبيق	جميع	الفقراتوظائف	مجلس	اإلدارةالمادة		العاشرة
المادة		الحادية	

عشرة
مسؤوليات	مجلس	

تم	تطبيق	جميع	الفقراتاإلدارة

المادة		الثانية	
تم	تطبيق	جميع	الفقراتتكوين	مجلس	اإلدارةعشرة

المادة		الثالثة	
عشرة

لجان	مجلس	اإلدارة	
تم	تطبيق	جميع	الفقراتواستقالليتها

المادة		الرابعة	
تم	تطبيق	جميع	الفقراتلجنة	المراجعةعشرة

المادة		
الخامسة	عشرة

لجنة	ا	لترشيحات	
تم	تطبيق	جميع	الفقراتوالمكافئات

المادة		
تم	تطبيق	جميع	الفقراتاجتماعات	مجلس	اإلدارةالسادسة	عشرة

المادة		السابعة	
عشرة

مكافئات	وتعويضات	
تم	التطبيقأعضاء	المجلس

المادة		الثامنة	
عشرة

تعارض	المصالح	في	
 تم	تطبيق	جميع	الفقرات		مجلس	اإلدارة
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,,
الرقابة	الداخلية	,,

نتائج	المراجعة	السنوية
إجراءاتلفاعلية	

1.16 نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات 
الرقابــة الداخليــة  ;

خضعــت	عمليــات	الشــركة	خــالل	العــام	المالــي	المنتهــي	
مــن	 دوريــة	 مراجعــة	 لعمليــات	 	 	 م	 	31/12/2016 فــي	
إدارة	المراجعــة	الداخليــة	وتحــت	إشــراف		لجنــة	المراجعــة	
المنبثقــة	مــن	مجلــس	اإلدارة	للتحقــق	مــن	فعاليــة	نظــام	
الرقابــة	الداخليــة		والنظــر	فيمــا	يتصــل	بفاعليــة	إجــراءات	
الرقابــة	الداخليــة	مــن	خــالل	عمليــات	المراجعــة	الداخليــة	
التــي	تهــدف		إلــى	مراجعــة	السياســات	واإلجــراءات	الماليــة	
ومخرجاتهــا	 الماليــة	 التقاريــر	 إعــداد	 وإجــراءات	 واإلداريــة	

لضمــان	حمايــة	أصــول	الشــركة	.	

لجنــة	 مســاعدة	 علــى	 الداخليــة	 المراجعــة	 إدارة	 وتعمــل	
المراجعــة	لتحقيــق	أهدافهــا	مــن	خــالل	تفعيــل	إجــراءات	
لتحقيــق	 بهــا	 المنــاط	 الرقابــي	 الــدور	 وأداء	 الحوكمــة	
األهــداف	المرجــوة	مــع	التركيــز	علــى	األنشــطة	والعمليــات	

. العاليــة	 الخطــورة	 ذات	

ووفقــا	للنتائــج	المتحققــة	مــن	تنفيــذ	خطــة	المراجعــة	فقــد	
خلصــت	اللجنــة	الــى	أنــه	:

16

الرقابــة	 أنظمــة	 فــي	 	 	 هــام	 قصــور	 أي	 هنــاك	 ليــس	
الداخليــة	وأنهــا	فعالــة	لمنــع	واكتشــاف	األخطــاء,		ولــم	
يحــدث	أي	خــرق	جوهــري	ألنظمــة	الرقابــة	الداخليــة	خــالل	
ــم	اتخــاذ	اإلجــراءات	الالزمــة	لمتابعــة	مــا	 ــه	ت العــام	علمــا	أن
تضمنتــه	تقاريــر	المراجعــة	الداخليــة	مــن	مالحظــات	بغــرض	
التحقــق	مــن	اتخــاذ	اإلجــراءات	التصحيحــة	الالزمــة	وتبــذل	
الشــركة	جهــودا	مســتمرة	بصــورة	دوريــة	ومنتظمــة	لتطويــر	
األنظمــة	والسياســات	مــن	أجــل	تحســين	أعمــال	الشــركة	
وتطويــر	أســاليب	الضبــط		اإلداري		لضمــان	كفــاءة	وفاعليــة	
األنشــطة	الرقابيــة	وإدارة	المخاطــر	فــي	الشــركة		وذلــك	
وفقــا	لتوجيــه		مجلــس	اإلدارة	وإشــراف	لجنــة	المراجعــة	
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,,

سياسة
توزيع	األرباح

1.17 سياسة توزيع األرباح

ــاح	 تمنــح	األســهم	حامليهــا	الحــق	فــي	الحصــول	علــى	األرب
ــاح	 التــي		يتقــرر	توزيعهــا	،	و	يعتمــد	التوزيــع	علــى	مقــدار	أرب
الشــركة،	ووضعهــا	المالــي،	مــع	مراعــاة	القيــود	التــي	تخضــع	
التمويــل	 اتفاقيــات	 بموجــب	 األربــاح	 توزيــع	 عمليــة	 لهــا	
ــن	إلــى	 والديــن	والتــي	تســتلزم	أن	تصــل	نســبة	تغطيــة	الدي
توزيــع	األربــاح	 يكــون	 	 	،كذلــك	 توزيــع	األربــاح	 1.75	قبــل	
علــى	ضــوء	نتائــج	نشــاطات	الشــركة،	واحتياجــات	الشــركة	
ــًا	ومســتقباًل،	وخطــط	التوســع	ومتطلبــات	 مــن	النقــد	حالي
علــى	 المتوقــع	 اإلنفــاق	 وحجــم	 الشــركة	 اســتثمارات	
األخــرى	 العوامــل	 مــن	 وغيرهــا	 	، المســتقبلية	 المشــاريع	
ومتطلبــات	 االســتثمارية	 الفــرص	 تحليــل	 ذلــك	 فــي	 بمــا	
النقديــة	 والمتطلبــات	 الشــركة،	 لــدى	 االســتثمار	 إعــادة	
والرأســمالية،	والتوقعــات	التجاريــة	وتأثيــر	أي	توزيعــات	مــن	
هــذا	القبيــل	علــى	أي	مــن	االعتبــارات	القانونيــة	والنظاميــة.

ويخضــع توزيــع األربــاح إلــى قيــود وشــروط معينــة 
حســب النظــام األساســي الحالــي للشــركة كمــا يلــي:

1- ُتجنــب	)%10(	مــن	األربــاح	الصافيــة	لتكويــن	احتياطــي	
هــذا	 وقــف	 العاديــة	 العامــة	 للجمعيــة	 ويجــوز	 نظامــي،	
بلــغ	االحتياطــي	المذكــور	نصــف	رأس	 التجنيــب	متــى	مــا	

. المدفــوع	 المــال	

2- يجــوز	للجمعيــة	العامــة	العاديــة	بنــاء	علــى	اقتــراح	مجلــس	
األربــاح	 مــن	 	)10%( تتجــاوز	 ال	 نســبة	 تجنــب	 أن	 اإلدارة	

الصافيــة	لتكويــن	احتياطــي	اتفاقــي	وتخصيصــه	لغــرض	أو	
أغــراض	معينــة

3- يــوزع	مــن	الباقــي	بعــد	ذلــك	بموافقــة	الجمعيــة	العامــة	
ــة	دفعــة	أولــى	للمســاهمين	تعــادل	)%5(	مــن	رأس	 العادي

المــال	المدفــوع	علــى	األقــل	.

4- يجــوز	للجمعيــة	بعــد	مــا	تقــدم	توزيــع	مــا	ال	يزيــد	عــن	
)%10(	مــن	الباقــي	لمكافــأة	مجلــس	اإلدارة	علــى	أن	ال	
يتجــاوز	الحــدود	المنصــوص	عليهــا	فــي	القــرارات	الصــادرة	

مــن	الجهــات	المختصــة	بهــذا	الشــأن	

5- وللجمعيــة	توزيــع	مــا	تبقــى	بعــد	ذلــك	علــى	المســاهمين	
كحصــة	إضافيــة	فــي	األربــاح.	ويجــوز	لمجلــس	اإلدارة	بعــد	
اســتيفاء	الضوابــط	المنصــوص	عليهــا	من	الجهــات	المختصة	
توزيــع	أربــاح	نصــف	ســنوية	وربــع	ســنوية	بحســب	مــا	يــراه	

مناســبًا	.

ويــوزع	الباقــي	بعــد	ذلــك	علــى	المســاهمين	كحصــة	إضافية	
ــاح	أو	ترحــل	للســنوات	التاليــة،	كمــا	يجــوز	للشــركة	 مــن	األرب
بعــد	اســتيفاء	الضوابــط	الموضوعــة	مــن	الجهــات	المختصــة	

توزيــع	أربــاح	نصــف	ســنوية	وربــع	ســنوية.
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,,

اإلقرارات,,
1.18 اإلقرارات

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

•	لــم	تقــم	الشــركة	أو	أي	مــن	الشــركات	الزميلــة	
فــي	الســابق	بإصــدار	أي	أدوات	ديــن	ولــم	تصــرح	

بإصــدار	مثــل	هــذه	األدوات.

•	أن	ســجالت	الحســابات	قــد	ُأعــّدت	بالشــكل	
الصحيــح.

ــة	بالشــركة	قــد	ُأعــد	 ــة	الداخلي •	أن	نظــام	الرقاب
ــة. ــذ	بفعالي علــى	أســس	ســليمة	وُنّف

•	أنــه	ال	يوجــد	اي	شــك	يذكــر	فــي	قــدرة	الشــركة	
علي	مواصلة	نشــاطها.

18
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فهرس القوائم المالية للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر  

2016م   
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كما في 31 ديسمبر

إيضاح
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
الموجودات

الموجودات المتداولة
327.303.45150.272.356نقد ونقد مماثل

410.429.85312.608.180ذمم المستأجرين، صافى
5239.4586.709.793مستحقات من أطراف ذوى عالقة  

620.569.1906.910.103دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 
58.541.95276.500.432مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
7396.841.966402.827.936إستثمارات فى شركات زميلة
8547.411.974532.760.853ممتلكات إستثمارية ، صافي

9169.936.800133.294.451مشروعات تحت التنفيذ 
1010.504.14010.057.478ممتلكات ومعدات ، صافى 

1.124.694.8801.078.940.718مجموع الموجودات غير المتداولة
1.183.236.8321.155.441.150مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

33.125.97336.244.754إيجارات مقبوضة مقدمًا
1168.168.96962.461.662الجزء المتداول من تسهيالت التورق اإلسالمي

52.306.3715.105.492مطلوبات لطرف ذات عالقة 
1213.329.3685.385.727مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

132.799.8531.457.074مخصص الزكاة الشرعية
119.730.534110.654.709مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
11117.145.340164.513.789تسهيالت التورق اإلسالمي

2.616.7422.049.450مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
119.762.082166.563.239مجموع المطلوبات غير المتداولة

239.492.616277.217.948مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين

1700.000.000700.000.000رأس المال
72.286.61962.234.518إحتياطي نظامي

171.457.597115.988.684     أربـاح مبقـاة
943.744.216878.223.202مجموع حقوق المساهمين

1.183.236.8321.155.441.150مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

»إن اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«   

شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة(

قائمة المركز المالى
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للسنة المنتهيــة في 31 ديسمبر

ايضاح
2016م

ريال سعودي

2015م

ريال سعودي
14131.217.882126.725.205إيرادات التأجير 

)51.649.043()49.399.242(15تكلفة إيرادات التأجير 
81.818.64075.076.162مجمل الدخـل من التأجير 

38.329.88137.787.511الدخل من اإلستثمارات في شركات زميلة )عقارية(
120.148.521112.863.673مجمل دخـل النشاط 
)848.538()1.264.866(مصروفات تسويقية  

)8.628.290()11.443.713(16مصروفات عمومية وإدارية
107.439.942103.386.845الدخل من األعمال الرئيسة

)8.322.685()6.314.653(11تكلفة تمويل التورق االسالمى
1.112.853580.381إيرادات أخرى

102.238.14295.644.541صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية 

)1.572.736()1.717.128(13مخصص الزكاة الشرعية 

100.521.01494.071.805صافي الدخل

ربــح )خسارة( الســهم األساس مــن :    

1.531.48األعمال الرئيسة

)0.14()0.09(األعمال األخرى 

1.441.34صافــي الدخـــل 

 

»إن اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«   

شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة(

قائمة الدخـل
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»إن اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«   

شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة(
للسنة المنتهيــة في 31 ديسمبرقائمة التدفقات النقدية  

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

التدفقـات النقديـة من األنشطة التشغيلية
102.238.14295.644.541صافي الدخـل قبـل الزكـاة الشرعيـة 

تعديالت لتسويـة صافي الدخـل قبل الزكـاة مـع صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
)37.787.511()38.329.881(حصة الشركة من أرباح شركات زميلة

10.298.76412.159.143إستهالكات ممتلكات استثمارية
509.192429.928إستهالكات ممتلكات ومعدات

926.1321.200.000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-2.000.000مخصص خصومات مستأجرين

847.3141.015.621المكون لمكافأة نهاية الخدمة
6.314.6538.322.685تكلفة تمويل التورق االسالمى

)الزيادة( النقص فى الموجودات التشغيلية
)2.503.963(1.252.195ذمم المستأجرين

9.700.241)13.659.087(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
)4.417.789(3.671.214التغير فى أرصدة األطراف ذوى عالقة

5.010.00024.025.346توزيعات أرباح من شركات زميلة
39.305.85117.841.321المستلم من المساهمات االضافية في استثمارات في شركات زميلة

الزيادة )النقص( فى المطلوبات التشغيلية
1.928.420)3.118.781(إيجارات مقبوضة مقدمًا 

5.943.6413.324.076مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
123.209.349130.882.059فائض النقد من التشغيل

)589.674()280.022(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
)1.892.914()374.349(الزكاة الشرعية المدفوعة

122.554.978128.399.471صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من األنشطـة اإلستثمارية 

)78.500.382()56.742.697(إضافات مشروعات تحت التنفيذ
)254.776()955.854(إضافات ممتلكات ومعدات 

)78.755.158()57.698.551(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة

10.000.00040.000.000المستلم من تسهيالت التورق اإلسالمى
)37.951.578()49.786.682(المسدد لتسهيالت التورق اإلسالمى

)14.483.876()13.038.650(تكلفة تمويل التورق اإلسالمى المدفوعة
-)35.000.000(توزيعات أرباح

)12.435.454()87.825.332(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
37.208.859)22.968.905(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المماثل

50.272.35613.063.497النقد والنقد المماثل في بداية السنة 
27.303.45150.272.356النقد والنقد المماثل في نهاية السنة 

معامالت غير نقدية :
24.949.88536.178.922محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات استثمارية

)6.161.191()4.849.535(استبعاد تكلفة تمويل التورق االسالمى من اضافات مشروعات تحت التنفيذ
357.000.000-محول من أرباح مبقاة لزيادة رأس مال 
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

رأس المـــــــــال

ريال سعودي
إحتياطي نظامي

 ريال سعودي

أرباح مبقـــــاة

ريال سعودي

المجمــــــــــــــوع

ريال سعودي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 

700.000.00062.234.518115.988.684878.223.202الرصيد في 1 يناير 2016م 
)35.000.000()35.000.000(--توزيعات ارباح

100.521.014100.521.014--صافي دخل السنة
-)10.052.101(10.052.101-المحول إلى اإلحتياطي النظامي 

700.000.00072.286.619171.457.597943.744.216الرصيد في 31 ديسمبر 2016م

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 
343.000.00052.827.337388.324.060784.151.397الرصيد في 1 يناير 2015م 

-)357.000.000(-357.000.000المحول من األرباح المبقاة لزيادة رأس المال
94.071.80594.071.805--صافي دخل السنة

-)9.407.181(9.407.181-المحول إلى اإلحتياطي النظامي 

700.000.00062.234.518115.988.684878.223.202الرصيد في 31 ديسمبر 2015م

»إن اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 21 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«   
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1- التكوين والنشاط

شــــركة  هــي  )الشــركة(  العقاريــة  األندلــس  شــركة 
القــــــرار  بموجــــب  تأسســت  سعوديــــة  مساهمــــة 
03/09/1427هـــ  بتاريــخ   2509 رقــم  الـــــوزاري 
بالموافقــة  القاضــى  26/09/2006م  الموافــق 
على إعالن تأســيس الشــركة. الشــركة مسجلــــة فــــى 
مدينـــــة الريــــــاض بموجـــــب السجــــــل التجـــــاري رقـــــم 
الموافــق  17/09/1427هـــ  بتاريــخ   1010224110

. 2006م   /10/10

إنشــاء  فــي  للشــركة  الرئيســة  النشــاطات  تتمثــل 
والســكنية  التجاريــة  والمجمعــات  المراكــز  وتملــك 
الســكنية  للمبانــي  عامــة  ومقــاوالت  وإدارتهــا 
والترفيهيــة  التعليميــة  والمنشــآت  والتجاريــة 
الميــاه  ومشــاريع  والســدود  والطــرق  والصحيــة 
والصــرف الصحــي واألعمــال الكهربائية والميكانيكية 
والمبانــي  العقاريــة  المنشــآت  وتشــغيل  وصيانــة 
والمجمعــات التجاريــة وتملــك األراضــي والعقــارات 
وتطويرهــا وإســتثمارها لصالــح الشــركة وفــي حــدود 

. أغراضهــا 

ــة العامــة  ــخ 10 مــارس 2015م قــررت الجمعي وبتاري
الغيــر عاديــة للشــركة زيــادة رأس مــال الشــركة ليصبــح 
 000 إلــى  مقســم  ســعودى  ريــال   700.000.000
ســعودى  10ريــال  إســمية  بقيمــة  ســهم   70  000
للســهم بزيــادة قدرهــا 357.000.000 ريال ســعودى 
مقســمة إلــى 000 700 35 ســهم وذلــك عــن طريــق 
تحويــل قيمــة الزيــادة مــن حســاب األربــاح المبقــاه 
ــادة بتاريــخ  وتــم التأشــير بالســجل التجــارى بهــذه الزي

 . 19/03/2015م 

1437هـــ  صفــر   13 وبتاريــخ  2015م  عــام  خــالل 
هيئــة  وافقــت  2015م  نوفمبــر   25 الموافــق 
الســوق الماليــة علــى طلــب الطــرح العــام األولــى 
للشــركة وذلــك بطــرح %30 مــن أســهمها لالكتتــاب 
العــام، هــذا وقــد تــم اإلكتتــاب فــى كامــل األســهم 
المطروحة وبتاريخ  25 ربيع األول 1437هـ الموافق 

05 ينايــر 2016م أعلنــت الســوق الماليــه )تــداول( 
عــن إضافــة أســهم المكتتبيــن فــى الشــركة وذلــك 

لــكل مكتتــب . حســب األســهم المخصصــة 

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن بدايــة شــهر ينايــر 
ســنة  كل  مــن  ديســمبر  شــهر  آخــر  فــى  وتنتهــى 

ميالديــة.

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

الماليــة للشــركة وفقــًا لمبــدأ  القوائــم  إعــداد  يتــم 
فــي  اإلســتثمارات  عــدا  فيمــا   ، التاريخيــة  التكلفـــة 
فــي  ســيرد  حســبما  تقيــد  والتــى  زميلــة  شــركات 
أســاس مبــدأ اإلســتحقاق  ، علــى  التاليــة  الفقــرات 
وطبقــا لمبــاديء المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وفيمــا يلـــي ملخصــًا 
ألهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد 

الماليــة . القوائــم  هــذه 

التقديرات المحاسبية
للمبــاديء  وفقــًا  الماليــة  القوائــم  إعــداد  إن 
إســتخدام  يتطلــب  عليهــا  المتعــارف  المحاســبية 
التقديــرات واإلفتراضــات التــي قــد تؤثــر علــى قيمــة 
الموجــودات والمطلوبــات المقيــدة وعلــى اإلفصــاح 
عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــى تاريــخ 
القوائــم الماليــة. وبالرغــم مــن أن التقديــرات مبنيــة 
علــى أفضــل المعلومــات واألحــداث المتوفــرة لــدى 
أن  إال  الماليــة  القوائــم  إصــدار  تاريــخ  فــى  اإلدارة 
النتائــج الفعليــة النهائيــة قــد تختلــف إختالفــًا غيــر 

التقديــرات. جوهريــًا عــن هــذه 

تحقق اإليرادات
ــردات التأجيــر وفقــًا للعقــد المبــرم مــع  يتــم إثبــات إي
وفقــًا  اإليجــار  عقــود  فتــرة  مــدى  علــى  المســتأجر 
اإليجــار  فتــرة  وحســب  الثابــت  القســط  لطريقــة 
المالــى  المركــز  تاريــخ  حتــى  العقــد  مــن  المنقضيــة 
اإليجــارات   ، مقدمــًا  المقبوضــة  اإليــرادات  تمثــل   .
غيــر  إيجــارات  عــن  المســتأجرين  مــن  المحصلــة 

 . المالــى  المركــز  تاريــخ  فــى  مســتحقة 
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والتســويق  اإلعالنــات  مــن  اإليــرادات  إثبــات  يتــم 
اإليــرادات  وتــدرج ضمــن  إســتالمها  عنــد  والصيانــة 

الدخــل.    قائمــة  فــى  األخــرى 

المصروفـات
وتكاليــف  العقــارات  وصيانــة  إدارة  مصروفــات 
الكهربــاء والميــاه المتعلقــة بهــا ، وكــذا مصروفــات 
إســتهالكها تعتبــر تكاليــف مباشــرة وتســجل ضمــن 
األخــرى  المصروفــات  أمــا  التأجيــر.  إيــرادات  تكلفــة 
فتعتبــر مصروفــات تســويقية وعموميــة وإدارية. يتم 
توزيــع مصروفــات األقســام الخدميــة والمصروفــات 
المشــتركة ، إذا دعــت الحاجــة لذلــك ، علــى التكاليــف 
والعموميــة  التســويقية  والمصروفــات  المباشــرة 

واإلداريــة وفقــًا ألســاس ثابــت .

النقـد والنقد المماثل  

ــة بالصناديــق  يتضمــن النقــد والنقــد المماثــل النقدي
واألرصـــدة والودائــع البنكيــة واإلســتثمارات األخــرى 
عاليــة الســيولة القابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة 
خــالل  إســتحقاقها  تواريــخ  يكــون  والتــي  معلومــة 

ــخ شــرائها. ــة أشــهر أو أقــل مــن تاري ثالث

الذمم المدينة

ــار الذمــم المدينــــة بالصــــافي بعــد خصــم  يتـــــم إظهـــ
تحصيلهــا  يكــون  التــى  للذمـــم  المكــون  المخصــص 
أمـــرًا مشــكوكًا فيـــه، إن وجــدت ، والتــى يتــم تقديرهــا 

بمعرفــة اإلدارة .  

اإلستثمارات فى الشركات الزميلة

يتم المحاســبة على اإلســتثمارات في شــركات زميلة 
، والتــى للشــركة تأثيــرًا هامـــًا علــى سياســتها الماليــة 
إلــى مســتوى  التأثيــر  والتشــغيلية )وال يرقــى هــذا 
الســيطرة( ، أو تمتلــك فيهــا الشــركة إســتثمارًا طويــل 
ــى %50 مــن رأس المــال  ــن %20 إل ــراوح بي األجــل يت
وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة . حيــث يتــم تســجيل 
ذلــك  فــي  )بمــا  بالتكلفــة  الشــراء  عنــد  اإلســتثمار 
قيمــة الشــهرة، إن وجــدت( ويتــم تعديــل التكلفــة 

بعــد ذلــك فــي ضــوء التغيــر فــي حصــة الشــركة فــي 
أصــول الشــركة الزميلــة. يتــم إدراج حصــة الشــركة فــي 
صافــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة ضمــن قائمــة 

الدخــل . 

الشـــــهرة

الزيــادة فــى ســعر الشــراء عــن حصــة  يتــم تســجيل 
لموجــودات  العادلــة  القيمــة  صافــى  فــى  الشــركة 
)الشــهرة(  فيهــا  المســتثمر  الشــركة  ومطلوبــات 
ضمــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار . فــى حالــة عــدم 
وجــود قيمــة عادلــة لألصــول المشــتراة فــإن الشــهرة 
تمثــل الفــرق بيــن المبلــغ المدفــوع لشــراء اإلســتثمار 
الدفتريــة  القيمــة  صافــى  فــى  الشــركة  وحصــة 
الحقــًا  الشــهرة  إثبــات  يتــم   . المشــتراة  لألصــول 
بالتكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر متراكمــة ناتجــة عــن 
ــد  هبــوط القيمــة . ويتــم عمــل تقييــم ســنوي لتحدي
فيمــا إذا كان هنــاك هبــوط فــي قيمــة الشــهرة إال 
ــر فــي الظــروف خــالل الســنة  إذا وقــع حــدث أو تغي
يشــير إلــى هبــوط القيمــة المســجلة يتطلــب تقييــم 

الشــهرة خــالل الســنة . 

الممتلكات اإلستثمارية

يتــم  التــي  اإلســتثمارية  الممتلــكات  إثبــات  يتــم 
منهــا  مخصومــًا  بالتكلفــة  بالتأجيــر  منهــا  اإلنتفــاع 
ــم إحتســاب إســتهالك  ــة. يت اإلســتهالكات المتراكمـ
ــًا  الممتلــكات اإلســتثمارية )بإســتثناء األراضــى( وفقـ
لطريقــة القســط الثابــت علــى أســاس العمــر اإلنتاجــى 
المقــدر لهــا علــى فتــرات تتــراوح بيــن 25 ســنة إلــى  
تاريــخ  40ســنة حســب عمــر المبنــى المتوقــع فــي 
اإلنشــاء أو الشــراء، وقــد تــم زيــادة العمــر اإلنتاجــي 
األندلــس  مبنــى   ( اإلســتثمارية  الممتلــكات  ألحــد 
مــول فــي جــدة( بمقــدار 7 ســنوات إضافيــة ليصبــح 
العمــر اإلنتاجــي اإلجمالــي للمبنــى 40 ســنة، وذلــك 
بنــاء علــى دراســة فنيــة وهندســية قامــت بهــا إدارة 
الشــركة. وبالنســبة للممتلــكات التــى يتــم إنشــائها 
علــى أراضــى مســتأجرة يتــم إســتهالكها علــى العمــر 
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اقــل.  أيهمــا  بالعقــد  اإليجــار  مــده  أو  لهــا  المقــدر 
تظهــر اإليــرادات مــن تأجيــر هــذه الممتلــكات وكذلــك 
اإلســتهالكات المتعلقــة بهــا ضمــن قائمــة الدخــل . 

الممتلكات والمعدات

بالتكلفــة مخصومــًا  والمعــدات  الممتلــكات  تظهــر 
مصروفــات   . المتراكمـــة  اإلســتهالكات  منهــا 
أمــا  إيراديــة  مصروفــات  تعتبــر  والصيانــة  اإلصــالح 
مصروفــات التحســينات فتعتبــر مصروفــات رأســمالية 
. يتــم إحتســـاب اإلســتهالكات علــى أســاس العمــر 
 . الثابــت  القســط  لطريقــة  وفقـــا  لألصــل  المقــدر 
التحســينات علــى مبانــى مســتأجرة تســتهلك علــى 
أقــل.  أيهمــا  المقــدر أو علــى فتــرة اإليجــار  عمرهــا 
والمعــدات  للممتلــكات  اإلنتاجيــة  األعمـــار  وتقـــدر 

على النحو التالي:  

السنــــوات
25مبانى

4سيـــــارات                 
10-3أثاث ومعدات مكتبية                                              

المملــوك  المبنــى  مــن  جــزء  فــى  المبانــى  تتمثــل 
للشــركة والذى تســتغله فى ادارة أنشــطتها، والجزء 
المتبقــى مــن المبنــى يتــم تأجيــره للغيــر ويتــم ادراجــه 

ضمــن الممتلــكات االســتثمارية.

المشروعات تحت التنفيذ 

يتــم تســجيل المشــروعات تحــت التنفيــذ بالتكلفــة . 
ــح جاهــزة  ــدأ إســتهالك هــذه األصــول عندمــا تصب يب

لإلســتخدام . 

تكلفة تمويل التورق اإلسالمى

بتســهيالت  الخاصــة  التمويــل  تكلفــة  رســملة  يتــم 
إئتمانيــة تــم الحصــول عليهــا لمشــروع بعينــه يتطلــب 
إنشــاؤه فتــرة زمنيــة طويلــة ضمــن تكلفــة المشــروع 

ــى. ــد الفعل بإســتخدام طريقــة العائ

يتــم تســجيل تكلفــة التمويــل ضمــن قائمــة الدخــل 
التنفيــذ  تحــت  مشــروعات  وجــود  عــدم  حالــة  فــى 
مؤهلــة للرســملة وذلــك بإســتخدام طريقــة العائــد 

الفعلــي علــى فتــرة ســداد التــورق اإلســالمى . 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي النظــر فــي القيمــة 
الدفتريــة لألصــول غيــر المتداولــة للتأكــد مــن عــدم 
وجــود أي دليــل علــى وقــوع أي خســارة ناتجــة عــن 
هبــوط فــي قيمــة األصــول. وفــي حالــة وجــود مثــل 
هــذا الدليــل ، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد 
لذلــك األصــل لتحديــد حجــم هــذه الخســارة. وفــي 
الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا تقديــر القيمــة القابلــة 
لإلســترداد لذلــك األصــل بمفـــرده، تقــوم الشــركة 
بتقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة القابلــة 

ــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا ذلــك األصــل. لتولي

القابــل  المبلــغ  فيهــا  يقــدر  التــي  الحــاالت  وفـــي 
لتوليــد  القابلــة  الوحــدة  أو  لألصــل  لإلســترداد 
النقــد بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، عندئــذ تخفــض 
القيمــة الدفتريــة لذلــك األصــل أو الوحــدة القابلــة 
لتوليــد النقــد إلــى القيمــة القابلـــة لإلســترداد لهــا ، 
ويتــم إثبــات خســائر اإلنخفــاض فــي قيمــة األصــل 
كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل للفتــرة الماليــة التــى 

فيهــا.  تحــدث 

يتــم  الهبــوط، فإنــه  إنتفــت الحقــا أســباب  وإذا مــا 
ــادة  عكــس قيــد خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة وزي
القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة القابلــة لتوليــد 
ــه،  ــة لإلســترداد ل ــة القابل ــى القيمــة المعدل النقــد إل
علــى أال تزيــد القيمــة الدفتريــة التي تمــت زيادتها عن 
القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن المفتــرض تحديدهــا 
فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات خســارة اإلنخفــاض فــي قيمــة 
ذلــك األصــل أو الوحــدة القابلــة لتوليــد النقــد فــي 
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الســنوات الســابقة. يتــم إثبــات عكــس قيــد خســارة 
اإلنخفــاض فــي القيمــة كإيــرادات فــي قائمــة الدخــل 

للفتــرة الماليــة التــى تحــدث فيهــا.

اإليجـارات التشغيلية 

يتــم تســجيل المبالــغ المدفوعة بموجب عقــود اإليجار 
التشــغيلية المبرمة من قبل الشــركة بصفتها مســتأجر 
علــى قائمــة الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى 

مــدى فتــرة عقــود اإليجــار ذات العالقــة .

إيــرادات  مــن  كنســبة  تحتســب  التــى  اإليجــارات 
وحســب  اإلســتحقاق  لمبــدأ  وفقــًا   ، المســتأجر 
. المســتأجر  أو  المشــغل  مــن  المســتلمة  البيانــات 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  مخصــص  تكويــن  يتــم 
للموظفيــن فــي القوائــم الماليــة وفقــًا لمتطلبــات 
أســاس  علــى  الســعودي  والعمــال  العمــل  نظــام 

الخدمــة. فــي  الموظــف  أمضاهــا  التــي  الفتــرة 

مخصص الزكاة والضريبة

يتــم إحتســاب مخصــص الــزكاة والضريبــة ســنويًا فــى 
العامــة  الهيئــة  لتعليمــات  وفقــًا  الماليــة  القوائــم 
للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية . 
أيـــة تعديــالت قــد تنتــج عنــد الربــط النهائــي للــزكاة 
يتــم تســجيلها ضمــن قائمــة الدخــل فــى الســنة التــى 
يتــم إســتالم الربــط النهائــى فيهــا ، حيــث يتــم حينئــذ 

تســوية المخصــص. 

اإلحتياطي النظامي

ــن  تمشــيا مــع النظــام األساســي للشــركة يتــم تكوي
إحتياطــي نظامــي بنســبة 10 % مــن صافــى الدخــل 
الســنوى ، ويجــوز التوقــف عــن هــذا التكويــن حينمــا 
يبلــغ رصيــد هــذا اإلحتياطــي %50 مــن رأس المــال 
المدفــوع . إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع 

كأنصبــة أربــاح . 

العمالت األجنبية

تمســك الشــركة حســاباتها بالريــال الســعودي ، ويتــم 
تحويــل المعامــالت التــى تتــم بالعملــة األجنبيــة الــى 
الريــال الســعودي وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة 
الموجــودات  تحويــل  ويتــم   . المعاملــة  إجــراء  عنــد 
والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة 
الريــال  إلــى  المالــي  المركــز  تاريــخ قائمــة  كمــا فــي 
فــي  الســائدة  الصــرف  ألســعار  وفقــًا  الســعودي 
الناتجــة  والخســائر  المكاســب  إن   . التاريــخ  ذلــك 
عــن التســديدات أو تحويــل العمــالت األجنبيــة يتــم 

إدراجهــا ضمــن قائمــة الدخــل .

ربح السهم 

بإســتخدام  األســاس  الســهم  ربــح  إحتســاب  يتــم 
ــة القائمــة  المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العادي
رأســمال  أســهم  جميــع  بــأن  علمــًا   ، الســنة  خــالل 
الشــركة أســهم عاديــة والبالــغ عددهــا فــى نهايــة كل 

000 000 70 ســهمًا. فتــرة معروضــة 
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كمـا فـي 31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
882.743361.847نقـــد فى الصندوق 

26.420.70849.910.509نقد لدى البنوك 
27.303.45150.272.356

12.555.98513.808.180ذمم المستأجرين
)1.200.000()2.126.132(مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

10.429.85312.608.180

5- المعامالت مع األطراف ذوى عالقة

فــى ســياق األعمــال التجاريــة العاديــة تقــوم الشــركة 
بالتعامــل مــع شــركات مملوكــة لبعــض المســاهمين 
عالقــة  ذوى  وأطــراف  زميلــة  وشــركات  بالشــركة 
أخريــن . إن شــروط المعامــالت مــع تلــك األطــراف 
هــى نفــس شــروط التعامــل مــع األطــراف األخــرى 
الغيــر مرتبطــة كمــا أنــه يتــم إعتمــاد المعامــالت مــن 
قبل إدارات تلك الشركات . علمًا أنه ال يتم إحتساب 
أى أعبــاء ماليــة علــى أرصــدة حســابات األطــراف ذوى 

عالقــة وفيمــا يلــى بيــان أهــم تلــك المعامــالت:

أ - لــدى الشــركة عقــود مــع شــركة هامــات العقاريــة 
)شــركة زميلــة( لتقديــم إستشــارات التطوير وخدمات 
التأجيــر لمركــز األندلــس التجــارى فــى مدينــة جــدة 
والمراكز التجارية بالصحافة ، اليرموك ، التالل مقابل 
أتعــاب تأجيــر بواقــع %7 مــن إجمالــي عقــود إيجــار 
المركــز للعــام األول وذلــك عنــد التأجيــر ألول مــرة أو 
عنــد إحــالل مســتأجر بآخــرأو مــن الزيــادة فــى القيمــة 
اإليجاريــة لعقــد اإليجــار المجــدد. كمــا يتضمــن العقــد 
أتعــاب شــهرية مقابــل تقديــم خدمــات اإلستشــارات 
والتطويــر بواقــع %4 مــن دخــل المركــز والمتمثــل 
ــر المتخصــص.  ــر والدعايــة والتأجي ــرادات التأجي فــى إي

 15% بواقــع  المســتحدثة  اإليجــارات  عــن  وأتعــاب 
ــى اإليجــار للمســتأجر لســنة واحــدة فقــط  مــن إجمال
الجديــدة  المؤجــرة  الخدمــات  او  للوحــدات  وذلــك 
التــى يقــوم المشــغل بإســتحداثها وإضافتهــا والتــى 
لــم تكــن موجــودة بمخططــات المراكــز أو الموازنــة 
الشــركة  وتخضــع  الشــركة.  مــن  المعتمــدة  للتأجيــر 
بموجــب نفــس اإلتفاقيــة لتحمــل اإللتزامــات الماليــة 
التــي تتعلــق بالعامليــن كالرواتــب والمزايــا وبعــض 

المصروفــات األخــرى كالصيانــة والكهربــاء . 

األســواق  شــركة  بتحميــل  الشــركة  تقــوم   - ب 
المتطــورة )شــركة زميلــة( وشــركة الحيــاة العقاريــة 
)شــركة زميلــة( بحصتهــم مــن المصروفــات المباشــرة 
المتكبــدة  واإلداريــة  العموميــة  المصروفــات  مــن 
مــن قبــل شــركة األندلــس العقاريــة وذلــك بموجــب 

إتفــاق إدارات تلــك الشــركات . 

ج - تســتأجر الشــركة أرض مــن أحــد أعضــاء مجلــس 
ــة إلقامــة أحــد المراكــز  اإلدارة لمــدة 20 ســنة هجري
التجاريــة عليهــا ، فــى مقابــل إيجــار ســنوى  يبــدأ مــن 
مبلــغ قــدره 3.1 مليــون ريــال ســعودى إبتــداء مــن 

. 16/3/1434هـــ 

3- نقــد ونقــد مماثـل

4- ذمم المستأجرين ، صافى
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ذات  شــركات  مــع  إيجــار  عقــود  الشــركة  لــدى   - د 
أحــد  ملكيــة  خــالل  )مــن  مســتأجر  بصفتهــا  عالقــة 
فــى  مباشــرة  غيــر  لحصــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
الشــركات ذات عالقــة( بقيمــة إيجاريــة ســنوية تبلــغ 

31 ديســمبر  ريــال ســعودي كمــا فــي  3.7 مليــون 
ســعودي( ريــال  مليــون   1.5  : )2015م  2016م 

 31 فــي  كمــا  عالقــة  ذوى  األطــراف  أرصــدة  إن 
: يلــى  كمــا  كانــت  ديســمبر  

مستحقات من أطراف ذوى عالقة: 
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
146.85665.629شركة األسواق المتطورة 

92.602199.203شركة الحياه العقارية
6.444.961-مبالغ مستحقة علي المساهمين )المؤسسين(

239.4586.709.793
مطلوبات لطرف ذو عالقة: 

2.306.3715.105.492شركة هامات العقارية

كمـا فـي 31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي

2015م

ريال سعودي
599.047451.003ذمم موظفين

911.268735.829مصروفات مدفوعة مقدمًا 
5.306.2915.456.662ايجارات مدفوعه مقدما 
8.469.124266.609دفعات مقدمة للموردين

    -5.283.460تأمين خطاب ضمان
20.569.1906.910.103

إستثمارات فى شركات زميلة
107.452.364109.762.432شركة األسواق المتطورة

48.552.67649.758.421شركة هامات العقارية 
48.691.94848.702.666شركة صروح المراكز

192.144.978194.604.417شركة الحياة العقارية
396.841.966402.827.936

6- دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

7- إستثمارات فى شركات زميلة
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شركة األسواق المتطورة

قامــت الشــركة خــالل عــام 2007م باإلشــتراك مــع أحــد المســاهمين فيهــا بتأســيس شــركة األســواق 
المتطــورة كشــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال قــدره 500.000 ريــال ســعودي مملوكــة بالتســاوي 

ــن بالدمــام .  ــك بغــرض تملــك مجمــع داري ــكل منهمــا وذل بواقــع %50 ل

قامــت الشــركة بتقديــم تمويــل إضافــى للشــركة المذكــورة قــدره 35.461.474 ريــال ســعودى يمثــل حصتهــا 
فى تمويل تكلفة أرض المشروع لتكون إجمالــــى تكلفــــة اإلستثمــــار مبلغ 35.711.474 ريال سعودى ، إن 

حركـــــة اإلستثمـــــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر كانــت كمــا يلى: 

شركة هامات العقارية

قامــت الشــركة خــالل عــام 2012م بشــراء حصــة تعــادل %33.33 مــن رأســمال شــركة هامــات العقاريــة 
البالــغ 500.000 ريــال ســعودى مقابــل مبلــغ 44.434.383 ريــال ســعودى ، ووفقــًا إلتفاقيــة الشــراء يتــم 
إحتســاب نصيــب الشــركة مــن أربــاح الشــركة المذكــورة مــن تاريــخ ســداد آخــر دفعــة مــن قيمــة الصفقــة وهــو 
01/10/2012م . يتمثــل نشــاط الشــركة الزميلــة فــى شــراء األراضــى إلقامــة مبانــى عليهــا وإســتثمارها 
بالبيــع أو اإليجــار . يتضمــن اإلســتثمار المذكــور شــهرة قيمتهــا 44.18 مليــون ريــال ســعودى . إن حركــة 

اإلســتثمار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر كانــت كمــا يلــى:

شركة صروح المراكز 

بتاريــخ 17 أبريــل 2014م قامــت الشــركة بالمشــاركة بنســبة %25 فــي تأســيس شــركة صــروح المراكــز ) 
شــركة ذات مســئولية محــدودة( والبالــغ رأســمالها 500.000 ريــال ســعودي , وقدمــت الشــركة أراضــي 
بلغــت قيمتهــا 48.591.406 ريــال ســعودي كــرأس مــال إضافــي بنســبة تعــادل حصتهــا فــي رأس المــال. هــذا 
باإلضافــة إلــى مبلــغ 125.000 ريــال ســعودى نظيــر حصتهــا فــى رأس المــال، ومبلــغ 24.458 ريــال ســعودي 
يمثــل نصيــب الشــركة مــن خســارة شــركة صــروح المراكــز عــن الســنتين المنتهيتيــن فــي 31ديســمبر 2015م ، 

31ديســمبر2016م، علمــًا بــأن الشــركة لــم تمــارس نشــاطها التجــاري بعــد .

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

109.762.432111.624.840رصيد أول السنة
11.643.38311.833.330حصة الشركة فى أرباح الشركة الزميلة

)13.695.738()13.953.451(المستلم من مساهمات إضافية
107.452.364109.762.432

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

49.758.42147.815.846رصيد أول السنة
3.804.2554.614.575حصة الشركة فى أرباح الشركة الزميلة

)2.672.000()5.010.000(حصة الشركة في أرباح موزعة
48.552.67649.758.421
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شركة الحياة العقارية

تمتلــك الشــركة %25 فــى مركــز حيــاة مــول التجــارى بمدينــة الريــاض، علمــًا بــأن الشــركة قامــت مــع الشــركاء 
اآلخريــن فــى المركــز خــالل عــام 2009م بتأســيس شــركة الحيــاة العقاريــة مــن أجــل اإلشــراف علــى المركــز اال 

انــه لــم يتــم نقــل ملكيــة المركــز للشــركة المذكــورة .

وفــى أول ينايــر 2015م تــم تعديــل هيــكل الملكيــة لشــركة الحيــاة العقاريــة ليتفــق تمامــا مــع هيــكل الملكيــة 
لمركــز الحيــاه مــول التجــارى والتــى تمتلــك شــركة االندلــس العقاريــة %25 مــن أســهمها. 

وبتاريــخ 2 ينايــر 2015م قــرر الشــركاء باالجمــاع بصفتهــم المــالك الوحيديــن فــى كل مــن شــركة الحيــاة 
العقاريــة ومركــز الحيــاه مــول التجــارى تفعيــل دور شــركة الحيــاة العقاريــة ابتــداًء مــن اول ينايــر 2015م 
كمالكــة لجميــع أصــول ومقومــات المركــز والمســئولة عــن جميــع التزاماتــه وتعاقداتــه ونقــل جميــع حســابات 
المركــز الــى شــركة الحيــاة العقاريــة، واعتبــارا مــن أول ينايــر 2015 تــم التوقــف عــن اصــدار قوائــم ماليــة للمركــز 

اعتبــارا مــن هــذا التاريــخ.

وعليــه أصبحــت الشــركة تمتلــك %25 فــى شــركة الحيــاة العقاريــة. يتضمــن اإلســتثمار المذكــور شــهرة 
قيمتهــا 95.75 مليــون ريــال ســعودى كمــا فــى 31 ديســمبر 2016م و 2015م. إن حركــة اإلســتثمار خــالل 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر كانــت كمــا يلــى:

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

194.604.417198.750.000رصيد أول السنة
22.892.96121.353.346حصة الشركة فى أرباح الشركة الزميلة

)21.353.346(-حصة الشركة فى أرباح موزعة 
)4.145.583()25.352.400(المستلم من مساهمات إضافية 

192.144.978194.604.417
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أراضــــى

ريال سعودي

مـــبانى إستثمارية

ريال سعودي

المجمــــــوع

ريال سعودي
التكلفة : 

247.414.434368.290.238615.704.672الرصيد في 1 يناير 2016م 
24.949.88524.949.885-إضافات خالل السنة

247.414.434393.240.123640.654.557الرصيد في 31 ديسمبر 2016م 
اإلستهالك المتراكم : 

)82.943.819()82.943.819(-الرصيد في 1 يناير 2016م
)10.298.764()10.298.764(-إستهالك السنة

)93.242.583()93.242.583(-الرصيد في 31 ديسمبر 2016م 
صافي القيمة الدفترية : 

247.414.434299.997.540547.411.974في 31 ديسمبر 2016م 
247.414.434285.346.419532.760.853في 31 ديسمبر 2015م 

كمـا فـي 31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
160.456.417114.854.320ستيبريدج سويتس جدة – األندلس مول

14.727.394-توسعة األندلس مول - الجنوبية
7.983.6213.712.737مشروع طريق األمير ماجد - جدة

-900.000مشروع مستشفى د.سليمان الحبيب
-596.762أخري

169.936.800133.294.451

يتمثــل مشــروع ســتيبريدج ســويتس جــده – األندلــس مــول فــى إنشــاء بــرج فندقــى مالصــق لألندلــس مــول 
ومقــام علــى نفــس أرض المركــز . 

مشــروع توســعة األندلــس مــول - الجنوبيــة تــم إنشــائه علــى أرض ملــك للشــركة ، فــي تاريــخ 30 يونيــو 
2016م تــم اإلنتهــاء مــن إنشــائه وتــم إضافتــه للممتلــكات اإلســتثمارية.

بلغـــت أعباء تمويـــــل التورق االسالمى المرسملـــــة ضمـــــن تكلفــــة المشروعـــــات خالل السنة المنتهية في 
31 ديســمبر 2016م مبلــغ 4.849.535 ريــال ســعودي )2015م : مبلــغ 6.161.191 ريــال ســعودي( .

8- ممتلكات إستثمارية ، صافي

9- مشروعات تحت التنفيذ
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أراضى

ريال 
سعودي

مبانى

ريال سعودي

ســـــــيارات

ريال 
سعودي

أثــــــــاث

ومعدات 
مكتبية

ريال سعودي

المجمـــــــــوع

ريال سعودي

التكلفـــة
6.118.2664.008.734463.7202.017.36212.608.082في 1 ينايـــر 2016م
955.854955.854---إضافات خالل السنة

6.118.2664.008.734463.7202.973.21613.563.936في 31 ديسمبر 2016م
اإلستهـالك المتراكــم

)2.550.604()1.555.890()372.155()622.559(-في 1 ينايـــر 2016م
)509.192()300.217()48.625()160.350(-إستهالك السنة

)3.059.796()1.856.107()420.780()782.909(-في 31 ديسمبر 2016م
صافي القيمـة الدفتريـة

في 31 ديسمبر 2016م
6.118.2663.225.82542.9401.117.10910.504.140

6.118.2663.386.17591.565461.47210.057.478في 31 ديسمبر 2015م 

تســهيل  علــى  الشــركة  حصلــت  2009م  عــام  فــى 
تــورق إســالمي مــن قبــل بنــك محلــي علــى شــكل 
عقــود بيــع أجــل ألســهم محليــة بمبلــغ 220 مليــون 
ريــال ســعودي وبهامــش ربــح %6.25 تناقصي وذلك 
حيــاة  مركــز  شــراء  تمويــل صفقــة  فــي  للمســاعدة 
مــول التجــاري . إن التــورق مضمــون بتوقيــع ســند 
ألمــر بكامــل اإللتــزام )قيمــة التــورق وهامــش الربــح( 
 ، ريــال ســعودى  316 مليــون  والبالــغ مجموعهمــا 
وكفالــة غــرم وأداء مــن كل مســاهم وفقــًا لحصتــه 
فــي رأســمال الشــركة، وإفــراغ العقــار الخــاص بمركــز 
األندلــس التجــاري علــى أن ال تقــل قيمتــه الســوقية 
عــن 600 مليــون ريــال ســعودي، والتعهــد بالتنــازل 
التســهيل  المركــز حتــى ســداد  إيجــارات  عــن جميــع 
الربــح  وهامــش  التــورق  ســداد  يســتحق  بالكامــل. 
علــى أقســاط ســنوية غيــر متســاوية خــالل مــدة عشــر 
سنوات ، بدأ سداد أول قسط فى 14/03/2009م 

وأخــر قســط ســيكون فــى 14/03/2018م .

فــى نهايــة عــام 2012م وقعــت الشــركة علــى عقــد 
البنــك  نفــس  قبــل  مــن  إســالمي  تــورق  تســهيل 

المحلــي علــى شــكل عقــود بيــع أجــل لســلع بمبلــغ 
ربــح يعــادل  ريــال ســعودي وبهامــش  100 مليــون 
الســيبور زائــدًا %3 تناقصــي وذلــك للمســاعدة فــي 
تمويــل جــزء مــن تكلفة إنشــاء مشــروع أبــراج األندلس 
ــة جــدة . وقــد حصلــت الشــركة  ــة فــى مدين الفندقي
علــى مبلــغ 100 مليــون ريــال ســعودى حتــى تاريــخ 
هــذه القوائــم الماليــة . إن التــورق مضمــون بتوقيــع 
ســند ألمــر بكامــل اإللتــزام )قيمــة التــورق وهامــش 
ريــال   113.968.923 مجموعهمــا  والبالــغ  الربــح( 
ســعودى، ورهــن عقــارات ال تقــل نســبة تغطيتهــا 
بالتنــازل  والتعهــد  التســهيل   قيمــة  مــن   200%
عــن جميــع إيجــارات الشــقق الفندقيــة المســتقبلية 
وكذلــك إيجــارات المســتأجرين الرئيســيين فــى مركــز 
األندلــس التجــارى حتــى ســداد التســهيل بالكامــل. 
يســتحق ســداد التــورق وهامــش الربــح علــى أقســاط 
ســنوية غيــر متســاوية خــالل مــدة تســع ســنوات ، بــدأ 
ســداد أول قســط فــى 03/10/2013م وأخــر قســط 

ســيكون فــى 23/05/2023م .

فــى يوليــو عــام 2013م وقعــت الشــركة علــى عقــد 
البنــك  نفــس  قبــل  مــن  إســالمي  تــورق  تســهيل 

 ، ومعــدات  ممتلــكات    -10
التكلفـــــة صافــى 

11- تسهيالت تورق إسالمي
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المحلــي علــى شــكل عقــود بيــع أجــل لســلع بمبلــغ 
يعــادل  ربــح  وبهامــش  ســعودي  ريــال  مليــون   20
للمســاعدة  وذلــك  تناقصــي   3% زائــدًا  الســيبور 
فــي تمويــل جــزء مــن تكلفــة إنشــاء مشــاريع المراكــز 
التجاريــة فــى أحيــاء الصحافــة والتــالل واليرمــوك فــى 

مدينــة الريــاض .

ــال  ــغ 20 مليــون ري  وقــد حصلــت الشــركة علــى مبلــ
ســعودى حتــى تاريـــــخ هــــذه القوائــم الماليــــة . إن 
التـــورق مضمـــون بتوقيع سنــد ألمــــر بكامل اإللتزام 
)قيمــة التــورق وهامــش الربــح( والبالــغ مجموعهمــا 
24.100.793 ريــال ســعودى، ورهــن عقــارات ال تقــل 

التســهيل،  %200 مــن قيمــة  نســبة تغطيتهــا عــن 
المراكــز  إيجــارات  جميــع  عــن  بالتنــازل  والتعهــد 
التجاريــة المســتقبلية حتــى ســداد التســهيل بالكامــل. 
يســتحق ســداد التــورق وهامــش الربــح علــى أقســاط 
ــر متســاوية خــالل مــدة خمــس ســنوات ،  ســنوية غي
26/06/2014م وأخــر  بــدأ ســداد أول قســط فــى 

قســط ســيكون فــى 26/12/2018م .

       وفيمــا يلــى حركــة تســهيالت التــورق اإلســالمى 
خــالل الفتــرة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر:

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

252.576.027254.159.437الرصيد في أول الفترة 

13.052.66850.852.044إضافات خالل الفترة

)52.435.454()62.825.331(المسدد خالل الفترة )تتضمن تكلفة التورق االسالمي(

202.803.364252.576.027إجمالى قيمة التورق 

)25.600.576()17.489.055(يخصم : تكلفة التمويل المؤجلة
185.314.309226.975.451صافى قيمة التورق

68.168.96962.461.662الجزء المتداول
117.145.340164.513.789الجزء غير المتداول

فيما يلى تفاصيل رصيد تكلفة التمويل المؤجلة كما في 31 ديسمبر : 

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

25.600.57629.232.408الرصيد في أول السنة 
3.052.66710.852.044اضافات خالل السنة

)14.483.876()11.164.188(إطفاء السنة )تكلفة تمويل التورق اإلسالمى(
17.489.05525.600.576
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كمـا في 31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
2.067.4211.503.971مستحقات موظفين 

-2.000.000مخصص خصومات مستاجرين
2.310.0001.155.000شركة منافع القابضة
3.236.3751.027.000تأمين ضمان األعمال

3.715.5721.699.756أخرى 
13.329.3685.385.727

بتاريــخ 2 فبرايــر 2015م تــم إبــرام عقــد شــراكة فــى 
طريــق  )مشــروع  تجــارى  مركــز  وتطويــر  اســتثمار 
األميــر ماجــد بجــدة( بيــن الشــركة وشــركة منافــع 
لتملــك  شــركة  تأســيس  يتــم  أن  علــى  القابضــة 
و30%   70% الملكيــة  نســبة  وتكــون  المشــروع 
ســيقام  التــى  األراضــى  أن  وحيــث  التوالــى  علــى 
شــركة  مــن  للشــركة  مؤجــرة  المشــروع  عليهــا 
إيجاريــة  بقيمــة  ســنة   25 لمــدة  القابضــة  منافــع 
إجماليــة 156.640.250 ريــال ســعودى. وقامــت 
%30 مــن  القابضــة بســداد نســبة  شــركة منافــع 

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي

2015م

ريال سعودي

إن العناصر الرئيسة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :
793.558.578697.344.018حقوق المساهمين المدورة

68.685.15558.282.977صافي الدخل المعدل
188.563.758228.598.954إضافات أخرى

)1.041.139.466()1.086.365.000(موجودات غير متداولة

)56.913.517()35.557.509(المجمــــــــــوع

68.685.15558.282.977الوعاء الزكوى 

القيمــة اإليجاريــة لــألرض عــن كل ســنة ماليــة بمبلــغ 
كمــا  رصيدهــا  ليصبــح  ســعودى  ريــال   1.155.000
ريــال   2.310.000 مبلــغ  31ديســمبر2016م  فــي 
ســعودي . وحتــى تاريخــة لــم يتــم البــدء فــى إجــراءات 

المشــروع . لتملــك  تاســيس شــركة 

تــم تكويــن مخصــص خصومــات للمســتاجرين مبلــغ 2 
مليــون ريــال ســعودي لمواجهــة االنخفــاض المحتمل 
إليجــارات المراكــز التجاريــة وقــد تــم تقديــر قيمتــه بناء 
علــي دراســة قامــت بهــا الشــركة وتوصيــة الشــركة  
المشــغلة للمراكــز التجاريــة شــركة هامــات العقاريــة. 

12- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

13- مخصص الزكاة الشرعية
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إن حركة مخصص الزكاة  هي كما يلـي : 
1.457.0741.777.252رصيد أول السنة

)1.892.914()374.349(المدفوع خالل السنة 
1.717.1281.572.736المكون خالل السنة 

2.799.8531.457.074رصيد آخر السنة 

موقف الربط الزكوى النهائى

قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة وســددت المســتحق عليهــا حتــى الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 
2015م وحصلت على شهـــــادة الزكــــاة حتى العام المذكور. إستلمــــت الشركــــة الربـــــط النهائـــــى حتي السنة 
المنتهيــة فــى 31 ديســمبر  2014م  بفروقــات قدرهــا 39.650 ريــال ســعودي وقامــت الشــركة بســدادها 

خــالل عــام 2016م .

للسنة المنتهية في31 ديسمبر
2016م

ريال سعودي
2015م

ريال سعودي
116.383.048106.634.003إيرادات تأجير مول األندلس

5.983.1578.191.758إيرادات تأجير مول الصحافة سنتر
5.516.8235.855.459إيرادات تأجير مول اليرموك سنتر

4.303.0885.051.505إيرادات تأجير مول التالل سنتر
1.031.766992.480إيرادات تأجير جزء من المقر اإلدارى

133.217.882126.725.205
-)2.000.000(يخصم : مخصص ذمم المستأجرين )إيضاح 12(

131.217.882126.725.205

14- إيرادات التأجير
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10.396.77212.261.851إستهالكات 
4.479.5914.398.169كهرباء ومياه 

6.632.3397.824.803خدمات تأجير وتشغيل )إيضاح 5( 
8.245.5888.005.377خدمات أمن ونظافة 

4.140.6613.214.824رواتب وما في حكمها
9.194.54910.992.661إيجار أرض المراكز التجارية

3.890.7113.450.156إصالح وصيانة 
431.955258.938تأمين 

468.226230.002إستشارات واتعاب قانونية
308.798772.111صرف صحى

-775.900خصم مسموح به
434.152240.151أخــرى 

 49.399.24251.649.043

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر

2016م
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

5.593.4514.366.843رواتب وما في حكمها

1.031.634545.536مكافآت الموظفين 

646.625811.000أتعاب مهنية واستشارية 

411.183327.220إستهالكات 

312.176245.736كهرباء ومياه

75.03040.954إتصاالت

20.81272.567أدوات مكتبية 

168.765633.134صيانة وإصالح 

1.832.6701200.000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

-370.000مكأفات أعضاء لجنة المراجعة

-250.000تعويضات وجزاءات
731.367385.300أخـرى 

11.443.7138.628.290

15- تكلفة إيرادات التأجير

16- مصروفــات عموميــة وإداريـــة
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17 -اإلرتباطات الرأسمالية

بعقــود  تتعلــق  رأســمالية  إرتباطــات  الشــركة  لــدى 
 31 فــى  كمــا  بلغــت  إســتثمارية  ممتلــكات  إنشــاء 
ديســمبر 2016م مبلــغ 2.1 مليــون ريــال ســعودى 
ريــال ســعودي(. مليــون   6.4 مبلــغ  2015م:  )عــام 

18 -المعلومات القطاعية
لــدى الشــركة حاليــا قطاعيــن لتوليــد اإليــراد تتمثــل 
مركــز  )تشــمل  التجاريــة  المراكــز  ايــراد  قطــاع  فــى 
مركــز  ســنتر،  الصحافــة  مركــز  التجــارى،  األندلــس 
اليرمــوك ســنتر ومركــز التــالل ســنتر( وقطــاع ايــراد 
المقــر  تأجيــر جــزء مــن  المكاتــب االداريــة )ويشــمل 
ايــرادات  قطــاع  يحقــق  ولــم  للشــركة(،  الرئيــس 
المكاتــب االداريــة أيــا مــن الحــدود الكميــة المشــار 
عــن  الصــادر  القطاعيــة  التقاريــر  معيــار  فــى  إليهــا 
وبنــاًء  القانونييــن،  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة 
ــة  ــم اإلفصــاح عــن المعلومــات القطاعي ــم يت ــه ل علي

. المرفقــة  الماليــة  القوائــم  فــى  التشــغيلية 

19 -األدوات المالية وإدارة المخاطر     

مخاطر أسعار العموالت  

التغيــرات  مــن  العمــوالت  أســعار  مخاطــر  تظهــر 
العمــوالت  معــدالت  فــي  المحتملــة  والتذبذبــات 
التــي تؤثــر علــى الربــح المســتقبلي أو القيــم العادلــة 

  . الماليــة  لــألدوات 

إن التســهيالت القائمة والخاصة بالتورق اإلســالمى 
تتضمــن هامــش ربــح ثابــت محــدد مســبقًا وال يمكــن 
تعديلــه وفقــًا لمتغيــرات الســوق ، وعليــه ال يوجــد 
لــدى الشــركة موجــودات أو مطلوبــات هامــة عرضــة 
للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت وبنــاًء علــى ذلــك 
ــر  ــة غي تعتقــد إدارة الشــركة أن مخاطــر ســعر العمول

جوهريــة . 

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة 

بالمطلوبــــات  المتعلقــة  إلتزاماتهــا  مقابلــة  علــى 
إحتياجــات  مراقبــة  تتــم  إســتحقاقها.  حــال  الماليــة 
الســيولة علــى أســاس شــهري وتعمــل اإلدارة علــى 
التأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة لمقابلــة أي إلتزامــات 

عنــد اســتحقاقها .

تتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن األقســاط 
اإلســالمى  التــورق  تســهيالت  مــن  المتداولــة 
مــن   . األخــرى  والمطلوبــات  الدائنــة  والذمــم 
المتوقــع مــن الناحيــة العمليــة أن يتــم ســـــداد جميــع 
هــذه المطلوبــات الماليــة خــالل 12 شــهرًا مــن تاريــخ 
أن  الشــركة  إدارة  وتتوقــع  المالــي  المركــز  قائمــة 

بذلــك . للقيــام  أمــوال كافيــة  لديهــا  يكــون 

مخاطر اإلئتمان   

إن مخاطــر اإلئتمــان تتمثــل فــي اخفــاق أحــد األطراف 
في أداة ماليـــــة في الوفـــــاء بالتزامـــــه والتسبب في 
تكبـــــد الشــركة خســارة ماليــة، إن األدوات الماليــة 
الخاصــة بالشــركة التــى يمكــن أن تتعــرض لمخاطــر 
اإلئتمــان تتضمــن بشــكل أســاس النقديــة بالبنــوك 

وذمــم المســتأجرين . 

تقــوم الشــركة بإيــداع أموالهــا فــى مصــارف ماليــة 
وال  عاليــة  إئتمانيــة  قــدرة  وذات  موثوقيــة  ذات 
تتوقــع اإلدارة وجــود مخاطــر إئتمــان هامــة تنتــج مــن  
لمخاطــر  تتعــرض  أن  اإلدارة  تتوقــع  ذلــك . كمــا ال 
إئتمــان هامــة مــن حســابات المســتأجرين نظــرًا ألن 
الشــركة تعتمــد سياســة تنــوع قاعــدة العمــالء ، كمــا 
أن اإلدارة تقــوم بمراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة 
ذمــم  ألى  الالزمــة  المخصصــات  واحتســاب  دوريــًا 

مشــكوك فــي تحصيلهــا ، إن وجــدت . 

مخاطر العمالت األجنبية 

تنتــج مخاطــــر العمــــالت مــن التغيــرات والتذبذبــات 
فــي  للتغيــر  نتيجــة  الماليــة  األدوات  قيمــة  فــي 
أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. لــم تقــم الشــركة 
عــدا  بالعمــالت  نســبية  أهميــة  ذات  عمليــات  بأيــة 
أن  وحيــث  األمريكــي.  والــدوالر  الســعودي  الريــال 
ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر 
األمريكــي ، فــإن األرصــدة بالــدوالر األمريكي ال تمثل 
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مخاطــر عمــالت هامــة . تراقــب إدارة الشــركة تقلبــات 
العمــالت  مخاطــر  أن  وتعتقــد  العمــالت  معــدالت 

لديهــا غيــر جوهريــة .  

القيمة العادلة 

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه مبادلــة 
أصــل أو ســداد إلتــزام فــي معاملــة تتــم بيــن طرفيــن 
 . تجــاري  أســاس  علــى  إرادتهمــا  ومــلء  بعلمهمــا 
النقــد  مــن  للشــركة  الماليــة  الموجــودات  تتكــون 
والنقــد المماثــل وذمم المســتأجرين واألطراف ذوى 
عالقــة والموجــودات األخــرى وتتكــون مطلوباتهــا 
الماليــة مــن األقســاط المتداولــة مــن تســهيل التورق 
ــات األخــرى .  ــة والمطلوب اإلســالمى والذمــم الدائن
ــة  ــألدوات المالي ــة ل تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادل
للشــركة ال تختلــف جوهريــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة . 

20 - أرقام المقارنة:
لقــد تــم اعــادة تبويــب بعــض ارقــام ســنة المقارنــة 

لتتوافــق مــع تبويــب الســنة الحاليــة.     

21 - إعتماد القوائم المالية
ــس  ــل مجلـ ــن قبـ ــة مـ ــم الماليـ أعتمــدت هــذه القوائ

 .15/03/2017 تاريــخ  فــى  الشركـــة  إدارة 






